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Arbejderhistorie
Arbejderklassen kom aldrig til at udgøre en homogen kulturel 
enhed endsige til at spille en rolle som revolutionær kraft. Dette er
imidlertid ikke en følge af at udviklingen i det 20. århundrede 
afsporede et i udgangspunktet samfundsomvæltende projekt. 
LÆS SIDE 12-13

Det nye komma
Det danske folk insisterer på at sætte grammatisk
komma, men nægter at lære grammatik. Så skal
det gå galt, og det er gået galt nu, skriver for-
manden for Dansk Sprognævn.
LÆS SPROGLIGT SET - SIDE 10

Ingen penge – 
ingen 
kontrakt
Rektor Kjeld Møllgård 

nægter at skrive kontrakt 

med Forskningsministeriet. 

Han er vred over de sidste 

øjebliks besparelser som rege-

ringen påførte universiteterne

lige inden jul. Især Humaniora,

Naturvidenskab og Sundheds-

videnskab vil blive hårdt ramt. 

Læs side 2-4
F O T O : J O A C H I M R O D E

Alternativ medicin
på Panum
En lille gruppe medicinstuderende vil gerne høre
mere om alternative behandlingsformer som 
mildest talt er uglesete i den naturvidenskabelige
studieplan. LÆS SIDE 6-7

Fremtidens virtuelle
universiteter
Online-universiteter boomer i USA. Cyperspace
skal omdannes til et stort undervisningslokale,
lyder visionen. Men hvad er konsekvenserne for
de traditionelle universiteter? Og hvordan und-
gås at de studerende lades i stikken? LÆS SIDE 8-9

Skulpturen er både 
krop og symbol
Den 32-årige stud.mag. i kunsthistorie, Sidsel Maria Søndergaard,
har ved at kombinere kunsthistoriske og psykolingvistiske teorier
fundet en ny vej til at forstå skulpturen. Dermed er hun godt på vej
til at nyfortolke skulpturens teoretiske fundament. 
LÆS NY ARTIKELSERIE OM ‘GULDGRAVERNE’ - SIDE 11
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Københavns Universitets
økonomi er presset i
bund. Det mærker vi alle

uanset hvor på Universitetet vi
færdes. Den dårlige økonomi
skyldes dels at de seneste fi-
nanslove har indeholdt reelle
sparekrav, dels de mere skjulte
besparelser der hænger sam-
men med nye udgifter og stadig
flere studerende. Det er natur-
ligvis en meget vanskelig op-
gave at stå i spidsen for en insti-
tution under disse vilkår. Alli-
gevel vil jeg tillade mig at være
meget tilfreds med det planlæg-
ningsarbejde som vi på Køben-
havns Universitet har været i
stand til at gennemføre i denne
situation. Årets budgetforhand-
linger og arbejdet med udvik-
lingskontrakten har demonstre-
ret en stor vilje fra alle sider, og
den 15. december kunne Konsi-
storium vedtage såvel budget
2000 som udkast til en udvik-
lingskontrakt. 

Budgetforhandlingerne og
det vedtagne budget viser

at vi er i stand til at handle som
ét universitet hvor en stor auto-
nomi for fakulteterne hverken
umuliggør  tværgående tiltag
eller tilsidesætter en nødvendig
solidaritet. De største nydan-
nelser i budget 2000 er føl-
gende:
– Vi har taget hul på en forsk-

ningsbudgettering i stedet for

kun at skele til den historiske
fordeling. Der er etableret in-
citamenter ved en direkte
sammenhæng mellem uddan-
nelsesaktivitet og basisforsk-
ning og mellem den eksterne
finansiering og basisforsknin-
gen.

– Vi har fået vedtaget de økono-
miske rammer omkring  inve-
steringer, og vi har præciseret
hvad vi vil finansiere og plan-
lægge i fællesskab.

– Vi har fået  en stringent opde-
ling af bygningsudgifter og
administration.

– Vi har indført en rektoral ga-
ranti der skal sikre at intet fa-
kultet kan reduceres mere
end én procent per år.

– Vi har indført en rammebud-
gettering af Fællesadministra-
tionen i stedet for den tidli-
gere  detailbudgettering.

– Vi har indført budgetover-
slagsår. 

Samtidig er der enighed i ledel-
sen om at arbejde videre i år
2000 med henblik på yderligere
forbedringer af budgetmodel-
len.

Men så kom chokket, netop
som vi havde demonstre-

ret at vi under de meget van-
skelige økonomiske vilkår
havde kunnet samles om både
de langsigtede udviklingslinier
og den økonomiske fordeling.

Københavns Universitet blev i
lighed med andre statsinstitu-
tioner præsenteret for et spare-
krav på  godt én procent - for os
mere end 23 millioner kroner.
Og dette kom oveni de bespa-
relser vi allerede havde indar-
bejdet i budgettet for år 2000.
Besparelsen blev kaldt en dis-
positionsbegrænsning, og det
var løn og indkøb der skulle
spares på. 

Måske vil nogle af disse
penge kunne hentes ind

idet lønudviklingen skønnes at
blive mindre end tidligere, men
vi forventer ikke at kunne spare
ved den vedtagne rationalise-
ring af statens indkøb. Køben-
havns Universitet er en stor in-
stitution der løbende vurderer
og genforhandler de væsentlig-
ste indkøbsaftaler. På mange
områder er Universitetets afta-
ler langt bedre end de statslige
indkøbsaftaler, og på andre
områder er der tale om enkelt-

stående indkøb af specialud-
styr. Vi anser de forudsatte be-
sparelser for helt urealistiske og
må igen konstatere at universi-
teternes vilkår for planlægning
og styring er helt urimelige.
Vore interne diskussioner i
efteråret har været nyttige og
konstruktive. Det er trist at et
så gennemtænkt og afbalance-
ret budget skal ødelægges af
pludselige og dårligt argumen-
terede tiltag. 

Tænk om regering og folke-
ting kunne mande sig op til

at få udviklet en fremadrettet
national universitetspolitik, un-
derstøttet af en flerårsaftale om
de økonomiske rammer. Hvis
det sker tror jeg den megen tale
om universiteternes manglende
evne til at lede og planlægge
ville forstumme. ■

Vi anser de forudsatte besparelser for helt 

urealistiske og må igen konstatere at 

universiteternes vilkår for planlægning og 

styring er helt urimelige.
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Af Kjeld Møllgård, Rektor

K U M M E N TA R

Men så kom chokket...

Uhensigtsmæssig reaktion
“Jeg forstår godt at universiteterne stopper op og siger: “Hvad pokker er det for noget”.

Men kravet om at rationalisere de statslige indkøb rammer bredt i alle offentlige 

virksomheder. Og derfor vil det ikke være nogen hensigtsmæssig reaktion at lade udvik-

lingskontrakterne gå i vasken som følge af besparelserne.” 

Forskningsminister Birte Weiss, Politiken 23.12.99.

Af Richard Bisgaard, 
redaktør

Moden skifter, og det
samme gør avisers
udseende. Universi-

tetsavisen har måske været lidt
længere om det end andre, men
til gengæld har den fra dette
nummer nu fundet sin helt
egen stil.

Vi håber den falder i læser-
nes smag, så de ikke længere
betragter avisen “som et nød-
vendigt, men ret kedeligt med-
delelsesorgan der reelt ikke en-
gagerer dem”, som det hed i
læserundersøgelsen fra 1998.

Det er nok så meget konklusi-
onerne herfra der har fungeret
som rettesnor for den relance-
ring af avisen som redaktionen
indledte i efteråret. Dengang
justerede vi lidt på det eksiste-
rende lay-out og indførte et par
redaktionelle nyskabelser i

form af KUmmentaren på side
to, Synspunktet på debatsi-
derne og Forskningsfrit Om-
råde på bagsiden. 

Nu tager vi så skridtet fuldt
ud og springer ud i år 2000
med et helt nyt udseende. At
det ligner en blanding af en tra-
ditionel avis og et moderne ma-
gasin er ikke tilfældigt - der skal
nemlig være plads til både ny-
heder og fordybelse. Samtidig
er der arbejdet med at gøre si-
derne mere overskuelige så nu-
tidens selektive læsere lettere
kan orientere sig i avisen. 

Endelig er der indført yderli-

gere et par redaktionelle nyska-
belser. VIDENSKABET er ment
som en slags kronik hvor for-
skere og studerende har mulig-
hed for at udstille noget af al
den videnskabelige skabsviden
de ligger inde med i form af
upublicerede specialer, fore-
læsningssmanuskripter, notater
og spredte noter der blot mang-
ler at blive samlet til en artikel. 

Men det skal formidles or-
dentligt, og at det ikke altid er
tilfældet vil man fremover
kunne finde eksempler på i
SPROGLIGT SET, hvor forskere
fra Dansk Sprognævn tager pul-

sen på udviklingen i det danske
sprog og universitetssproget.   

Den redaktionelle linie
Den redaktionelle linie er der
ikke ændret ved. Parolen er sta-
dig at lave en avis der er fræk-
kere, klogere og smukkere end
den gamle.

Det med det frække mener vi
godt selv at kunne klare på re-
daktionen. Det er et spørgsmål
om at vinkle historierne skar-
pere og ikke gå på kompromis
med den redaktionelle uafhæn-
gighed.

At gøre avisen smukkere er

heller ikke så svært. Det er blot
et spørgsmål om at finde en
grafiker der kan give avisen en
tiltrængt ansigtsløftning, og
ham har vi som det fremgår
fundet i Jens Borch fra Grafi-
kerne.

Tilbage står at gøre avisen
klogere. Det kan vi ikke klare
alene med kun to redaktionelle
medarbejdere og et skrabet fre-
elance-budget. Ergo må vi have
hjælp fra læserne, hvilket heller
ikke skulle være umuligt i be-
tragtning af at de ansatte på
Københavns Universitet samlet
udgør Danmarks største kon-
centration af hjernemasse. Kan
vi blot få den aktiveret, har Uni-
versitetsavisen til gengæld også
muligheden for at blive Nor-
dens suverænt bedste nyheds-
magasin om forskning og ud-
dannelse. ■

Frækkere, smukkere og klogere

Universitetsavisen
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Af Charlotte Dahlsgaard

Københavns Universitet er
i oprør. Blot to dage efter
at budgettet for år 2000

blev besluttet dumpede øvrige
besparelser på cirka 23 millio-
ner kroner ind af døren. Uni-
versitetet skal i forvejen spare
30 millioner på budgettet i år
2000 når man tager højde for
den aktivitetsforøgelse univer-
sitetet har haft. Det giver i alt
53 millioner kroner mindre i
kassen – besparelser der vil
kunne mærkes i hver en krog. 

Regeringens dispositionsbeg-
rænsninger kom til stor ærg-
relse for fakulteterne der netop
var sluppet ud af budgetfor-
handlingerne med skindet så
nogenlunde på næsen. Det har
gjort rektor Kjeld Møllgård så
vred at han sammen med de
øvrige universitetsrektorer ind-
til videre har nægtet at under-
skrive den udviklingskontrakt
som Forskningsministeriet
brændende ønsker at indgå
med universitetet. 

– Den dag konsistorium
enstemmigt vedtog budgettet
var jeg, trods den økonomiske
krise, glad og stolt på alles
vegne. Derfor var det dybt de-
primerende da dispositionsbe-
grænsningerne kom oven i. Ind-
til videre har vi besluttet ikke at
underskrive udviklingskontrak-
ten før vore resortministre har
fremlagt et oplæg til en flerårs-
aftale i Folketinget om økono-
mien på universiteterne, siger
rektor Kjeld Møllgård. 

Forskningsminister Birte
Weiss har over for Dagbladet
Politiken understreget at ek-
strabesparelserne er fælles for
alle statslige institutioner. Hun

har derfor svært ved at forstå
den skarpe reaktion.  

– Men jeg forstår godt at man
stopper op og siger: Hvad pok-
ker er det for noget, lød hendes
kommentar i Politiken lillejule-
aften.

Kæp i hjulet
Besparelserne skyldes at rege-
ringen skal spare på statens
indkøb og i øvrigt regner med
at få en lavere lønudvikling end
tidligere ventet. Det faktum
blev først klart da finanslovs-
forhandlingerne var helt over-
stået og kunne derfor ikke sen-
des ud til institutionerne i tide.
Beskeden satte en kæp i hjulet
på universitetets planlægning. 

– Når man har brugt så
mange kræfter og diskussioner
på at lave et godt budget, er det
meget ærgerligt at der kommer
uvarslede besparelser umiddel-
bart efter at budgettet er blevet
enstemmigt vedtaget, siger 
universitetsdirektør Else Som-
mer.

Blandt andet har universite-
tet brugt kræfter på at lave en
solidarisk rektoral garanti der
sikrer at ingen fakulteter frem-
over reduceres med mere end
én procent. 

I følge regeringen betyder
dispositionsbegrænsningerne
ikke reelle aktivitetsnedskærin-
ger for universitetet fordi de
bygger på ønsket om at rationa-
lisere over en bred kam. Uni-
versitetet har en anden hold-
ning.

– At sige at man har besluttet
at rationalisere før man har
gjort det, er problematisk. Det
er sjældent at man ser et forsøg
på at effektivisere slå igennem
samme år, siger Else Sommer. 

Besparelserne udmønter sig
ved at universitetet skal spare
1,17 procent på uddannelse-
staxametret, 0,8 procent på alle
lønudgifter der ikke vedrører
uddannelse og 1,8 procent på
tjenesteydelser, varer og mate-
riel. 

Besparelserne på lønområdet
bliver måske ikke de mest pro-
blematiske at indhente. En ana-
lyse af lønområdet viser at
lønudviklingen blandt universi-
tetets ansatte skønnes mindre
end tidligere. Tilbage resterer
de mange penge universitetet
skal spare på baggrund af ratio-
nalisering af statens indkøb. De
bliver svære at indhente, påpe-
ger Else Sommer.

– Københavns Universitet
genforhandler jævnligt sine
mest væsentlige indkøbsaftaler,
og mange af vore aftaler er me-
get  bedre end de statslige ind-
købsaftaler. Derfor er besparel-
serne på det område helt urea-
listiske, siger hun.  

Skal naturvidenskab igen
nedlægge 125 stillinger? 
På naturvidenskab rammer be-
sparelserne særlig hårdt. Det i

forvejen økonomisk trængte fa-
kultet skal i alt spare 45 millio-
ner kroner over de næste fire
år, og det svarer til nedlæggelse
af 70 VIP- og 55 TAP-stillinger.
På dekan Henrik Jeppesens
kontor er stemningen mat.  

– Vi kan ikke med den øko-
nomi vi går i møde forvente
væsentlig fornyelse på fakulte-
tet. Ekstrabesparelserne bety-
der cirka otte millioner mindre
på de budgetter der i forvejen
er skrabede for alt, siger Henrik
Jeppesen. 

Hvor mange ansatte fakulte-
tet eventuelt er nødt til at
prikke på skulderen, vides tid-
ligst efter et fakultetsrådsmøde
tirsdag den 18. januar. Indtil vi-
dere nedlægges alle ikke be-
satte stillinger – de fleste under
opslag – og fakultetet har alle-
rede tilbudt frivillige fratrædel-
sesordninger til så mange med-
arbejdere som muligt. 

På Niels Bohr Institutet er
man overordentlig nervøs for
rekrutteringen af nye lærer-
kræfter. 

– Enhver form for rekrutte-
ring de næste fire år sættes i
stå. Det bliver særlig slemt fordi

en stor del af fakultetets ansatte
i perioden derefter går på pen-
sion, siger professor Poul Ole-
sen fra Niels Bohr Institutet. 

Han frygter for kvaliteteten i
undervisningen og forsknin-
gen. Når universitetet skal til at
rette op igen, er han bekymret
for at man åbner dørene for
revl og krat. 

– Det var samme situation vi
så i 60’erne. Efter en lang peri-
ode med stagnerende rekrutte-
ring så man flere steder igen-
nem fingre med kvaliteten når
der skulle ansættes folk igen, si-
ger han.   

Skruen strammes på 
humaniora  
Humaniora går heller ikke ram
forbi. Her skal i alt spares otte
millioner kroner i år 2000. Be-
sparelserne får konsekvenser i
form af fire ting: Et tyndere ud-
bud af fag, færre unge deltids-
ansatte, et farvel til ‘de frie års-
værk’ og en generel nedsættelse
af driftsbudgetterne. 

Tidligere har de humanisti-
ske fag bl.a. benyttet ‘de frie år-
sværk’ til at hente amanuenser,
lektorvikarer, gæsteforskere og

B U D G E T  ▼

andre interessante kapaciteter
hjem for perioder af et til tre år.
Muligheden for ‘stjerne-inspira-
tion’ forsvinder nu helt på de
store og mellemstore fag. De
studerende er chokerede:

– Det betyder alt andet lige at
vi ikke kan gengælde en invita-
tion af en dansk forsker til et
amerikansk universitet med en
invitation den modsatte vej.
Det er meget ærgerligt, siger
nyvalgt Konsistoriemedlem
Jens Barslund Mikkelsen fra
Forenede Studenterråd.

En af hovedårsagerne til at
skruen strammes på humaniora
er at fakultetet ikke har haft
den forventede høje produktion
af studenterårsværk. Desuden
blev fakultetet skåret 15 pro-
cent i forskningsbevillingen ved
sidste års budgetforlig. Det har
givet langt færre indtægter end
forventet. 

Besparelserne kommer til at
gå værst ud over de fag der pro-
ducerer færrest studenterårs-
værk, og det er først og frem-
mest de store sprogfag. Hvis de
store fag ikke producerer flere
studenterårsværk end sidste år,
skal der spares i alt 12 årsværk i
deltidsstillinger. Det ærgrer na-
turligvis prodekan Thorkil
Damsgaard Olsen.

– Der er ingen grund til at
lægge skjul på at det er et rig-
tigt grimt budget. Sprogfagene
vil opleve nedskæringerne som
uhyggelig brutal. Et farvel til de
deltidsansatte betyder færre
unge kræfter på institutterne
og et tyndere udbud af fag, si-
ger han.

Regeringens dispositionsbe-
grænsninger hentes hjem ved at
spare 10 procent på driftsbud-
gettet over hele linien. Der 

Ikke vores opfindelse
“Jeg ved ikke hvorfor besparelserne på statens indkøb først er blevet meldt ud nu. 

Det må du spørge finansministeriet om. Det er ikke noget vi har opfundet. Jeg har gjort

mit bedste for at friholde uddannelserne for besparelser på taxametrene hvilket også

fremgår af det finanslovsforslag som blev fremlagt”.

Undervisningsminister Margrethe Vestager, Politiken 23.12.

Ingen 
penge – 
ingen 
kontrakt
Rektor Kjeld Møllgård har nægtet 

at skrive kontrakt med Forsknings-

ministeriet. Han er vred over de sidste 

øjebliks besparelser regeringen påførte 

universitetet lige inden jul

KORSLAGTE ARME – Rektor Kjeld

Møllgård har sat sig grundigt til

rette i sofaen. Der bliver han 

siddende indtil Birte Weiss og

Magrethe Vestager har fremlagt

et oplæg til en flerårsaftale om

økonomien på universiteterne.
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Ny patentlov 
trådt i kraft
Med den nye patentlov som netop er trådt 
i kraft, står både universitetsforskere og
universiteter i en helt ny situation. For for-
skeren betyder den nye lov hovedsagelig
tre ændringer. Den mest gennemgribende
berører ejendomsforholdet, skriver ny-
hedsbrevet ‘Forskning med følger’. Før var
det forskeren, der havde alle rettigheder til
sin opfindelse, men nu kan institutionen
kræve rettighederne overdraget hvis den
ønsker at gå ind i en nyttiggørelse. Samti-
dig har forskeren fået en forpligtelse til at
underrette sin institution hvis han har
gjort en opfindelse. Endelig skal han ind-
stille sig på at der bliver brug for hans ak-
tive medvirken når institutionen vælger at
nyttiggøre opfindelsen.

Uddannelse 
betaler sig
Jobmulighederne for veluddannede dan-
skere er bedre end i mange år, skriver Jyl-
lands-Posten. På trods af at en stadig sti-
gende del af ungdommen får en videre-
gående uddannelse, har ledigheden inden
for stort set alle fag været faldende. En ny
analyse fra Undervisningsministeriet viser
en kraftig efterspørgsel efter kandida-
terne, og i nogle fag er ledigheden blandt
de veluddannede gået ned med flere hun-
drede procent. Lavest er ledigheden for
læger, ingeniører, økonomer og folkeskole-
lærere. Men også inden for de humanisti-
ske fag, der traditionelt har en høj ledig-
hed, stiger beskæftigelsen.

Evaluerings-
institut får huk
Danmarks Evalueringsinstitut, der siden
begyndelsen af 1990’erne har evalueret
landets uddannelser på kryds og tværs, får
en hård medfart i Dagbladet Aktuelt den
7.januar. Tre studieledere langer ud efter
Evalueringsinstituttet for at være for ukri-
tisk og ukvalificeret. Baggrunden er en
rapport om cand.merc.-uddannelserne
som de to studieledere fra Handelshøjsko-
len kalder ubrugelig. Den tredje studiele-
der Peter Erling Nielsen fra Økonomisk In-
stitut på KU trak sig ud af styringsgruppen
i protest. 

– Eksempelvis kom det aldrig på tale at
vurdere om man har det rigtige pensum,
bruger de rigtige lærebøger eller om det er
fornuftige folk som underviser på uddan-
nelserne, siger Peter Erling Nielsen til Ak-
tuelt.  

Af Charlotte Dahlsgaard

Fakulteterne skal til at
konkurrere på eksterne
midler. Det står klart ef-

ter at Københavns Universitets
budget for år 2000 blev vedta-
get i konsistorium den 15. de-
cember. Budgettet omfordeler
for første gang sine penge ud
fra den filosofi at jo flere eks-
terne midler fakulteterne for-
mår at tiltrække, jo større del af
de interne forskningsbevilling
får de. Det nye fordelingsprin-
cip er et klart signal om at det
er positivt at samarbejde med
omverdenen. 

– Det nye parameter skal fun-
gere som et incitament for fa-
kulteterne til at samarbejde
mere progressivt med eksterne
samarbejdspartnere, siger uni-
versitetsdirektør Else Sommer.

Ud fra den filosofi at under-
visning og forskning skal følges
ad har universitetets budgetma-
gere gjort et andet parameter
gældende nemlig antallet af
studenterårsværk. Således be-
lønnes både de fakulteter der
optjener en stor uddannelses-
bevilling fordi de producerer
mange studenterårsværk, og de
som er gode til at tiltrække eks-
terne midler. I alt omfordeles
10 procent af de interne bevil-
linger efter et parameter hvor
de eksterne midler og antallet
af studenterårsværk vægter
ens.

Mens ledelsen ser budgettet i
år som nyskabende og frem-
adskuende, advarer skeptikere
mod at lade eksterne interesser
styre forskningen på Køben-
havns Universitet. Lektor Heine
Andersen fra Institut for Socio-
logi kalder den nye fordelings-
nøgle ‘et skridt i den forkerte
retning.’ 

– Ved at lokke fakulteterne til
at tiltrække endnu flere eks-
terne midler skader man
grundforskningen som ikke har
så synligt et anvendelsessigte.
Risikoen er at det skævvrider
forskningen til fordel for det
mere erhvervsorienterede, si-
ger han.

Ledelsen ser netop den nye
fordelingsnøgle som en mulig-
hed for at undgå at fakulteterne
bliver alt for afhængige af eks-
terne midler. Jo flere eksterne
bevillinger, jo flere interne, ly-
der argumentet. 

Hvad med forsknings-
friheden?
Interesseorganisationer, stats-
lige råd og private firmaer har
de senere år fået mere at sige
på Københavns Universitetet. I
dag finansieres cirka 35,7 pro-
cent af universitetets samlede
forskning eksternt. 9,1 procent
finansieres af private bevil-
lingsgivere. 

Universitetets ledelse har ge-
nerelt udtrykt bekymring ved
at gøre den eksterne finansie-
ring af forskningen domine-
rende: ‘Den store afhængighed
af eksterne midler anfægter
universitetets forpligtelse til at
sikre forskningens frihed’, hed
det blandt andet i virksomheds-
regnskabet fra 1998. 

Alligevel vælger konsistorium
at bruge de eksterne midler som
lokkemad. Er det ikke en selv-
modsigelse?

– Det er klart i universitetets
interesse at få så mange penge
som muligt i den interne forsk-
ningspulje. Men her kan vi
hverken gøre fra eller til. De
midler afhænger af finanslo-
ven. Vi kan kun ændre på for-
delingen af de interne midler.
Alternativet hertil er at vi forde-
ler pengene som sidste år, siger
universitetsdirektør Else Som-
mer. 

Vindere og tabere
I første omgang er det Teologi
og Samfundsvidenskab der
“scorer” på det nye fordelings-
princip. Begge fakulteter får
400.000 mere i posen i år på
baggrund af det nye parameter.  

Det humanistiske Fakultet er
ummidelbart den største taber i
effektueringen af den nye for-
delingsnøgle. Fakultetet ender
med 1,2 millioner kroner min-
dre på budgettet som følge af at
de hverken har særlig store eks-
terne indtægter eller har produ-
ceret så mange studenterårs-
værk som forventet. Det tager
den humanistiske prodekan
Thorkil Damsgaard Olsen med
sindsro.     

– Det er et vink med en
vognstang til humaniora om at
få øget sin STÅ-produktion.
Men hvis vi virkelig giver STÅ-
produktionen en skalle, så har
vi potentialet til at vinde for-
dele, fordi vi er et stort fakultet,
siger han.  

Med hensyn til de eksterne
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indtægter regner Thorkil Dams-
gaard ikke med at vinde de
store fordele lige foreløbigt. 

– Humaniora har ikke det
samme potentiale som de våde
fag for at tiltrække eksterne
midler fra private bevillingsgi-
vere. 

Alligevel peger han blandt
andet på IT- og mediefeltet som
et område der om føje år kunne
blive interessant for flere pen-
gestærke eksterne samarbejds-
partnere. Det siger han med et
blik på USA hvor film- og me-
diebranchen investerer enorme
summer i de amerikanske uni-
versiteter for blandt andet at
undersøge seernes præferencer
og adfærd. 

Tre gange nyskabelser
Mindst tre andre nyskabelser
præger budgettet for år 2000.
Alle tre bygger på et solidari-
tetsprincip hvor fakulteterne er
med til at smide penge i puljen
hvor der er mest brug for dem.
En af nyskabelserne er den
såkaldt rektorale garanti som
sikrer at ingen fakulteter mister
mere end én procent af sit sam-
lede budget. Samtidig har kon-
sistorium besluttet at fakulte-
terne skal være fælles om byg-
ningsinvesteringer – i år 2000
vil der først og fremmest være
tale om udgifter i form af det
nye KUA-byggeri. Sidst men
ikke mindst er forskningsopret-
ningen på jura og samfundsvi-
denskab gjort permanent. 

Det er første gang Køben-
havns Universitet fordeler pen-
gene til fakulteterne efter andet
end historiske principper. Juri-
disk dekan Vagn Greve og sam-
fundsvidenskabelig dekan Tage
Bild er godt tilfredse. Og de er
villige til at satse endnu mere.  

– De ændringer der er lavet,
er så marginale at de ikke rigtig
får nogen gennemslagskraft.
Man må sætte mere i omløb
end de 10 procent hvis man vil
tilpasse budgettet til nutiden,
siger Vagn Greve. 

Det samfundsvidenskabelige
Fakultet overvejer at uddele de-
res del af puljen efter samme
princip når pengene skal forde-
les til institutterne. ■

Eksterne midler 
bliver gulerod

Så meget gav den nye fordeling:

TEO: 0,4

JUR: 0,1

SAM: 0,4

SUN: 0,1

HUM: -1,2

NAT: 0,1

Budget 2000 har en nyskabelse: Jo flere eksterne midler

fakulteterne tiltrækker, jo flere interne midler får de

med i købet. Men hvad med forskningsfriheden?

NOT E R  ▼

Tallene er i mio. kroner og viser

resultatet, når både de eksterne

bevillinger og antallet af studen-

terårsværk (STÅ) er regnet med.
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bliver dog ikke tale om fyringer
på Det humanistiske Fakultet,
understreger prodekanen.

Tilpasning på Sundheds-
videnskab
Det tredje fakultet der rammes
særlig hårdt af besparelserne er
Det sundhedsvidenskabelige
Fakultet. På grund af et vold-
somt meroptag på fakultetet,
uden medfølgende forsknings-
bevilling, er sidste års overskud
nu vendt til et tocifret million-
beløb i minus. 

Allerede sidste år begyndte
Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet at sætte gang i spare-
planer der skulle undgå et ak-
kumuleret minus på 80 millio-
ner kroner på kontoen i 2002.
Det er gået hårdest ud over 
TAP’erne hvor der i alt skal
skæres 45 stillinger over tre år.
20 har allerede modtaget frivil-
lige fratrædelsesordninger,
men afviklingen af de reste-
rende stillinger fortsætter – for-
håbningsvis uden mange
uansøgte afskedigelser. 

Mens TAP’erne står for skud,
verserer ingen planer om at
skære ned på antallet af VIP-
stillinger. Det skyldes at antal-
let af studerende på sundheds-
videnskab er næsten fordoblet i
løbet af de sidste otte år og at
der er brug for mere undervis-
ning end nogensinde før. 

– Vi bygger ud på den nye ud-
dannelse i folkesundhedsviden-
skab, vi har haft et stort merop-
tag på odontologi hvor vi har
udvidet med mange deltidsan-
satte lærere. Vi er samtidig nød
til at investere store summer i
den dyre klinikdel på tandlæge-
skolen. Det er nogle af de vig-
tigste grunde til den økonomi-
ske krise, siger Hans Hultborn. 

Regeringens dispositionsbeg-
rænsninger giver 4,5 millioner
kroner færre på den sundheds-
videnskabelige indkøbskonto i
år. De penge skal blandt andet
indhentes med tre procents
“dispositionsbegrænsning” på
lønområdet – det bliver til ca. 8
millioner kroner.

Fakultetet nedsætter nu et
“tilpasningsudvalg”, der på få
måneder skal udarbejde en
handlingsplan for hvordan be-
sparelserne mere præcist kan
udmøntes med bedst mulige
hensyn til fakultetets mål. ■
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Af Tim Møller Jørgensen,
valgsekretær

Valget til de kollegiale or-
ganer 1999 er omtrent
overstået, og et nyt hold

står klar til at repræsentere de
studerende. Der er afholdt valg
til Konsistorium, seks fakultets-
råd, 55 studienævn, ni ph-d-
studienævn og 63 institutbesty-
relser med 33.940 valgberetti-
gede.

Også i år var det Forenede
Studenterråd som opnåede alle
studenterpladserne i Konsisto-
rium. Forenede Studenterråds
lister fik, sammen med Rigtige
Biokemikere, i alt 7.545 stem-
mer eller 85 pct. af de afgivne
stemmer. 

Den næststørste gruppe var
Konservative Studerende og Li-
berale Studerende der stillede
op i valgforbund. De fik til sam-
menligning 759 stemmer.

De tre repræsentanter for de
studerende i Konsistorium hed-
der pr. 1. februar Rasmus
Okholm-Hansen, Morten L. Ol-
sen og Jens Barslund Mikkel-
sen.

Forenede Studenterråd har
været eneste organisation re-
præsenteret i Konsistorium si-
den Styrelsesloven blev afløst
af Universitetsloven i 1993, og
antallet af studenterrepræsen-
tanter i Konsistorium blev
skåret ned fra 10 til tre med-
lemmer.

Fakultetsrådene
Der har også været valg til de
seks fakultetsråd. På Samfunds-
videnskab, Humaniora og Jura
var der afstemning om hvem
der skulle vælges. På Sam-
fundsvidenskab blev det Simon
Schou, Simon Holme Clem-
mensen og Elsebeth Hagen
(alle Forenede Studenterråd)

som næste år skal møde i fakul-
tetsrådet. 

På Humaniora er det også tre
fra Forenede Studenterråd der
er blevet valgt, nemlig Walid
Hajjaj, Mads Biering-Sørensen
og Luis Peluffo Svendsen.

Igen i år lykkedes det for Li-
berale Jurister at få et af man-
daterne på Jura. De Liberale
Jurister fik valgt Christian Brix.
De to andre studentermedlem-
mer af fakultetsrådet, Susan
Rasmussen og Jens Liebst,
kommer fra Forenede Studen-
terråd. 

På de tre øvrige fakulteter
var det kun Forenede Studen-
terråd der stillede op, og deres
kandidater blev derfor valgt
ved fredsvalg. Det drejer sig på
Teologi om Niels Ulrik Vangs-
gaard og Marie Dammom, på
Sundhedsvidenskab om Simon
Serbian, Jakob Lundborg og
Maya Christel Milter og på Na-

turvidenskab om Anna K.A.
Vallgårda, Thomas Antonsen og
Stefan L. Mabit.

Det er ikke altid dem der får
flest personlige stemmer som
bliver valgt. I 1999 blev valgets
absolutte topscorer Walid Ha-
jjaj fra Fagrådet på Carsten Nie-
buhr Instituttet. Han fik 255
personlige stemmer. Det var
dog ikke nok til at få ham valgt
til Konsistorium. Dette skyldes
at valget, som det er tilfældet
med kommunalvalg, foregår
som forholdstalsvalg mellem li-
ster.

Lav valgdeltagelse
De studerendes interesse for
deltagelse i valget måles nor-
malt på stemmeprocenten til
Konsistorium som alle stude-
rende har valgret til. Stemme-
procenten har gennem årene
været meget svingende.

Ved det netop overståede

valg havde 26,1 pct. af de stu-
derende valgt at returnere ku-
verten med stemmesedler. Det
er et fald i forhold til de to sene-
ste år hvor stemmeprocenterne
har ligget på 29-30 pct. I 1995-
1996 var stemmeprocenten dog
helt nede omkring 24 pct.

Bortset fra efteråret 1993,
hvor der samtidigt skulle væl-
ges ny rektor efter Ove Nathan,
har stemmeprocenten siden
indførslen af Universitetsloven
ligget på 30 pct. eller derunder.

Universitetsloven, som i 1993
afløste Styrelsesloven betød
blandt andet at størrelsen af
nogle af de kollegiale organer
blev skåret ned. Konsistorium
blev f.eks. reduceret fra 40 til
15 medlemmer. I stedet for de
10 studentermedlemmer skal
der nu kun vælges tre. Om
dette har haft nogen betydning
for stemmeprocenterne vides
dog ikke.

Noget kunne tyde på at årsa-
gen skal findes et andet sted.
Faldet i stemmeprocent er nem-
lig ikke noget nyt. I 1980 var
den oppe og runde 38,3 pct, og
er faldet siden. 

Det er ikke alle valg på
Københavns Universitet som
har samme lave interesse hos
de studerende. Valget til Studi-
enævn for Sociologi tiltrak for
eksempel stor opmærksomhed.
På trods af at der kun var op-
stillet én liste indsendte næste
40 pct. af de sociologistude-
rende deres stemmesedler.
Valgresultater for valg til studi-
enævn og institutbestyrelser
kan ses på Valgets hjemmeside
på adressen:
http://www.ku.dk/led/valg/
under menupunktet “Resulta-
ter”. ■

Af Charlotte Dahlsgaard

En sprængt finger i kemi-
lokalet, 60 studerende i
et auditorium beregnet

til 30 og et indeklima der giver
hovedpine og koncentrations-
besvær. De studerende har sta-
dig ingen at holde til ansvar når
det går galt på deres arbejds-
plads: universitetet. 

En længe ventet tværministe-
riel rapport skuffer de stude-
rende, som havde klynget sig til
Margrethe Vestagers tidligere
udmeldinger om at give både
studerende og elever et bedre
arbejdsmiljø. I dag er de stude-
rende kun omfattet af dele af
arbejdsmiljølovens regler, og
det giver problemer med at pla-
cere ansvaret. 

– Vi er skuffede. Rapporten
viser intet nyt og kun meget lidt
konkret. Det harmonerer
dårligt med det undervisnings-
ministerens gik ud og sagde i
september sidste år, siger Ka-
rina Heuer Bach formand for
Forenede Studenterråd på KU. 

De studerende står ikke al-
ene med deres kritik. SF, CD,
Enhedslisten og Kristeligt Fol-
keparti overvejer at gå sammen
med den såkaldte café au lait-

gruppe i Socialdemokratiet om
en forespørgselsdebat der skal
få regeringen op af starthul-
lerne.  

– Nu må regeringen altså
snart til at finde sine ben i den
her sag. Der er et kæmpebehov
for at samle de regler der gæl-
der for de studerende under en
hat og lave en lov. Som det ser
ud i dag er der ingen at holde
til ansvar for elever og stude-
rendes arbejdsmiljø, siger
Jeppe Kofoed (S). 

Blandt andre CD pressede i
finanslovsforhandlingerne på
for flere penge til at forbedre
arbejdsmiljøet på landets ud-
dannelsessteder. Det lykkedes
partiet på skoleområdet at få
sat 350 millioner kroner af til
en ordning hvor skolerne får
mulighed for at låne hos kom-
munerne når nyt byggeri skal
renoveres. Men der blev ingen
forbedringer til de studerende.

Dyr beslutning
I 1998 opgav Københavns Politi
at rejse tiltale mod H.C.Ørsted
Instituttet i forbindelse med en
eksplosionsulykke hvor en stu-
derende blev lemlæstet. De
dele af arbejdsmiljølovens be-
stemmelser der omfatter stude-
rende, er ikke tilstrækkeligt

Stor valgsejr til 
Forenede Studenterråd
Lav valgdeltagelse vidner om stadig faldende interesse for studenterpolitik

Ny afstemning på Historie og Kemi
Valgbestyrelsen har besluttet at afstemningerne til Studienævn for

Kemi og Studienævn for Historie skal gå om da der var fejl på de tidli-

gere udsendte stemmesedler. Resultatet af den ordinære afstemning er

ikke blevet gjort op, og stemmesedlerne er blevet destrueret.

Valgbestyrelsen har sikret sig at sådanne fejl ikke sker igen.

Stemmesedler udsendes den 14. januar og skal returneres i returkuver-

ten til Valgsekretariatetet inden den 24. januar 2000. Den tidligere ud-

sendte stemmeseddel kan ikke bruges, oplyser valgsekretariatet.

Studerendes arbejdsmiljø svigtes
Ny rapport svigter forventningerne om retssikkerhed til studerende på arbejdsmiljøområdet

klare til at placere et klart ar-
bejdsgiveransvar.

Når politikerne er tilbagehol-
dende med at lave forbedrin-
ger,  skyldes det først og frem-
mest økonomi, mener CD’s ud-
dannelsespolitiske ordfører
Susanne Clemmensen. I forbin-
delse med finanslovsforhand-
lingerne figurerede et tal så

højt som otte mia. kroner for
konsekvenserne af at dække
studerende og elever ind under
arbejdsmiljøloven. Mange af
universitetets bygninger lever
ikke op til de strenge miljøkrav.
Det samme gælder flere borde,
stole og undervisningslokaler.

– Regeringen må overvinde
angsten for konsekvenserne af

det her og komme i gang. Der
bliver lavet nybyggeri i dag som
ikke lever op til de gældende
regler for arbejdsmiljø, siger
Jeppe Kofoed.  

I Sverige blev studerende og
elever omfattet af arbejdsmil-
jøloven i 1991. Her bevilgede
regeringen en række mindre
merbevillinger til at rette op på

arbejdsmiljøet de steder hvor
det var mest påkrævet. Resten
har man besluttet at ordne hen
af vejen. 

– Den model burde Undervis-
ningsministeriet skele lidt mere
til, mener Studenterrådsfor-
mand Karina Heuer Bach. ■



Af Klaus Larsen

Naturvidenskab og... 
homøopati!
Stud. med. Christian

Madsen ved godt at det nær-
mest er tabu at nævne de to ord
i samme sætning.

Ikke desto mindre: Christian
Madsen og en håndfuld andre
københavnske lægestuderende
tror at sundhed og sygdom af-
hænger af andet og mere end
det der kan måles og vejes. Af
mere end der forelæses om i au-
ditorierne på Panum Instituttet.

Gruppen for Integreret Medi-
cin (GIM), som de kalder sig,
vil have mere end studieplanen
tilbyder. Fysiologiske formler,
biologi, anatomi og biokemi er
hvad der møder dem på stu-
diet. Men folkene i GIM vil også
søge andre forklaringsmodeller
som ikke er god lægelatin:

– Bevidstheden og dens be-
tydning for den levende orga-
nismes funktion er et uudfor-
sket område. Det er endnu
tabu-land for den medicinstu-

derende, hedder det i en lille
intro-folder.

Her bekender man sig også
til viden som “ikke behøver at
være stueren, accepteret og vel-
signet på bjerget.”

Ikke ukritiske
Det er ikke fordi gruppens med-
lemmer nødvendigvis tror på
alt hvad de hører om homøo-
pati, kinesiologi, zoneterapi,
for ikke at tale om endnu mere
eksotiske helbredelsesformer:

– Vi er simpelt hen en gruppe
stud.med.er der gerne vil lære
de forskellige alternative be-
handlingsformer nærmere at
kende, siger Christian Madsen,
som er på medicinstudiets
fjerde semester.

– Op mod en tredjedel af alle
de patienter vi en dag vil møde,
har på et eller andet tidspunkt
modtaget en form for alternativ
behandling. Vi vil gerne kunne
svare fornuftigt på deres
spørgsmål, siger Christian Mad-
sen, der selv har erfaringer med
homøopati.

Han mener således at han

kan takke en behandlingsform
udviklet på grundlag af filosof-
fen Rudolf Steiners antroposo-
fiske ideer for at han slap af
med en slem høfeber.

Effekten af den antroposofi-
ske medicin der udøves af gan-
ske få specielt interesserede
læger, er aldrig blevet naturvi-
denskabeligt påvist. 

Men selv om effekten ikke
kan måles ud fra kendte, natur-
videnskabelige principper, kan
man da godt være åben og for-
domsfri, mener Christian Mad-
sen og den lille, faste gruppe,
der er kernen i GIM. 

‘Ånd’ kan jo ikke umiddelbart
måles eller forklares efter na-
turvidenskabelige principper.

– Vi mødes for at skabe et 
forum der ikke har afvisningen
som udgangspunkt. Men vi har
de naturvidenskabelige, kriti-
ske øjne med, forklarer han.

Alt bør undersøges
GIM består i øjeblikket primært
af medicinstuderende. På lidt
længere sigt kan GIM’erne 
dog godt forestille sig et samar-

bejde med interesserede fra
psykologistudiet eller endda
teologi.

– Og måske kunne vi opnå et
samarbejde på tværs af de tre
store universitetsbyer, siger
Christian Madsen, som dog har
ledt forgæves efter lignende ini-
tiativer blandt medicinstude-
rende i Århus og Odense.

Gruppens hidtil største ar-
rangement var ved Faglig Dag
på Panum Instituttet i foråret
1996. Her var en bred vifte af
forskellige alternative retninger
indbudt til at demonstrere de-
res tilbud.

– De havde forskellige lokaler
hvor de studerende kunne op-
leve de forskellige behandlings-
former på egen krop. Der var
oplæg med diskussion og pa-
neldebat, og det var en stor suc-
ces, fortæller Christian Madsen.

Udover mere mainstream-al-
ternative behandlingformer,
som f.eks. akupunktur og zone-
terapi, har GIM også formidlet
emner som shamanisme, hyp-
noterapi og healing.

Hvor går jeres grænse for hvad

der er foreneligt med et naturvi-
denskabeligt studium?

– Sådan set er der ingen
grænse. Hvis noget har et tera-
peutisk element, mener vi det
er værd at undersøge.

Auralæsning?
– Ja, for eksempel.
Opstår der ikke en konflikt

mellem den videnskabelighed
som I selv studerer og de alter-
native behandlingsformer som
man ikke kan efterprøve effekten
af?

– Jo, nogle gange er det be-
stemt ikke nemt. En foredrags-
holder har jo sjældent mere end
et par timer til at forklare en
forsamling hvad hans ideer går
ud på. Der er sjældent tid til at
sætte sig ind i de dybere virke-
måder. Nogle gange må man
sige at noget lyder plausibelt,
eller dét kunne man arbejde vi-
dere med.

– Erfaringen, factual
evidence, spiller en stor rolle.
Tag zoneterapi, hvor vi havde
besøg af en god zoneterapeut
der kunne en masse om musk-
ler. Han havde eksperimenteret

sig frem til at ved smerter ét
sted, gjorde det ondt et bestemt
sted på foden. Ved at forsøge på
et stort antal mennesker kunne
han f.eks. finde frem til et
punkt for ømme lårmuskler.
Hvis han har kunnet erfare det
tilstrækkelig mange gange, kan
man ikke bare tilbagevise det,
siger Christian Madsen.

Supplerer videnskaben
GIM er ingen forening, men en
åben interessegruppe der for-
midler kendskab til forskellige
alternative retninger bl.a. ved
at arrangere møder og fore-
drag. Lige nu har de studerende
for travlt, men når det nye se-
mester starter i foråret, begyn-
der møderne igen.

Dog er det svært at tiltrække
ældre studerende. Der er såle-
des kun et par studerende fra 2.
del.

Når GIM overvejende tiltræk-
ker studerende på 1. del, hæn-
ger det ifølge Christian Madsen
sammen med at de er mere til-
stede på Panum Instituttet end
de studerende fra 2. del.
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Homøo... hva’ for noget?
En lille gruppe medicinstuderende vil gerne høre mere om alternative behandlingsformer

som mildest talt er uglesete i den naturvidenskabelige studieplan

S U N D H E D  ▼

FORNUFT OG FORDOMME - Selv

om effekten af f.eks. antroposo-

fisk medicin ikke kan måles ud 

fra kendte naturvidenskabelige

principper, kan man da godt være

åben og fordomsfri, mener Chri-

stian Madsen og Co.
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GIM
Gruppen for Integreret Medicin er en åben interesse-

gruppe der formidler kendskab til forskellige

alternative retninger inden for medicin og sundhed.
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– På 2. del foregår meget af
undervisningen på omegns-
hospitalerne, nogle gange så
langt væk som i Hillerød. Og så
er det ikke så nemt at følge med
i hvad der foregår på Panum.

Har i færdiguddannede læger
som medlemmer?

– Desværre ikke. Det ville vi
gerne, men folk får gerne så
travlt i den første tid, at kontak-
ten ophører.

Fraværet af studerende fra 2.
del og færdiguddannede kan vel
også hænge sammen med at man
bliver mere skeptisk over for det
ikke-evidensbaserede i takt med
at man får større naturvidenska-
belig indsigt?

– Det tror jeg egentlig ikke.
Mange som på et tidspunkt har
været i berøring med GIM, ta-
ger noget med sig. Der er trods
alt en del ting som man må sige
kan have noget på sig. 

Kan man ikke kalde det lidt
overmodigt sådan at affeje na-
turvidenskaben før I er kommet
længere i studiet?

– Affeje er nok lidt stærkt ud-
trykt. Man kan snarere tale om
en overbygning på naturviden-
skaben. Man kan nå utroligt
langt med den naturvidenska-
belige medicin. Men den må
kunne suppleres med hvisse an-
dre behandlinger. For mig at se
er der nogle ting som naturvi-

denskaben er god til, mens den
alternative medicin måske
mere virker på det psykologiske
plan. Det ene udelukker ikke
det andet, og vi bekæmper ikke
naturvidenskaben. Vi prøver at
få flere facetter på den.

Men det psykologiske plan ta-
ger psykologien sig vel af uden af
den grund at være alternativ?

– Ja. Men færdige læger, og
måske især alment praktise-
rende læger, har meget brug for
psykologi i deres dagligdag. Og
der er meget lidt psykologi i vo-
res nuværende studieplan. Kun
en smule på første og andet se-
mester. Og så nogle kurser i
kommunikation, som i stigende

grad vil indgå i den nye studie-
plan der starter i efteråret
2000.

Udenomssnak
Når så mange alternative be-
handlinger ikke er dokumente-
rede, skyldes det ifølge Chri-
stian Madsen i høj grad at der
ikke er penge eller prestige i at
forske i det. Og så undrer han
sig i øvrigt over at f.eks. ho-
møopati, som i en række euro-
pæiske lande er forholdsvist
velanskrevet, bliver ugleset el-
ler ignoreret i Danmark.

– Forbavsende nok er situa-
tionen meget anderledes i f.eks.
Frankrig, Tyskland og England

hvor homøopati har en helt an-
den status. Nogle steder tilby-
des endda kursus i det på uni-
versiteterne. Er det folk i udlan-
det der kan så meget mere?
Eller er de bare langt bagud i
forhold til Danmark?

Hvordan møder I den viden-
skabelige verdens skepsis? Har I
nogle sjove diskussioner med je-
res undervisere på Panum?

– Det forekommer, at vi har
nogle gode diskussioner. Men
der er også mange der gør grin
med det, helt useriøst. Man kan
høre at de slet ikke har sat sig
ind i det, de kritiserer. Og det
kan være ret pinligt. Eller der
bliver snakket udenom: “Det er

ikke en del af pensum. Vi skal
beskæftige os med det konkret
faglige.”

– Så hvis man vil høre noget
om det kan man komme til vo-
res arrangementer. Eller
komme til os med en idé hvis
man selv brænder for noget. Vi
prøver at være en åben gruppe
– alle medicinstuderende kan
være en del af GIM. ■

Klaus Larsen er freelance-
journalist

Alternativt leksikon

Akupunktur: Metode til behandling og forebyggelse af syg-

domme ved at gennemstikke huden med en tynd nål på be-

stemte punkter, afhængigt af sygdommens karakter. Metoden

stammer fra oldtidens Kina. 

Antroposofisk medicin: Behandlingsform, udviklet i beg. af

det 20. århundrede på grundlag af den østrigsk-tyske filosof

Rudolf Steiners livsanskuelse. Steiner mente blandt andet at

menneskets væsen kan udforskes ved hjælp af oversanselige

erkendelsesorganer. Også Steiner-pædagogikken og det biody-

namiske jordbrug baserer sig på Steiners ideer.

Healing: Af eng. ‘heal’, ‘helbrede’. Fællesbetegnelse for en

række alternative behandlingsformer, hvor healeren hævdes

at overføre lægende energier til patienten, f.eks. ved hånds-

pålæggelse eller bøn, for at genoprette en kropslig eller psy-

kisk ubalance.

Homøopati: I princippet skal patienten behandles med stoffer

der hos raske fremkalder de samme symptomer som den syge

udviser. Homøopatiens tilhængere mener desuden at stoffer-

nes virkning forstærkes (‘potensers’) ved fortynding. En almin-

deligt anvendt fortyndingsgrad reducerer indholdet af det

virksomme stof til en grad hvor der kun er fire molekyler til-

bage pr. 1 mio. liter væske. Fortalere for homøopatien forkla-

rer den angivelige virkning med at vandet ‘husker’ stoffets til-

stedeværelse. Skønt homøopatien nyder en vis anseelse i bl.a.

Tyskland, anses den for en alternativ behandling.

Hypnoterapi: Hypnose har været kendt i tusinder af år. I slutnin-

gen af 1700-talet begyndte den østrigske læge Franz Mesmer

at anvende hypnosen i medicinsk sammenhæng. Mens be-

handlingsværdien er stærkt omdiskuteret, er hypnosens afslap-

pende og smertelindrende egenskaber kendte og anvendte

lige som hypnose kan indgå i rygeafvænning.

Kinesiologi: Af græsk: ‘kinesis’, ‘bevægelse’. Teknik til under-

søgelse af muskelfunktionen, udviklet inden for kiropraktik-

ken med en skelen til akupunkturen som teknik til under-

søgelse af muskelfunktionen. Kinesiologen undersøger patien-

tens muskelreaktion ved et let tryk på armen hvorefter han

mener at kunne aflæse ændringer i kroppens „energi” som

udtryk for sygdom.

Shamanisme: Religiøst fænomen, centreret omkring shamanen

som er en ekstatisk skikkelse som angiveligt har særlige evner

til at helbrede syge og kommunikere med det hinsidige. Den

indianske ‘medicinmand’ var lige som den grønlandske ånde-

maner en shaman som bringer sig selv i trance og ‘rejser’ til en

anden verden som et medium mellem ånder og mennesker.

Zoneterapi: Behandleren påvirker ved tryk forskellige punkter

på patientens fødder. Forskellige områder på foden svarer til

organer andre steder i kroppen som angiveligt påvirkes ved

terapeutens blide eller hårde tryk og massage (f.eks. for-

døjelse, hormonkirtler, kredsløb og lymfesystem). Zonetera-

peuter lover bl.a. hjælp mod barnløshed, smerter, menstruati-

onsproblemer og ophobning af affaldsstoffer.

Kilder: Den Store Danske Encyklopædi, Encyclopaedia Britannica.

Tabu-land
Bevidstheden og dens betydning for den levende 

organismes funktion er et uudforsket område. 

Det er endnu tabu-land for den medicinstuderende.

Fra GIM’s introduktionsfolder.

Danmarks Evalueringsinstitut er under udvidelse 
og søger derfor en IT-medarbejder.

Danmarks Evalueringsinstitut blev i sommer oprettet som en selvstændig institution under
Undervisningsministeriet. Instituttet bidrager gennem evaluering til udvikling og synlighed
i det danske uddannelsessystem – fra folkeskole over ungdomsuddannelser til videregående
uddannelser. Instituttet er statens nationale videnscenter inden for evalueringsområdet.

Danmarks Evalueringsinstitut har 40 medarbejdere og er en dynamisk, uformel og profes-
sionel organisation. Vi tilbyder selvstændigt og udfordrende arbejde og forventer at du selv
tager initiativer.

Din primære arbejdsopgave bliver etablering af instituttets planlagte intranet. Du deltager
i arbejdet som teknisk konsulent og bliver siden teknisk ansvarlig for programmering og
drift af intranettet. Samtidig skal du fungere som teknisk konsulent for vores hjemmeside-
redaktører og yde generel support til instituttets medarbejdere.

Dine opgaver

• teknisk ansvar for intranet og hjemmeside
• konfigurering og installation af hardware og software
• support af instituttets øvrige medarbejdere
• undervisning og dokumentation
• medvirken ved planlægning af nye IT projekter
• deltagelse i IT-udvalgets møder

Kvalifikationer

• erfaring med programmering i HTML og erfaring med administration af et websted.
• kendskab til pc’ere og standardsoftware: Microsoft Windows NY Workstation og 

Microsoft Office 2000.
• netværkserfaring er en fordel, men er ikke en forudsætning. 

Derudover forventer vi at du er serviceminded, har gode samarbejdsevner og er i stand til
at arbejde selvstændigt.

Vores netværk består af en Microsoft Windows NT server, en NetWare 4.11 server, samt 30
arbejdsstationer med Microsoft Windows NT Workstation og Microsoft Office 2000.

Ansættelsesvilkår

Den ugentlige arbejdstid er på 20 timer eller efter aftale.  Løn efter gældende overenskomst.

DANMARKS 
EVALUERINGSINSTITUT

IT-medarbejder 
med flair for HTML

Ansøgningsfrist
28.01.2000 kl. 12.

Mere information
Dan Eik Høfsten 

IT-ansvarlig 

T 35 25 46 22 
E  deh@eva.dk
H www.eva.dk

Send ansøgning til
Danmarks

Evalueringsinstitut
Østbanegade 55, 3
2100 København Ø

mrk. IT-medarbejder



Af Regner Hansen

Der var hverken højtide-
ligt klædte hovedperso-
ner eller klapsalver da

de studerende fik overrakt de-
res eksamenspapirer. Antallet
af taler indskrænkede sig til en
enkelt, og den blev leveret af
rektor i en direkte billedover-
førsel via Internet.

De studerende sad nemlig
foran deres pc-skærm, og de
var spredt over hele USA –
nogle befandt sig endog i andre
dele af verden. De havde aldrig
sat deres ben på universitetet
som, bortset fra kontorlokaler i
en Denver-forstad i Colorado,
ikke eksisterer i virkeligheden.
Jones International University
findes kun i cyberspace. 

Universitetet er det første
rene online-universitet hvis
kandidatuddannelse har fået
det officielle blåstempel i USA.
Det skete i marts 1999.

Jones International er blandt
frontkæmperne i en uddannel-
sesrevolution. Universitetsun-
dervisning via Internet boomer
i USA. 

Nylige opgørelser peger i
samme retning. Konsulentfir-
maet International Data Corp.
anslår at omkring én million
amerikanere modtager fjernun-
dervisning i øjeblikket. For
langt de flestes vedkommende
sker det via Internet. Dette tal
ventes fordoblet i 2002.

Et andet rådgivningsfirma,

InterEd, spår at der vil være tre
millioner online-studerende al-
lerede inden udgangen af
2000.

Til sammenligning er der 13
millioner ‘almindelige’ ameri-
kanske studerende. 

Udviklingen drives frem af
private universiteter der øjner
en mulighed for at tjene penge.
Men også de prestigiøse Ivy Le-
ague-universiteter og de tradi-
tionelle offentlige universiteter
har bevæget sig ud på det nye
marked.

Billigt og fleksibelt
Jones International henvender
sig til voksne som typisk sidder
i faste stillinger i det private er-
hvervsliv, og hvor de selv og de-
res arbejdsgiver har en fælles
interesse i at de tilegner sig ny
viden til brug i samfundets
ændrede indretning.

Jones Internationals flagskib
er kandidat- og bacheloruddan-
nelser i erhvervskommunika-
tion som sammenlagt ca. 75 af
de 600 studerende er indskre-
vet på. Undervisningen er sam-
mensat af kurser hvor materia-
let er hentet fra etablerede uni-
versiteter, såsom Columbia og
Stanford. 

Kontraktansatte undervisere
står for formidling, vejledning
og evaluering.

Universitetet lokker med en
lavere undervisningsafgift end
andre, nemlig i gennemsnit
4.000 dollars (over 28.000 kr.)

pr. år. Hver studerende skal
være i besiddelse af en pc og
skal kende til at sende e-mail
og navigere på Internet.

Desuden tilbyder universite-
tet nye studerende at begynde
når som helst da der indledes
kurser hver måned.

– Prisen er lavere, og fleksibi-
liteten er større hos os. De stu-
derende behøver ikke at være
på et fysisk sted på et bestemt
tidspunkt. De kan studere og
kontakte deres underviser lige
præcis hvornår det passer dem,
forklarer vicepræsident Hea-
ther O’Mara i Jones Group, som
driver universitetet.

– Der er også chat rooms
hvor de kan kommunikere med
andre studerende, tilføjer
O’Mara.

– Deltagelsen og engagemen-
tet er stort. Studerende der kan
sammenligne, fortæller at de
kender læreren og hinanden
bedre end på et traditionelt
universitet, oplyser Heather
O’Mara.

For Jones International Uni-
versity og online-universiteter
generelt var det en milepæl at
universitetets akademiske ni-
veau blev officielt godkendt.
Det gør det muligt at få andel i
offentlige midler, og de stude-
rende kan søge stipendier. Det
vil også tilskynde virksomheder
til at finansiere, helt eller del-
vist, ansattes videregående ud-
dannelse på Jones Internatio-
nal.

– Vi har været underkastet
samme langvarige og skrappe
evalueringsproces som traditio-
nelle universiteter, erklærer He-
ather O’Mara. Jones Internatio-
nal har udbudt undervisning si-
den 1995.

Krævende studieform
University of Phoenix er USA’s
største private universitet. Det
har 65.000 studerende, heraf er
8000 Internet-studerende. Til
Internet-afdelingen hører i
øvrigt et kæmpemæssigt elek-
tronisk bibliotek.

– Fremmødet, hvis man kan
sige sådan, er meget højt blandt
Internet-studerende. Denne
studieform kræver dog også at
de studerende er særdeles ak-
tive. De skal vise at de er til
stede, siger souschef Brian Mu-
eller fra afdelingen for online-
undervisning hos Phoenix.

– På den anden side er vurde-
ringen af de studerende meget
demokratisk. De bliver kun be-
dømt på kvantiteten og kvalite-
ten af deres materiale. Andre
faktorer såsom deres fremtræ-
den griber ikke forstyrrende
ind, siger Mueller.

– Eftersom næsten al kom-
munikation er skriftlig, bliver
den også mere velovervejet og
reflekterende end ellers, frem-
hæver Brian Mueller.

Holdningen hos de private
universiteter er, med Muellers
ord, at der er “ingen grænser
for hvor godt Internet kan 
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Baggrund:

Danske universiteter
bagud i fjernunder-
visning

I løbet af de sidste par måneder har blandt andre
Socialdemokratiet og flere fagforbund langet
kraftigt ud efter de højere læreanstalter for at
komme op af IT-starthullerne med flere uddan-
nelsestilbud via Internet. For mens fjernunder-
visningsbranchen udvikler sig eksplosivt i lan-
dende omkring os, halter Danmark bagefter.

Storbritannien nåede for et par år siden op på
100.000 studerende der blev uddannet på et en-
gelsk universitet uden at bo i landet. I Sverige
læser godt 10 procent af de studerende på uni-
versitet via deres computer, og vender vi blikket
mod USA, ligger den internetbaserede undervis-
ning i overhalingsbanen på informationsmotor-
vejen.  

Selv om Aalborg Universitet der er førende in-
den for fjernundervisning, udbyder cirka 16 kur-
sustilbud via internet, batter det ikke meget i det
overordnede landskab. Københavns Universitet
udbyder indtil videre kun tre kurser på internet
under Åbent Universitet.

Regeringens december-rapport ‘Det digitale
Danmark’ erklærede at der måtte gøres noget.
Der er nu sat 40 millioner kroner af over tre år til
et nyt virtuelt universitet som skal tilbyde fjern-
undervisning til studerende i Danmark og i ud-
landet. Ind til videre kan de danske universiteter
vende blikket mod udlandet og tage ved lære. 

Charl

Online-universiteter 
boomer i USA

Skolevejen er på et par tu-
sinde kilometer fra Port-
land, Oregon, til Eng-

lewood, en forstad til Denver,
Colorado. Men det betyder in-
tet for Nancy Seebert. Hun be-
nytter the Information Super
Highway, dvs. Internet. 

Nancy Seebert har passeret
50. Hun er ansat som mellemle-
der i et sygeforsikringsselskab.
Hun har en gammel bachelor-
grad som hun i 1995 besluttede
sig for at udbygge.

Nancy Seebert var på udkig
efter en universitetsuddannelse
som netop passede hendes krav
hvad angik indhold og studie-
form. Den fandt hun hos Inter-
net-universitetet Jones Interna-

Broget flok 
af udbydere

De amerikanske universiteter der udbyder on-
line-undervisning, er en umage forsamling med
vidt forskellig baggrund og motiver. Her er de tre
vigtigste kategorier:

De prestigefyldte: 
Universiteter fra den fornemme Ivy League og
andre af de mest ansete, gamle private universi-
teter er begyndt at opslå kurser via Internet - en-
ten selv eller gennem en samarbejdspartner. For-
delen er at de kan øge indtægterne ved at til-
trække flere studerende. Ulempen er at deres
møjsommeligt opbyggede omdømme kan lide
skade.

De offentlige: 
En række offentlige universiteter som drives af
delstater, ser cyberspace som et kæmpemæssigt
undervisningslokale. Fordelen er at det giver
dem mulighed for at løse undervisningsopgaven
bedre ved at nå studerende der af geografiske,
arbejdsmæssige, familiemæssige eller pladsmæs-
sige grunde ikke kan deltage på traditionel vis i
forelæsning og studiegrupper. Ulempen kan være
en manglende ensartethed mellem undervisnin-
gen inden for murene og på Internettet.

Iværksætterne: 
Det er nye universiteter som er oprettet med det
specifikke formål at tjene penge på Internet-un-
dervisning. Fordelen er at de kan levere ‘skræd-
dersyet’ universitetsundervisning til studerende
som ellers ikke har, eller benytter, muligheden
for videregående uddannelse. Ulempen er at de-
res undervisning er for snæver og målrettet både
i indhold og metode og derfor ikke holder ni-
veauet.

U D L A N D  ▼

Stor begejstring hos studerende
tional University som har en
anerkendt kandidatuddannelse
i erhvervskommunikation.

– Efter undervisningens start
bliver indholdet tilrettelagt ef-
ter den enkeltes behov. Under-
viserne kender os hver især
trods afstanden. Og de er me-
get mere interesseret i at den
enkelte studerende klarer sig
godt end hvad jeg tidligere
havde oplevet, forklarer Nancy
Seebert.

– Man bestemmer selv tem-
poet, men kun til en vis grad,
for der er mange opgaver der
skal afleveres inden bestemte
frister, tilføjer hun.

Nancy Seebert advarer mod
at tro at niveauet og kravene er

lavere end på et traditionelt
universitet. Studierne er hårdt
arbejde og fordrer betydelig
selvdisciplin.

– Det er næppe noget for helt
unge studerende der lige kom-
mer fra gymnasiet, og som har
brug for hjælp til studievaner
og for den øjeblikkelige ansigt-
til-ansigt kontakt med under
viserne og de andre stude-
rende. ■

Kritikere frygter at de studerende lades i stikken, 

og at ressourcer suges væk fra de traditionelle universiteter
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blive som redskab i undervis-
ningen”.

Kampen om pengene 
De prestigefyldte universiteter
er også ved at dukke op på In-
ternet-markedet. Det skyldes
bevidstheden om at de råder
over de bedste og kløgtigste un-
dervisere. Der er ekstra penge
at hente ind ved at sprede un-
dervisningskapaciteten så også
studerende uden for murene
får glæde af den gennem fjern-
undervisning.

Ivy League-universiteterne
har altid været der som konkur-
rent for de traditionelle offent-
lige universiteter. Den virkelige
trussel mod de offentlige kom-
mer fra anstalter såsom Jones

Måske er nogle af de
studerende begejst-
rede, men universi-

tetsunderviserne i USA tager
som faglig gruppe afstand fra
Internet-undervisning – i hvert
fald den kategori hvor kurserne
udgør en uddannelse i sig selv i
stedet for at være et supple-
ment.

Online-modellen opløser de
traditionelle universiteters aka-
demiske rolle som er væsentlig
for samfundet, lyder kritikken.

– Uddannelsesprocessen
fragmenteres. Fakulteterne
nedbrydes i mindre dele. Men
man kan ikke behandle videre-
gående uddannelser som om de
var maskindele der til sammen

udgør en helhed, siger Mark F.
Smith, en souschef i American
Association of University Pro-
fessors (AAUP).

Han henviser til fremgangs-
måden på f.eks. Internet-uni-
versitetet UNext.com hvor pro-
minente professorer fra bl.a.
Stanford og University of Chi-
cago udvikler undervisnings-
materialet mens nogle assisten-
ter tager sig af selve formidlin-
gen online og holder kontakt
med de studerende, og andre
assistenter står for evaluerin-
gen.

Internet-universiteternes un-
dervisere er typisk hyret på
kontrakt, og der er ikke indbyg-
get tid til forskning i deres

ansættelse. Således har univer-
siteterne ingen selvstændig
forskning, og den frugtbare
vekselvirkning mellem forsk-
ning og undervisning går tabt.

– De studerende får ingen
mulighed for at lære om forske-
rens metode. At der er flere til-
gange til samme emne. At der
er modsætninger. Dialektikken
forsvinder. De præsenteres for
noget færdigpakket og unifor-
meret. Nogen bredere sammen-
hæng er der ikke, mener Mark
F. Smith, som er med i AAUP’s
udvalg om fjernundervisning.

Smith iler med at under-
strege at han og organisationen
intet principielt har imod infor-
mationsteknologi. Det kan være

Links:
– Jones International University: www.jonesinternational.com

– University of Phoenix: www.uophx.edu

– University of Maryland University College: www.umuc.edu/online

– Unext.com: www.UNext.com

– Concord University School of Law: 

http://concord.kaplan.edu/schoolinformation.htm

– American Association of University Professors: www.aaup.org

Stor skepsis hos lærere

International og Phoenix’ on-
line-afdeling.

Mange offentlige universite-
ter er derfor også begyndt at
udbyde Internet-undervisning.
De vil undgå at blive hægtet af i
slagsmålet om offentlige mid-
ler.

Det indgår også i overvejel-
serne hos de offentlige univer-
siteter, som har en offentlig op-
gave, at de store årgange snart
banker på døren. Der skal ind-
ledes en heftig byggeaktivitet
hvis alle unge fremdeles skal
undervises på traditionelle uni-
versiteter af mursten og mørtel.
Der ventes 20 pct. flere stude-
rende i USA i løbet af mindre
end 10 år.

University of Maryland Uni-
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en udmærket hjælp i undervis-
ningen.

– Det er ikke fordi vi ikke er
parat til forandring.

Et helt særskilt problem ved
Internet-universiteterne gælder
rettighederne til undervis-
ningsmaterialet. Tilhører mate-
rialet i UNext.coms tilfælde su-
verænt universiteterne hvor
professorerne hæver deres løn,
eller er det professorernes per-
sonlige ejendom sådan at de
kan sælge det til andre også?

– Vi mener at rettighederne
ligger hos professorerne. Men
copyright-lovgivningen tager
ikke højde for den digitale ud-
vikling, og det giver konflikter,
siger Mark F. Smith.

Sagen om juraprofessor Art-
hur Miller fra Harvard Law
School er illustrativ. Han har la-
vet online-undervisningsmate-
riale for Internet-universitetet
Concord University School of
Law. Dekanen på Harvard Law
School mener at Miller krænker
Harvards forbud mod at under-
vise på andre universiteter.

Hvis Harvard-undervisning
spredes, bliver den efterhånden
udvandet, advarer dekanen.
Miller forsvarer sig med at han
ikke underviser.

Konflikten har fået Harvard
til at tydeliggøre sit regelsæt og
udvide forbuddet hvilket AAUP
langtfra er begejstret for. ■

versity College er et typisk of-
fentligt universitet som lokker
med en række kandidat- og ba-
cheloruddannelser via Internet.
Det foregår bl.a. i annoncer der
viser en studerende som sidder
foran en bærbar computer ved
køkkenbordet derhjemme. Bud-
skabet er: Gør dit foretrukne 
lokale til en forelæsningssal!
Foreløbig 10.000 har har bidt
på og modtager online-under-
visning.

David Freeman fra University
of Marylands kommunikations-
afdeling oplyser at formålet
med Internet-afdelingen er at
lade studerende over 25 år,
som måske har arbejde og fami-
lie, få chancen for en videre-
gående uddannelse.

– Vi gør ikke dette for at blive
rige og berømte, fastslår Free-
man.

– Vi vil blot gerne være med
til at prikke hul på myten om at
studerende nødvendigvis skal
være helt unge, tilføjer Free-
man.

Han finder det afgørende at
der står et ‘rigtigt’ universitet
med fuldt program og til-
hørende forskning bag Inter-
net-afdelingen.

Uegnet til helt unge
David Freeman advarer samti-
dig mod at se Internet som en
genvej til at give universitetsun-
dervisning til 20-årige som lige
har forladt gymnasiet.

– Der er en indbygget værdi i
den sociale struktur på et uni-
versitet som især de unge har
stor gavn af. Det kræver en
enorm disciplin at studere via
Internet, og den har de unge
sjældent.

Kritikerne frygter bl.a. at
netop forskydningen over mod
Internet-undervisning lader de
unge studerende i stikken.

– De har brug for at udveksle
erfaringer med ligestillede, den
sociale kontakt og presset for at
præstere, opremser James Gre-
gory, historieprofessor ved Uni-
versity of Washington og åben-
mundet kritiker af Internet-uni-
versiteter.

En anden indvending går på
at den mundtlige undervis-
ningstradition, retorikken, der

stammer tilbage fra Sokrates,
fordufter ude i cyberspace. 
Ansigt-til-ansigt-dialogen og
den mundtlige fremstilling vil
være passé.

Undergravende
James Gregory ser dog en nær-
mest umærkelig institutionel
undergravelse af de traditio-
nelle universiteter som den al-
vorligste trussel fra Internet-
universiteterne.

– De suger ressourcer væk fra
de traditionelle universiteter.
Der er ingen idé i at stjæle fra
Peter for at give til Paul. På læn-
gere sigt kan tendensen for-
vandle hele den akademiske
verdens natur og udslette den
frie forskning, siger Gregory.
Han har været aktivist i kampen
mod en plan om et Internet-
universitet som en række gu-
vernører i vestlige amerikanske
delstater udtænkte.

I kulissen står computergi-
ganten Microsoft fra Gregorys
hjemby, Seattle, som en vigtig
drivkraft bag planen. Micro-
soft, IBM og andre computerfir-
maer kører frem med en stor-
slået vision om virtuelle univer-
siteter. De fornemmer et
potentielt kæmpemæssigt mar-
ked i at placere computere cen-
tralt i fremtidens universi-
tetsundervisning.

Problemet er, ifølge Gregory,
hvis undervisere erstattes af
isenkram. Det er hverken billi-
gere eller bedre. ■

VIRTUELT UNIVERSITET - Mange universiteter ser 

cyperspace som et kæmpemæssigt undervisnings-

lokale. Det samme gør Microsoft, IBM og andre 

computerfirmaer der øjner muligheden for super-

profitter ved at placere computere centralt i frem-

tidens universitetsundervisning.



Af Erik Hansen, formand
for Dansk Sprognævn

“Dette er vi mange der gerne
vil have besked om.”

Det var ikke svært at se
kommafejlen i denne
sætning, vel? Men der

er faktisk ikke nogen fejl, selv
efter de skrappeste regler for
det gode gamle grammatiske
komma. Se selv efter i Retskriv-
ningsordbogen § 50.b (s. 584-
85). 

Men der er efterhånden
næsten ingen der behersker
reglerne. 

Øst- og vesteuropæisk
komma
I 1872 kom Danmarks første
autoriserede retskrivningsord-
bog, men først i 1918 fik vi de
officielle regler for tegnsæt-
ning.

Med hensyn til kommaet blev
der fra begyndelsen givet frit
valg mellem to systemer. 

Det ene var det ‘grammatiske
komma’, altså kryds og bolle-
kommaet. Det er det system
som bruges i tysk, færøsk, finsk
og i alle de østeuropæiske
sprog.

Det andet var det som se-
nere, uheldigvis, kom til at
hedde ‘pausekommaet’. Det er
det som bruges i svensk, en-
gelsk, fransk, spansk, italiensk
og andre vesteuropæiske sprog.

Pausekommaet blev aldrig
nogen folkesag. Faktisk brugtes
og bruges det næsten kun af
skønlitterære forfattere, essayi-
ster, kulturskribenter og sprog-

forskere – altså folk som har en
højt udviklet sprogbevidsthed,
og som er villige til at tåle ti-
dens spot og svøbe, embeds-
hovmod og uduelighed der
sparker til beskeden dygtighed,
idet kommaer som ikke ligner
kryds og bolle-kommaet, af de
fleste opfattes som kommafejl.

Det grammatiske komma
blev nok en publikumsucces i
den forstand at det er det de
fleste har lært i skolen, og som
de tror de bruger i det daglige.
Til gengæld er det øjensynlig
for svært for det danske folk,
for inden for de sidste 25 år har
kommateringen udviklet sig til
det rene kaos. Dette er godt og
grundigt dokumenteret i Dansk
Sprognævns debatbog “Komma
– hvornår og hvorfor?” (1994).
De fleste bemærker ikke dette
kaos, og det hænger sammen
med at ukyndigheden på kom-
maområdet er folkelig og kol-
lektiv: når der kun er meget få
danskere som behersker det
grammatiske komma, betyder
det at det forkerte så småt er
ved at være det normale!

Den mest prominente fejl er
galt anbragt komma i begyndel-
sen af bisætningerne. Som her:

– Det er desværre ikke oplyst
hvem af deltagerne, der får
rejse og ophold betalt.

– Han lod som om, han ikke
havde hørt telefonen.

– Branden brød ud en time, før
mødet skulle begynde.

Det danske folk insisterer på at
sætte grammatisk komma, men
nægter at lære grammatik. Så
skal det gå galt, og det er gået
galt nu.

Hvorfor så ikke afskaffe det
grammatiske komma, som in-
gen kan finde ud af? Fordi det
er politisk umuligt. Ændring af
kommareglerne skal nu god-
kendes af kulturministeren og
undervisningsministeren, og et
sådant skridt ville kunne vælte
flere regeringer i træk.

For alligevel at prøve at få or-
den på det danske komma af-
skaffedes pausekommaet i den
nye udgave af Retskrivnings-
ordbogen (1996). Det gamle
kryds og bolle-komma blev der
ikke rørt ved. Men i stedet for
pausekommaet indførtes som
en mulighed et system der kal-
des nyt komma. Dette system
forener fordelene ved det gram-
matiske komma og pausekom-
maet.

En fordel er at det nye
komma sættes efter helt meka-
niske, grammatiske regler. I sig
selv er dette ingen fordel, men
sådan vil det danske folk og
dets dansklærere nu engang
have det.

En anden fordel er at vi får et
system som ikke indbyder til at
man laver så mange fejl, og som

støtter læsningen – både op-
læsning og stillelæsning.

Sprognævnet har udgivet sit
eget kommakursus (hæfte + in-
teraktiv diskette), nemlig Erik
Hansen og Kirsten Rask:
Komma, sætning – kommasæt-
ning (Hans Reitzels Forlag
1998, 50 kr.). 

Mening, indhold – 
og komma
Det nye komma er det system
som har været brugt i norsk i
mange år. Det sættes som
nævnt efter faste, mekaniske
regler, men adskiller sig fra vo-
res grammatiske komma ved at
der som hovedregel sættes
komma efter, men ikke foran en
bisætning. Resten er stort set
som det altid har været. Det
skal altså være:

Han ringer så snart han kom-
mer hjem.

Men:
Så snart han kommer hjem,

ringer han.
Og altså:
At han havde en pistol i

hånden, er en kuriøs oplysning.
Dette indebærer at man slip-

per for alle de fejl der opstår
fordi folk ikke kan finde ud af
hvor en bisætning begynder,
men først og fremmest at tek-
sten bliver delt op på en måde
som svarer nøje til talesprogets
rytmik og som afspejler tek-
stens indholdsmæssige opbyg-
ning. Det nye komma styres af
sætningernes mening og ind-
hold, ligesom punktum, semi-
kolon, spørgsmåls- og udråb-
stegn osv.

Har man sat grammatiske
kommaer i en tekst – endog
korrekte – skal man ved op-
læsning negligere to tredjedele
af dem hvis man ikke vil hakke
teksten op i unaturlige og sta-
kåndede bidder. Det er det //
man gør // når man læser ny-
heder op // som man tit gør det
i Danmarks Radio. Sætter man
nyt komma, kan man bruge
kommaerne som støtte for sin
oplæsning. Og en lille empirisk
undersøgelse, hvis resultater er
fremlagt i Sprognævnets om-
talte kommabog, synes at vise
at det nye komma er både det
grammatiske komma og pause-
kommaet overlegent som støtte
for læserens opfattelse af tek-
sten.

Modstanderne af det nye
komma er tit inde på det bes-
værlige at man nu skal kende
forskel på en helsætning og en
ledsætning (tidligere kaldet ho-
vedsætning og bisætning) for at
kommatere korrekt.

Men det skal man sandelig
også hvis man tager det gram-
matiske komma alvorligt, se
Retskrivningsordbogen § 57 (s.
636-37).

Og yderligere skal elever der
lærer et fremmedsprog, selv en-

gelsk, kende forskel på helsæt-
ning og ledsætning. Så her er
det nye komma en udmærket
introduktion.

En vanesag
Det bliver næppe lettere – men
absolut heller ikke sværere – at
sætte komma efter det nye sy-
stem. Men for samme anstren-
gelse får man altså færre fejl og
en langt fornuftigere tegnsæt-
ning.

I denne artikel har jeg brugt
det nye komma. Naturligvis vil
nogle læsere savne en del af de
vante kommaer og føle det som
noget der forstyrrer læsningen.
Men det er kun en vanesag.
Prøv at sætte kryds og bolle-
kommaer i en engelsk tekst, og
vis den til en englænder. Han
vil sige at den er ulæselig! Vis
den så til en dansker. Han vil
sikkert sige det samme.

At Dansk Sprognævn tilbyder
et nyt kommasystem, betyder
ikke at det indføres overalt fra
den første i næste måned. De
allerfleste institutioner og en-
keltpersoner vil afvise ideen og
fortsætte som de altid har gjort.
Men det nye komma har fået
indsigtsfulde dansklærere til at
spidse øren, og det ser ud til at
det nye system kan regne med
en vis fagligt solid pædagogisk
opbakning i folke- og gymnasi-
eskolen. Også det offentlige er
lige så stille ved at komme med.
Jeg kan bare nævne Ombuds-
mandsinstitutionen, Rådet for
Større Færdselssikkerhed og Es-
bjerg Kommune.

På den måde vil det nye
komma i praksis være indført i
løbet af et par årtier, stille og
ganske udramatisk. ■
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Det nye komma

Sprogligt set tager pulsen på udviklingen i det danske sprog og 

behandler sproglige spørgsmål som dukker op i universitetsverdenen.

Sprogligt set skrives og redigeres af forskere fra Dansk Sprognævn.

ABC

Universitetsavisen skifter komma
Som det fremgår af artiklerne i dette nummer er Univerersitetsavisen nu også gået over 

til det nye komma. Formålet er først og fremmest at øge læsbarheden og sikre en bedre 

læserytme. I det hele taget er der mange argumenter for at udskifte det grammatiske 

komma med det nye. De ridses op i artiklen nedenfor. 
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AF ANGELA BRINK

De er overalt omkring os.
Skulpturerne. Alligevel
har der siden slutnin-

gen af 1700-tallet kun været
gjort sporadiske forsøg på at
lave en samlet teoretisk ind-
gangsvinkel til dem.

Men det er der måske ved at
komme nu. Den 32-årige
stud.mag. i kunsthistorie,
Sidsel Maria Søndergaard, har
ved at kombinere kunsthistori-
ske og psykolingvistiske teorier
fundet en ny vej til at forstå
skulpturen. Dermed er hun
godt på vej til at nyfortolke
skulpturens teoretiske funda-
ment. Anledningen til det var
en prisopgave udskrevet på
hendes institut, og besvarelsen
gav hende en guldmedalje.

– Nu er det jo begrænset hvor
langt man kan komme i en pris-
opgave. Feltet er meget under-
belyst. Men arbejdet i forbin-
delse med prisopgaven har gi-
vet mig en god forudsætning til
at arbejde videre med skulptu-
ren og dens mangfoldigheder,
siger Sidsel Maria Sønderga-
ard.

Imidlertid har Sidsel Maria
Søndergaard ud over guldme-
daljen fået en stærkt rosende
udtalelse for sit arbejde. Og
gået på klingen indrømmer hun
da også at hun har præsteret et
unikt stykke arbejde.

– Jeg er overbevist om at jeg
har fat i noget. Jeg afklarer
nogle ting som er frugtbare for
skulpturforståelsen, siger hun.

I sin guldmedaljeopgave re-
degør Sidsel Maria Sønderga-
ard for væsentlige forfatterska-
ber inden for skulptur og skulp-
turteori og bruger teorier fra
psykolingvistikken til at øge
forståelsen for det meget kon-
krete og samtidig uhåndgribe-
lige fænomen skulpturen er. En
uhåndgribelighed hun mener

kan være en del af forklaringen
på hvorfor skulpturen er stærkt
underbelyst felt indenfor kunst-
historien.

Brutal og kedelig
Den nyere kunsthistorie har
været præget af en resignation
over for skulpturen som fæno-
men. I 1846 sagde en af de
mest fremtrædende moderni-
ster, Charles Baudelaire, at
skulpturen var »brutal og kede-
lig«, fordi den havde primitivi-
stiske karakteristika. Det er en
holdning der har præget kunst-
historien lige siden.

– Skulpturen har noget som
er vanskeligt at holde fast. Der-
for har man inden for den nyere
kunsthistorie resigneret overfor
at forsøge at opstille en samlet
teori til forståelse af den. Men
det standpunkt forsøger jeg at
nuancere, siger Sidsel Maria
Søndergaard.

Hendes måde at komme vi-
dere på i forhold til skulpturen
er at sammenstille den tonean-
givende amerikanske kunsthi-
storiker og kunstkritiker, Rosa-
lind Krauss, og den bulgarsk-
franske psykolingvister, Julia
Kristeva. Krauss står for nogle
af de mest overbevisende ana-
lyser af skulptur der findes. Kri-
steva er slet ikke skulpturteore-
tiker, men har fremsat en række
teorier om subjektdannelse
som kan give en alternativ vej
til forståelsen af skulptur. Ingen
har før Sidsel Maria Sønder-
gaard sammenstillet de to i for-
bindelse med skulpturfor-
ståelse, og det bringer nye op-
dagelser for dagen.

Kristeva arbejder med hvor-
dan kropsligheden spiller ind i
betydningsdannelsen. Hun si-
ger at betydningen opstår i en
vekselvirkning mellem krop-
slige erfaringer (det semioti-
ske) og sproget (det symbol-
ske). Krauss mener blandt an-

det at de seneste 100 års skulp-
tur kan læses som udtryk for
den fremherskende jeg-opfat-
telse i perioden. Sidsel Maria
Søndergaard har brugt Kriste-
vas teorier og Krauss’ teoretiske
udgangspunkt til at forstå
skulpturen og er derved kom-
met et godt stykke videre i fors-
tåelsen af den.

– Skulpturen vil altid både
være symbol og krop. Proble-
met er at det er meget svært at
finde et fast teoretisk ståsted at
anskue den fra. Det bliver tyde-
ligt hvis man sammenligner
skulpturen med sproget. Spro-
get er et tegnsystem eller sym-
bolsystem der fungerer ud fra
en konvention. Skulpturen kan
også anskues som symbol, men
den fungerer ikke ud fra et kon-
ventionelt system. Det gør at
der principielt er en uendelig
række måder at anskue skulp-
turen på. Dermed unddrager
skulpturen sig teorierne. 

– Jeg tvivler på at det er mu-
ligt at opstille en teori der kan
rumme hele dens eksistens.
Men jeg vil gerne gøre op med
den resignation der er i den
moderne kunsthistorie over for
skulpturen. Det kan godt være
at det ikke er muligt, men der-

for skal vi alligevel prøve. Jeg
vil videre i forståelsen af skulp-
turen, siger Sidsel Maria Søn-
dergaard.

Lidenskab og 
ærgerrighed
Man skal turde sætte spørgs-
målstegn ved den fremher-
skende holdning til skulpturen
for at komme videre i sin fors-
tåelse, mener Sidsel Maria Søn-
dergaard. Og det er samme li-
denskab og ærgerrighed der
har fået hende til overhovedet
at give sig i kast med at besvare
prisopgaven.

– Det kræver selvfølgelig et
vist mod at sige: Jeg vil godt
lade mig måle i dette videnska-
belige forum. Når man indleve-
rer sin besvarelse, markerer
man jo også at man selv tror på
at man kan stå distancen og få
en medalje, siger hun.

At hun valgte at lave en pris-
opgave, forklarer hun med kal-
kuleret fagligt vovemod. På
kunsthistorie kan man få en
guldmedaljeopgave ækvivaleret
med et speciale, så hvis det gik
efter hensigten, ville det være
på plads.

Alligevel havde hun sine tvivl
inden hun gik i gang.

– Jeg var da i tvivl om jeg var
dygtig nok, om jeg var for bla-
sert ved at sige: Jeg skriver lige
en guldmedaljeopgave. Det
kræver et vist vovemod og en
stor indsats at give sig i kast
med en prisopgave. Og det er
faktisk mit indtryk at der er
mange der ikke er parate til at
yde den indsats, siger Sidsel
Maria Søndergaard, som fik sit
første barn under opgaveskriv-
ningen.

– Jeg havde termin lige op til
fristen og sad og lavede det af-
sluttende arbejde i en sær
blanding af træthed, ekstatisk
lykke og undtagelsestilstand.
Det var sejt, men det var mu-
ligt, siger hun.

Hun mener at det er af af-
gørende betydning for at skrive
en prisopgave at man har mod
til at vælge. At besvare et alle-
rede stillet spørgsmål, i hendes
tilfælde inden for skulpturteori,
er en form for fagligt valg der
kan komme til at præge ens
muligheder for eventuelt se-
nere at få et ph.d. stipendiat –
noget Sidsel Maria Sønderga-
ard godt kunne tænke sig, og
som hun håber guldmedaljen
kan være med til at bane vejen
for.

– En guldmedalje er aldrig et
mål i sig selv. Selvfølgelig luner
den, men den fritager jo ikke
for det stadige arbejde og for
nysgerrigheden. Tværtimod.
Arbejdet med prisopgaven har
givet mig lyst til at komme vi-
dere inden for dette område.
Jeg vil gerne have et job hvor
det er muligt at få tilfredsstillet
den nysgerrighed, siger Sidsel
Maria Søndergaard, der trods
sin målrettethed undervejs i op-
gaveskrivningen følte at hun
ind i mellem var ude på dybt
vand.

– Men sådan er det jo tit når
man har fat i noget interessant,
siger hun. ■

Angela Brink er freelance-
journalist

Sidsel Marie Søndergaard vil

gøre op med den moderne 

kunsthistories resignation over

for skulpturen
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TEORETISK STÅSTED - Skulpturer

har noget som er vanskeligt at

fastholde. Det er meget vanske-

ligt at finde et fast teoretisk

ståsted at anskue dem ud fra.

Men det skal ikke forhindre én i

at prøve, siger Sidsel Marie 

Søndergaard, der her ses foran 

en af de mange skulpturer på 

Statens Museum for Kunst.

Skulpturen er både 
krop og symbol

Ny artikelserie: Guldgraverne
I over 200 år har universitetet udskrevet prisopgaver, hvoraf de bedste er blevet belønnet

med de prestigefyldte guld- og sølvmedaljer. For at få en medalje i hus kræver det at “op-

gaven er besvaret dækkende og med videnskabelig modenhed.” Til gengæld åbner den

døre til interessante jobs og bringer mange forskerspirer tættere på de eftertragtede

ph.d.stipendiater. Universitetetsavisen er gået på jagt blandt de 14 som sidste år modtog

medaljen i en ny artikelserie om Københavns Universitets guldgravere.



Historie

Niels Jul Nielsen

Studier i arbejderbe-
vægelse og arbejderkul-
tur var i høj kurs indtil et

stykke ind i 1980’erne. Studier-
ne var gerne indlejret i en poli-
tisk kontekst hvor en væsentlig
motivation var det angiveligt
frigørende potentiale i ‘arbej-
derklassen’ - denne havde inte-
resse i og mulighed for at over-
skride det kapitalistiske sam-
fund. 

Som bekendt kom arbejder-
klassen aldrig til at udgøre en
homogen kulturel enhed end-
sige til at spille en rolle som re-
volutionær kraft. Dette er imid-
lertid ikke - som nogen vil
hævde - en følge af at udviklin-
gen i det 20. århundrede afspo-
rede et i udgangspunktet sam-

fundsomvæl-
tende projekt
med ‘arbejder-
klassen’ som
hovedaktør.
Det er en af
hovedkonklu-
sionerne i min
afhandling:
Skabelsen af
den danske ar-
bejder. Bånd
og brudflader i
arbejder- og

virksomhedskulturer 1850-
1920. Med Burmeister & Wain
som hovedeksempel. 

For at belyse denne problem-
stilling har jeg valgt at dykke
ned i selve arbejderkulturens
konstitutionsfase fra 1850 til
1920 hvor en tilværelse som 
lønarbejder bliver udbredt og
almindelig, og hvor samtidig
arbejderbevægelsen får fod-
fæste og bliver en betydnings-
fuld størrelse i samfundet.
Hvordan opfatter arbejdere til-
knytningen til en kapitalistisk
virksomhed? Hvordan ser de
deres rolle i forhold til ledel-
sen? Hvilken rolle spiller kolle-
gerne i tilværelsen? Hvad inde-
bærer det kulturelt - om noget -
at være lønarbejder? 

Perioden ses imidlertid ikke
kun i arbejdernes perspektiv.
Også modpartens - arbejdsgi-
versidens - synsvinkel under-
søges. Hvad vil det sige at drive
en kapitalistisk virksomhed?
Hvordan indregnes arbejds-
kraften i affæren? Hvordan bru-
ger og fastholder en virksom-
hedsledelse differentierings-
træk blandt arbejderne? Hvor-
dan sikrer man sig som ledelse
gennemsigtighed i forhold til
driften af en kapitalistisk virk-
somhed på alle niveauer? 

Et stykke mikrohistorie
Spørgsmål som disse findes der
på sin vis svar på allerede i de
toneangivende diskurser på fel-
tet. Omkring arbejderperspek-
tivet er svaret at arbejdere hol-
des sammen af en fælles mod-
stand mod ‘kapitalen’ -
arbejdsgiver, borgerskab osv. -
og i sidste instans af ønsket om
at skabe et nyt samfund. Eller
alternativt - post-modernis-
mens svar - at der slet ikke er
noget fælles orienteringspunkt
blandt lønarbejdere. 

Den herskende diskurs har
også et svar på spørgsmålet om
udviklingen i ledelsesformer fra
den tidlige kapitalisme i midten
af 1800-tallet til formaliserin-
gen af arbejdsmarkedet efter
århundredeskiftet: Nemlig at
en gammel paternalistisk rela-
tion mellem ledelse og arbej-
dere - uformel, vilkårlig og
asymmetrisk - gradvist er syg-
net hen til fordel for en formali-
seret regulering af forholdet
mellem de to parter via deres
organisationer. 

Skal man bag om sådanne
diskursive figurer kræver det en
særlig metode. Udnytter man
alene eksisterende litteratur,
hvad enten det er historieforsk-
ningens egen eller samtidens,
kan det være svært at udfordre
de herskende paradigmer. Her
kan en alternativ fremgangs-
måde være at oparbejde et nyt
empirisk materiale der ikke i
sig selv er skabt som led i arbej-

derbevægelsens politisk/ideo-
logiske kamp for bedre vilkår.
Det kræver til gengæld - hvis
man ikke skal drukne fuldstæn-
dig i kilder - at det felt man op-
dyrker, er klart afgrænset. Med
et empirisk smalt studie har
man mulighed for inddragelse
af en meget bred vifte af kilder -
i håb om et så mangefacetteret
og ‘nært’ kulturelt indblik som
muligt.

Det er det som historikerne
kalder mikrohistorie, hvor hen-
sigten er at rekonstruere en
kulturel verden der er oversku-
elig i omfang, men til gengæld
udvalgt så den er velegnet til at
sige noget også på et alment
plan. 

Konkret indsnævrede jeg fel-
tet ved at vælge den store virk-
somhed Burmeister & Wain
som rammen om en under-
søgelse af både bånd og brud-
flader i såvel arbejder- som
virksomhedskultur. B&W
grundlægges i 1846 og kan føl-
ges i den turbulente periode
hen over århundredeskiftet -
hvor 1871 (med de første arbej-
deruroligheder) og 1899 (med
indgåelse af Septemberforliget)
er de vigtigste brydningsår.
Samtidig har virksomheden -
diskursivt - et image som arbej-
derbevægelsens spydsspids og
hjemsted for såkaldt ‘rigtige ar-
bejdere’. 

Kulturel mangfoldighed 
Det mest påfaldende resultat af
det nuancerede indblik i ar-
bejdsliv og sociale relationer på
en stor virksomhed som B&W
var et markant billede af kultu-
rel kompleksitet. En eksotisk
mangfoldighed af forskellige
attituder, forholdemåder og
omgangsformer. 

Bag denne nuancerigdom var
der imidlertid to træk der skilte
sig ud som særligt markante og
betydningsfulde. På den ene
side var der en slingrende, men
i det lange løb alligevel ud-
præget tendens til at B&W’s ar-
bejdere støttede op omkring en

faglig organisering. Flere og
flere arbejdere endte med at
anse fagforeningsmedlemskab
som en mere frugtbar måde at
skabe sig indflydelse på sin
egen livssituation end det var
muligt gennem at appellere til
ledelsens ansvarlighed og gode
vilje.

Det er imidlertid interessant
at nok går tendensen i retning
af organisering, men det fore-
går i eksklusive grupper; det er
ikke bare ‘arbejderne på B&W’
der samlet lader sig organisere.
Maskinarbejderne har deres
særlige forløb, grovsmedene
deres, nitterne deres, model-
snedkerne, skibssnedkerne,
støberiarbejderne, arbejds-
mændene deres - og der er
brydninger også inden for disse
grupper. Denne differentiering
træder kun klart frem når man
befinder sig på mikro-niveauet
og kan følge flere arbejder-
gruppers navigeren gennem de-
res vilkår i 1800-tallets anden
halvdel. 

Kompleksiteten afspejler sig
også i forskellige attituder og
omgangsformer; nogle arbej-
dergrupper er kendt for at være
særligt udisciplinerede (f.eks.
nitterne), andre for at være
særligt respektable (f.eks. ma-
skinarbejderne). På den ene
side foregår der altså en en-
hedsdannelse; på den anden

side etableres kontinuerligt nye
grænseflader mellem arbejder-
grupperne.

Monopolisering
Dette mønster er ikke bare en
tilfældig, lokal foreteelse på
B&W - det afspejler i minifor-
mat fagforeningsstrukturen i de
kapitalistiske lande. 

Teoretisk forklarer jeg forhol-
det ved begrebet monopolise-
ring. Monopoliseringens ene
side er velkendt - nemlig at ar-
bejdere slutter sig sammen for
at undgå at blive underbudt på
lønnen. Denne inkluderende
side af monopoliseringen kan
forklare opbakningen til fagbe-
vægelsen. 

Men monopolisering har en
lige så uomgængelig anden
side: Der må hele tiden etable-
res grænseflader til andre ar-
bejdergrupper hvis man skal bi-
beholde muligheden for at
skabe sig lønfremgang eller
bedre arbejdsvilkår. Med andre
ord skal man være en andre eks-
kluderende arbejdergruppe for
at de krav man stiller til ar-
bejdsgiveren, skal have mulig-
hed for at blive honoreret.
Gjaldt kravene - om f.eks. løns-
tigning - alle arbejdere, på glo-
balt plan, ville kapitalismen
bryde sammen.

Arbejdsgiverne, som den part
der anerkender netop de på et
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Skabelsen af 
den danske arbejder
Kontroversiel, diskutabel og nyskabende. Sådan lød karakteristikken da 

Niels Jul Jensen i december blev tildelt Arbejderhistorieprisen for sin ph.d.-

afhandling i etnologi om ‘Skabelsen af den danske arbejder - bånd og 

brudflader i arbejder- og virksomhedskulturer 1850-1920 med Burmeister og

Wain som hovedeksempel’. Her fortæller han nærmere om afhandlingen 

der snart udkommer i bogform. 

Videnskabet

Efter Pariserkommunen i 1871 og

den begyndende fagforenings-

dannelse i Danmark samme år

ændrer ledelsen på de danske virk-

somheder fundamentalt karakter.

Hensigten med det som histo-

rikerne kalder mikrohistorie, 

er at rekonstruere en kulturel 

verden der er overskuelig i 

omfang, men til gengæld udvalgt

så den er velegnet til at sige 

noget også på et alment plan.



Un i v e r s i t e t s av i s e n  1  . 2 0 0 0 13

givent tidspunkt eksklusive ar-
bejdergrupper, skal altså tæn-
kes ind i billedet. Derfor vil en-
hedsdannelsen aldrig stå alene,
den vil altid ledsages af etable-
ring af grænseflader imellem
arbejdere. 

Det er således rigtigt at der er
et modsætningsforhold mellem
arbejdere og ledelse - de kæm-
per om mest muligt af kagen -
men det er utænkeligt at arbej-
dere i alle lande skulle lade sig
forene og skabe et nyt samfund
med fælleseje af produktions-
midlerne (uanset fag- og parti-
programmers nedskrevne til-
kendegivelser om netop dette
hovedmål). Det ville fjerne
selve grundlaget for en livsform
som lønarbejder. Derfor er ‘ar-
bejderklassen’ ikke den ideelle
alliancepartner for de intellek-
tuelle der ønsker et andet sam-
fund - arbejderkulturens over-
levelse betinges af kapitalismen
selv. Den brede opbakning til
arbejderbevægelsen kan altså
forklares med, sat på spisen, at
den er et middel til - på et sta-
dig højere materielt niveau - at
forblive lønarbejder.

Ledelsesformer
Den kulturelle kompleksitet der
- paradoksalt nok - først for al-
vor træder frem når man er på
detailniveau, gælder også på le-
delsessiden. I studiet af ledel-

sesformerne på B&W er der
fremkommet eksempler på en
hel vifte af ledelsesattituder i
forhold til arbejderne - ligegyl-
dighed, omsorg, grov underku-
else, nært samarbejde, distan-
ceret arrogance osv. 

Også her træder nogle ten-
denser dog klarere frem end
andre. Groft sagt er ledelsesfor-
men frem til 1899, hvor Sep-
temberforliget indgåes, præget
af paternalisme. Der forhandles
ikke konsekvent mellem ledelse
og arbejdere, aftaler kan ensi-
digt suspenderes fra ledelses-
side osv. Imidlertid er det fejl-
agtigt at tro at paternalismen
har været udsat for en successiv
hensygnen op mod 1900 sådan
som det hævdes både i samti-
den og i megen senere forsk-
ning. 

Efter Pariserkommunen i
1871 og den begyndende fag-
foreningsdannelse i Danmark
samme år ændrer ledelsen på
de danske virksomheder funda-
mentalt karakter. Selv om der
er optræk til det også i 1860’er-
ne, bliver virksomhedsledelse i
1870’erne og 1880’erne i ud-
præget grad et spørgsmål om at
markere sig som omsorgsfuld
og arbejdervenlig (etablering af
pensionskasser på de fleste
større virksomheder er et mar-
kant udtryk for det).

Denne ‘omsorgsfuldhed’ bli-

ver en nærmest nødvendig le-
delsesstrategi for at tage vinden
ud af sejlene på den truende,
såkaldt ‘socialistiske’ arbejder-
bevægelse, og i øvrigt for at
markere over for en bekymret
statsmagt at man som overho-
ved på en kapitalistisk virksom-
hed ingenlunde er socialt uan-
svarlig. 

I egen selvforståelse fortsæt-
ter man blot en gammel patri-
arkalsk tradition - Burmeister
hævder f.eks. i 1880erne, hvor
der er stærke spændinger på
B&W, at »Arbejdernes Vel« altid
har ligget ham mest på sinde. 

Set udefra er det imidlertid
tydeligt at langt flere foran-
staltninger tages over for arbej-
derne efter 1870. Førhen op-
træder de knap nok som perso-
ner, hverken i B&W’s annaler
eller i samtidens diskurs. I
1860’erne er op mod en tredje-
del af B&Ws arbejdere på fat-

tighjælp uden at det sætter sig
markante spor i ledelsen. Poin-
ten er således at denne ‘socialt
ansvarlige’ paternalisme netop
ikke er skabt af særlige person-
ligheder (i så fald ville den hel-
ler ikke være særlig kulturhisto-
risk interessant), men groft
sagt hører til nødvendig kapita-
listisk ledelse i 1870’erne og
1880’erne. Der er ikke tale om
et levn, men om en nyskabelse.

Når paternalismen alligevel
kommer til kort omkring
århundredeskiftet - på B & W
som andre steder - er det for
det første fordi den har vist sig
at være et uhensigtsmæssigt le-
delsesinstrument. Den har ikke
været velegnet til at dæmme op
for utilfredshed, strejker og
konflikter. 

For det andet og måske aller-
vigtigst er det fordi at det om-
kring århundredeskiftet står
klart for enhver at det ikke er

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.  

B&W’S GROVSMEDJE 1919 - Lige-

som B&W’s andre værksteder og

produktionshaller dannede

grovsmedjen rammen om en

mangfoldighed af interesser.

F.eks. er der mellem manden der

passer damphammeren og sme-

den selv (begge ses lidt til højre

for midten) markante lønfor-

skelle. Forskelle der løbende fører

til kontroverser og kulturelle

brydninger. Alligevel er de to

mænd også forbundne - som 

‘lønarbejdere’ - fordi de kun kan

have indflydelse på løn og ar-

bejdsvilkår hvis de fremstår som

en enhed i fagpolitiske sammen-

hænge. På samme måde er for-

holdet til arbejdsledere tvetydigt.

På den ene side fremstår arbejds-

lederen (der hér står med front

mod kameraet) som modpart -

han er ledelsens repræsentant. På

den anden side er han nødvendig

som den der fastholder fag-

grænser og anerkender at be-

stemte arbejdere har adgang til

bestemte arbejdsområder.

Som bekendt kom arbejderklassen aldrig til at udgøre en homogen 

kulturel enhed endsige til at spille en rolle som revolutionær kraft. 

Dette er imidlertid ikke - som nogen vil hævde - en følge af at 

udviklingen i det 20. århundrede afsporede et i udgangspunktet 

samfundsomvæltende projekt med ‘arbejderklassen’ som hovedaktør.

en samfundsomvæltning man
risikerer ved at give arbejderne
magt som de har agt. Tværti-
mod kan et formaliseret ar-
bejdsmarkedssystem med fag-
foreninger og arbejdsgiverfore-
ninger danne grundlag for
langsigtet og rationel ledelse
med arbejderne som overens-
komstforpligtede medspillere. 

Og her hænger arbejderper-
spektivet og ledelsesperspekti-
vet nøje sammen. Fagbevægel-
sen - som den instans der sikrer
betingelserne for et liv som lø-
narbejder - bliver en stabilise-
rende faktor i det kapitalistiske
system. ■

Niels Jul Nielsen er ph.d. i 
etnologi fra Københavns Univer-
sitet og ansat på Københavns 
Bymuseum.



Den 3. november udgav
Forsknings- og Under-
visningsministerierne

en opsigtsvækkende rapport
om de økonomiske problemer
på de naturvidenskabelige stu-
dier på henholdsvis Køben-
havns, Århus og Syddansk Uni-
versitet.

Overskrifterne i aviserne fik
ikke for lidt! Havde der ikke
været krise før, så var der i
hvert fald krise nu. Weekenda-
visen skrev under den lakoniske
overskrift “Lærdom i en Oste-
klokke” at krisen måske stikker
endnu dybere end ministeri-
erne selv analyserer sig frem til. 

Selve rapporten er et solidt
analysearbejde der kommer
med en lang række anbefalin-
ger. Gode og dårlige blandet
imellem hinanden.

Men den bærer præg også af
at være et forsvarsværk der sen-
der bolden fra regeringen til-
bage til universiteterne. Det er
ministeriernes opfattelse at
såfremt universiteterne kunne
og ville styre de økonomiske
rammer bedre, så var proble-
merne løst.

Efter Venstres opfattelse er
det en sandhed med modifika-
tioner. 

Der er ganske givet styrings-
mæssige problemer på såvel
studierne som på universite-
terne generelt. Men vi anerken-
der også at der er nogle grund-
læggende problemer som ikke
kan løses inden for de eksiste-
rende rammer. I hvert fald ikke
hvis opgaven er at sikre de eksi-
sterende gode forskermiljøer,
som for tiden ikke har så let ved
at tiltrække studerende. 

Venstres løsning
De tre universiteter har nu haft
mulighed for at reflektere over
de mange problemer og anbefa-
linger der blev rejst. Det viste
sig på et møde som blev afholdt
mellem henholdsvis Undervis-
ningsministeren og Forsknings-
ministeren samt Folketingets
Forskningsudvalg og Uddan-
nelsesudvalg den 14. december. 

Der var stor enighed om at
anerkende at universiteterne
allerede har gjort en del for at
afhjælpe problemerne på na-
turvidenskab. Der var også

Det er et privilegium at få
mulighed for at få en
universitetsuddannelse,

og det er såmænd også et privi-
legium at få mulighed for at
blive ansat i en fast stilling som
universitetslærer. 

I dag tales der sjældent om
fordelene ved at være ansat på
et universitet. Det er yderst
sjældent at man hører universi-
tetslærere lovprise muligheden
for at forske i de områder ved-
kommende synes er interes-
sante samtidig med at man
daglig har mulighed for at blive
konfronteret med unge videbe-
gærlige og nysgerrige stude-
rende. Muligheden for også at
møde de færdiguddannede
kandidater i et frugtbart og
blomstrende efteruddannel-
sesmiljø synes heller ikke at
kalde på begejstring blandt uni-
versitetslærerne.

Begejstringens fravær
Fraværet af begejstring er et re-
elt problem for universiteterne.
Men begejstring kan ikke tales
frem. Den må baseres på reelle
vilkår. 

I dag eksisterer det frugtbare
samspil mellem forskningsba-
seret undervisning og undervis-
ningsbaseret forskning alt for
mange steder ikke i virkelighe-
dens verden. De lærerkatego-
rier som skulle sikre denne
sammenhæng, er set i forhold
til studentertallet blevet redu-
ceret drastisk. 

Bertel Ståhle har i sin nyest
undersøgelse påvist at den
store tilvækst i antallet af uni-
versitetsstuderende, årlige kan-
didateksaminer og ph.d.-pro-
duktionen ikke har påvirket lek-
tor- og professorbestandens
størrelse.

Til gengæld er der sket en
stigning i antallet af midlerti-
dige ansættelser som forsk-
ningsadjunkt og forskningslek-
tor mens undervisningen er
klaret gennem rationaliserin-
ger, øget arbejdspres og øget
anvendelse af timelærere. På
den måde kan man konstatere
at ansættelsespolitikken har
stået i skrigende modsætning
til det ofte formulerede ønske
om forskningsbaseret undervis-
ning.

Hovedansvaret for denne ud-
vikling bærer skiftende regerin-
ger som ikke har sikret penge til
de mange nye studerende, men
universiteterne og deres ledel-
ser bærer også en stor del af 
ansvaret for at det er gået så
galt. 

Økonomisk usikkerhed og
mange midlertidige program-
bevillinger har været undskyld-
ningen for kun at ville ansætte i
midlertidige stillinger, men
midlertidige bevillinger kan
selvfølgelig også bruges til at
ansætte i varige stillinger. Mid-
lertidige bevillinger forsvinder
jo ikke fuldstændig fra det ene
år til det andet. 

Flere varige stillinger
Flere varige stillinger er et af de
initiativer der skal tages hvis en
universitetskarriere fremover
skal være attraktiv. Unge men-
nesker er sikkert mere mobile
og fleksible, end vi andre var.
Men på den anden side viser
undersøgelsen “Løse fugle” at
det stadig opfattes som attrak-
tivt at blive ansat i en varig stil-
ling. 

Derfor er det også nødven-
digt at der kan tilbydes en varig
stilling allerede ved  ansættel-
sen som adjunkt. Uden en
sådan reform af stillingsstruk-
turen bliver det meget svært at
gøre en universitetskarriere at-
traktiv for unge talentfulde for-
skere.

Det er nødvendigt med en ny
stillingsstruktur som sikrer
flere ansættelser i faste stillin-
ger, hvor der både skal undervi-
ses og forskes. Og hvor profes-
sorkvalificerede lektorer får
mulighed for at søge og blive
ansat i en professorstilling. 

Antallet af professorer ved
universiteterne er i et internati-
onalt perspektiv meget lille. Det
betyder at avancementsmulig-
hederne og karriereudsigterne
inden for universitetsforsknin-
gen generelt er dårligere end i
mange andre lande. Det må der
gøres noget ved. 

I samme forbindelse må ti-
melærerproblemet løses. De ti-
melærere som har været ansat
på disse vilkår i flere år, skal
sikres ansættelse i en fuldtids-
stilling med tid til personlig og
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Kvaliteten i forskning 
og undervisning skal hæves

Af Per Clausen, formand 

for Dansk Magisterforening
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faglig udvikling - og der må af-
tales begrænsninger i anvendel-
sen af timelærere som effektivt
forhindrer et nyt misbrug i at
opstå.

Økonomisk genopretning og
langsigtet planlægning er nød-
vendig hvis universiteterne i
fremtiden skal kunne levere
forskning og undervisning på
det højeste niveau. Derfor er
det nødvendigt at der laves en
flerårsaftale om universiteter-
nes økonomi. 

Men det er også nødvendigt
at bevillingerne skrues sådan
sammen at det bliver muligt at
spare på de ressourcer som i
dag bruges på at søge penge i
de utallige cigarkasser. Der er
brug for flere midler til den frie
forskning. Samfundets inter-
esse i at sikre at der forskes i
områder af central betydning
for samfundet, må kunne sikres
ved at der meldes nogle over-
ordnede forskningsområder ud
hvor der kan søges penge.  ■

■ NATURVIDENSKAB

Dramatikken der blev væk
enighed om at der var gode
fremadrettede forslag, og ende-
lig var der enighed om at et par
af løsningsmodellerne i rappor-
ten ikke var så gennemtænkte,
og at vi nu meget nøje skal ob-
servere hvordan det hele bliver
fulgt op. 

I Venstre mener vi at man bør
se fremad. Det er uinteressant
hvem der bærer skylden. Vi me-
ner:

1) Der bør udarbejdes en
plan for hvordan man løser ge-
nerationsproblemet. Eventuelle
ansættelsesstop betyder nemlig
at universiteterne om fem-syv
år kommer til at mangle kvalifi-
cerede forskere. Vi ved allerede
at mange forskere er rejst til
udlandet. Forskere der i realite-
ten ikke er noget til hinder for
bliver ‘kaldt hjem’. Derfor bør vi
også støtte erhvervslivets idé
om en såkaldt ‘Ørsteds-fond’
hvor erhvervslivet bidrager til
tidsbegrænsede ansættelser.
Tidsbegrænsede ansættelser
kunne afhjælpe den omvendte
pukkelproblematik og sikre et
mere glidende generations-
skifte.

2) Vi må have en nøjere ana-
lyse af hvilke uddannelser de
forskellige universiteter skal
opfordres til  at udbyde. 

Det gælder om at skabe nye
‘kunder i butikken’ ved siden af
at vi arbejder bredt i samfundet
for at tiltrække de traditionelle.
Undervisningen har været ned-
prioriteret, men det har været
svært at skabe en balance når
de studerende mangler. 

Et godt forskningsmiljø vil
være vigtigt at have under alle
omstændigheder. Fremtidens
‘kunder’ vil være større i antal
end man ser i dag. Gymnasiet
kommer til at mangle lærere.
Erhvervslivet kan bruge nye

kombinationer. Måske skulle
man også have en mere bevidst
satsning på efteruddannelse. I
den forbindelse er det vigtigt at
ministeriet, når efterspørgslen
er erkendt, reagerer hurtigt, så
vi ikke fortaber os for meget i
bureaukrati. 

3) Vi bør erkende at selvom
taxameterprincippet er det bed-
ste middel til at fordele penge
på en objektiv måde, så er det
jo ikke udtryk for nogen højere
retfærdighed. Uagtet taxame-
tersystemet, og uagtet forsk-
ningsmidler, så er det indimel-
lem nødvendigt med politiske
prioriteringer. Der satses jo i
forvejen på mange forsknings-

områder i de årlige finanslove.
Så hvorfor ikke satse på fremra-
gende, men desværre nødli-
dende naturvidenskabelige
forskningsmiljøer? 

Der er behov for handling på
det naturvidenskabelige om-
råde. Samfundet generelt og
miljøerne i særdeleshed har
hverken økonomisk,uddannel-
sesmæssigt eller forsknings-
mæssigt råd til at området lever
i uvidenhed om fremtidige vil-
kår. Vi risikerer at problemerne
antager en nedadgående spiral
for til sidst at blive så uoversku-
elige at ingen, hverken politi-
kere eller fagfolk, vil kunne ane
en løsning forude. 

Der er behov for at alle parter
sætter sig sammen, fortsætter
analysearbejdet og finder frem
til et katalog af fornuftige løs-
ningsmodeller der stilles op i
gensidigt forpligtende Udvik-
lingskontrakter med en flerårs-
aftale der giver den fornødne
ballast til at handle. ■

Hanne Severinsen, Formand for
Folketingets Forskningsudvalg
(V)
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En bedrøvelig historie
“Ejendommeligt er det imidlertid at sidde og vurdere at 40 af de 60 ansøgere var kvalifice-

rede - og blandt dem igen omkring 15-20 virkelig højt kvalificerede, fremragende eller

hvilke adjektiver man nu vil svine med. Der er noget bedrøveligt ved at afvise et stort an-

tal gode ansøgere.”

Lektor på litteraturvidenskab, Frederik Stjernfelt, Weekendavisen 7.-13.januar 
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Andrew C. Mumm udta-
ler i Universitetsavisen
(nr. 20/99) at han og et

fysikrejsehold mener at “fysik
er andet end blot lodder, trisser
og gymnasielærere”.

Hvilken arrogance! Skulle en
hel stand af universitetsuddan-
nede fysikere ikke have for-
stand på hvad fysik er?

Lodder bruger man til at fast-
lægge objekters masse og vægt,
to størrelser der er fundamen-
tale i såvel den klassiske som
den nyere fysik. Naturligvis skal
eleverne i skolerne have sikker
viden om lodder.

Ien artikel  om Rejseholdet i
Fysik (Nr. 20, 99) bruger
Charlotte Dahlsgård samme

uheldige stil som formiddags-
pressen: en overskrift uden
sammenhæng med indholdet.
Hun skriver at fysik er andet
end gammelt lakmuspapir og
sure kolber. Problemet er at fy-
sik aldrig har været  lakmuspa-
pir og  kolber. Det er nemlig
kemi. I selve teksten står der da
også: lodder og trisser. I BT kan
man forvente at ukendskab til
videnskabelige discipliner er
udbredt. Værre er det naturlig-

Nedenstående drejer sig
om den artikel, der blev
bragt på FORSKNINGS-

FRIT OMRÅDE i nr. 11/99,
hvor artiklens ophavsmand er
fuldstændig ude af stand til at
regne i procenter. 

Der står at 39% af den mand-
lige befolkning og 30 % af den
kvindelige befolkning aldrig
går på biblioteket hvilket til-
sammen giver 69%. Jo tak,
men dette tal er da vel af
mærke ud af 200%!

39 ud af 100 mænd samt 30
kvinder ud af 100 kvinder giver
69 ud af 200 personer!

Jeg skal ikke kommentere
nærmere hvad mit synspunkt er
på en så fatal mangel på simpel
matematisk kunnen. Derimod
vil jeg mere hæfte mig ved at
Dansk Folkepartis ekspert i sta-
tistik, Aase Madsen, tilsynela-

dende har gjort nøjagtig den
samme regnefejl. I lyset af hen-
des imponerende CV virker
dette dog højst besynderligt! 

At lave en sådan regnefejl
når man er tidligere revisor, af-
slører et større tomrum mellem
ørerne end godt er. Jeg kan
derfor ikke andet end tro at
hun har gjort det bevidst for at
understøtte egen mening ved-
rørende bibliotekerne. 

Det er på ingen måde accep-
tabelt at man manipulerer med
tal på den måde! I enhver di-
skussion er det selvfølgelig helt
i orden at have hver sin me-
ning, men ikke at man bevidst
bruger fejlagtige oplysninger.

Overstående er måske kom-
met til at lyde som om jeg er
mere harm end jeg i virkelighe-
den er, men indlægget er skre-
vet lidt hurtigt. Jeg syntes blot

der er nogen der burde konsul-
tere Aase Madsen med hendes
egne fejlagtige udtalelser og
spørge hende hvad fanden me-
ningen er!

Derudover bør den næste ar-
tikel hvor der bliver jongleret
rundt med tal nok lige blive
læst igennem af en person med
blot et minimalt kendskab til
matematik.

I øvrigt tak for en god avis.
PS! Det kan jo selvfølgelig

også være at jeg har misforstået
det hele, og at artiklen blot var
skrevet som en spøg, men så
burde det nok have fremgået
noget tydeligere. ■

Bjørn Ibsen

Hvis de tre aktivister
Steen Hovmøller Peter-
sen, Nicolai Bentsen og

Chris Holmsted Larsen vil slå
om sig med beskyldninger mod
Dansk Forums Studenter-
gruppe (DFS) om “løgn” (UA
17/12), burde de måske på an-
stændig vis undlade at skjule
væsentlige elementer for læ-
serne:

I følge Berlingske Tidende
2/12 tilhører Steen Hovmøller
Petersen og Nicolai Bentsen det
autonome voldsfællesskab
“Anti Fascistisk Aktion”. Det be-
nægter de to aktivister ganske
vist, men  Berlingske Tidende
har ikke fundet grund til at re-
videre oplysningen, der i øvrigt
ikke stammer fra DFS eller
Dansk Forum sådan som aktivi-
sterne tidligere har påstået.

Oplysningen om at den ulov-
lige demonstration i kantinen
på Københavns Universitet blev

udført af autonome, stammer
heller ikke fra DFS. Det var
både mediernes og politiets
vurdering.

At studerende blev truet med
tæsk af de autonome, er natur-
ligvis heller ikke noget DFS har
fundet på. Truslerne blev over-
hørt af en journalist, hvis øjen-
vidneberetning stod at læse i
BT 2/12. At DFS skulle “true”
eller “chikanere” studerende er
derimod en påstand der alene
står for Steen Hovmøller Peter-
sens, Nicolai Bentsens og Chris
Holmsted Larsens egen reg-
ning. 

Det er i øvrigt symptomatisk
for det autonome trekløvers
vilde beskyldninger mod Dansk
Forum/DFS at ingen af de
mange påstande kan verificeres
af uafhængige kilder. Denne
kendsgerning bør læserne nok
holde sig for øje.

Videre skjuler de tre aktivis-

ter at den omtalte Arne Christi-
ansen hverken er talsmand for
eller medlem af Dansk Forum.
Hans eksklusion den 29/11
blev relativt fyldigt omtalt i me-
dierne, ligesom eksklusionen
blev meddelt på Dansk Forums
hjemmeside hvor de tre aktivi-
ster ellers så flittigt lægger ve-
jen forbi.

De tre aktivisters yderst al-
vorlige sigtelse mod underteg-
nede for at skulle have brugt
tæskehold (med eller uden
Arne Christiansen og/eller fod-
boldbøller) må undertegnede
bede trekløveret  trække tilbage
med en beklagelse. I modsat
fald kan de tre aktivister se
frem til en stævning for bagva-
skelse med krav om erstatning
for tort. ■

Martin Kasler, formand 
Dansk Forum

■  F YS I K R E J S E H O L D E T

Dårlig kemi 
vis når redaktøren af Universi-
tetsavisen er ligeså galt afmar-
cheret. 

For at afhjælpe den tilsynela-
dende uvidenhed  vil jeg da
gerne fortælle dig at kolber
ikke er sure. De er i dag nor-
malt af Pyrex-glas, og de udvi-
ser en helt neutral reaktion hvis
man ønsker at bestemme sur-
hedsgrad. Til dette formål er
det omtalte lakmuspapir sta-
digvæk en meget nyttig opfin-
delse som lader alle de fattige
som ikke har pH metre foretage
en simpel og hurtig bestem-

melse af surhedgrad. 
Jeg ville tro at det bedste vi

måske kan lære ud af dette er at
Universitetsavisen en dag
skulle kikke ind hos os og finde
ud af hvad moderne kemi
egentlig er. Men jeg må advare
om at både kolber og indikator-
papir stadig findes på laborato-
rierne hvor de gør god nytte. ■

Kjeld Schaumburg, lektor, 
Kemisk Institut

■  F YS I K R E J S E H O L D E T

Lodder, trisser og 
gymnasielærere

Trisser bruges til at ændre
den vej ad hvilken en kraft skal
virke. Arbejde er (skalar)pro-
duktet af vej og kraft. Uden
kendskab til arbejdsbegrebet
havner enhver diskussion om
energi i vrøvlets bundløse
sumpe.

Københavns Universitet har i
500 år været storleverandør af
fysiklærere, en uddannelsesin-
stitution der taler ringe om sine
egne børn, gymnasielærerne,
mister sin troværdighed.

Nu kunne man tage let på
udtalelser fra fysikstuderende
Andrew C. Mumm. Men det er

sagen for alvorlig til: På det led-
sagende billede ser man “en
splinterny bil” der er stillet til
rådighed for fysikrejseholdet af
Københavns Universitet. Ved
rattet sidder dekan Henrik Jep-
pesen.

Og så blev jeg ked af det. ■

Ole Bostrup, forhenværende rek-
tor på Espergærde Gymnasium,
dr. techn. og historiestuderende
på Åbent Universitet

■  P RO C E N T R E G N I NG

Spøg til side

■  DA N S K  FO RU M

Ren bagvaskelse

IUniversitetsavisen nr. 19/99
slutter rektor sin KUmmen-
tar om KU’s personalepoli-

tik af med at ønske at KU bliver
“et sted som man er glad for og
stolt af at være ansat ved”. Og i
Hovedområdet (Det Naturvi-
denskabelige Fakultets blad)
fra den 3. december slutter de-
kanens kommentar til Under-
visnings- og Forskningsministe-
riet således: “Tillid mellem par-
terne er meget vigtigt og
kræver en positiv indsats fra
begge sider. Ros og opmuntring
fra ens arbejdsgiver er som be-
kendt et af de bedste ledelsesin-
strumenter der findes”. 

Jeg har konstateret at der på
KU virkelig er brug for at gøre
noget for at forbedre etik og til-
lid.

Efter de foreløbige persona-
lereduktioner på det Naturvi-
denskabelige Fakultet må jeg
desværre konstatere at det er
tomme ord der p.t. står om
f.eks.  afskedigelsesprincipper i
KU’s Personalepolitik fra 1997. 

Magtmisbrug
Der er blevet benyttet alle mu-
lige kneb for at ledelsen kunne
skille sig af med medarbejdere
på en sådan måde at dens egne
små grupper blev påvirket
mindst muligt - uden hensynta-
gen til helheden og de stude-
rende. 

Yderligere betragter KU’s le-
delse fakulteterne som økono-
miske enheder der selv skal
klare egne problemer, og derfor
vil man ikke hjælpe det Natur-

videnskabelige Fakultetet øko-
nomisk for at undgå afskedigel-
ser. Ulogisk nok er fakulteterne
nemlig ikke selvstændige enhe-
der, men en del af institutionen
KU når der f.eks. er tale om
censorer ved Ph.D.-eksaminer. 

Der er altså ikke tale om per-
sonale-etik der lever op til de
skrevne ord, men om politik og
magtmisbrug fra ledelsens side
- og det er både i konsistorium
(rektor), fakultetet(dekanen)
og institutledelserne.

De seneste arbejdsmiljøun-
dersøgelser har da også afsløret
et alt for stort antal psykiske
problemer hos ansatte ved KU. 

Tillid og mistillid
Som tidligere leder af Afdeling
for Populationsbiologi under

Zoologisk Institut nedlagde jeg
mit hverv i utide i april 1998 på
grund af manglende tillid til le-
delsen. Dekanen kan naturlig-
vis godt skrive om manglende
tillid mellem ministerierne og
fakultetet, men hvis jeg var de-
kan ville jeg sørge for at have
tillid inden for egne rækker før
man forlanger det af andre.

Jeg må derfor med bekla-
gelse erkende at min tillid til 
ledelsen kan ligge på et meget
lille sted, og Københavns Uni-
versitet ikke længere er “et sted
man er glad for og stolt af at
være ansat ved”. ■

Jørn Andreassen, lektor, 
Zoologisk Institut.

■ K Ø B E N H AV N S U N I V E R S I T E T

Uetisk personalepolitik

DELTAG I DEBATTEN

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

Et læserbrev bør være på højst 2000 enheder med mellemrum eller 300 ord.

Et synspunkt må ikke overskride 4000 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 uniavis@adm.ku.dk.

Deadline: se kolofonen på side 2.
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Ledelse og organisation

Fire kurser er på programmet indenfor dette om-
råde. Medarbejdersamtaler som ledelsesværktøj:
Dette kursus vil arbejde med forskellige kommu-
nikationsformer, medarbejdersamtaler, samt
hvordan man afdækker og følger op på uddan-
nelsesplaner. Vanskelige samtaler for ledere: Når
dialogen går i koks: Kurset vil gennemgå og træne
deltagerne i metoder til håndtering af den van-
skelige samtale. Gå-hjem-møder: To eftermid-
dagsmøder: Ledelse og anerkendelse og Den
lærende organisation. Kurset Jura for valgte ledere
har til formål at gøre valgte institut- og studiele-
dere bekendt med de grundlæggende forvalt-
ningsmæssige regler, der gælder i det daglige.

Kursus: Dato:
Medarbejdersamtaler som 
ledelsesværktøj:  . . . . . . . . . .15.-16. maj ( 2 dage).
Vanskelige samtaler for ledere: 
Når dialogen går i koks:  . . . . . . . .3. april ( 1 dag).
Gå-hjem-møder:
Ledelse og anerkendelse:  .8. marts ( 15.00-18.00).
Den lærende organistion:  . .5. april (15.00-18.00).
Jura for valgte ledere:  . . . . . .21. februar ( _ dag).

Personale og forvaltning

PUMA udbyder ni kurser indenfor dette område:
Samarbejde i konflikt: Det handler om kommuni-
kation: Der arbejdes med hvordan man som kol-
lega og medarbejder forholder sig konstruktivt
og fremadrettet i samarbejde og konfliktsituatio-
ner. Personlige værdier og mål i arbejdet: Kurset
kan betragtes som en personlig forberedelse til
medarbejderudviklingssamtalen.

På kurset Personlig management behandler vi
spørgsmålet om håndtering og effektivisering af
information i alle dens facetter. Kommunikation
med den studerende: På kurset arbejdes der mål-
rettet med service og kommunikation overfor
studerende. Skriftsproget – formidling og formali-
teter: Målet med kurset er at skærpe det sproglige
gehør og give inspiration til det daglige skrivear-
bejde. Det nye komma: Dette kursus er en grun-
dig indføring i det nye komma. 

Kursus: Dato:
Samarbejde i konflikt: Det handler 
om kommunikation:  . . . . .22.-23. marts ( 2 dage)
Personlige værdier og mål 
i arbejdet:  . . . . . . . . . . . . . . . . .2.-3. maj ( 2 dage)
Personlig management:  . . . . . . . .24. feb. ( 1 dag)
Kommunikation med den 
studerende:  . . . . . . . . . . . . . . . . . .13. apr. ( 1 dag)
Skriftsproget – formidling og 
formaliteter:  . . . . . . . . . . . . . . . . . .8. feb. ( 1 dag)
Det nye komma:  . . . . . . . . . . . . . .28. feb. ( 1 dag)
ScanJour introduktion for 
journalførerer:  . . . . . . . . . . . .8.-10. maj ( 3 dage)
og ScanJour avanceret for 
journalførerer: . . . . . . . . . . . . . . . .25. maj ( 1 dag)

Administration

Indenfor det administrative område udbyder
PUMA velkendte redskabskurser indenfor økono-
mistyring, universitetets økonomi, relevante øko-
nomiprogrammer og relevante cirkulærer.

Foråret byder på ét nyt kursus indenfor dette
område. Det er kurset Offentlig indkøb, som vil
gennemgå relevante regler for offentlig indkøb,
med en praktisk indkøbsfaglig indgangsvinkel,
fokuseret på miljørigtige indkøb og dokumenta-
tion heraf, samt muligheder og fordele ved at
handle via Internettet.

Internetkurserne - Informationssøgning på In-
ternettet -  fortsætter med både et introduktions-
og avanceret kursus. Det er en forudsætning, at
deltagerne har et grundlæggende kendskab til
Windows og tekstbehandling, og det forudsættes
endvidere, at man som deltager på kurset Infor-
mationssøgning på Internettet – avanceret, har ar-
bejdet med en browser et stykke tid.

Kurset Effektiv formidling på nettet henvender
sig til websekretærer og andre der i øvrigt arbej-
der med skriftlig formidling på internettet. Kur-
set gennemgår basale journalistiske principper
og målretter denne viden til Internettet.

Digitalisering af tekst og billede, er et kursus for
websekretærer som skal lære en scanner og dens
anvendelsesmuligheder at kende. 

Produktion af homepages er på programmet
igen. De tre sidstnævnte kurser har det tilfælles,
at kendskab til Windows 95/NT, Internet naviga-
tion, filhåndtering og tekstbehandling er en for-
udsætning. Ligeledes forudsættes det, at delta-
gerne på Produktion af homepages og Effektiv for-
midling på nettet varetager opgaven med at
redigere, publicere og vedligeholde hjemmesider
for fællesadministrationen, institutter eller fakul-
teter. 

§ 9 arbejdsmiljøkursus henvender sig til alle i
sikkerhedsorganisationen. Kurset oprettes efter
behov, og tilmeldingsblanketter sendes direkte til
de berørte personer. Kurset er som noget nyt op-
delt i to forskellige. Et der henvender sig til med-
arbejdere i ”tørre” områder og et til ”våde” områ-
der.

Kursus: Dato:
Fraværsregistrering:  . . . . . . . . . . .26. apr. ( _  dag)
ØSS for nybegyndere:  . . . . . . . .22. marts ( 1 dag)
KU regnskab:     . . . . . . . . . . . . 15. marts ( 1 dag)
KU økonomi:  . . . . . . . . . . . . . . .29. marts ( 1 dag) 
MiniRegn grundkursus: . . . . . . . . .12. apr. ( _ dag) 
Ekstern finansiering: . . . . . . . . . . . .2. feb. ( 1 dag) 
Kontoudskrifter:  . . . . . . . . . . . . . .10. maj ( _ dag)
Regnskabsafstemning:  . . . . . . . .26. april ( _ dag)
Offentlig indkøb:  . . . . . . . . . . . . .2.marts ( _ dag)
Tjenesterejsecirkulære og 
rejseafregning:  . . . . . . . . . . . . . .1. marts ( _ dag)
Informationssøgning på Internettet 
– introduktion:  . . . . . . . . . . . . . . .17. feb. ( _ dag)
Informationssøgning på Internettet 
– avanceret:  . . . . . . . . . . . . . . . .23. marts ( _ dag)
Produktion af homepages med 
FrontPage 98 1:  . . . . . . . . . . . . .7.-9. feb ( 3 dage)
Produktion af homepages med 
FrontPage 98 2:  . . . . . . . . .14.-16. marts ( 3 dage)
Digitalisering af tekst og billede: 5. april ( 1 dag)
Effektiv formidling på nettet:  . . .29. feb. ( 1 dag)

Nye PUMA-kurser for ansatte på KU 

Allerede før årsskiftet
modtog alle universite-
tets enheder det nye

kursuskatalog fra PUMA – Per-
sonaleudvikling og Udvikling af
Metode i Administrationen. 

Dette forår sætter PUMA bl.a.
fokus på dialogen på arbejds-
pladsen. I indledningen til ka-
taloget skriver chefkonsulent i
PUMA Kirsten Devantier: ”Ud-
vikling af vores fælles arbejds-
plads sker gennem dialog. Dia-
log mellem ledere og medarbej-
dere, kollegaer imellem og
mellem medarbejderne og ”vo-
res kunder”. I alle sammen-
hænge kræver det at dialogpar-
terne er rustet til at indgå lige-
værdigt i samarbejdet.” Derfor
har PUMA i dette forår valgt at
udvide kursusudbuddet inden
for dette område med emner
som samarbejde i konflikt og
medarbejdernes forberedelse
til medarbejderudviklingssam-
talen.

En nyhed i kataloget er gå-
hjem-møder for universitetets
ledere, tillidsrepræsentanter og
medlemmer af styrende orga-
ner. To møder er planlagt under
overskrifterne ”Den lærende or-
ganisation” og ”Ledelse og an-
erkendelse”.

I det følgende vil vi kort
præsentere forårets kursusny-
heder, hvornår kurserne afhol-
des og hvor længe de varer. Det
er også muligt at få yderligere
oplysninger på PUMA’s web-si-
der: www.ku.dk/puma/ .

Praktiske oplysninger
For interne kurser opkræves
som regel en kursusafgift på
500,- kr. pr. kursusdag uanset
kursusart. Prisen for et halvda-
ges kursus er altså 250,- kr. Til-
meldingen er bindende og skal
være PUMA i hænde seneste tre
uger før kursets start.

Ønsker du at læse mere om
kurserne, er det muligt at finde
alle relevante oplysninger fin-
des i kursusprogrammet. Kur-
suskataloget er sendt til alle en-
heder på universitetet. Oplys-
ninger er ligeledes tilgængelige
på PUMA’s hjemmesider
(www.islam.dk). Flere trykte
kataloger kan rekvireres hos
PUMA, tlf. 2 26 59 eller på e-
mail: oa-puma@adm.ku.dk

Tilmeldingsblanketter findes
bagerst i det trykte program el-
ler på PUMA’s hjemmeside.

IT-kurser hos 4D 
Konsulenterne
PUMA’s uddannelsesaftale med
firmaet 4D Konsulenterne om-
fatter uddannelsestilbud inden-
for de mest almindelige af Mi-
crosofts edb programmer. Be-
skrivelse af uddannelsesaftalen
med 4D findes i kursuspro-
grammet eller på PUMA’s hjem-
mesider. 

Sprogkurser på 
Studieskolen
PUMAs aftale med Studiesko-
len i København om sprogun-
dervisning er blevet revideret.
Prisen for kurserne er bl.a. en
anden. Beskrivelse af aftalen
med Studieskolen findes i kur-
susprogrammet

Et spørgsmål om dialog
“Udvikling af vores fælles arbejdsplads sker gennem dialog. Dialog mel-

lem ledere og medarbejdere, kolleger imellem og mellem medarbej-

derne og vores ‘kunder’. I alle sammenhænge kræver det at dialogpar-

terne er rustet til at indgå ligeværdigt samarbejde”.

Kirsten Devantier, chefkonsulent i PUMA.
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L Ø ST  O G  FAST ▼

Kan du ikke få studier og
økonomi til at hænge
sammen?
Kontakt den nye Studenterøkono-

mivejledning (SØ-vejlederen) i

Fiolstræde 22, 3. etage.

Du kan bruge os, hvis: Økonomi,

boligproblemer mv. er blevet et

større problem end studierne.

Du har brugt dine muligheder

for støtte gennem SU, eller er

usikker på hvordan du bedst

benytter den SU du har til

rådighed. Du har brug for at få

overblik over din situation

Bestil tid på tlf. 3532 2790. Vejled-

ningen er åben efter aftale.

Du kan også sende en e-mail til

SA-studoekon@adm.ku.dk, hvor

du fortæller, hvad du vil tale

med SØ-vejlederen om - så vil

vejlederen kontakte dig. Hen-

vendelse kan foregå helt ano-

nymt.

Husk: Brug SU-kontoret i Fiol-

stræde 22, eller de faglige vejle-

dere på dit studie, hvis du har

generelle spørgsmål omkring

SU, f.eks. hvor meget SU man i

alt kan få til uddannelse, hvad

man gør hvis man vil have SU

med til udlandet, om man skal

søge om SU igen når man kom-

mer på overbygningen, eller lig-

nende.

Invitation til Åbent Hus –
Humanbiologi-uddannel-
sen 
Tid: 24/2, kl. 15.00 

Sted: Dam Auditoriet, Panum In-

stituttet, Blegdamsvej 3

Går du og overvejer hvad fremti-

den kan byde på og har du lyst

til at lade dig inspirere, så kig

forbi. På gensyn. 

Studienævn for Humanbiologi

Møder, kurser mv.

Sprogpsykologi foråret
2000 – Tilvalgsdiscipliner
Målgruppe: Alle studerende

Emne: Historisk Sprogpsykologi II

Tid: Tirsdage kl. 13.00-16.00

Emne: Fortællinger, systemar-

bejde og IT

Tid: Torsdage kl. 12.00-15.00

Emne: Selvets udvikling gennem

sproget

Tid: Fredage kl. 9.00-12.00

Tilmelding samt yderligere oplys-

ninger: Institut for Almen og

Anvendt Sprogvidenskab, sekre-

tariat: trappe 6.3

Introduktionsundervis-
ning i REX-databasen,
Amager
2/2 kl. 10.15-12.00

3/2 kl. 13.15-15.00

Undervisning i CD-ROM
baser, Amager
7/2 kl. 13.15-15.00 Kunsthistorie

Undervisning i REX-emne,
Slotsholmen
8/2 kl. 15.15-17.00 Antropologi

NOFOD holder 
Danseforskerkongres
Emne: Historiografi, rekonstruk-

tion og tradering; Oplevelse af

tid og rum i 1900-tallet; Dans,

grænser og globalisering.

Tid: 27/1 – 30/1

Sted: KUA, Njalsgade 80

Yderligere oplysninger: Erik

Aschengreen, tlf. 3532 8333, 

e-mail: Nofod@dafo.dk 

Afskedsforelæsning
Emne: Paulus om sig selv - Filip-

perbrevet 3 og Galaterbrevet 1

Oplæg: Prof., dr.teol. Niels Hyldahl

Tid: 31/1 kl. 14.15-15.00

Sted: Købmagergade 46, aud. 7

Selskabet for Naturlærens
Udbredelse
Emne: Virksomhedsbesøg og fore-

drag

Tid: 31/1, kl. 19.30

Sted: Telemuseet, Købmagergade

27

Tilmelding nødvendig på tlf.: 

3587 8889 inden den 27. januar.

Strukturel Dialektik
Emne: Forstand og fornuft hos

Hegel v/ Johannes Møllgaard

Tekst: Hegels Enzyklopädie §§ 79-

82

Tid: 2/2, kl. 10.00 - evt. 16.00

Sted: Vesterbrogade 10, 1. lok. A12

Afskedsforelæsning
Emne: Om at savne

Oplæg: Lektor, cand.psych.

Kirsten Boman

Tid: 4/2 kl. 14.15

Sted: KUA, lok. 8.1.13 A 

Emne: Terapeutisk retorik og

narrativ strategi 

Oplæg: Lektor, cand.psych. Ole

Almstrup

Tid: 4/2 kl. 15.01

Sted: KUA, lok. 8.1.13 A

Tiltrædelsesforelæsning
Emne: Miljørettens udfordringer 

Oplæg: Prof., dr.jur. Peter Pagh 

Tid: 8/2 kl. 15.00

Sted: Studiegården, Anneks A 

Emne: Sprog som struktur og

sprog som proces

Oplæg: Prof. Michael Fortescure

Tid: 21/2 kl. 13.15

Sted: KUA, lok. 7.3.114

Seminarer, 
workshops mv.

Ph.d.-kursus/seminar
Emne: Formidling for ”unge”

forskere

Målgruppe: Primært psykologer,

men andre interesserede ph.d.-

studerende fra andre fagområ-

der er velkomne.

Tid: 9/2-11/2, kl. 9.00-16.00

Sted: KUA, lokale 13.1.71

Tilmelding: Søren Kyllingsbæk, 

Institut for Psykologi, KUA, 

e-mail: sk@axp.psl.ku.dk, mrk.

ph.d.-kursus

Ph.d.-stipendiater med
Islam- og U-landsrelate-
rede forskningsområder
Emne: Kvalificering af en viden-

skabelig artikel til offentlig-

gørelse i et tidsskrift

Oplæg: Seniorforsker Gorm Rye

Olsen, Center for Udviklings-

forskning

Tid: 9/3-10/3

Sted: Tune Landboskole

Tilmelding: 10/2-00

Yderligere oplysninger: Nord/Syd

koordinator Hanne Sørensen,

tlf. 3532 2586, 

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

Foreningen til Bekæm-
pelse af Hjernesygdomme
Emne: Videnskabeligt symposium

om gang og spasticitet 

Oplæg: Prof., med. dr. Hans Hult-

born København, Prof., dr. med.

Anton Wernig Bonn Tyskland,

Dr. Naomi Kleitman Miami USA, 

Forskningsprof., dr. med Jens B.

Nielsen København, Læge, dr.

med. Mads Ravnborg Køben-

havn

Tid: 15/3 kl. 9.00-16.00

Sted: Rigshospitalets Auditorium

2, Blegdamsvej 10

Tilmelding til: Karin Bryrup, Afd.

for Neurofysiologi, Panum, 

tlf. 3532 7462, 

e-mail: bryrup@mfi.ku.dk, 

Ansøgningsfrist: 1/2. 

Ph.D. Course
Subject: Movement and Move-

ment Culture in an Ecological

Perspective – Theories and

Methods 

Time: 10/4-14/4.

Location: Institute of Exercise and

Sport Sciences at theUniversity

of Copenhagen

Application and further Informa-

tion: Knut Dietrich, Institute of

Exercise and Sport Sciences,

University of Copenhagen,

Nørre Alle 51, 2200 Copenha-

gen N. 

Mail: mbøystrup@ifi.ku.dk

Fax. +45 3532 0866, 

Tel. +45 3532 0811

Ph.D.-Course in modern
sociological theory
Lecturers: Associate prof. Niels

Åkerstrøm Andersen, Copenha-

gen Business School; Associate

prof. Lars Bo Kaspersen, Copen-

hagen University; Associate

prof. Jens Erik Kristensen, 

Aarhus University; Associate

prof. Martin Munk, Aalborg

University; Associate prof. Klaus

Rasborg, Roskilde University.

Dates: I. Introduction to the

course: 28/4. II. Main theoretical

course in week 35, 28/8 - 2/9. III.

Practical course: 5. - 6/10.

Place: Department of Manage-

ment, Politics and Philosophy,

Copenhagen Business School

Blaagaardsgade 23B, 2. Floor

Last day of registration: 1/2.

Further Information:

www.cbs.dk/org/dandeb/cour-

ses.htm and Associate prof.,

Ph.D. Øjvind Larsen,

larsen@cbs.dk.

J U R A  ▼

Stillinger

Studentermedhjælp
Sted: Økonomisk Kontor 

Indhold: Du vil bl.a. skulle lave lit-

teratursøgning inden for for-

valtningsretten med henblik på,

at lave nogle registre til vores

daglige brug samt andre fore-

faldende opgaver.

Du skal have stiftet bekendtskab

med forvaltningsret (dvs. 3. år-

sprøve) og have lyst til at løse

opgaver af meget forskelling

karakter.

Omfang: 10-15 timer ugentlig

Til besættelse: Hurtigst muligt.

Stillingen er foreløbig tidsbeg-

rænset til juni 2000.

Opslaget i fuld ordlyd: Økonomisk

Kontor, tlf. 3532 3210

SA M F U N D S -
V I D E N S K A B  ▼

Ph.d.-forsvar

Cand.polit Jens Hauch.

Titel: Environmental Regulation

and Nordic Energy Markets. An

Economic Simulation Approach. 

Tid: 4/2-00, kl.15.00.

Sted: Økonomisk Institut, Studie-

stræde 6, 2 sal, St. Øvelsessal 

Cand. phil. Stine Gotved

Titel: Cybersociologi - det samme

på en anden måde

Tid: 10/3-00, kl. 13.00 (præcis)

Sted: Sociologisk Institut, Linnés-

gade 25, Salen, 1 sal.

S U N D H E D S -
V I D E N S K A B  ▼

Stillinger

Forskningsassistent/forsk-
ningsadjunkt/forsknings-
lektor
Sted: Afd. f. Epidemiologi, Institut

for Folkesundhedsvidenskab 

Varighed: 2 år

Indhold: Arbejdet består i at vur-

dere kvaliteten af den diagno-

stiske udredning af brystkræft i

Danmark. Der tages udgangs-

punkt i kvinder, der har fået ta-

get mindst et mammografibil-

lede i 1999. Projektet ledes af

Professor Elsebeth Lynge og fo-

regår i samarbejde med eksper-

ter i brystkræft, radiologi, strå-

lehygiejne og organisation. 

Ansøgningsfrist: 15/2-00 

Opslaget i fuld ordlyd:

www.sund.ku.dk og kan rekvi-

reres på Personalekontoret, tlf.

3532  2645.

Disputatsforsvar

Læge & ph.d. Jakob Ulrichsen 

Titel: Alkoholabstinens og kind-

ling

Tid: 28/1-00, kl. 13.00

Sted: Rigshospitalet, Auditorie 1

Officielle opponenter: Prof.,

dr.med. Mogens Dam; Prof.,

dr.med. Raben Rosenberg; Dr-

med. Olaf B. Paulson 

Overlæge Henrik Schmidt

Titel: Autotransfusion of mediasti-

nal blood after coronar artery

bypass grafting

Tid: 4/2-00, kl. 15.00

Sted: Amtsygehuset i Gentofte,

Store auditorium

Officielle opponenter: Prof., over-

læge, dr.med. Jørgen Viby

Mogensen; Overlæge, dr.med.

Kåre Sander Jensen; Afd.læge,

dr.med. Hans Jørgen Jensen

Ph.d.-forsvar

Cand.med. Peter Leutcher

Titel: Clinical and epidemiological

aspects of Schistosoma haema-

tobium infection in Madagascar

Tid: 21/1-00, kl. 14.00

Sted: Dansk Bilharzioses Laborato-

rium, Auditoriet.

Cand.scient. Peter Møller

Titel: Evaluation of the Comet as-

say as a rapid test for DNA da-

maging effect of genotoxic

agents

Tid: 4/2-00, kl. 13.00

Sted: Arbejdsmiljøinstituttet,

Lersø Parkallé 105, Auditoriet 

Eksamen

Indtegning til eksaminer
og tentaminer
Termin: Sommeren 2000

Tilmelding: 14/2 - 18/2-00 (begge

dage inkl.), på eksamenskonto-

ret, Panum Instituttet, Bleg-

damsvej 3 B, bygning 9, 1. sal,

rum 55a.

Mandag, onsdag og fredag: Kl.

9.00-14.00; tirsdag og torsdag

kl. 9.00-15.00

Hold øje med hjemmesiden på:

www.ku.dk/selvbetjening/.

Yderligere oplysninger: Studie- og

eksamenskontoret, Det sund-

hedsvidenskabelige Fakultet,

tlf. 3532 7062

H U M A N I O R A  ▼

Stillinger

Adjunktur i Menneske-
Maskine-Samspil
Sted: Institut for Psykologi

Indhold: Ansøgere må påregne at

forestå undervisningen i faget

menneske-maskine-samspil ved

bifagsuddannelsen i informati-

onspsykologi for studerende

med datalogi som hovedfag.

Den, der ansættes, skal kunne

deltage i samtlige instituttets

hovedaktiviteter, herunder ek-

samination og administration.

Det fordres derfor, at ikke skan-

dinavisktalende inden for en

kortere periode (max. 2 år) til-

egner sig de hertil fornødne

danskkundskaber, hvilket er en

betingelse for fortsat ansæt-

telse.

Til besættelse: 1/8-00 eller senere.

Ansøgningsfrist: 7/2-00, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Personale-

kontoret, tlf. 3532 2645

Studievejleder, tysk
Sted: Institut for Germansk Filo-

logi

Indhold: At bistå potentielle og

indskrevne tyskstuderende med

studieteknisk (ikke-faglig) vej-

ledning.

Til besættelse: 1/3-00.

Ansøgningsfrist: 15/2-00. 

Opslaget i sin fulde ordlyd: Kan

Meddelelser fra
Københavns Universitet

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

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

kun i stikordsform. Interesserede kan henvende sig til den pågældende kontaktperson 

eller klikke sig ind på Københavns Universitets hjemmeside. Afleveringsfrist fremgår af

kolofon på side 2.



rekvireres ved henvendelse til

studieleder Bjørn Ekmann, tlf.

3532 8174 / 4585 0022, e-mail:

ekmann@hum.ku.dk.

Instruktorater i Filosofi
Sted: Studienævnet for Filosofi

Omfang: Timetal op til 100 timer. 

Til besættelse: 1/2 - 31/7-00.

Ansøgeren  skal have bestået

grundfag i filosofi. 

Ansøgningsfrist: 1/2-00. 

Opslaget i fuld ordlyd: Findes på

instituttets opslagstavler.

Disputatsforsvar

Arkivar, cand.mag. Jens Henrik

Koudal

Titel: For borgere og bønder.

Stadsmusikanvæsenet i Dan-

mark ca. 1600-1800

Tid: 11/2-00, kl. 13.00 præcis

Sted: Studiestræde 6 o.g. Anneks-

auditorium A

Officielle opponenter: Prof., dr.

Heinrich Schwab KU, Emeritus,

prof. dr.phil. John Bergsagel,

København

Ph.d.-forsvar

Dorthe Duncker

Titel: Sproget som selvorganise-

rende system. Dynamisk model-

lering af sproglig regeldannelse

Tid: 21/1-00, kl. 13.00 præcis

Sted: KUA, lokale 18.1.59

Kirsten Holst Petersen

Titel: Essays in post colonial litera-

ture

Tid: 27/1-00, kl. 13.00 præcis

Sted: KUA, lokale 6.1.66

Cand. pæd. psych. Jørgen Frost

Titel: Bogstaver og opmærksom-

hed på enkelte sproglyd: kausa-

litet og mediering i tilegnelsen

af læsefærdighed.

Tid: 28/1-00, kl. 13.00

Sted: Studiestræde 6, anneks A

(over gården)

Henrik Stampe Lund

Titel: Thomas Manns tragiske hu-

manisme i Josef og Hans brødre 

Tid: 28/1-00, kl. 13.00 præcis

Sted: KUA, lokale 6.1.66

Anne Ring Petersen

Titel: Kunstens urbane kartografi.

Storbyfortolkninger fra indu-

strialismens æra til informa-

tionsalderen 

Tid: 4/2-00, kl. 14.00 præcis

Sted: KUA, lokale 6.1.66

Trine Michelsen Kjeldahl

Titel: Fyrstens rådgiver i fransk po-

litik 1938-83. Raymond Arons

teori og metode til forståelse af

de interstatslige relationer 

Tid: 11/2-00, kl. 13.00 præcis

Sted: KUA, lokale 6.1.66

NATUR-
V I D E N S K A B  ▼

Stillinger

Associate Professorship in
psychology of sport
Place: Institute of Exercise and

Sport Sciences

Contents: Applicants should have

documented competence in

research in psychology. The ap-

plicant is expected to collabo-

rate with ongoing research at

the institute in relation to sport

and exercise.

Applicants must be prepared to

teach psychology of sport and

exercise at all levels at the insti-

tute.

Employment: April 1, 2000, or as

soon as possible thereafter

The deadline: February 15th 2000,

at 12:00 a.m. 

If you consider applying for the

position, read the full text on

www.ku.dk/pers/stilling/, or ask

for it at the Personnel Office,

phone +45 3532 2645

Ph.d.-forsvar

Kojiro Ide

Titel: Cerebral blood flow and me-

tabolism during exercise.

Tid: 3/2-00, kl. 13.15.

Sted: August Krogh Institutet

Auditorium 2.

TA P- ST I L L I NG E R  ▼

Fuldmægtig 
Sted: Den centrale administrati-

ons Budget- og  planlægnings-

afdeling

Omfang: Et 6 måneders vikariat

Indhold: Varetager økonomisty-

ringsopgaver på centralt niveau

i samarbejde med Økonomikon-

toret. 

Til besættelse: 1/2-00.

Ansøgningsfrist: 31/1-00, kl. 12.00

Opslaget i fuld ordlyd: Personale-

kontoret, tlf. 3532 2645

Betjente
Sted: Driftsområde Indre By, In-

tern Service

Indhold: Åben/Låse funktion; Pas-

ning af undervisnings-/eksa-

menslokaler; Samt servicerelate-

rede opgaver

Kvalifikationskrav: Kørekort

Ansøgningsfrist: 25/1-00, kl. 12.00

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/adm/

Overassistent
Sted: Afdeling for Almen Medicin,

Institut for Folkesundhedsvi-

denskab.

Indhold: Korrespondance, referat-

opgaver ifm. med møder, tilret-

telæggelse af kurser for Den

Teoretiske Specialeuddannelse i

Almen Medicin,journalisering,

varetagelse af biblioteks-funk-

tion samt andet forefaldende

kontorarbejde såsom post og

fax m.m.

Gode danskkundskaber, gerne

kendskab til engelsk, godt

kendskab til tekstbehandling,

kendskab til EXCEL og ACCESS,

erfaring med undervisningstil-

rettelæggelse en fordel.

Ansøgningsfrist: 31/1-00

Opslaget i fuld ordlyd: Fås hos

kontorfuldmægtig Ann Bryd-

holm, tlf. 3532 7950. 

Kontorfuldmægtig
Sted: Medicinsk Anatomisk Insti-

tut

Indhold: To selvstændige arbejds-

områder, som består af hhv. In-

stituttets donationsordning

samt regnskabsføring af drift

og timeløn for Instituttets fire

sektioner.

Ansøgningsfrist: 31/1-00

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/adm/

Laborant
Sted: Medicinsk Anatomisk Insti-

tut, Sektion B

Indhold: Erfaring med almene 

histologiske teknikker, immun-

histokemi og in-situ hybridise-

ring. Vil blive involveret i daglig

drift af molekylærbiologisk 

laboratorium.

Ansøgningsfrist: 27/1-00, kl. 12.00

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/adm/

Klinikmedhjælper
Sted: Kliniksektionen - etage 1,

Tandlægeskolen

Omfang: 15 timer om ugen fra

1/2-00, 30 timer om ugen fra

1/3-00

Til besættelse: 1/2-00

Ansøgningsfrist: 27/1-00

Oplysninger: 1. klinikassistent

Lena Willadsen, tlf. 3532 6930

Timelærer
Sted: Farmakologi ved tandplejer-

uddannelsen, Skolen for Klinik-

assistenter og Tandplejere

Indhold: Faget omfatter for tiden

34 forelæsninger for 60 stude-

rende, indeholdende følgende

fagelementer Almen farmako-

logi, Speciel farmakologi, Fluor.

Timelæreren er eksaminator ved

skriftlig, ekstern prøve/om-

prøve(r) i faget. Eksaminator

udarbejder eksamensopgaver

og standardbesvarelser hertil,

hvilket skal godkendes af den

beskikkede censor.

Til besættelse: 1/2-00 eller snarest

derefter.

Ansøgningsfrist: 10/2-00, kl. 12.00

Opslaget i fuld ordlyd: Personale-

kontoret, tlf. 3532 2645

Kontorfuldmægtig
Sted: Institut for Matematiske Fag

Indhold: Være sekretær for det

nyoprettede studienævn for

matematiske fag samt deltage 

i sekretariatets daglige funktio-

ner i samarbejde med de øvrige

ansatte. Arbejdet kræver kend-

skab til tekstbehandling, Word,

Excel og vedligeholdelse af

hjemmesider, samt at den

pågældende er god til at ud-

trykke sig på dansk og engelsk.

Til Besættelse: 1/3-00.

Ansøgningsfrist: 1/2-00 

Yderligere oplysninger: Kontor-

fuldmægtig Lillian Stegger, 

tlf. 3532 0725.

Ø V R I G E  
ST I L L I NG E R  ▼

Redaktør
Sted: Forenede Studenterråd ved

Københavns Universitet 

Omfang: 10-15 timer om ugen

Indhold: Redaktion (evt. med an-

svar for layout) af medlemsbla-

det (oplag ca. 5.000), der skal

udkomme 6-7 gange årligt, Stu-

denterhåndbogen (oplag ca.

10.000) og RUS, Universitet og

Samfund (oplag ca. 6.000):

Ansøgningsfrist: 31/1-00, kl. 12.00

Opslaget i fuld ordlyd: Fås ved

henvendelse til Iben Koch, tlf.

3532 3830, mellem kl. 10.00 og

16.00

Annoncesælger
Sted: Forenede Studenterråd ved

Københavns Universitet 

Omfang: Vi forventer, at du har

en fast ugentlig træffetid på 5

timer, resten af tiden kan du

fordele efter eget ønske.

Indhold: Salg af annoncer til stu-

dentermagasinet, Studenter-

håndbogen og RUS, Universitet

og Samfund.

Ansøgningsfrist: 31/1-00, kl. 12.00

Opslaget i fuld ordlyd: Fås ved

henvendelse til Iben Koch, tlf.

3532 3830, mellem 10.00 og

16.00.

ST I P E N D I E R  ▼

Kulturaftalestipendier
Målgruppe: Studerende ved KU

indenfor de pågældende sprog-

områder.

Emne: Stipendier for deltagelse i

sprogkurser.

Periode: Sommeren 2000.

Antal stipendier og ansøgningsfri-

ster: 

Holland: 3 stipendier. Henven-

delse til Institut for Germansk

Filologi, tlf. 3532 8156.

Med ansøgningsfrist 11/2-00:

Bulgarien - 4 stipendier 

Grækenland - 2 stipendier

Polen - 7 stipendier 

Rumænien - 3 stipendier

Rusland - 6 stipendier (for russisk-

studerende) 

Slovakiet - 2 stipendier

Spanien - 5 stipendier (for

spanskstuderende)

Tjekkiet - 3 stipendier

Tyrkiet - 2 stipendier 

Ungarn - 3-4 stipendier (sprog,

Debrechen og økonomi. ) 

Østrig - 2 stipendier (1 til mu-

sikstuderende, 1 til sprogstude-

rende).

Ansøgning: Materiale udleveres

ved Det internationale Kontor,

Fiolstræde 24, P.O.B. 1143, 

1010 København K, 

tlf. 3532 3902/2918, 

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

Sendes til: Det internationale

Kontor på ovennævnte adresse

iht. de angivne frister.

Yderligere oplysninger: De enkelte

landes kursusbrochurer kan re-

kvireres fra foråret 2000 ved

Rektorkollegiet, Vester Vold-

gade 121 A, 4., 1552 Køben-

havn V, tlf. 3392 5433/32.

Ph.d-stipendium - 
Organisk Syntese
Sted: Kemisk Institut

Varighed: 1/3-2000 - 28/2-2003

Indhold: Stipendiet indgår i sam-

arbejdsprojektet “LNA as can-

cer-therapeutic molecule” (fi-

nansieret af Forskningsstyrel-

sen) og gennemføres i

samarbejde med Afdelingen for

Brystkræft, Kræftens Bekæm-

pelse og Exiqon A/S. Dette

ph.d.-projekt vil omfatte syn-

tese af modificerede nucleosi-

der og oligonucleotider (LNA-

analoger) med henblik på bio-

logisk testning.

Ansøgningsfrist: 10/2-00

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/pers/stilling/ eller

kan rekvireres på Personalekon-

toret tlf. 3532 2645.

Ph.D. Stipends at the
Danish Lithosphere Centre
Place: The Danish Lithosphere

Centre (DLC) 

Contents: The DLC has up to three

stipends available whithin its

ph.d.programme for postgradu-

ate studies in the broad fields

of geochemistry and geophysics. 

Check the DLC website for further

details about our research plan

and laboratory facilities

(www.dlc.ku.dk).

Deadline: 12 PM, 17th March

2000. 

For further information: Danish

Lithosphere Centre, Øster Vold-

gade 10-L, 1350 Copenhagen K,

Denmark  

Ph.d.-program koordi-
neret af Medicon Valley
Academy
Anvendelse: Delfinansiering af 6

ph.d.-stillinger til besættelse pr.

1. maj eller snarest derefter.

Forudsætningen er, at projektet

udføres i et samarbejde mellem

en offentlig sundhedsinstitu-

tion i amts eller kommunalt

regi og en privat virksomhed,

begge beliggende i Hovedstads-

regionen. 

Tilskudsform: Det regionale ph.d.-

program støtter 50% af udgif-

terne til løn, administration og

studieafgift til et 3-årigt ph.d.

forløb under forudsætning af,

at den samarbejdende virksom-

hed betaler de resterende 50%. 

Det regionale ph.d. program fi-

nansieres af Københavns Amt,

Roskilde Amt, Frederiksborg

Amt samt Københavns og Fre-

deriksberg kommuner som en

del af Det fælles Erhvervsudvik-

lingsprogram for Hovedstadsre-

gionen.

Ansøgning: Skema rekvireres hos

Medicon Valley Academy, Got-

hersgade 8B, 1123 Kbh. K, tlf.

3333 8434.  

Ansøgningsfrist: 15/2-00, kl 12.00

Yderligere oplysninger: Medicon

Valley Academys hjemmeside

www.mva.org eller ved henven-

delse til Anette Birck, e-mail:

ab@mva.org.

The Thanks to Scandi-
navia Scholarships at the
Hebrew University
Målgruppe: Studerende fra de

skandinaviske lande

Anvendelse: Til deltagelse i Gra-

duate Studies Programme ved

Hebrew University, Jerusalem.

Emne: Jødiske studier, politik og

samfund i Israel, mellemøststu-

dier, arkæologi og religionshi-

storie

Yderligere oplysninger og ansøg-

ningsskema: docent John

Strange, Institut for Bibelsk

Eksegese, Købmagergade 44-

46, 1150 Kbh. K., tlf. 3532 3602

Ansøgningsfrist: 19/2-2000 

Dansk-Israelsk studiefond
til minde om Josef og 
Regine Nachemsohn
Formål: Yde stipendier til danske

studerende eller forskere til stu-

dier ved et israelsk universitet

eller anden højere læreanstalt

samt til israelske studerende el-

ler forskere til studier ved et

dansk universitet eller anden

højere læreanstalt.

Samlet ramme: Op til flere legat-

portioner, hver op til ca. kr.

100.000.

Periode: Studieåret 2000/2001

Ansøgning: CV, redegørelse for

studieplaner, totalbudget, do-

kumentationer for tilknytning

til den ønskede læreanstalt

samt for afsluttede studier

Sendes til: Advokat Carsten R.

Christensen, Frederiksborggade

1, 1360 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 28/1-00

Yderligere oplysninger: Tlf. 3313

8788

Det danske Institut i Rom
Anvendelse: Uddeling af stipendie

til studieophold på Det danske

Institut i Rom. 

Emne: Videnskabelige og kunst-

neriske studier i Rom

Ansøgning: Ingen ansøgnings-

skema, men skal indeholde en

projektbeskrivelse, alder, ud-

dannelse, hidtidig virksomhed,

kundskaber i italiensk, ophol-

dets varighed.

Sendes til: Sekretariatet for Det

danske Institut i Rom, c/o Vi-

denskabernes Selskab, H.C. An-

dersens Boulevard 35, 1553

Kbh. V.

Ansøgningsfrist: 14/2-00, kl. 14.00

Opslaget i fuld ordlyd: Tlf. 3343

5300, træffetid torsdag kl.

13.00-15.00

18 Un i v e r s i t e t s av i s e n  1  . 2 0 0 0
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LEGATER ▼

Birthe og Knud Togebys
Fond
Anvendelse: støtte til offentlig-

gørelse af danske videnskabe-

lige arbejder om emner med re-

lation til romanske sprog og lit-

teraturer.

Ansøgning: inkl. manuskript og

budget for udgivelsen.

Sendes til: Birthe og Knud Toge-

bys Fond, Romansk Institut,

Njalsgade 80, 2300 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 31/1-00.

Enkefru Mette Cathrine
Raarups mindelegat.
Uddelingen af legaterne er nu af-

sluttet, og de der er kommet i

betragtning ved uddelingen,

har modtaget besked direkte

fra SU-kontoret.

Der er i alt uddelt 5 legatportio-

ner á kr. 1.200,-.

Legatopslag fra Danmark-
Amerika Fondet/Fulbright
Kommissionen
Akademiske år 2000-2001

Målgruppe: Danske studerende

og kandidater

Ansøgningsfrist: 15/3-00, kl. 12.00

Oplysninger om det fulde opslag:

Fulbright Kommissionen/Dan-

mark-Amerika Fondet, Fiol-

stræde 24, 3, 1171 København

K, tlf. 3312 8223, kl. 10.00-15.00

The Scandinavia-Japan 
Sasakawa Foundation
Formål: At styrke relationerne

mellem de nordiske lande og

Japan. Dette søges fremmet

gennem økonomisk støtte til

forskning, udvikling, uddan-

nelse og undervisning inden for

medicin, de humanistiske og 

sociale videnskaber, naturviden-

skaber og de tekniske videnska-

ber.

Ansøgning: Der benyttes ikke

ansøgningsskema. Skal affattes

på engelsk. Indeholde CV, bud-

get og redegørelse

Sendes til: The Scandinavia-Japan

Sasakawa Foundation, Dansk

Afd., H.C. Andersens Boulevard

35, 1553 Kbh. V. 4 eks.

Ansøgningsfrist: 1.2.2000

PRISOPGAV E R  ▼

The Euroclear Euro Grant
2000
Målgruppe: Europæisk priskon-

kurrence for bedste akademiske

afhandling (kandidatniveau el-

ler afsluttende opgave på ba-

chelorniveau)

Emne: The Euroclear Euro Grant

er en konkurrence om bedste

akademiske afhandling, hvor

temaet for andet år, 2000, er

“The financial, social, and/or

economical impact of European

Economic and Monetary

Union”. Konkurrencen løber i

de tre år, hvor omstillingen til

EMU finder sted (1999-2001). 

Bidrag til konkurrencen: Stude-

rende som er indskrevet ved

Københavns Universitet, afle-

vere bidraget til Det internatio-

nale Kontor senest 1. juli 2000.

Yderligere oplysninger: Retnings-

linier og betingelser fremgår af

informationsmateriale, der kan

fås ved henvendelse til 

Det internationale Kontor, 

Fiolstræde 24, 2. sal, P.O.B.

1143, 1010 Kbh. K., 

tlf. 35 32 39 02, fax 35 32 39 00,

e-mail: bep@adm.ku.dk

FO R S K N I NG  ▼

Nos-H
Opslag fra Nordisk Samarbejds-

nævn for Humanistisk Forsk-

ning kan søges.

Støtte til forberedelse (i 2001) af

nye samnordiske humanistiske

forskningsprojekter; Støtte til

gennemførelse (som påbegyn-

des i 2001) af nye samnordiske

humanistiske forskningsprojek-

ter; Støtte til publicering i bog-

form af afhandlinger, som er 

resultat af Nos-H-støttede pro-

jekter.

Ansøgningsfrist: 1/2-00

Opslaget i fuld ordlyd: Elizabeth

Lundberg, NOS-sekretariatet,

tlf. +46 8 454 4310, 

e-mail: el@hsfr.se

Opslag fra SSF
Emne: Samarbejde med erhvervs-

liv (LOK)

Samlet pulje: Ca. 21 mio.kr. i peri-

oden 1999-2001 til medfinansie-

ring af forskningssamarbejde

mellem virksomheder og højere

læreanstalter.

Ansøgning: Indsendes på Forsk-

ningsstyrelsens skema 1, 16 eks.

Sendes til: Statens Samfundsvi-

denskabelige Forskningsråd,

Randersgade 60, 2100 Køben-

havn Ø.

Udbudsmateriale kan rekvireres

hos Forskningsstyrelsen, 

tlf. 3544 6200 eller hentes på

www.forsk.dk.

Ansøgningsfrist: 1.2-00, kl. 12.00

Yderligere oplysninger: Fuldmæg-

tig Vibeke Schrøder el. Jessie

Tvillinggaard, tlf. 3544 6200, 

e-mail: vs@forsk.dk eller

jt@forsk.dk.

BO L I G E R  ▼

Bolig søges

Område: København og omegn.

Periode: Fra 1/3-00 i 1/2-1 år.

Størrelse: hus, rækkehus, større

lejlighed.

Udstyr: Evt. separat boligenhed. 

Beboer: Norsk lægeægtepar med

1 1/2 årig søn.

Husleje: Efter aftale.  

Kontakt: Tlf. +47 5528 9515, 

e-mail: krm@ssi.dk eller

halvor.sommerfelt@cih.uib.no

Område: Østerbro

Periode: Fra 30/1 til 20/2-00

Størrelse: Værelse eller lille lejlig-

hed.

Beboer: Gæst

Kontakt: Tlf. 3532 0788 eller 3532

0790, 

e-mail: cbuchta@math.ku.dk

Periode: Fra 1/3-00 for 1 år.

Størrelse: Møbleret lejlighed. 

Beboer: Rolig amerikansk par

med 3 mdr. gammel dreng

Kontakt: Tlf. 3532 0619, e-mail:

rolf@apollo.dcess.ku.dk.

Område: København

Periode: 1/3 til ca. 1/7-00

Størrelse: 2-3 vær.

Udstyr: Fuldt møbleret, bad/toilet,

telefon

Beboer: Amerikansk gæsteforsker

Husleje: Max. kr. 5.500 inkl. vand

og varme

Kontakt: Tlf. 3532 2585, e-mail:

cas@teol.ku.dk

Område: København

Periode: Snarest muligt

Størrelse: Lejlighed

Beboer: Forskningsadjunkt (ikke

ryger)

Husleje: Max. kr. 4.500 

Kontakt: Tlf. 3532 2403, e-mail:

ross@seis.geol.ku.dk

Område: Centralt i København

Periode: 1/3 - 1/7-00

Størrelse: Lejlighed/bofællesskab

Beboer: Norsk ph.d.-studerende,

mand 32 år, (ikke ryger)

Husleje: Max. kr. 5.000. Sikker be-

taler 

Kontakt: Tlf. 0047 3345 3614, 

e-mail: sverre.blandhol@iks.uio.no

Område: København

Periode: 15/1 - 29/2-00. 

Størrelse: Lejlighed. 1-2 værelser

Udstyr: Møbleret/umøbleret

Beboer: Gæsteforsker til Dansk

Lithosfærecenter

Kontakt: Tlf. 3814 2648, e-mail:

ivv@dlc.ku.dk eller

kb@dlc.ku.dk

Område: København

Periode: Senest fra den 1/8-00

Størrelse: Lejlighed/værelse

Beboer: Dansktalende gæstefor-

sker fra Litauen 

Husleje: Max. kr. 5.000 

Kontakt: Tlf. 3532 7750 kl. 9.00-

16.00, 

e-mail: aivaras@imbg.ku.dk

Område: Tæt ved Rigshospitalet,

København

Periode: 1.2-00 og 18 måneder

frem

Størrelse: Min. 3 værelses lejlig-

hed

Beboer: Finsk gæsterforsker m/ fa-

milie (4 pers.) 

Kontakt: Tlf. 3545 5615, e-mail:

timo.piironen@uto.fi el. tlf. +35

8405274485

Område: Frederiksbergområdet 

Periode: Feb/mar – aug/sep 2000. 

Størrelse: Mindre møbleret lejlig-

hed

Beboer: Norsk kvinnlig tænd-

læge/forsker på Panum Inst.

Kontakt: e-mail: ny@odont.ku.dk 

Bolig udlejes

Område: Hillerød i roligt kvarter.

10 min. gang fra stationen

Periode: 1/3 - 31/12-2000

Størrelse: Møbleret hus på 150

kvm

Udstyr: Nyistandsat. Stor gammel

have

Kontakt: mortenk@bot.ku.dk. 

Område: Søerne i nærheden af

Panum Inst., NBI, HCØ

Periode: 1/2 - 1/5-00

Størrelse: 2 værelses lejlighed, 65

kvm

Udstyr: Spinterny, møbleret

Husleje: Kr. 6.000 pr. mdr. incl.

vand, varme og el.

Kontakt: Tlf. 3532 5305, e-mail

schaadt@nbi.dk

Område: Nørrebro

Periode: 1/2-00 - 1/2-01

Størrelse: Mindre 2 værelses lejlig-

hed.

Udstyr: Fuldt møbleret. Eget køk-

ken, toilet/bad. 

Husleje: Kr. 2.500 pr. mdr. incl.

el/gas

Kontakt:

helene.kringel@get2net.dk 

Område: Nørrebro/Østerbro 

Periode: 1/4 - 1/9-00 (evt. fra 1/3)

Størrelse: Møbleret lejlighed på

67 kvm 

Husleje: Kr. 3.500 + depositum

Kontakt: Tlf. 3582 2850, e-mail

vbn@kum.dk

Område: Julius Bloms Gade,

Nørrebro

Periode: 1/2 - 31/7-00

Størrelse: 3 værelses lejlighed, 87

kvm

Kontakt: Tlf. 3581 8041, e-mail

pm271073@geogr.ku.dk

Område: Ca. 11 km fra centrum,

direkte busforbindelse og S-tog

til centrum og universitet.

Periode: Halvt år, men andet kan

aftales

Størrelse: Stort hus udlejes

helt/delvist

Udstyr: Stor stue, 4 værelser, dej-

lig have. 

Husleje: Kr. 7.000 pr. mdr. + for-

brug  

Kontakt: Tlf. 2824 7319

Område: Hillerød Vest tæt ved

Grib Skov

Periode: Fra 1/2-00 i 1/2 til 1 år.

Størrelse: 200 kvm lejlighed, 1. sal.

(Selvstændigt trappehus)

m/stue

Udstyr: Edb-arbejdsplads, hårde-

hvidevarer, enkelte møbler. Til-

slutning til kabelTV og internet.

Fælles have. P-plads til 1 bil.  

Husleje: Kr. 9.000 pr. mdr. + for-

brug af el, varme og vand.

Kontakt: Tlf. 3532 3115 arb, 4825

3312 priv., 

e-mail: henning.koch@jur.ku.dk

Område: Nordisk Kollegium

Strandboulevarden 30, st.th.

Størrelse: Ca. 40 kvm

Udstyr: Fuldt møbleret lejlighed,

opholdsstue, soveværelse samt

badeværelse

Kontakt: Kollegiets kontor, tlf.

3526 1545, lok. 500 

Område: Amager, 2 min. fra KUA

Periode: 1/4 - 1/8-00

Størrelse: 2 værelses lejlighed, 

54 kvm

Udstyr: Delvis møbleret. Adgang

til vaskerum og hyggeligt gård-

miljø 

Husleje: Kr. 3.500 pr. mdr. incl.

vand, varme og kabel.

Kontakt: Tlf. 3257 6566, e-mail:

traun@hotmail.com

Område: Vesterbro

Periode: 1.2 – 15.6-00

Størrelse: Large furnished room.

Share bath, kitchen and living-

room with another foreign

scholar. 

Husleje: Kr. 3.600 (incl. electricity,

cable-tv, washing-machine and

dishwasher).

Kontakt: Phone 8610-8135 or 

e-mail: jacob_olsen@private.dk.

Område: Østerbro

Periode: 20/2 – 1/5-00

Størrelse: 2 Værelses lejlighed 

Størrelse: Ny istandsat, møbleret.

Nyt brusebadeværelse og køk-

ken.

Husleje: Kr. 3.900 pr. måned incl.

varme, eksklusiv telefon.

Depositum: Kr. 4.000 

Kontakt: Tlf. 3555 6560, e-mail:

willaing@image.dk

Område: Galgebakken mellem 

Vestskoven og Herstedvester

Landsby

Periode: 1/3-00 og ca. et år frem.

Størrelse: Hus på ca. 100 m2. 

Udstyr: Møbler, køkkenting,

musikanlæg, TV, linned mv.

Husleje: kr. 6.200 inkl. a conto

varme

Kontakt: kea@ramboll.dk eller

kewers@image.dk

Kollegier

Egmont H. Petersens Kollegium

Adresse: Nørre Allé 75, Kbh. Ø

Husleje: I gl. bygning: kr. 2.335. 

I ny bygning: kr. 2.415. 

Depositum: kr. 4.100

Ansøgningsfrist: Snarest muligt,

mulighed for hurtig indflytning.

Yderligere oplysninger: Kollegiets

kontor, tlf. 8232 0144, hverdage

undt. onsdag kl. 9.00-11.00, e-

mail: adm@egmont-kol.dk

G Æ ST E FO R E L Æ S N I NG E R

Tid: 26/1 kl. 19.30

Sted: Zoologisk Laboratorium, Universitetsparken

15, Aud. A.  

Arr.: Dansk Human-etologisk Forening 

Menneskeaber og mennesker. 
Nyt om adfærd, redskaber og præ-
ference for højre eller venstre hånd 
Lic.cient Bjarne Westergaard

Tid: 28/1 kl. ca. 15.00

Sted: Studiestræde 6, anneks A, o.g. 

Arr.: IAAS, Carsten Elbro, e-mail: ce@cphling.dk 

Language awareness beyond speech
sounds - and children´s reading and
spelling 
Professor, FRS, Peter Bryant, Oxford

Tid: 3/2 kl. 10.00-12.00 

Sted: Købmagergade 46, 3. sal, aud. 11  

Arr.: Kirkeretsgruppen v/ Hans Raun Iversen, 

tlf. 3532 3675 

At blive kristen - dåb, bekendelse,
katekese og medlemsoptagelse i 
oldkirken 
Prof. Mogens Müller

Tid: 25/1 kl. 15.15-17.00

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

Arr.: NIAS

The Social and Political Implications
of China´s WTO 
Prof. Shaoguang Wang, Chinese University 

of Hong Kong

Meddelelser fra
Københavns Universitet

Boliger: Nye regler
Boligannoncering er begrænset til fremlejemarkedet

med formidling af boliger til gæsteforskere og

gæstestuderende. Boligannoncer må kun indrykkes

én gang.
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Minister langer ud
”Det tjener ikke Københavns Universitet til ære at det begra-
ver sig og udelukkende lever på sin flere hundredårige histo-
rie.”

Forskningsminister Birte Weiss, www.computerworld.dk, 
30. oktober 1999. Vedrørende debatten om hjemmesider til
de studerende

Same procedure...
“En mulighed er ... at fortsætte som vi plejer. Det vil sige:
Slække på kvaliteten af undervisningen, lade de ydre ram-
mer forfalde og så tilmed juble behørigt til sommer når vi
har slået rekorden i optagne studerende, og vi dermed får
mulighed for at sætte nye rekorder i disciplinen: “Hvor
mange studerende kan der være i et 30-personers undervis-
ningslokale?” 

Studerende Anders Uhl, Politiken, 23. december 1999 an-
gående regeringens krav om at de videregående uddannelser
skal spare 51 mio. på de samlede budgetter

Usleben diamant
“Den (Det Kongelige Bibliotek, Diamanten red.) er funktio-
nelt gennemtænkt i næsten alle detaljer, men jeg skal in-
drømme at den ikke helt endnu benyttes efter hensigten,
heller ikke af bibliotekets afdelinger. Og specielt skiltningen
har i begyndelsen været utilstrækkelig. Og der er enkelte,
generende, uforudsete støjgener som skal løses, ligesom der
har været visse besparelser, som giver problemer.”

Erland Kolding Nielsen, dir. Det Kongelige Bibliotek, 
Politiken 13.12.99

Uretfærdig likvidering
“Danmarks Universitet er død og begravet - likvideret af årti-
ers hovedløs sparepolitik. I stedet for universitetet har vi i
dag to skarpt adskilte størrelser: forskningens TEMPEL og
undervisningens DIPLOMFABRIK.”

Cand.mag. Pietro Cini, Weekendavisen, 7.-13. januar.

En revnet lægeballon
“En del af skolingen på lægestudiet handler om at blive
‘Gud’. Man udvikler en narcissistisk skrøbelighed, så når en
fejl påpeges, bliver det ekstra giftigt. Og så revner ballonen.”

Psykolog Peter La Cour i STUD.MED, magasinet for kom-
mende læger/99

Forene Eder alle universiteter
“I stedet for forsøget på at skære Danmark igennem på mid-
ten, burde man overveje en samlet universitetspolitik om-
kring forskning og videregående uddannelse. Tanken om at
have ét organ, som skal være overordnet ansvarlig for DAN-
MARKS UNIVERSITET bør overvejes.”

Ole Fejerskov, Direktør for Danmarks Grundforskningsfond, 
Weekendavisen, 10.12.99

Fri os fra gen-hysteri
“Om et par år er medicin fra den slags (klonede, gensplej-
sede red.) dyr på hylderne, bare ikke fremstillet i Danmark
hvor opgejlet hysteri er blevet nedfældet som lov.”

Bent Pedersen, Cand.Scient. Weekendavisen, 10.12.99

Fællesadministrationens Kvik-
service har i to år serviceret
universitetets ansatte i spørgs-
mål om økonomi- og personale-
oplysninger – og gjort det godt.
Det viser en brugerunder-
søgelse som Kvikservice netop
har lavet, hvor svarprocenten
var høj og tilbagemeldingerne
positive. Dog ønskede flere at
denne service blev mere synlig,
og Kvikservice agter at tage
denne udfordring op. Kvikser-
vice blev oprettet i april 1997
som en funktion under Budget-
og Planlægningsafdelingen.
Baggrunden var at universitetet

ønskede en hurtigere og bedre
service for alle ansatte der
havde brug for at henvende sig
til primært de økonomiske kon-
torer. I dag løser Kvikservice
opgaver der spreder sig fra udt-
ræk af rapporter og status på
konti til at vedligeholde stabs-
registret for ansatte ved univer-
sitetet. 

Kvikservice træffes på tele-
fon: 3532 2755 ■

Universitetsavisen har uvist af hvilken grund
modtaget følgende pressemeddelelse:

“Vedlagt nogle skrifter vedrørende det inter-
nationale sprog interlingua. I må gerne læse
dem. Det skulle ikke være nødvendigt med
yderligere forklaringer. Bon lectura.

Venlig hilsen Jørgen Kofoed, civilingeniør.”

Vi takker og forstår bedre hvorfor det aldrig er
lykkes at udbrede interlingua som nyt ver-
denssprog.

Rengøringspersonalet på
Københavns Universitet 
har skiftet melodi. I ste-

det for “Undskyld, hr. profes-
sor” nynner de nu lystigt: “Her
kommer mutter med kost og
spand – fy, føj, sikke et rod, lille
doktorand”.

– Jo, vi er da blevet mere be-
vidste om værdien af vores ar-
bejde, det er der ingen tvivl om,
siger tillidsrepræsentant for de
ca. 40 rengøringsassistenter i
Indre By, Marianne Ager.

Siden henholdsvis april og
august sidste år har rengørings-
personalet i Indre By og på KUA
holdt sig i form gennem ti-fem-
ten minutters daglig gymnastik
i arbejdstiden som led i pilot-
projektet “Det er min krop”. Og
det har tydeligvis smittet af på
grundholdningen hos de an-
satte.

Ryggen er simpelthen blevet
rankere, og der er kommet
mere svaj i hofterne når kost og
svaber svinges rundt i hjør-
nerne på jagt efter nuller-
mænd. 

Slut med skavanker
Det er rengøringspersonalet
selv der har taget initiativ til
projektet som gennemføres i
samarbejde med Institut for Id-
ræt, BST i Storkøbenhavn og
Arbejdsmiljøsektionen på
Københavns Universitet. 

– Der er aldrig nogen der har
gjort noget for os, så derfor
tænkte vi at vi måtte gøre noget

”

”

Rytmisk rengøring

selv, fortæller Marianne Ager
og fællestillidsrepræsentant El-
sebeth Andersen.

Ikke så snart var der taget
kontakt til miljøsekretær Jør-
gen Thomsen fra Arbejdsmiljøs-
ektionen og lektor Karen Inge
Halkier fra Institut fra Idræt før
der var bevilget over 400.000
kroner fra Københavns Kom-
munes såkaldte arbejdsfasthol-
delsesmidler til at gennemføre
pilotprojektet i Indre By. Det
har siden bredt sig til KUA og
forventes i år at brede sig til re-
sten af universitetet.

Formålet med projektet er
primært at forbedre den fysiske
og sociale velfærd hos
rengøringspersonalet gennem
et dagligt gymnastikprogram.
Samtidig skal der gribes kon-
kret ind i tilfælde af begyn-

dende gener og skavanker som
følge af forkerte arbejdsmåder,
materiel mv.

Øget velvære – øget 
sammenhold
At projektet er en kæmpesuc-
ces, er der ingen tvivl om. Selv
om Institut for Idræt ikke læn-
gere har noget med projektet at
gøre, kører gymnastikprogram-
met videre ved hjælp af de
særlige “tovholdere” blandt
rengøringspersonalet som er
blevet uddannet som barfodsin-
struktører.

– Ud over at give øget vel-
være har gymnastikken også gi-
vet bedre sammenhold. Ikke
mindst har det bidraget til at
give de fremmedsprogede med-
arbejdere øget selvtillid og en
følelse af at være med i et fag-

ligt fællesskab, siger Elsebeth
Andersen.

Og det kan der være god
brug for i dagligdagen. Arbejds-
tempoet er bestandigt blevet
skruet op med det resultat at
hver medarbejder i dag skal nå
300 kvadratmeter i timen mod
kun det halve for ti år siden. 

– Vi har typisk tre minutter til
et kontor og det er selvfølgelig
alt for lidt. Rengøring er jo også
en slags håndværk og vi vil
gerne gøre det ordentligt. Men
nogle kan ikke sætte sig ind i at
vi også har en fagstolthed, siger
Elsebeth Andersen.

Og skynder sig at tilføje at
Københavns Universitet skam
er en god arbejdsplads. Langt
bedre end et privat firma hvor
der ikke er nær så stor medind-
flydelse. ■

RENGØRINGS-

FITNESS – For-

men skal hol-

des ved lige

for at klare til

høje arbejds-

tempo og

undgå arbejds-

skader. Fra

venstre Ayse

Karakus, 

Mesudiye 

Kocababa og

Guzide 

Yayovska

KVIK CHAM-

PAGNE – For

ulejligheden

med at udfylde

brugerunder-

søgelsesske-

maerne kvitte-

rer Kvikservice

her med en fla-

ske af Årets

Kunstnercham-

pagne. Vinde-

ren blev Karen

Melivang, Zoologisk Institut. Fra

venstre Karen Berg, Karen Meil-

vang, Karina Vittarp og Birgitte

Wilkens. 

En kvik omgang service
Forklaring overflødig




