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Weiss og Møllgård 
på kollisionskurs
Københavns Universitet vil få svært ved at leve op til aftalen mel-
lem AC og Forskningsministeriet om en ny stillingsstruktur, siger
rektor Kjeld Møllgård.  LÆS SIDE 6-7

Svært at få luft i
Rosenborggade
Indeklimaet på Det samfundsvidenskabelige
Fakultet i Rosenborggade er under al kritik.
Studerende lider under koncentrationsbes-
vær og træthedsfornemmelser, viser ny un-
dersøgelse.  LÆS SIDE 3

Hverdag for 
Diamanten
Hvedebrødsdagene er forbi for 'Diamanten'.
Flere brugere kalder biblioteket skuffende,
brugerfjendsk og udtryk for overfladisk
foyer-kultur. Ledelsen arbejder på at imøde-
komme kritikerne, men giver dem ikke altid
ret.  LÆS SIDE 8-9

Det forretnings-
drivende 
universitet

Ny artikelserie om Storbritannien sætter fo-
kus på globaliseringens konsekvenser for
universiteter.  LÆS SIDE 10-11

Hvad gør KU for 
de læsesvage?
Sælger Københavns Universitet sig selv godt nok over for befolk-
ningen? Er I ikke lidt for navlebeskuende, spørger SID's formand
Poul Erik Skov Christensen.  LÆS DEBAT SIDE 16-17

Mig og min vejleder
En vejleder behøver hverken være din bedste ven eller guru. 

Men hun skal være en god 'håndværker' og tale det samme sprog

som dig selv, siger Martin Bredgaard Sørensen. Efter mange over-

vejelser valgte han lektor Hanne Nexø Jensen som specialevejleder

– og hun holder ham på sporet. LÆS TEMA OM ROLLEN SOM VEJLEDER - SIDE 4-5
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Ifølge mange økonomer og
virksomhedsforskere er vi
på vej ind i et samfund hvor

viden – og evnen til at håndtere
store mængder af viden – vil
blive den vigtigste produktions-
faktor for virksomhederne. Det
handler både om at kunne
overskue hvordan man skaffer
sig ny viden, og hvordan denne
viden efterfølgende kan bruges
i praksis. 

Det sidste er der i de senere
år talt og skrevet meget om, og
herunder om universiteternes
pligt til at sikre den forsknings-
baserede innovation. Køben-
havns Universitet bidrager her-
til på mange forskellige måder
– og har gjort det i årevis. Især i
kraft af de mange innovative
forskere og andre medarbej-
dere der er ansat her.

Vi har således siden 1987
været en aktiv deltager i

udviklingen af forskerbyen
‘Symbion’. Mange af vore for-
skere var og er fortsat medlem-
mer af foreningen KFI der stod
bag oprettelsen af Symbion, og
Universitetet har aktier i det ak-
tieselskab der ejer bygningen.

Siden 1995 har Universitetet

på forsøgsbasis overtaget pa-
tenteringsrettighederne til en-
kelte opfindelser med henblik
på at kunne licensere eller
sælge disse rettigheder videre
til interesserede virksomheder,
når først vi havde afholdt udgif-
terne til at beskytte opfindel-
sen.

Siden 1998 har Universitetet
deltaget i samarbejdet med de
andre universiteter i Hoved-
stadsregionen i Universitets In-
novation A/S, der er oprettet
for at støtte forskere der gerne
vil starte deres egen virksom-
hed på grundlag af egne forsk-
ningsresultater.

Fra 1. januar i år har Univer-
sitetet med lov om “opfin-

delser ved offentlige forsk-
ningsinstitutioner” ret til at
overtage rettighederne til alle
de opfindelser som medarbej-
dere – forskere såvel som 
TAP’er – gør, hvis opfindelsen
ligger inden for den pågæl-
dende medarbejders ansættel-
sesområde på Universitetet. 

Loven trådte i kraft ved årets
begyndelse, og umiddelbart in-
den fik Universitetet anmeldt
over 80 opfindelser, som for-

skerne allerede havde gjort –
og som de derfor ønskede at 
få lov til selv at eje i overens-
stemmelse med den hidtidige
lov. Nogle få af dem var alle-
rede blevet omfattet af ud-
stedte patenter, mens der for
mange andre var eller er ved at
blive udarbejdet patentansøg-
ninger.

Ingen kan derfor beskylde for-
skerne for ikke hidtil at have

været opmærksomme på hvor-
dan deres forskningsresultater
kan bruges til gavn for samfun-
det. Og jeg har ingen som helst
grund til at tro at denne op-
mærksomhed vil blive mindre
fremover.

Også mange studerende har
innovative ideer – og måske
ikke mindst lysten til at starte
egen virksomhed. Det har vi set
igennem adskillige år inden for
IT-området, og det er givetvis
noget vi vil se mere til i de kom-
mende år på mange fagområ-
der.

Som rektor er jeg selvfølge-
ligt interesseret i at de stude-
rende afslutter deres uddan-
nelse inden for den normerede
studietid, men jeg er jo også in-

teresseret i at deres gode ideer
bliver brugt. 

Derfor har jeg givet min
fulde støtte til den konkur-

rence om at udvikle gode for-
retningsidéer som McKinsey &
Company har udskrevet under
navnet “Venture Cup Øresund
2000”. En række af aktivite-
terne på denne side af Sundet
foregår på Københavns Univer-
sitet, og jeg håber at mange stu-
derende der går med tanker om
selv at lave en virksomhed, vil
benytte sig af de tilbud om fore-
drag og støtte der ligger i pro-
jektet. 

Jeg ved selvfølgelig godt at
der hermed er risiko for at de
studerende for en stund rives
bort fra deres studier, men det
er jeg overbevist om at de inter-
esserede studerende godt kan
håndtere. Så det bør ikke give
politikerne søvnløse nætter
med spekulationer over forlæn-
gede studietider eller for lave
gennemførelsesprocenter.

Interesserede kan se mere
om Venture Cup på www.ven-
turecup.org ■
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Sæt gang i innovationen Af Kjeld 

Møllgård, 

rektor

KUM M E N TA R

FO D NOT E N

Det er tvivlsomt. Hidtil har
der jo ikke været forbud mod at
opslå et lektorat når et adjunk-
tur udløb. Hvis man ikke har
gjort det, skyldes det jo nok at
universiteterne enten ikke har
fundet det hensigtsmæssigt el-
ler ikke har haft ressourcer til
det. Hvis ressourcerne er til-
stede, bør man overlade det til
universiteterne selv at vurdere
hvad der er mest hensigtsmæs-
sigt. Eller man tror måske ikke
at universiteterne evner eller vil
deres eget bedste?

Generelt har man det indtryk
at ‘reformen’ er kommet til ver-
den uden nogen speciel tæt
kontakt til universiteterne og
deres ledelser. I hvert fald har
man ikke bedt om ideer og
synspunkter fra institutniveau,
hvor stillingsstrukturen jo skal
fungere i hverdagen. ■

Læs også side 6-7

Forskningsministeren of-
fentliggjorde den 7. marts
en ny aftale mellem

Forskningsministeriet og Aka-
demikernes centralorganisa-
tion (AC) om en reform af stil-
lingsstrukturen på universite-
terne. At kalde det en reform er
måske så meget sagt – tilpas-
ninger er en mere dækkende
betegnelse.

Det er positivt at der kommer
300 nye professorater, hvoraf
en væsentlig del dog er midler-
tidige og ikke løser proble-
merne på længere sigt. Det er
glædeligt at ministeren stod
fast så man ikke indførte den
norske model med automatisk
oprykning af alle kvalificerede

lektorer til professorer, som
ville have fastlåst personale-
sammensætningen og begræn-
set konkurrence, mobilitet og
fornyelse. Nu mangler blot
slagsmålet om fordeling af pro-
fessorater mellem universite-
terne og fagområder hvor mo-
det til at prioritere skal stå sin
prøve.

Forskning og under-
visning
Det fremhæves i aftalen at
forskning og undervisning side-
stilles som universiteternes to
kerneydelser. Som man skriver
i pressemeddelelsen, skal der
gøres op med opfattelsen af at
det er finere at forske end at

undervise. Man afskaffer rene
forskerstillinger ved universite-
terne. 

Den væsentligste måde at
formidle ny forskning er uden
tvivl via uddannelse af ny kan-
didater og ph.d.er. Det er der-
for ønskeligt at flere fuldtids-
forskere inddrages i undervis-
ningen – men problemet er
næppe særligt stor på universi-
teterne hvor de fleste i forvejen
er inddraget i undervisningen,
sammenlignet
med sektorforsk-
ningsinstitutter
hvor forskning
kun formidles
via undervisning
i begrænset om-
fang.  

Som led i opprioriteringen af
undervisningssiden fremhæves
at ved nyansættelser (specielt
af lektorer) skal ansøgerne be-
dømmes på deres kvalifikatio-
ner både inden for undervis-

ning og forskning. Det lyder
flot og fint på papiret, men er
fyldt af problemer i praksis.
Universiteterne kan og bør
uden tvivl gøre langt mere for
at forbedre undervisningen,
men der er intet i  ‘reformen’,
der reelt rykker på det område.

De løse fugle og 
jobsikkerhed
I aftalen åbnes der mulighed
for at fastansætte en række del-

tidsundervisere uden anden
hovedstilling i særlige undervis-
ningsadjunkturer. Det hjælper
måske de mange deltidsunder-
visere, f.eks. på humaniora,
som ikke har nogen hovedstil-
ling, men løser jo slet ikke det

helt grundlæggende problem:
at ressourcerne til universite-
terne er alt for utilstrækkelige
til at sikre forskningsbaseret
undervisning i et tilfredsstil-
lende omfang.

Man bekymrer sig med rette
om at universiteterne kan til-
byde tilstrækkelig attraktive ar-
bejdspladser som kan tiltrække
eliten i fremtiden. Som led i at
gøre universiteterne til en mere
attraktiv arbejdsplads vil man i

højere grad
tvinge uni-
versiteterne
til at opslå
et lektorat
hver gang
et treårigt

adjunktur udløber. Målsætnin-
gen er vel at en større jobsik-
kerhed skulle gøre det mere at-
traktivt for unge at vælge en
universitetskarriere, og det
skulle så i sidste ende gavne
forskningen og uddannelsen. 

Ny klumme
Fodnoten er fortrinsvis forbeholdt studenter og ansatte på Københavns

Universitet og er ment som en kritisk kommentar til et aktuelt spørgsmål.

Redaktionen modtager gerne bidrag til spalten, men de må ikke fylde

mere end 3.500 anslag med mellemrum.

Reform med 
begrænsninger
Den ny stillingsstruktur ænder intet ved 

det grundlæggende problem på univer-

siteterne, nemlig manglen på ressourcer

Af Troels Østergaard Sørensen, 

Institutleder på Økonomisk 

Institut, Københavns Universitet

Generelt har man det indtryk at ‘reformen’ 

er kommet til verden uden nogen speciel tæt 

kontakt til universiteterne og deres ledelser. 
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Af Charlotte Dahlsgaard

Indeklimaet på Københavns
Universitets samfundsvi-
denskabelige fakultet i Ro-

senborggade er under al kritik.
Luften er dårlig, støj generer
undervisningen og stole og
borde er så elendige at smerter
i nakke og skuldrer er hver-
dagskost for mange stude-
rende. Det er konklusionen i en
undersøgelse foretaget af Be-
driftssundhedstjenesten (BST)
Storkøbenhavn a/s i samar-
bejde med arbejdsmiljøsektio-
nen på Københavns Universitet.  

– Man kan diskutere nok så
meget pædagogik – hvis folk
hverken kan høre, se eller
trække vejret, så er det vel beg-
rænset hvad man får ud af den
iscenesættelse, siger cand.tech.
soc. Flemming Nielsen fra BST
Storkøbenhavn a/s. 

Undersøgelsen er initieret af
tidligere indeklimaundersøgel-
ser der blandt andet påviste et
meget højt indhold af kuldioxid
(CO2) i luften i lokaler på
Vestergade 10 hvor blandt an-
det de jura- og økonomistude-
rende holder til.  

Også i Rosenborggade er den
gal. BST har fundet at Arbejds-
tilsynets påbudsgrænse for CO2

i luften er overskredet med 75
procent af undervisningsti-
merne i de små undervisnings-
lokaler og 30 procent i de store.
Den høje CO2-værdi skyldes at
for mange studerende er stuvet
sammen i for små lokaler og at
ventilationsmulighederne er
dårlige. Det giver problemer

med træthed, hovedpine og
koncentrationsbesvær hos de
studerende. 

– Det sidste kvarter af under-
visningslektionerne er sjældent
udbytterige: koncentrationen
falder til nul fordi der kommer
for lidt ilt til hjernen. Til tider
skal man nærmest kæmpe for
at holde sig vågen, siger en stu-
derende i undersøgelsen.

Hele 93 procent af de ansatte
og 82 procent af de studerende
på fakultetet beskriver indekli-
maet i de mindste undervis-
ningsrum som ‘dårlige’ eller
‘særdeles dårlige’. Beregninger
fra BST viser at acceptable luft-
forhold ville kræve at antallet af
studerende blev skåret ned
med omkring 70 procent under
de nuværende ventilationsfor-
hold. Hvis ventilationsforhol-
dene forbedres er kravet til re-
duktion kun 30 procent. 

Støj og stole fra 
DDR-tiden
Ergonomien på fakultetet er et
kapitel for sig. Borde og stole er
mange steder så små, utidssva-
rende og ikke anatomisk kor-
rekte at det medfører skadelige
arbejdsstillinger for de stude-
rende. Således erklærer 41 pro-
cent af de studerende på
grunddelen sig ugentligt gene-
ret af smerter i nakke og skul-
derparti. 

– Stolene/bordene ligner re-
ster fra DDR-tidens overskud-
slagre for lavere folkeskoleklas-
setrin, lyder den beske kom-
mentar fra en studerende i
undersøgelsen.

Også støj er et problem på fa-
kultetet. 53 procent af de stu-
derende på grunddelen og 46
procent af alle er generet af støj
udefra. Støjen fra gaden eller
gangenene opleves generende i
forbindelse med undervisnin-
gen og gør det svært at lufte ud
i løbet af en undervisningstime. 

Ej råd til frisk luft
Københavns Universitets
driftschef for indre by tilkende-
gav på et møde i Studenterca-
feen 8. marts at han tager pro-
blemet alvorligt. Der bliver dog
ikke råd til at installere den an-
befalede mekaniske ventilation
så der bliver frisk luft.

– En omlægning til mekanisk
ventilation vil koste to til tre
millioner kroner, og det har

universitetet ikke råd til med de
nuværende driftsbudgetter.
Men vi vil gøre hvad vi kan for
at udskifte borde og stole i ri-
meligt omfang, fjerne forure-
nede bygningsmaterialer samt
male og istandsætte de steder
der er værst medtaget, siger
Erwind Koster Kristensen.  

En del af problemet med det
dårlige indeklima vil blive løst
når Det samfundsvidenskabe-
lige Fakultet flytter ind i det
gamle Kommunehospital næste
år og dermed får mere plads.
Universitetet ligger i øjeblikket i
forhandlinger med ejendoms-
selskabet Norden om en leje-
kontrakt. Men Rosenborggade
15 skal i fremtiden benyttes af
blandt andet de jurastude-
rende.  

– Man skal passe på ikke at
glemme den eksisterende byg-
ning i Rosenborggade så de ju-
rastuderende kommer til at lide
under samme kummerlige in-
deklimaforhold, siger civilin-
geniør Jan Bach Nielsen fra
BST. 

Mens luft, støjniveau og er-
gonomi vurderes lavt, får Ro-
senborgbygningens æstetik og
atmosfære topkarakter af både
VIP, TAP og studerende. Byg-
ningen på Rosenborggade er
cirka 80 år gammel, tegnet af
arkitekt Henning Hansen og
velbevaret i sin oprindelige
form. ■

ST U D I E M I L J Ø  ▼

Tung i hovedet
Når jeg har opholdt mig mere end 4-5 timer i bygningen stopper min

næse til, min hals føles hævet og jeg bliver tung i hovedet. Det holder

som regel op igen når jeg kommer ud.

Fra BST’s indeklimaundersøgelse, 2000

Svært at få luft 
i Rosenborggade
Niveauet af kuldioxid er skyhøjt i flere undervisnings-

lokaler på Det samfundsvidenskabelige Fakultet i 

Rosenborggade 15, viser ny undersøgelse. 

Studerende lider under koncentrationsbesvær og

træthedsfornemmelser

AV MIN RYG–
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GISP – Luften i de små undervis-

ningslokaler i Rosenborggade er

katastrofal dårlig. CO2-niveauet

er nogle steder over det tredob-

belte af hvad eksperter anbefaler.
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– Det er ikke atmosfæren som 

fejler noget i Rosenborggade.

Mange værdifulde arkitektoniske

detaljer er bevaret som her på

den stemningsfulde repos.



Med diverse skrive-
pædagogiske værker
på hylden skal man

ikke være Einstein for at se at
vejledning af studerende er et
hjertebarn for lektor Hanne
Nexø Jensen. Med cirka 20 stu-
derende på balkortet over ‘spe-
cialer og opgaver under vejled-
ning’ er hun en af statskund-
skabs mest populære vejledere.
Men selv om hun er eftertrag-
tet, har hun også prøvet at få
klager fra studerende – hoved-
sageligt over karakteren. Hun
har følgende bud på hvorfor.  

– De mindre gode forløb er
når karakteren bliver hele fix-

punktet for den studerendes
opmærksomhed. Det kan godt
være svært at fortælle at ved-
kommendes evner ikke synes at
række til en top-karakter, siger
hun. 

De bedste erfaringer med
vejledningsforløb har hun dér
hvor den studerende er indstil-
let på at lære noget af proces-
sen. Det er som regel også de
forløb der giver de bedste ka-
rakterer i den anden ende. 

Fokus på processen
Det bedste ved at vejlede er at
fornemme at vejledningen gi-
ver den studerende nogle a-ha-

Af Charlotte Dahlsgaard

For mange lærere tager
ikke deres job som vejle-
der alvorligt nok. Mange

lærere presser deres egne ideer,
interesser og metoder ned over
hovedet på den studerende i
stedet for at tage udgangspunkt
i den studerendes ønsker og
kreativitet. 

Så hård er kritikken fra en af
landets førende vejledningseks-
perter, pædagogisk konsulent
Jens Tofteskov fra Handelshøj-
skolen i København. 

– Der er intet ondt i at vejle-
derne har individuelle ønsker
for et speciale eller en opgave,
men de skal fortælle de stude-
rende at det er deres ønsker og
må ikke forveksles med for-
melle krav til opgaven, siger
han.  

Problemet er at lærerne
fortsætter med at undervise
som stod de i auditoriet. De ta-
ger udgangspunkt i sig selv i
stedet for at tage udgangspunkt
i den studerendes situation og
ønsker, siger Jens Tofteskov.

– Lærerne læser et udkast
igennem og tænker: Det her er
ikke så godt som jeg kunne
gøre det, og så vejleder de ud
fra det. Derfor er meget opga-
vevejledning spild af tid, penge
og ressourcer.  

Han bygger sin påstand på
adskillige samtaler med stude-
rende som blandt andet på
grund af forhold til vejlederen
er gået i stå med deres specia-
ler. Samtidig viser en under-
søgelse foretaget på Handels-
højskolen i 1994 at over 25 pro-
cent af cand.merc.-kandida-
terne mente at den vejledning
de havde fået var enten ‘dårlig’
eller ‘meget dårlig’. Undersøgel-
sen førte til at Handelshøjsko-
len udarbejdede et regelsæt
med krav til hvad en vejleder
skal levere. 

Den pædagogiske Serviceen-
hed på Handelshøjskolen tilby-
der i dag kurser i vejledning,
men lærerne er svære at trække
til. Problemet er velkendt på
Københavns Universitet.    

– Det er meget svært at få
trukket især de ældre lektorer
til vejlederkurser. De har un-
dervist i måske 25 år og mener
ikke man kan fortælle dem no-
get som helst om vejledning. De

har deres opfattelse af hvordan
en opgave skal se ud og den er
svær at  rykke, siger Thomas
Harboe, pædagogisk konsulent
på Det samfundsvidenskabelige
Fakultet på Københavns Uni-
versitet. 

Mere synlige vejledere
Mange studerende savner kon-
takt til deres vejleder, er en af
konklusionerne i cand.psyk.
Christine Agner og Karen Ko-
fods speciale om depression
blandt specialestuderende på
humaniora på Københavns Uni-
versitet. Specialet viser at de
studerende gerne vil have mere
hjælp til at ‘stramme speciale-
processen op’ og ønsker at vej-
leder er mere opsøgende hvis
de i en periode ikke giver lyd
fra sig. 

– Ud fra vores undersøgelse
vil det være en god ide hvis vej-
lederne blev mere synlige og
mere til stede med forslag til
løbende deadlines, siger Chri-
stine Agner.

Samme tendens tegner sig i
Danmarks Forskningsråds nye
evaluering af forskeruddannel-
sen. Her viser tallene at over 34
procent af de ph.d.-studerende
på humaniora og samfundsvi-
denskab savner kontakt til de-
res vejleder.

Institutleder Niels Engelsted
fra psykologistudiet har i
mange år vejledt studerende og

mener ikke forskerne ser vej-
ledning som andenrangsar-
bejde. Men en typisk vejleder-
fejl er at påtage sig for mange
vejledningsopgaver, mener
han.

– Hvis man vejleder for
mange studerende, fristes man
let til at undlade at skubbe de
studerende videre i processen
fordi det betyder mere arbejde
til en selv. Derfor er det vigtigt
at sige nej hvis man ikke kan
overskue flere studerende på li-
sten.

Nervøse for at melde ud
Mange studerende er for
dårlige til at melde ud hvad de
har behov for og hvad de kon-
kret forventer af vejlederen,
mener Thomas Harboe. 

– De studerende er vant til at
læreren er autoriteten og tør
derfor sjældent sige hvis de er
utilfredse med vejledningen.
Samtidig er de bange for at få
en dårlig karakter hvis de kon-
fronterer vejlederen med deres
utilfredshed, siger han.

En anden fejl er at de stude-
rende tror at det afgørende at
vejlederen har ekspertstatus in-
den for det pågældende felt.

– Et godt vejlederforhold
handler lige så meget om kemi,
tillid og om hvorvidt man taler
det samme sprog, siger Thomas
Harboe. ■
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”Når vi har været kørt helt ned til sokkeholderne og er gået i stå, har vejlederen 

været en utrolig inspirator med idéer til, hvordan vi kom videre. Man er således gået

fra møderne med oprejst pande og lyst til at aflyse alt andet”.

Fra Handelshøjskolens vejlederundersøgelse, 1994

Gode vejledere
savnes
Universiteterne er fyldt med lærere der anser opgavevejledning

af studerende som andenrangsarbejde. Det kan betyde at mange

studerende aldrig får skrevet deres opgaver til ende, siger pæda-

gogisk konsulent 

Gode spørgsmål 
til vejledningen

“Jeg vil gerne høre dine kommentarer til”:

– min problemformulering
– mit speciales centrale påstand og de faglige muligheder for

at underbygge den
– mit valg og - senere – brug af litteratur, teorier, metoder,

empiri, dvs. min måde at inddrage kilderne på i min tekst
– min behandling af analysemateriale/empiri og om jeg

kommer nok i dybden
– om sammenhængen mellem teori og problem/materiale er

tæt nok
– om definitioner og begreber er præcise og velvalgte
– om perspektiv og forståelsesramme er passende i omfang
– min skriftlige fremstilling

Fra ‘Specielt om specialer’ af Peter Stray Jørgensen og 
Lotte Rienecker

Det bedste er 
a-ha-oplevelserne
Det bedste er når de studerende går ind i vejlednings-

processen for at lære og blive klogere og ikke kun for at få en

top-karakter, siger lektor og vejleder Hanne Nexø Jensen 

oplevelser; nogle faglige erken-
delser der rykker, siger Hanne
Nexø Jensen.

– For eksempel er det til-
fredsstillende når en stude-
rende har arbejdet med de in-
put jeg er kommet med, og jeg
kan se at det gør en forskel for
opgaven. 

Hanne Nexø Jensen ser sig
selv som procesvejleder og er
ikke nødvendigvis faglig eks-
pert inden for det emne hun
vejleder i. Blandt andet adskil-
ler hun sig ved at sige at de stu-
derende godt må aflevere ud-
kast som ikke er færdigbearbej-
dede. Så ser hun på hvad der er

T E M A :  V E J L E D N I NG  ▼
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Martin Bredgaard
Sørensen har prøvet
det meste. Den unge,

urutinerede vejleder, den ældre
ekspert der var uengageret og
de mange vejledere der bare
var okay. Som specialevejleder
har han valgt lektor Hanne
Nexø Jensen – og det har han
ikke fortrudt.

– Hun er konsekvent altid
velforberedt til møderne. Hun
er præcis, der er ingen lallende
udenomssnak. Hun udstråler at
hun tager mit arbejde alvorligt
og forventer at jeg gør det
samme, siger Martin Bredga-
ard, der skriver speciale om for-
handlingerne om de amerikan-
ske baser på Grønland efter 2.
verdenskrig.

Emnet er ikke Hanne Nexø
Jensens ekspertfelt, men det er

et bevidst valg fra Martin Bred-
gaards side. Efter at have
prøvet syv-otte forskellige vejle-
dere gennem sin studietid –
også på RUC – er han nemlig
nået frem til den konklusion at
det vigtigste er at vejleder er en
god håndværker. 

– I langt de fleste tilfælde er
det alligevel os – de studerende
– der ved mest om emnet. Der-
for har jeg valgt en specialevej-
leder som er en god hånd-
værksmester og forstår at
hjælpe mig til at komponere og
opbygge mit speciale så det
fremstår som en videnskabelig
helhed, siger han. 

Og det kan Hanne Nexø
Jensen ifølge Martin Bredgaard
Sørensen,  selv om hun ikke er
noget direkte forbillede for
ham. Faktisk var de to ‘lidt som

Antropologistudiet er i fuld gang med at udar-
bejde en kontrakt som lovformeligt skrives under
af både vejleder og studerende før samarbejdet
om specialet går i gang. Kontrakten  sætter ord
på hvad parterne kan tillade sig at forvente af
hinanden i vejledningen. Den er inspireret af en
norsk model og indeholder bindende udsagn om
blandt andet omfanget af opgavevejledningen,
ophavsretten til data og ideer samt pligten til at
holde hinanden informeret. 

Formålet er at få bedre styr på de gensidige
forventninger.  

– Kontrakten skal sikre at hvis uheldet er ude,
så har vi noget at holde os til, siger institutleder
på antropologi Inger Sjørslev.   

Udover at sætte ord på de rent formelle rettig-
heder og pligter indeholder kontrakten et afsnit
om det personlige forhold mellem vejleder og
studerende. Her lægges blandt andet vægt på at
de to ikke må være i familie med hinanden, og at
der under ingen omstændigheder må udvikle sig
et forhold af seksuel karakter. Begge forhold er
for intime og kan påvirke samarbejdet og den ka-
rakter der gives i den anden ende.  

– I mange tilfælde udvikler der sig et tæt, ven-
skabeligt forhold mellem vejleder og studerende.
Det er okay og ligefrem ønskeligt, men bliver
venskabet for intimt, er det bedst at søge en an-
den vejleder, siger Inger Sjørslev.

Det samfundsvidenskabelige og det humanisti-
ske fakultet er samtidig ved at udarbejde en un-
dersøgelse der skal se på hvilke forventninger de
studerende har til vejledningen inden de går i
gang med deres speciale. Undersøgelsen skal
bruges til at målrette informationen om vej-
ledningsprocessen til både vejleder og stude-
rende. ■

Charl

Frederiksberggade 30 • (“Strøget”)
1459 København K 

Tlf.: 70 27 17 07 • Fax: 70 27 17 08

Ring efter vores købervejledning.

Hele pakken 8.000 kr.
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• køberrådgivning og berigtigelse
• udarbejdelse af lejekontrakt
• ansøgning om boligsikring
• information om skatteforhold

Køb en studiebolig til dit barn

”Når vejleder syntes at han skulle bidrage med lidt empiri fra hans aktive karriere, for-

talte han altid om sin tid i Magasin for 30 år siden, og han havde absolut ingen indsigt

i, hvad der havde rørt sig i samfundet siden hen”.
Fra Handelshøjskolens vejlederundersøgelse, 1994 

Mig og 
min vejleder
En vejleder behøver hverken være din bedste ven eller guru. 

Men hun skal være en god ‘håndværker’ og tale det 

samme sprog som dig selv, lyder erfaringen fra specialestuderende

på statskundskab

Københavns Universitet er på

vej med kontrakt der sætter ord

på de forventninger studerende

og vejleder har til hinanden

Forhold 
på 
kontrakt

godt og hvad der er skidt, og
vejleder derfra. Men hun insi-
sterer på at få tingene på skrift.

– Man kan ikke snakke, læse
eller tænke sig til et god opgave
– kun skrive sig til en. Derfor
kan de studerende lige så godt
komme i gang, siger hun. 

Kontakter studerende
Hanne Nexø Jensen lægger
vægt på at hun ikke er psykolog
for de studerende, men kontak-
ter alligevel altid folk hvis de
bliver væk i længere tid. Er der
gået cirka tre måneder, skriver
hun et brev hvor hun gør op-
mærksom på at hun stadig er
vedkommendes vejleder, håber
at alt er okay – og det betyder
som regel at de kommer i gang
igen. 

Hun har samtidig gode erfa-
ringer med ‘gruppe-vejledning’
af egne specialeskrivere, hvoraf
nogle studerende havde været

inaktive i en meget lang peri-
ode. Én kom i gang igen og har
nu afleveret speciale. 

Institut for Statskundskab
har rimelig succes med lokale
eftermiddagsspeciale-semina-
rer der sætter fokus på vejled-
ning. Men ellers står det sløjt til
med tilbud der tager vejlednin-
gen alvorligt, mener Hanne
Nexø Jensen.

– Universitetet gør som hel-
hed for lidt på det felt. Men det
er et svært felt da al pædago-
gisk udvikling fungerer bedst
hvis det bæres af motivation. På
Statskundskab har vi oplevet en
tredobling af studentertallet in-
den for ti år. Det betyder at alle
fastansatte lærere bliver mere
pressede, det presser vejlednin-
gen og mindsker tiden til efter-
uddannelse. Det kan blive en
ond cirkel, siger hun. ■

Charl

slibesten’ første gang de mød-
tes, beskriver han.

– Hun er kontant og kan godt
være lidt spids. Det skulle jeg
lige vænne mig til i starten.
Men jeg tror det kommer af at
hun er meget engageret, siger
han.

Professionelt forhold
Martin Bredgaard lægger stor
vægt på et godt professionelt
forhold til sin vejleder. Et
sådant forhold kan være svært
at etablere med en vejleder der
er førende på det område den
studerende skriver inden for,
da der derved let kan opstå et
asymmetrisk forhold mellem
den studerende og den viden-
skabelige ‘guru’. Han mener
dog ikke kemien er det vigtigste
parameter for at vælge vejleder. 

– Så længe man taler det
samme sprog i forhold til opga-
ven, så gør det ingenting at
man ikke svinger perfekt eller
deler samme humor, siger han. 

Martin Bredgaard har i sin
tid hørt mange skrækhistorier
om vejledere fra sine medstu-
derende og savner debat. Uen-
gagerede og uforberedte vejle-
dere er det værste, mener han. 

– Mange lærere ser vejlednin-
gen som en andenrangsbeskæf-
tigelse der tager tid fra deres
forskning. Det er synd, for en
god vejleder kan have stor be-
tydning for skriveprocessen og i
sidste ende resultatet, siger
han. ■

Charl

ET SKUB PÅ VEJ –

Vejleder Hanne Nexø vil ikke presse sine studerende. 

– Jeg forsøger at skubbe dem derfra hvor de er og har ikke ambitioner

på deres vegne, siger hun.



Af Richard Bisgaard

300 nye professorer, en
forenklet og mere fleksi-
bel stillingsstruktur, side-

stilling af undervisning og
forskning og mulighed for at fa-
stansætte personer der i årevis
har fungeret som timelærere.

Sådan lyder overskrifterne i
den aftale om en ny stillings-
struktur som forskningsmini-
ster Birte Weiss og Akademiker-
nes Centralorganisation indgik
i sidste uge efter lang tids slid-
somme forhandlinger. 

Formålet med aftalen er at
give især de unge bedre mulig-
heder for at gøre karriere som
forskere. Samtidig skal der ska-
bes mere attraktive studiemil-
jøer på universiteterne, blandt
andet ved at lægge større vægt
på de uddannelsesmæssige og
pædagogiske kvalifikationer
hos de universitetsansatte og li-
gestille undervisning med
forskning.

300 nye professorer
Den store gulerod for kom-
mende topforskere ligger først
og fremmest i aftalen om at op-
rette 300 nye professorstillin-
ger, hvoraf 250 vil gå direkte til
universiteterne, 25 til sektor-
forskningsinstitutterne og 25 til
kombinationsstillinger mellem
universiteter og sektorforsk-
ningsinstitutter. 

I dag har universiteterne
1000 professorater. Med de 275
nye professorstillinger øges den
samlede bestand til 1275, hvil-
ket er en forøgelse på 30 pro-
cent.

Samtidig vil Forskningsmini-
steriet sikre at de cirka 50 ube-
satte professorater der ligger i
systemet i dag, bliver besat.

– I dag tager det typisk mel-
lem halvandet til to år at få be-
sat et professorat. Det er alt for
lang tid, og derfor vil jeg fremo-
ver sikre at alle nyansættelser
sker inden for en periode på
seks måneder fra opslag til til-
trædelse, lover Birte Weiss.

Hovedparten af de 300 nye
professorstillinger, nemlig 200,
er direkte øremærket til ‘særligt
talentfulde og gerne yngre for-
skere’ i form af tidsbegrænsede
‘professorater med særlige op-
gaver’.

Som navnet siger adskiller de
nye professorater sig fra de or-
dinære ved især at rette sig mod
at varetage funktionsbestemte
opgaver (f.eks. satsningsområ-
der) i en afgrænset periode på
mellem tre og fem år med mu-
lighed for forlængelse i yderli-
gere tre år. Lønnen vil også
blive lidt lavere, nemlig
409.000 kroner i grundløn mod
416.000 kroner til en ordinær
professor. Hertil kommer så di-
verse tillæg. Efter endt funkti-
onsperiode er man sikret fort-
sat beskæftigelse som lektor
(grundløn 337.000) ved den in-
stitution hvor man er ansat. 

Der slækkes ikke på kvalite-
ten af de nye professorer.
Ansøgere vil skulle igennem
den sædvanlige bedømmelses-
procedure for at blive aner-
kendt som professorkvalifice-
ret, men der vil være mulighed
for at vægte andre kvalifikatio-
ner som relaterer sig til de
særlige opgaver som vedkom-
mende skal varetage. 

– Undervisning skal være lige
så meriterende i karrierefor-
løbet som god forskning, siger
Birte Weiss og understreger at
det ikke længere er antallet,
men kvaliteten af publicerede
artikler og så evnene til at un-
dervise der skal være afgørende
ved fremtidige ansættelser. Det
skal samtidig være med til at
sænke gennemsnitsalderen for
professorer som i dag ligger på
lige under 50 år.

Ligestilling af undervis-
ning og forskning
Generelt indebærer aftalen en
væsentlig opgradering af de ud-
dannelsesmæssige og pædago-
giske kvalifikationer for alle
stillinger. Tidligere skelnede
man mellem en ordinær struk-
tur for dem der både forskede
og underviste, og en supple-
rende struktur for dem der i en
tidsbegrænset periode var fi-
nansieret af eksterne midler til
udelukkende at forske. I den
nye struktur opereres der kun
med tre hovedstillingskatego-
rier: Adjunkt, lektor og profes-
sor.

Formålet er gøre strukturen
mere fleksibel. Den konkrete
arbejdsfordeling skal ikke be-
stemmes af snævert definerede
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Lettere at 
stige til tops

Tag på sommer-
universitet

Den europæiske studenterforening AEGEE holder
igen i år sommeruniversiteter i 79 europæiske byer. 

Et sommeruniversitet varer to uger og er åbent for
studerende fra alle fakulteter. Mellem 20 og 60 stu-
derende samles fra hele Europa for at lære italiensk
i Rom, fransk i Paris eller tysk i Berlin, eller for at
lære om russisk kultur i Moskva, diskutere økologi i
Beograd eller danse andalusisk flamengo i Sevilla.
Prisen er ca. 800 kr. samt et tilmeldingsgebyr på 30
kroner.

Det kan naturligvis ikke garanteres at alle kom-
mer afsted, men sidste år fik 80 københavnske stu-
derende tilbudet. Mød derfor op i Studenterhuset
den 21., 22. og 23. marts mellem kl. 15 og 19 hvor
tilmeldingen finder sted.

Nærmere information på AEGEE-Københavns
hjemmeside www.aegee.ku.dk. Om de enkelte som-
meruniversiteter på www.aegee.org/su.

Bedre service for 
de samme penge

Slå alle de små hurtige ekspeditioner sammen og
træk dem ud af fagkontorerne. Så kan man udvide
åbningstiden, gøre det lettere at finde vej og give
sagsbehandlerne i fagkontorerne tid og ro til at tage
sig af de tungere og vanskeligere sager.

De erfaringer som kommunerne har gjort igen-
nem etablering af ‘Kvikskranker’ i de senere år, har
nu også fundet vej til Københavns Universitet. Kvik-
skranker er allerede indført i Økonomisk Admini-
stration og på Institut for Statskundskab  og nu føl-
ger også fakultetssekretariatet på samfundsviden-
skab efter med åbningen af SAMF-information fra 
1. marts. Samtidig arbejder det juridiske fakultets-
sekretariat  på at åbne en Kvikskranke her i foråret.

Formålet med kvikskrankerne er at give bedre
service for de samme penge ved at udnytte persona-
leressourcerne bedre. Især på fakulteter og institut-
ter er der mange daglige henvendelser fra stude-
rende og lærere, fra ansøgere til stillinger, legater og
stipendier, fra leverandører og folk der er gået for-
kert og så videre. 

Tidligere skulle i princippet alle medarbejdere
være klar til at tale med disse folk, og for at få tid til
planlægning, løsning af større opgaver, mødevirk-
somhed m.v. var der kun åbent for ekspeditioner
mellem 10 og 14. Med den nye fordeling af opga-
verne kan man uden at udvide antallet af medarbej-
dere udvide den daglige åbningstid til syv timer,
nemlig fra 9 - 16 (dog 15 om fredagen).

Sund fakultetsdag 

Det sundhedsvidenskabelige Fakultetet inviterer alle
ansatte og samarbejdspartnere til at deltage i fakul-
tetsdag onsdag den 29. marts.

I år sætter fakultetsdagen særlig fokus på aktuelle
forskningsprojekter der knytter teori på Panum 
Instituttet sammen med patientbehandling på ho-
spitaler, klinikker og så videre. Hensigten er at syn-
liggøre fakultetets teoretisk-kliniske forskningsakti-
vitet og at stimulere til indgåelse af nye samarbejds-
projekter mellem teori og klinik.

Fra kl. 9.30 vil der være en række spændende op-
læg, for eksempel Postersession i Vandrehallen og
en udstillingsstand om “Ondt i ryggen”.

Eftermiddagen byder blandt andet på dekan Hans
Hultborns årsberetning for 1999 og et oplæg af an-
svarshavende chefredaktør på Mandag Morgen Erik
Rasmussen med titlen: ‘Hvad ved læger om patien-
ter’.

Se hele programmet på www.sund.ku.dk/Fakdag.

Oprettelse af 300 nye professorater og aftale om ny 

stillingsstruktur skal skaffe nyt blod til universiteterne

NOT E R  ▼ K A R R I E R E  ▼

Kære Rektorer
“Universitetet skal være en langt mere attraktiv arbejdsplads hvor 

man skal undgå forgubning og at de bedste hoveder stryger andetsteds

hen”.

Birte Weiss, citat fra pressemøde om den ny stillingsstruktur.

stillingskategorier, men i højere
grad følge institutionernes
egne bestemmelser og behov.
Det ligger dog i ånden i den nye
aftale at den daglige ledelse
stadig kan pålægge den enkelte
at man i perioder hovedsageligt
skal varetage en enkelt opgave,
dog således at man over tid vil
komme til at beskæftige sig
med både undervisning, forsk-
ning og administration. Nøjag-
tig hvordan den enkelte medar-
bejders ressourcer skal anven-
des, skal aftales konkret på
hver enkelt institution.

Bedre vilkår for adjunkter
og løse fugle
Som led i at gøre universite-
terne til mere attraktive ar-
bejdspladser lægger aftalen
endvidere vægt på at skabe
mere sammenhængende karri-
ereforløb for adjunkter. Det
skal være slut med at ansætte
adjunkter på tidsbegrænsede
ansættelser for straks at smide
dem ud når tiden er udløbet. I
stedet indføres den bestem-
melse at institutionen ved ud-
løbet af et adjunktur normalt
skal opslå en lektorstilling som
adjunkten kan søge i åben kon-
kurrence med andre. 

Der bliver altså ikke tale om
en ‘automatisk’ oprykning til
lektor efter tre år som adjunkt,
som AC ellers havde lagt op til.
Endvidere gælder bestemmel-
sen kun hvis en række forud-
sætninger om dels tilstrække-
lige bevillinger, dels adjunktens
pædagogiske kvalifikationer er
opfyldt.

Samtidig gøres der op med
de mange løse fugle på univer-
siteterne. I en fireårig periode
fra 1. januar 2000 til 31. de-
cember 2003 får universite-
terne mulighed for at fa-
stansætte en lang række af de
undervisere som hidtil har fri-
stet en tilværelse på den ene
tidsbegrænsede kontrakt efter
den anden. I stedet vil de nu
blive ansat som undervisnings-
adjunkter der hovedsageligt
har til opgave at undervise. ■

Fodnote side 2
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Af Richard Bisgaard

Skal man tro Birte Weiss
er den nye ‘reform’ af stil-
lingsstrukturen intet

mindre end “en milepæl i arbej-
det for at omstille universite-
terne til fremtidens arbejds-
marked”.

– Vi må se i øjnene at der bli-
ver rift om de højtuddannede i
de kommende år. Derfor er det
afgørende at universiteterne er
attraktive og dynamiske ar-
bejdspladser der kan stå sig i
konkurrencen med det private
erhvervsliv, siger hun.

Af samme grund vil hun også
holde meget nøje øje med om
hensigterne i aftalen nu også
føres ud i livet på de enkelte in-
stitutioner. En arbejdsgruppe
bestående af repræsentanter
fra AC og Forskningsministeriet
er blevet nedsat, og de vil
løbende melde tilbage til mini-
steren om hvordan det går med
at implementere aftalen. 

Skeptiske rektorer
Og det kan der måske være god
grund til. I alt fald lægger rek-
tor på Københavns Universitet

Kjeld Møllgård ikke skjul på at
ledelsen vil få mere end svært
ved at leve op til aftalen.

– Går det som det plejer får vi
vel omkring 60-70 af de nye
professorater. Men hvordan
skal vi skaffe penge til dem når
vores budget for år 2000 kun er
reguleret op med 2,4 procent –
blandt meget andet for at
dække de nye professorater ind
– for derefter at blive beskåret
med to procent som led i den
generelle besparelse, spørger
Kjeld Møllgård.

Han gør opmærksom på at
der intetsteds i finansloven har
stået at bevillingerne til de ek-
stra professorater var indeholdt
i reguleringen på 2,4 procent,
og at ledelsen derfor heller ikke
har haft mulighed for at tage
højde for disse udgifter i bud-
getlægningen.

– Ideen var jo ikke blot at ud-
nævne nogle af vores egne lek-
torer til professorer, men også
at tiltrække nye udefra kom-
mende unge lovende forskere
til helt nye professorater. Det er
der slet ikke afsat penge til i af-
talen, siger Kjeld Møllgård.

Samtidig forudser han at af-

skaffelsen af de egentlige for-
skerstillinger vil gøre det van-
skeligere for universitetet at til-
trække eksterne bevillinger. 

– Vore eksterne samarbejds-
partnere vil formentlig ikke
være begejstrede for også at
skulle betale til den alminde-
lige undervisning, siger han.  

Endelig vil bestemmelsen om
at der normalt skal oprettes en
lektorstilling efter udløbet af et
adjunktur skabe en masse pro-
blemer. 

– Man kan forestille sig at en
lokal ledelse har behov for at
flytte midler fra et område til et
andet samtidig med at en ad-
junktstilling udløber og der
ikke er penge til at slå et kontin-
uationslektorat op. Den kon-
flikt en sådan situation med-
fører, vil blive særdeles ubeha-
gelig, forudser Møllgård, der
ligesom de øvrige rektorer føler
sig tilsidesat i forhandlingerne.

Ren klynk
Fællestillidsmand for VIPerne
på Københavns Universitet Leif
Søndergaard, der har forhand-
let aftalen på plads for Dansk
Magisterforening, giver dog

ikke meget for rektorernes
‘sædvanlige klynkeri’.

– Der er afsat penge til at 
finansiere aftalen i overens-
komstpuljen fra 1999. Det er
muligt at Københavns Universi-
tet allerede har modtaget sin
del af de 30 millioner kroner
ved pris- og lønreguleringen.
Hvis universitetet

derefter hævder de ikke har
dem, er det fordi universitetet
så har brugt pengene til at be-
tale el-regninger eller noget
helt andet, hvilket må betegnes
som udtryk for dårlig ledelse.
Det var akkurat det samme
med feriefridagene som også
var indregnet i pris- og lønregu-
leringen. Det er efterhånden en
smule anstrengende at høre på,
siger Leif Søndergaard. ■

Weiss og Møllgård 
på kollisionskurs
Københavns Universitet vil få svært ved at leve op til den ny 

stillingsstruktur, siger rektor Kjeld Møllgård

KLYNK? – Hvordan skal vi skaffe

penge til alle de professorer når

vores budget for år 2000 kun er

reguleret op med 2,4 procent  –

for straks efter at blive beskåret

med to procent, spørger Kjeld

Møllgård. 

Kære Birte Weiss
“Rektorkollegiet ønsker i fremtidige forhandlinger en mere fremtrædende rolle...Vi havde

gerne set en endnu enklere konstruktion med større frihedsgrader der er tilpasset den 

enkelte institutions faglige strategier, personalepolitik og økonomiske muligheder”.

Hans Peter Jensen, fmd. for Rektorkollegiet, 

brev til Forskningsministeren om den ny stillingsstruktur. 
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Af Klaus Larsen

Selvfølgelig skal Den Sorte
Diamant kunne bruges til
andet og mere end at for-

ske og studere. Naturligvis er
det også fint nok at busfuld ef-
ter busfuld af pensionister og
turister anført af guider samt
en jævn strøm af andre ‘kultur-
brugere’ bevæger sig rundt og
kigger interesseret gennem
glasvæggen ind til de læsende.

Mischa Sloth Carlsen har
også forståelse for at Det Kon-
gelige Bibliotek undtagelsesvist
lukker tidligt den 25. februar så
popgruppen Aqua kan lancere
deres nye album i standsmæs-
sige rammer.

Det er ikke dét.
– Selvfølgelig skal huset

kunne bruges til andre formål,
siger Mischa Sloth Carlsen, der
læser litteraturhistorie.

– Bare det ikke kommer til at
danne præcedens at læsesals-
brugerne jævnligt skal trænges
ud for at give plads til mediebe-
givenheder. For stedet skal vel
primært være forskningsbiblio-
tek?

Kunne man dog få en 
fast plads...
Og det er egentlig forsknings-
biblioteket vi skal tale om. 
Mischa Sloth Carlsen mener
nemlig ikke at biblioteket lever
helt op til hendes forventnin-
ger. Hendes hovedanke er læse-
miljøet – at hun som speciale-

studerende ikke har adgang til
en rolig læsesal hvis hun vil
læse medbragte bøger. 

– Man er henvist til tidsskrift-
læsesalen hvor der er en del
støj, bl.a. fra mikrofilm-appara-
ter og betjeningsskranke, for-
klarer hun.

Vi står på balkonen uden for
tidsskriftlæsesalen, hvor de få
læsende skærmer med hæn-
derne eller kniber øjnene sam-
men mod februarsolen, der står
lavt over havneløbets glitrende
vand.

Mischa Sloth Carlsen forkla-
rer at hun ikke hører til dem
der har følt sig udstillet ved de
åbne arbejdsborde bag glas-
væggen. Hun indrømmer dog,
mens vi træder til side for en tu-
ristgruppe med guide, at hun
altid anbringer sig på en af de
bageste pladser.

Mischa Sloth Carlsen ville
gerne have en fast læseplads og
mulighed for at lade sine bøger
ligge til næste dag. Hun har for-
gæves søgt om at få en fast
plads på Læsesal Vest, ‘forsker-
læsesalen’, der ligger (skygge-
fuldt) på det modsatte galleri
over foyeren.

På Statsbiblioteket ved uni-
versitetet i Århus hvor hun tid-
ligere har studeret, kan specia-
lestuderende både få faste
pladser og have deres bøger
stående.

– Det er en fordel for dem der
har dårlige læseforhold
hjemme. En af mine veninder

søgte en plads i en af de studie-
celler i Diamanten som allige-
vel altid står tomme med den
begrundelse at hun havde børn
derhjemme. Hun fik afslag: Det
kunne ikke være bibliotekets
problem.

Lav en kvote-ordning
Mischa Sloth Carlsen har et for-
slag: Lav en kvoteordning så et
antal pladser i Læsesal Vest er
forbeholdt specialestuderende.

– Møder man ikke op, kan
man jo blot lade en anden sætte
sig på pladsen, foreslår hun
mens vi betragter den halv-
fyldte læsesal.

Specialestuderende er gan-
ske vist ikke helt forment ad-
gang hertil; det kan bare først
ske efter kl. 17 når tidsskrift-
læsesalen lukker, siger hun.

I den praktiske hverdag kan
man dog godt ‘snige sig ind’, og
Mischa Sloth Carlsen er kun

blevet bedt om at gå én gang.
Men det var vist kun i de første
uger at ‘manden med logoet’
var så nidkær.

Åbningstiderne er er andet
punkt der undrer Mischa Sloth
Carlsen:

– Biblioteket åbner først kl.
10, så man kan dårligt nå at
tage hul på en ordentlig ar-
bejdsdag før formiddagen er
væk. I Århus er Statsbiblioteket
åbent fra 9-19. Og Handelshøj-
skolens bibliotek er åbent fra 9
til 20. På den måde kan man få
noget fra hånden, siger hun.

Og så er der den manglende
kantine. For hvor skal man gå
hen hvis man har lyst til en fro-
kost eller en kop kaffe til over-
kommelige priser?

– Det er fint nok med en dyr
restaurant med den flotte ud-
sigt, siger Mischa Sloth Carlsen.

– Hvis bare der også var en
kantine for studerende og for-

skere – eller vi kunne få lov at
bruge medarbejderkantinen.
Man kunne bare sørge for at
medarbejderne – lige som i
Århus – kan reservere bord.

Siden åbningen er der nu op-
stillet otte små caféborde i et
hjørne af foyeren ved den lille
café ‘øieblikket’. Vi runder af
med en kop latte – 22 kroner
per kop – og leder forgæves ef-
ter et ledigt bord. Det er åben-
bart et populært sted hvorfra
husets mange besøgende kan
nyde udsigten.

Lær af British Library
Marlene Edelstein, ekstern lek-
tor i engelsk, er en anden af det
nye biblioteks kritikere:

– Jeg er nærmest holdt op
med at bruge det, siger hun.

– Jeg er sur over ødelæggel-
sen af et intellektuelt miljø som
det gamle bibliotek var. I stedet
bruger jeg læsesalen i The Bri-

tish Library i London.
Marlene Edelstein kan ikke

lade være at sammenligne Dia-
manten, som hun finder driv-
husvarm om sommeren og kold
om vinteren, med den aircon-
ditionerede læsesal på The Bri-
tish Library.

Hendes hovedanke er læsesa-
lens store glasrude der lader
nyfigne blikke udefra forstyrre
koncentrationen. Men også
støjniveauet på selve læsesalen
er forstyrrende.

Hertil kommer den lang-
somme boglevering. Samt at
man skal foretage en mindre
rejse for at besøge de fjernt be-
liggende toiletter i stueetagen.

– Jeg har brug for en profes-
sionel læsesal. Hvorfor har de
ikke allerede under planlæg-
ningen spurgt nogle forskere
om hvordan læsesalen skulle
indrettes? Der var ikke én der
ville have sagt at den skulle

8 Un i v e r s i t e t s av i s e n  5  . 2 0 0 0

Hverdag for 
Diamanten
Hvedebrødsdagene er forbi for ‘Diamanten’. Det Kongelige 

Biblioteks nye bygning ved havnen er blevet indviet, fejret og 

beundret. Nu kalder flere brugere biblioteket skuffende, bruger-

fjendsk og udtryk for overfladisk foyer-kultur. Ledelsen arbejder 

på at imødekomme kritikerne, men giver dem ikke altid ret

FLOT UDSTILLING – Nej, hvor

interessant! Er det ikke sådan

nogle man kalder forskere?
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“Jeg er sur over ødelæggelsen af et intellektuelt miljø 

som det gamle bibliotek var.”

Marlene Edelstein, ekstern lektor i Engelsk.
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indrettes som det er sket, klager
Marlene Edelstein.

Hun afviser ikke at hun en
dag igen vil begynde at bruge
læsesalen “hvis bare jeg kan få
en af de pladser, der vender ind
mod væggen”.

Marlene Edelstein er til
gengæld imponeret over i hvor
høj grad The British Library be-
stræber sig på at gøre brugerne
tilfredse:

– Der var et spørgeskema: Er
du tilfreds med temperaturen?
Med udluftningen? De arbejder
hele tiden med at forbedre for-
holdene – f.eks. at bogleverin-
gen højst må tage en time. I Di-
amanten er læsesalen bare en
underordnet del af konceptet
som ikke har meget med forsk-
ning at gøre, siger Marlene
Edelstein, der kalder stedet et
“prætentiøst leisure center”, fri-
tidscenter.

Skønhedsåbenbaring
Men der er også tilfredse bru-
gere. Thomas Bredsdorff, insti-
tutleder på Dansk, er endog
meget tilfreds. Og så er han
godt træt af “brokkekulturens”
angreb på et byggeri som han
selv glæder sig over næsten
dagligt:

– Det er i sig selv en åbenba-
ring at komme fra KUA’s elen-
dige paphus ude på Amager og
ind i en skønhedsåbenbaring
som Den Sorte Diamant, siger
han.

Thomas Bredsdorff glæder
sig over sin faste plads på for-
skerlæsesalen hvor han kan ar-
bejde med de mange bøger fra
1700-tallet som ikke kan hjem-
lånes.

– Og jeg synes der er sket
store forbedringer i sammenlig-
ning med den gamle læsesal.
Jeg sidder nu i et dejligt, lyst
rum med smukke materialer og
i tilgift med udsigt til to af
Københavns smukkeste kirke-
tårne på Christianshavn gen-
nem det store, lyse vindue. Så
tager jeg gerne med i købet at
en turist eller to trykker næsen
mod ruderne.

Thomas Bredsdorff er enig i
at bogleveringen ikke er ver-
dens hurtigste. Men det er pri-
sen for et bibliotekssystem der
er så åbent og tilgængeligt som
det danske, mener han:

– I modsætning til mange
udenlandske forskningsbiblio-
teker har Det Kongelige Biblio-
tek kun en lille del af sine sam-
linger på åbne reoler og opbe-
varer det meste bag lås og slå,
forklarer han.

– Det er ikke et specifikt pro-
blem der kun findes her. Sådan
er det ved alle landets forsk-
ningsbiblioteker. Og det hæn-
ger sammen med en smuk side
af den danske tradition: At man
kan gå lige ind fra gaden og
give sig til at forske. I lande
med åbne reoler har man deri-
mod en stærk sortering af bru-
gerne.

– Derfor tager det tid at få
bøger, og det kan man lade sig
irritere af. Men jeg synes ikke
der er sket en generel forrin-
gelse på dét punkt.

Også Thomas Bredsdorff sav-
ner en billig kantine for bru-
gerne. Især ville han elske at
sidde i den moderne café,
‘Søren K’, nede ved havnekajen
og spise til de priser som fru
Jensen serverede dagens ret for
i den gamle kantine.

– Men jeg kan godt indse at
når skatteyderne har foræret
mig en så smuk arbejdsplads,
må en del af bygningen også
udnyttes til markedsprisen. Og
med den udsøgte beliggenhed
er det klart at man må holde et
prisniveau som hverken for-
skere eller studerende har råd
til i dagligdagen.

Thomas Bredsdorff slår sig til
tåls med at bibliotekets ledelse
har lovet at det gamle kantine-
lokale snarest åbner med borde
og stole. Men fru Jensen er
borte og afløst af automatkaffe
og -cola til de medbragte flade.

Adgang for alle
Overbibliotekar Karl Krarup er
“efterhånden blevet ekspert” i
at besvare kritiske spørgsmål
fra kernebrugerne. Og nogle
gange nyder han det næsten. I
hvert fald når han mener at
kunne rette en misforståelse el-
ler sænke en myte.

“Hvor har du det fra?” lyder

hans reaktion f.eks. når han
konfronteres med at stude-
rende først har adgang til for-
skerlæsesalen fra kl. 17.

– Alle der skal bruge materi-
ale fra Læsesal Vest, har adgang
hele dagen. Vi udvidede jo
netop for at skaffe mere plads,
forklarer han.

Karl Krarup understreger at
også specialestuderende kan få
en fast plads på Læsesal Vest.

– På det punkt har vi ikke
ændret politik, og vi har fået
betydeligt større kapacitet end
før og dermed bedre adgang,
siger Karl Krarup.

– Men vi kan ikke imøde-
komme alle ønsker om en fast
plads. København har mange
tusinde studerende. Læsesal
Vest har 160 pladser der hurtigt
ville blive blokeret. Og vi er
nødt til at sikre fast plads til
dem der kun kan være dér fordi
de skal bruge materiale der
ikke kan hjemlånes. Derfor vur-

deres hver anmodning konkret,
siger Karl Krarup.

Læsesal Vest er dog ikke be-
regnet for studerende som vil
sidde der for at læse medbragte
lærebøger. Heller ikke hvis be-
grundelsen er dårlige læsefor-
hold i hjemmet, f.eks. på grund
af børn.

– Tildelingen af pladser må
ske udfra forskerbehov, ikke ud
fra sociale hensyn, understre-
ger Karl Krarup og beklager.
Han ønsker ikke at lyde
ufølsom. Sådan er det bare.

– Læsesal Vest er en sikrings-
læsesal der skal skabe gode ad-
gangsforhold til sikret materi-
ale. Men er der plads, er alle
velkomne til at benytte den.

Karl Krarup peger i øvrigt på
at der også er andre læsesale:
Først og fremmest er Læsesal
Øst (tidsskriftlæsesalen) og den
gamle læsesal tænkt som et
sted for studerende. Men der er
også de specialiserede læsesale
i centrene: for manuskripter og
boghistorie, for musik, for kort
& billeder og for orientalia og
judaica.

Bøger leveres inden kl. 14
Ledelsens holdning har været
at småfejl er uundgåelige i et
projekt af dette omfang. Man
har søgt, og søger fortsat, at ud-
bedre fejl og imødekomme kri-
tik – når man altså finder den
berettiget. Og det gør man ikke
altid.

For eksempel er arkitekten
sat til at gøre noget ved den støj
der når dele af læsesalen fra
garderobeområdet. Men støj fra
foyeren kan ikke helt undgås,
og Karl Krarup foreslår at man
sætter sig tilbage i salen hvis
man føler det forstyrrende.

Men det er ikke al kritikken
han finder berettiget. Og klager
over leveringstider forstår Karl
Krarup ganske enkelt ikke:

– Hvis man afgiver en online-
bestilling via REX inden kl. 8
om morgenen, skal man kunne
hente bogen kl. 14. Det er da
ikke så ringe, siger Karl Krarup
og peger på at der her er tale
om et fremskridt.

Ikke råd til kantine
Desværre er der ikke længere
mulighed for at drive billig kan-
tine for de daglige brugere. 
Den gamle kantine gav under-
skud, og der er ikke penge til at
videreføre den.

– Restauratøren som driver
restaurant ‘Søren K’, har forsøgt
at bøde lidt på det ved at åbne
café ‘øieblikket’ hvor en sand-
wich fås til omkring en 20’er, si-
ger Karl Krarup.

– Vores ambition er naturlig-
vis at folk bliver tilfredse. Des-
værre nåede vi ikke før åbnin-
gen at indrette et sted hvor man
kan spise sin medbragte mad.
Men det sker nu i den gamle
Holm-bygning i forlængelse af
informationssalen ud mod ha-
ven. Der har vi stillet borde
med stole op og automater med
drikkevarer og andre forfrisk-
ninger. Desuden er det gamle
kantinelokale ud mod haven i
stueetagen ved at blive indret-
tet til biblioteksbrugerne med
borde, stole og kaffeautomat.

Karl Krarup har forståelse for
de brugere som har klaget over
at føle sig ‘overbegloet’ af de
mange besøgende der bare kom
for at tage huset i øjesyn.
Gæsternes antal kom også bag
på bibliotekets ledelse, indrøm-
mer han.

– Vi havde selvfølgelig ikke
drømt om at interessen ville
være så overvældende, eller at
nogle ville stille sig op med
næsen trykket flad mod ruden.
Nærmest som om det var et ar-
bejdende værksted i stil med
Frilandsmuseet.

Som svar på kritikken blev
der opsat skilte med ‘Stilleom-
råde’ ved læsesalene. En forma-

ning som alle vist ikke tager ad
notam, siger Karl Krarup. Han
håber og venter dog at besøgs-
tallet aftager i takt med at Dia-
manten efterhånden taber ny-
hedens interesse.

– Men skatteyderne har altså
betalt 465 millioner kroner til
det nye hus, og så skulle det da
bare mangle at de blev forment
adgang. ■

Klaus Larsen er freelance-
journalist.

GRATIS GLÆDER – Den fine 

udsigt koster ingenting. Til gen-

gæld er priserne i restauranten

og cafeén så meget desto højere.
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“Det er i sig selv en åbenbaring at komme fra KUA’s elendige paphus ude

på Amager og ind i en skønhedsåbenbaring som Den Sorte Diamant.”

Thomas Bredsdorff, institutleder på dansk.



Af Gitte Meyer og 
Geir Tveit

England, marts 2000: De
britiske universiteter be-
finder sig i en position

der kan sammenlignes med den
britiske bilindustris position i
tresserne. Universiteterne er på
vej ind i en global konkurrence,
men de er ikke organiserede til
at gøre brug af de muligheder
som det verdensomspændende
marked byder på. Tværtimod er
de truede af konkurrenter som
befinder sig på den anden side
af Atlanterhavet hvor man langt
bedre har forstået hvad det vil
sige at være universitet på et
marked.

Howard Newby står for sam-
menligningerne. Newby er rek-
tor for University of Southamp-
ton og formand for de britiske
universiteters rektorkollegium.
Han er fortaler for et syn på
universiteter som virksomheder
på linje med alle mulige andre
virksomheder. Og han argu-
menterer på skrift og i tale for
USA’s universitetssektor som
forbillede for den britiske lille-
søster.

Det er han langtfra alene om.
Hans ideal, det forretningsdri-
vende universitet, er så godt
som identisk med New Labour-
regeringens politik. Men ui-
modsagt er han heller ikke.
Hans klare udmeldinger får an-
dre stemmer til at melde klart
ud og bidrager således til at
sætte de britiske universiteters
identitetskrise i relief.

USA som forbillede
I et provokerende debatoplæg
beskrev Howard Newby sidste
år sin opfattelse af de udfor-
dringer som universitetsuddan-
nelserne står overfor: Udviklin-
gen af et globalt marked gælder

nu også for højere uddannelse.
Dels rejser et voksende antal
unge til andre lande for at ud-
danne sig. Dels – og først og
fremmest – giver moderne in-
formations- og kommunikati-
onsteknologi nye muligheder
for at overvinde afstande. 

I kraft af det engelske sprog
har Storbritannien en konkur-
rencefordel på dette marked,
men det er ikke Newbys indtryk
at de britiske universiteter ken-
der deres besøgelsestid. Har de
ikke opdaget at også USA og
Australien har det engelske
sprog på deres side?

Som eksempel på hvad de
britiske universiteter er oppe
imod, nævner Newby at en
række store amerikanske uni-
versiteter – UC Berkeley, Michi-
gan, Columbia – er på vej mod
partnerskab med virksomheder
som Time Warner, Disney og
Microsoft om udvikling af kur-
ser der kan sælges globalt. 

Et andet eksempel er det
kommercielle University of
Phoenix, der ejes af Apollo
Communications Inc., og som
sælger fjernundervisning over
hele USA. I 1998 gav det ifølge
Newby et overskud på næsten
13 millioner dollars, på basis af
en omsætning på cirka 85 milli-
oner dollars. University of Pho-
enix sælger først og fremmest
kurser inden for virksomheds-
ledelse og handel samt videre-
uddannelse til lærere og er nu
ved at tage sigte på det euro-
pæiske marked.

University of Phoenix har
øjensynlig ligesom Newby sans
for provokationer. Herfra stam-
mer således den knaldperle af
en vurdering at hele USA’s
højere uddannelse kunne kla-
res ved hjælp af en kvart mil-
lion af de kursusassistenter som
universitetet selv betjener sig
af. Man benytter ikke akade-

misk ansatte i traditionel for-
stand, men kombinerer en lille
gruppe af højtlønnede stjerne-
forelæsere der alene forelæser
for kameraet, med en stor flok
af lavtlønnede kursusassisten-
ter som står for videofremvis-
ninger. En stab på tusind
sådanne stjerneforelæsere
skulle kunne dække USAs be-
hov, ifølge Phoenix-provoka-
tørerne, og Howard Newby
lægger til at der aktuelt er om-
kring 750.000 fuldtidsansatte
universitetsprofessorer i USA. 

Hvor befinder de britiske
universiteter sig henne i dette
billede? Det er hvad Howard
Newby ønsker at få diskuteret.

Højere uddannelse drejer sig
ikke længere om at udvikle de
studerendes ånd, erklærer han.
Studier er ikke længere et mål i
sig selv, men midler til at opnå
noget andet. Og de studerende
er blevet forbrugere som i frem-
tiden formentlig i mindre grad
vil efterspørge traditionelle stu-
dier og i større omfang vil ef-
terspørge moduler som de selv
kan kombinere.

Nøgleerhverv
Opfør jer mere som erhvervs-
virksomheder. Skær overflødigt
fedt bort. Køb de ydelser som
det ikke betaler sig at stå for
selv. Lav strategiske alliancer.

Koncentrér jer om at skabe pro-
dukter som kan slå igennem på
verdensmarkedet. Sådan rådgi-
ves universiteterne af The
Council for Industry and Hig-
her Education, som er nedsat af
erhvervslivet.

I et vist omfang gør universi-
teterne brug af rådgivningen.
De skotske universiteter har for
eksempel netop dannet et sel-
skab som skal sælge fjernun-
dervisning på verdensplan, og
mediemagnaten Rupert Mur-
doch har købt 25 procent af
foretagendet. Og regeringen gi-
ver fuldhjertet støtte til de kom-
mercielle visioner og lancerede
i februar en plan om start af et

nyt selskab hvor universiteter
og private virksomheder går
sammen i storskala om at 
sælge britisk universitetsunder-
visning som fjernundervis-
ning.

Arbejdstitlen er ‘e-Universi-
ties’. Og opgaven er at erobre
den størst mulige andel af det
globale marked for højere ud-
dannelse, et marked som ifølge
undervisningsminister David
Blunkett er cirka 3.500 milliar-
der kroner værd.

Budskabet fra både regerin-
gen og fra rektorkollegiets for-
mand er at universiteterne har
fantastiske muligheder som
nøgleerhverv i den globale kon-

10 Un i v e r s i t e t s av i s e n  5  . 2 0 0 0

Det forretnings-
drivende universitet

Universitetsverdenen er international på en anden måde end før og

indgår med stadig stigende vægt i den nok så omtalte globalisering af

det økonomiske liv. 

Videnskabskabsjournalisterne Gitte Meyer og Geir Tveit rapporterer i

en serie på tre artikler om britiske universiteter og universitetspolitik –

og om tendenser der kan få stor indflydelse også i Danmark.

Ny artikelserie om Storbritannien

Globaliseringens konsekvenser for universiteterne

Erhvervsvirksomheden er i dag det 

dominerende, britiske universitets-ideal.

Universiteter ses som virksomheder der

konkurrerer på et globalt marked. 

Men hvad med de klassiske idealer om 

visdom og uddannelse til borgerskab, 

spørger bekymrede rektorer.

VIDENS-

FABRIK – 

Tidligere viste

porten til 

Hertford Col-

lege ind til de

hellige haller

på Oxford Uni-

versity. I dag

drejer højere

uddannelse sig

ikke så meget

om at udvikle

de studerendes

ånd, men om

at få universi-

teterne til at

opføre sig som

private virk-

somheder der

kan overtage

den nøglerolle

i økonomien

som bilindu-

strien havde

tidligere.
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kurrence. Det gælder blot om at
gribe udfordringerne og være
åbne over for radikale løsnin-
ger.

Finansminister Gordon
Brown er en af de mest ivrige
fortalere for at USA må være
briternes forbillede, og at er-
hvervsvirksomheden bør være
modellen for fremtidens uni-
versitet. Han forfulgte disse
idealer da han fornylig formid-
lede en samarbejdsaftale mel-
lem to af universitetsverdenens
flagskibe. Ved Browns mellem-
komst blev der skabt en fast for-
bindelse mellem amerikaner-
nes MIT, Massachusetts Insti-
tute of Technology og briternes
Cambridge University. Finans-
ministeren stak 68 millioner
pund i projektet.

Oprindelig havde han ønsket
at få MIT til at oprette en filial i
Storbritannien for således at
fremme en overførsel af ameri-
kansk iværksætterånd, dyna-
mik og sans for kommercialise-
ring til de britiske øer. MIT var
imidlertid ikke interesseret i
andet end en samarbejdsaftale
- og kun hvis det kunne blive
med Cambridge. Sådan blev
det så.

Det vakte en del opstandelse
da aftalen kom for dagens lys i
januar. 45 millioner pund går
ifølge britiske medier direkte i
lommen på MIT. Og Cambridge
hører ikke til de fattigste af de
britiske universiteter. Mange
andre universiteter er derimod
så klemte økonomisk at de
kører med direkte underskud,
og enkelte har henvendt sig på
det private lånemarked for at få
en vurdering af deres kredit-
værdighed. Derfor vakte finans-
ministerens pludselige løsslup-
penhed ikke ublandet begejst-
ring i universitetsverdenen.

De kritiske kommentarer
drejede sig imidlertid ikke kun

om uretfærdig fordeling af
sparsomme midler. De hand-
lede også om bekymring for
den akademiske frihed i Cam-
bridge hvis samarbejdsaftalen
slår ud i omfattende kommerci-
alisering.

Modstrøm
I de første måneder af 2000 har
der i de store dagblade været
tiltagende kritik af rektorkolle-
giet. Blandt andet har medlem-
mer af kollegiet kritiseret det
for at være regeringens skøde-
hund. I januar led kollegiet et
forsmædeligt nederlag i en
strid om kvalitetsvurdering af
universitetsuddannelser, og det
synes at have udløst utilfreds-
heden.

Striden drejede og drejer sig
om et nyt system til kvalitets-
kontrol af universitetsuddan-
nelser. Rektorkollegiets ledelse
har accepteret systemet, som
var og er meget upopulært på
universiteterne. Ifølge ugeavi-
sen Times Higher Education
Supplement har mere end 80
procent af universiteterne afvist
grundlæggende elementer i sy-
stemet. I december proteste-
rede rektorkollegiets top da
også vildt mod det, men i ja-
nuar bøjede kollegiet sig. Der
synes ikke at have været opbak-
ning til hamskiftet, og rektor-
kollegiet har tabt status blandt
sine egne medlemmer.

De skotske universitetsrekto-
rer har bekendtgjort at de vil
lægge deres egen politik og ikke
bare blindt underordne sig det
britiske rektorkollegium. Og
Duncan Rice, rektor for Univer-
sity of Aberdeen, har revset det
britiske rektorkollegium for 
ukritisk at acceptere en univer-
sitetspolitik hvor de eneste suc-
ceskriterier er økonomisk
vækst, erhvervsretning og so-
cial lighed, mens værdier som

visdom og uddannelse til bor-
gerskab er glemt.

Genopfinde universitetet
“Er det uundgåeligt at universi-
tetet reduceres til leverandør af
færdigpakkede intellektuelle
varer der modsvarer en efter-
spørgsel efter ledelsesredska-
ber, og som frembringes med
stadig mere autoritær effektivi-
tet?” Dette spørgsmål blev stil-
let i 1970 af en gruppe oprørske
studerende og lærere ved det
dengang nye University of War-
wick.

Der foregik en tidstypisk og
dramatisk magtkamp på det
nye universitet. Venstreoriente-
rede studerende og lærere be-
kæmpede nye ledelsesideer der
gav erhvervsvirksomheder en
stærk repræsentation i universi-
tetets ledelse. Og beskyldnin-
gerne flød om sortlistning af
studenteraktivister og om brug
af agenter.

I bogen ‘Warwick University
Ltd.’, redigeret af den land-
skendte historiker E.P. Thomp-
son, sammenskrev aktivisterne
deres version af forløbet og
lagde op til diskussion om
fremtidens universitet. De øn-
skede “en positiv og vidtræk-
kende rekonstruktion af univer-
sitetets selvstyre og af dets for-
hold til samfundet”. Og de
rejste det som et åbent spørgs-
mål om University of Warwick
kunne blive “et godt, teknolo-
gisk veludstyret og intellektuelt
vågent, selvstyrende fællesskab
(...) eller om det simpelthen vil
blive forretningsuniversitetet
som hurtigt lader alle andre be-
stræbelser bag sig”.

Ironisk nok har netop Univer-
sity of Warwick udviklet sig til
at være Storbritanniens mest
succesfulde når det gælder ev-
nen til at tiltrække private
forskningsmidler. Men diskus-

sionen er fortsat i live, i dag
blot løsrevet fra politiske ven-
stre/højre-modsætninger. Det
er unge forskere fra Warwick
som henviser til den aldrende
bog med de fortsat aktuelle
spørgsmål: Er universiteterne
først og fremmest til for pro-
duktionslivet? Og er universite-
terne selv slet og ret produkti-
onsvirksomheder – et nøgleer-
hverv i den globale
konkurrence?

Et svar kommer fra Ronald
Barnett, professor i højere ud-
dannelse ved University of Lon-
don, der har skrevet bogen ‘Re-
alising the University’. Skal for-
skellige universiteter, spørger
han, koncentrere sig om hver
for sig at gå efter ét af de
mange officielle mål for dagens
universiteter – at bidrage til
økonomisk velstand og konkur-
renceevne, at stimulere lokal
udvikling og at øge den sociale
lighed? Eller skal hvert univer-
sitet bare vælge at flyde med
markedskræfterne?

I begge tilfælde er universi-
tetstanken død, men universite-
tet kan ikke undværes, mener
Barnett. Det må genopfindes,
og her må der gribes tilbage til
oplysningstidens idealer. De må
tilpasses den hyperkomplice-
rede verden som universite-
terne selv har været med til at
skabe: Universitetets nye op-
gave er at gøre det muligt for
mennesker at overskue, begribe
og leve med kompleksitet.

Forretningsuniversitetet er
altså nok dagens officielle, bri-
tiske ideal. Men det er fortsat til
diskussion. ■

Gitte Meyer og Geir Tveit er free-
lancejournalister med uddan-
nelse og videnskab som speciale.

Hvilken rolle kan og bør univer-
siteterne spille i samfundsud-
viklingen? Det spørgsmål giver
idehistorikeren Noel Annan,
tidligere rektor for University of
London, et bud på i bogen ‘The
Dons’, som udkom sidste år. Bo-
gens emne er et par århundre-
ders intellektuel historie på
universiteterne i Oxford og
Cambridge, og i forordet be-
skriver Annan sin ide om de
klassiske universiteters opgave:

“De kan ikke uddanne i de
egenskaber som folk har brug
for i politik og i erhvervslivet. Ej
heller kan de undervise i kultur
og visdom, lige så lidt som teo-
loger kan undervise i hellighed
eller filosoffer i godhed eller so-
ciologer i et blåtryk af fremti-
den. De eksisterer for at dyrke
intellektet. Alt andet kommer i
anden række. 

Lighed i adgangen til univer-
siteter kommer i anden række.
De ting der optager lærere og
administratorer, kommer i an-
den række. Behovet for at
blande klasser, nationaliteter
og racer kommer i anden
række. Studenterlivets glæder
og bekymringer kommer i an-
den række. 

Det samme gælder den aka-
demiske stabs regler, vaner,
lønspørgsmål og forfremmelser
og debatterne om nye studie-
planer eller om at sikre forsk-
ningsfaciliteter. Selv udviklin-
gen af sans for skønhed og det
livgivende chok fra ny erken-
delse eller stræben efter den
højeste dyd – alt dette kommer
i anden række i forhold til dyr-
kelsen, træningen og brugen af
intellektet.

Universiteter bør fastholde

deres beundring for det intel-
lektuelle liv. Det mest værdi-
fulde de har at tilbyde, er liv og
arbejde med bøger eller i labo-
ratorier og adgang for de unge
til at møde de sjældne lærde
som har fravalgt materiel suc-
ces, både på og uden for uni-
versitetet, for med enøjet hen-
givelse at studere et eller andet
emne fordi det forekommer
dem at være det vigtigste af alt. 

Universiteter dør hvis
lærerne ikke på den eller den
anden måde kan formidle den
kamp til de studerende – og
kampens skuffelser såvel som
dens sejre – som det er ved
hjælp af intellektet at frem-
bringe et gran af orden ud af
menneskelig erfarings kaos.
Mod dette mål burde alle et
universitets bestræbelser være
rettet” ■

Det klassiske universitets opgave

“Er det uundgåeligt at universitetet reduceres til leverandør af færdigpakkede 

intellektuelle varer der modsvarer en efterspørgsel efter ledelsesredskaber, 

og som frembringes med stadig mere autoritær effektivitet?”      E. P. Thompson i bogen, ‘Warwick University Ltd.’



Af Pia Jarvad, seniorfor-
sker, Dansk Sprognævn.

Vi begynder først at låne
ord fra engelsk omkring
århundredeskiftet, og

det tager for alvor fat efter 2.
Verdenskrig. Ordet baby hører
til de første engelske lån, ifølge
Ordbog over det Danske Sprog
er det første gang brugt af Hen-
rik Pontoppidan i romanen Det
Forjættede Land, som udkom
1891-95. I dag har det nærmest
udkonkurreret spædbarn. 

Tidligere har det været udtalt
nærmest på dansk, en udtale
som afspejler at kun få tidligere
kunne ret meget engelsk, mens
den almindeligste udtale i dag
er på et tilnærmet engelsk.

Som førsteled i en sammen-
sætning bruges det til at angive
at noget bruges til spædbørn 
eller er til spædbørn, fx babytøj,
babymad, eller det nye fæno-
men babysvømning, som dukker
op i midten af 1980’erne. 

Blandt de mange sammen-

sætninger her er der ordet 
babylift. Det ser så engelsk ud
som det kan gøre, men det er et
hjemmestrikket dansk ord, som
svarer til det der i engelsk kal-
des carrycot. Med engelske glo-
ser laver vi også danske ord.

I 1930’erne begynder vi at få
eksempler på at ordet også kan
bruges til at angive en størrelse,
fx babybil som er en lille bil, ba-
bygolf som er det vi i dag kalder
minigolf. Denne brug af ordet
er også fra engelsk, men vel
nok fra den amerikanske vari-
ant af engelsk. 

Denne brug finder vi i nye
ord som babymajs, babybanan,
babytomat (som også kendes
under navnet cherrytomat),
som alle er miniudgaver af de
almindelige majs, bananer og
tomater. Men uden for grøns-
agsafdelingen er det mini- der
bruges mest, fx minibus, mini-
marked, minipris, miniskørt.

Ordet babysæl er det vi nor-
malt kalder en sælunge. Ordet
er en direkte oversættelse af
baby seal, og det stammer fra

firserne hvor en massiv kritik
opstod over for de fangstmeto-
der som blev benyttet. Der kan
være tale om en bevidstløs kal-
kering efter det engelske, men
der kan da også være en bevidst
manipulerende omdøbelse med
inspiration fra det engelske ord
for at appellere til de moderlige
følelser hos mennesker. Men
den brug har bredt sig: i begyn-
delsen af 1990’erne kunne man
læse om at de første babytorsk
blev sat ud i Vesterhavet med
henblik på genoprettelse af tor-
skebestanden. Babytorsk er slet
og ret torskeyngel, her er der
næppe tale om noget manipule-
rende i ordvalget. ■
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S P RO G L I GT  S E TABC

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.

Babylift og 
babytorsk
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Af Kirsten Haagensen 

Erik Hansen, professor i
dansk sprog ved Køben-
havns Universitet og for-

mand for Dansk Sprognævn,
retter en heftig kritik mod dan-
skundervisningen i det danske
uddannelsessystem. I mange år
har både studerende og under-
visere vist stor interesse for lit-
teraturen mens ganske få har
beskæftiget sig med de sprog-
lige fag.

Den ringe interesse for spro-
get har haft betydning for un-
dervisningen i folkeskolen og
gymnasiet.

– Fra midt i 60’erne til midt 
i 80’erne kunne man i praksis
bortvælge al sprogundervis-
ning, siger Erik Hansen.

Det giver problemer fordi de
lærere der blev uddannet i den
omtalte periode, udgør største-

delen af lærerkræfterne i dag.
De er ikke kompetente til at un-
dervise eleverne i sprog, mener
Erik Hansen.

Dårlige gymnasielærere bety-
der at de studerende som læser
dansk på universitetet i dag har
ringe sproglige forudsætninger.

– De studerende kan ikke de
grundlæggende grammatiske
begreber, de ved ikke noget om
udtale, om sociolekter og dia-
lekter, om dansk sprog i forhold
til andre sprog, og de har ringe
kundskaber i norsk og svensk,
siger Erik Hansen.

Efterhånden som forsknin-
gen har udvidet det sproglige
vidensområde, er studieordnin-
gerne blevet udformet så de 
giver de studerende den brede
sproglige viden, som Erik Han-
sen efterlyser.

– Forskningen har udvidet
vores viden på det sproglige

område, og det er da synd hvis
de studerende ikke skal have
den viden. Man kan sige at vi
har indbygget en form for
grammatiske forberedelseskur-
ser i sprogundervisningen på
første år. Så ved vi når de be-
gynder på overbygningen, at de
i hvert fald kan det vi har lært
dem grunduddannelsen, siger
Erik Hansen.

Sprog er obligatorisk
Ifølge prodekan på Det Huma-
nistiske Fakultet Thorkil Dams-
gaard Olsen har det aldrig
været muligt at vælge sprogun-
dervisningen helt fra.

– Mellem 1969 og 1983 gav
studieordningerne for grund-
uddannelsen dog de stude-
rende en meget stor grad af
valgfrihed. Man kunne nøjes
med at lade sin uddannelse be-
stå af en femtedel sprogunder-

visning og helt undgå formelle
sproglige fag som grammatik
og fonetik. Det blev der imid-
lertid gjort op med i studieord-
ningen fra 1983 som skulle
sikre at alle opfyldte gymnasie-
skolens krav til undervisnings-
kompetence, og det er lykke-
des, siger Thorkil Damsgaard
Olsen.

Den sidste nye studieordning
(‘BA 1996’) gør det heller ikke
muligt for de studerende på
grunduddannelsen at vælge
sprogundervisningen fra. Thor-
kil Damsgaard Olsen oplyser at
eksamen i sproglige fag på
grunduddannelsen udgør 40
procent, mens et kig i lektions-
kataloget viser at 29 procent af
de udbudte kurser på overbyg-
ningen er sprogligt orienteret.

- Som studieordningen ser ud
nu, er alle sikre på at de opfyl-
der kravene fra gymnasiesko-

lens kompetencebekendtgø-
relse, siger Thorkil Damsgaard
Olsen.

Professor Erik Hansen er da
også godt tilfreds med den nu-
værende studieordning.

– Den giver de studerende en
solid sproglig viden. De stude-
rende på grunduddannelsen i
dag er velvillige og interesse-
rede i sprog, fortæller han.

Tilfredshed blandt 
studerende
De danskstuderende som Uni-
versitetsavisen har talt med, er
generelt tilfredse med sprogun-
dervisningen og føler sig godt
udrustet til at undervise i gym-
nasiet.

– Folk får gode karakterer og
klarer sig godt. En cand.mag. i
dansk kan godt leve op til de
krav gymnasiebekendtgørel-
serne stiller, mener Michael

Gåt dansk ska værre korekt

Undervisningen på danskstudiet

har i mange år indeholdt for 

lidt sprogundervisning. Resulta-

tet er inkompetente dansk-

lærere i folkeskolen og gymna-

siet, siger formanden for Dansk

Sprognævn

S P RO G  ▼

Af Charlotte Dahlsgaard

Konsekvenserne af bespa-
relserne på humaniora
begynder at tage form,

og det ser sort ud for sprogfa-
gene. Studieleder på Engelsk,
Peter Harder, står over for en
umulig opgave. Han skal fyre
omkring 20 deltidsansatte læ-
rere og samtidig få flere stude-
rende til at gå til eksamen. Han
frygter at sprogfagene er på vej
ind i en dødsspiral.

– Som det ser ud nu, kan vi
se frem til en halvering af un-
dervisningskapaciteten i løbet
af de nærmeste år og skal sam-
tidig levere mere undervisning
der kan få flere studerende til

Svendsen, der læser dansk på
andet år og er medlem af Stu-
dienævnet på dansk.

– Hvis der er et problem, er
det sprogundervisningen på an-
det år. Her er der en tendens til
at fokusere på sit eget sproglige
bachelorprojekt. Måske kom-
mer man så ikke i dybden med
andre emner, siger Michael
Svendsen.

Ole Byvard læser også dansk
på andet år. Han er godt tilfreds
med den sprogundervisning
han har fået. 

– Jeg føler mig rimelig kom-
petent til at undervise andre i
dansk sprog, men det kommer
jo an på hvad arbejdsgiverne vil
have, siger han. ■

at gå til eksamen. Vi er på vej
ind i en dødsspiral der kan blive
svær at komme ud af igen, siger
han.

Institut for Engelsk står langt
fra alene med problemerne.
Også fag som tysk, engelsk,
spansk og italiensk rammes
hårdt. Baggrunden er at de
store sprogfag ikke har evnet at
få tilstrækkeligt mange stude-
rende til at gå til eksamen og
dermed udløse de taxameter-
penge der får fakultetet til at
køre rundt. Samtidig rammes
fagene af de generelle besparel-
ser på godt 10 millioner kroner
der er påført fakultetet i år. 

Oven i hatten har fakultetet
besluttet at friholde de fastan-
satte lærere fra fyringer og i ste-

det skære massivt på deltids-
lærerne som yder den største
undervisningskapacitet. Men
der er ingen anden udvej, siger
dekan på Det humanistiske Fa-
kultet John Kuhlmann Madsen. 

– Undervisningsvolumen på
de underproducerende fag er
nødt til at falde fordi indtjenin-
gen på undervisningen har
været for lav. Det kan desværre
ikke være anderledes, siger
han.

Besparelserne på sprogfa-
gene er katastrofale i en tid
hvor internationalisering er
vigtigere end nogensinde før,
mener Peter Harder.  

– Vi kan ikke blive ved med
at levere sprogforskning- og un-
dervisning på højt niveau med

de ressourcer vi har til rådig-
hed. Hvis vi skal hindre at tøm-
merflåden glider ud over vand-
faldet, må der findes en løs-
ning, siger han. 

Vink med en vognstang
En løsning er at sortere skrap-
pere ud blandt de studerende
på første år. Det vil give flere
lærerkræfter til færre stude-
rende, og instituttet kan så
bruge kræfterne på de virkelig
aktive studerende. Men det ar-
gument falder ikke i god jord
hos de studerende. 

– Strammere årsprøver løser
ikke problemet. Det at presse
folk væk giver jo ikke flere STÅ,
siger Mads Biering Sørensen,
studenterrepræsentant i Det

humanistiske Fakultetsråd.
For at få flere studerende til

at blive studieaktive, sætter En-
gelsk Institut ind med en række
udspil der skal intensivere stu-
diemiljøet og dermed også øge
eksamensaktiviteten – herun-
der opsøgende arbejde over for
enkelte studerende foreløbigt
på første studieår og i forbin-
delse med specialeskrivning. 

– Vi tror det hjælper med et
synligt bevidsthedsskift om at
det betyder noget for instituttet
hvis de studerende kommer 
videre. Hvis vi ikke eksplicit 
udtrykker hvad vi forventer af
studieadfærd, kan vi jo heller
ikke forvente at de studerede
bliver mere aktive, siger Peter
Harder. ■

Sprogfag ind i dødsspiral
Besparelserne på humaniora rammer de vesteuropæiske sprogfag hårdt. I en tid hvor 

internationalisering er vigtigere end nogensinde før, er det katastrofalt, mener studieleder 

SKANDALØST – De studerende

kan ikke de grundlæggende

grammatiske begreber, de ved

ikke noget om udtale, om socio-

lekter og dialekter, om dansk

sprog i forhold til andre sprog, og

de har ringe kundskaber i norsk

og svensk, siger Erik Hansen.

“Interessen for sprog er bestemt til stede hos dansklærere, og min erfaring

er at mange lærere nærmest hungrer efter at få mere at vide om sproget og

brugen af det.”
Ib Poulsen, professor i Dansk Sprog, Danmarks Lærerhøjskole, Berlingske Tidende, 7. marts.



Af Jens H. Henriksen, 
professor, dr.med.

Stedet og tiden er London
i sen-Victoriaperioden,
den Edwardiske æra,

første verdenskrig og den tid-
lige mellemkrigsperiode. Oscar
Wilde har skrevet ‘The Impor-
tance of being Earnest’, og pro-
cessen mod ham er afsluttet
med domsfældelse. H.G. Wells’
science fiction og utopiske be-
retninger åbner det ny århun-
drede med kvalificeret opti-
misme og en tro på at viden-
skab og teknologi kan ændre
verden. Bloomsbury-gruppen
kræver kompromiløs ærlighed.
Mary Stopes, DSc, udgiver
‘Married Love’ og åbner den
første klinik for fødselskontrol. 

En række religiøse bevægel-
ser inklusiv spiritisme har tag i
mange, og anti-vivisektioni-
sterne gør livet surt for fysiolo-
giens pioneere. Den engelske
læge og fysiolog Ernest Henry
Starling (1866-1927) giver i
1896 en kvantitativ forklaring
på de mekanismer der styrer
kroppens legemsvæsker. Seks
år senere opdager han sammen
med fysiologen William Bayliss
det første hormon: sekretin, og
omkring første verdenskrig for-
mulerer han loven om hjertets
mekaniske ydelse. 

Starlings indsats, i fagkredse
kendt som Starlings hypotese og
senere Starlings princip, har
haft enorm betydning ikke al-
ene for forståelsen af en række
fundamentale funktioner ved-
rørende organismens kredsløb
og væskebalancer, men også for
en lang række sygdomme og
deres behandling. For at forstå
Starlings betydning er det nød-

vendigt at gå yderligere nogle
år tilbage.

Væskeregulation
Fra midten af 1800 tallet ud-
spandt der sig en heftig debat
om de processer der transporte-
rer vævsvæske og næringsstof-
fer over blodets hårkarnet (ka-
pillærerne). Nogle forskere
mente at man ud fra blodtryks-
forskelle kunne forklare de vig-
tige stoftransporter. Andre
mente at det måtte dreje sig om
specielle livskræfter (vitia vita-
lis) der bragte væske, nærings-
stoffer og ilt fra blodet til
vævene. Rudolf Heidenhain i
Breslau havde udført omfat-
tende forsøg som tydede på til-
stedeværelse af livsaktive pro-
cesser. Hans konklusion var at
‘simple’ fysisk-kemiske meka-
nismer spillede en mindre rolle. 

I sommeren
1892 tog den
26-årige Er-
nest Starling,
der allerede
havde udgivet
sin første lære-
bog (‘Elements
of Human Phy-
siology’),  til
Breslau for at deltage i disse
forsøg. Under dette arbejde
kom Starling til den opfattelse
at Heidenhains tolkning for-
mentlig måtte være rigtig, og at
de eksperimentelle resultater
vedrørende væsketransport og
lymfedannelse ikke kunne for-
klares alene ud fra fysisk-kemi-
ske mekanismer. Det var nød-
vendigt at antage eksistensen af
specielle aktive processer. 

Tilbage i London fortsatte
Starling energisk med disse
problemer, men her blev han
atter i tvivl om tolkningen. Han

ledte efter tilstedeværelsen af
nerver der kunne styre de ak-
tive processer, men fandt ikke
disse. Den ukendte faktor som
var afgørende for hvorledes
væsketransporten modificeres,
måtte være af fysisk-kemisk na-
tur. Hidtil havde det tryk blo-
dets proteinstoffer udøver,
været antaget for helt betyd-
ningsløst. 

I 1896 identificerede Starling
den manglende faktor som
trykket fra blodets proteinstof-
fer (det kolloidosmotiske tryk).
Han målte som den første dette
tryk og fandt at skønt det var
lille, havde det netop den
størrelse og retning som skulle
til for at afbalancere blodtryk-
ket i kapillærerne. 

Årtiers diskussion om speci-
elle livskræfter og aktive trans-
porter var afgjort ved en kom-

bination af fantasi, evne til at
gennemføre eksperimenter på
kanten af det mulige og et utro-
ligt klarsyn der førte til identifi-
kation af de manglende fysisk-
kemiske faktorer til en afkla-
ring af processerne.

August Kroghs interesse
for Starling
Starlings elegante koncept fik
ikke nogen blid modtagelse af
samtiden, endsige accept. Fak-
tisk gik det ikke op for mange
hvad det drejede sig om, før
han holdt sin afskedsfore-

læsning om William Harvey
(kredsløbets opdager) i Royal
College of Physicians i 1923 og
for The College of Surgeons
kort før sin død, og mange var
stadig skeptiske.

Omkring første verdenskrig
offentliggjorde den danske fysi-
olog August Krogh undersøgel-
ser over kapillærer i muskel-
væv. Han opstillede en vævscy-
lindermodel og beskrev
hvorledes transporten af
næringsstoffer og vigtige luftar-
ter kunne foregå ved simple fy-
sisk-kemiske mekanismer.
Kroghs forsøg var epoke-
gørende, og han fik allerede i

1920 Nobelprisen herfor. I hans
berømte bog om kapillærerne
fra 1922 (‘The Anatomy and
Physiology of Capillaries’) om-
tales Starlings resultater som
beundringsværdige, men kun
kortfattet. I Starlings sidste le-
veår og i årene efter hans død
(1927) steg Kroghs interesse for
hans forskningsresultater. 

En elev af August Krogh, den
amerikanske student Eugene
Landis fra Philadelphia, havde
siden 1925 arbejdet  med Star-
lings teori og udførte bl.a. i
Kroghs laboratorium på Nørre

Allè meget elegante under-
søgelser over væskeregulation.
Landis anvendte et rødt blodle-
geme som ‘stempel’ i kapillæret
og kunne dermed i mikrosko-
pet direkte se væsken bevæge
sig i den ene eller anden ret-
ning og hvor hurtigt. Herved
kunne Starlings teori eftervises.

Dette inspirerede mange ef-
terfølgende forskere, hvor spe-
cielt bør nævnes den amerikan-
ske fysiolog John Pappenhei-
mer, der i 1948 leverede det
endelige bevis for Starlings
teori, der herefter betegnes
Starlings princip.

Hormonkonceptet
Den kendte russiske fysiolog og
Nobelpristager Ivan Pavlov ud-
førte omkring århundredeskif-
tet vigtige undersøgelser over
fordøjelsesprocesserne og deres
relation til fødeindtagelse, her-
under de betingede reflekser
der stimulerer produktion af
mavesaft allerede ved synet af
mad. Bugspytkirtlen er et andet
vigtigt fordøjelsesorgan, og det
var Pavlov og hans medarbej-
der Leon Popielskis opfattelse
at dette organ også blev regule-
ret ved nervøse reflekser. To
franske forskere E. Wertheimer
og L. Le Page var kommet til
samme resultat. 

I 1902 udførte Starling sam-
men med sin svoger, den engel-
ske fysiolog Sir William Bayliss,
undersøgelser over fordøjelsen
og regulation af produktionen
af bugspyt.  Dette førte til opda-
gelsen af det første hormon: se-

kretin. En anden engelsk læge
Charles Martin var til stede un-
der denne opdagelse, der fandt
sted om eftermiddagen onsdag
d. 16. januar 1902. Han beskrev
forløbet således: 

“Ved tilstedeværelse af svag
mavesyre i tolvfingertarmen
blev der dannet bugspyt. Til al-
les store overraskelse blev der
også dannet bugspyt når der
kom mavesyre i et isoleret tynd-
tarmsafsnit hvor nerverne var
fjernet. Starling udbrød: ‘Then
it must be a chemical reflex’, og
han fjernede hurtigt et stykke
af tyndtarmens slimhinde, fin-
delte det ved at slibe det med
sand, stimulerede med syre og
filtrerede vævsrester fra. Alle
iagttog under den efterføl-
gende indsprøjtning af slimhin-
deudtrækket i kredsløbet gen-
nem en vene på det bedøvede
forsøgsdyr at der blev dannet
bugspyt i store mængder” (efter
at sekretinet fra tarmslimhin-
den var bragt med det cirkule-
rende blod til bugspytkirtlen). 

De foreløbige resultater blev
offentliggjort allerede den 23.
januar 1902 i ‘Proceedings of
The Royal Society. 

Starling foreslog, efter at
have konsulteret en klassisk fi-
lolog (W.T.Vesey i Cambridge),
at dette nye princip skulle have
navnet hormon (græsk hormao:
tilskynder, sætter i bevægelse).
Det var således Starling og Bay-
liss, der først beskrev regula-
tion ved hjælp af signalstoffer
der produceres ét sted i orga-
nismen, cirkulerer med blodet

14 Un i v e r s i t e t s av i s e n  5  . 2 0 0 0

MedicinVidenskabet

Starling – 
en stjerne i 
lægevidenskab
Alle nulevende læger er overalt uddannet med Starlings princip,

hormonbegrebet og hjerteloven som noget helt selvfølgeligt.

Men hvem var Ernest H. Starling egentlig – og hvorfor har hans

indsats haft så stor betydning ikke blot for den teoretiske og 

kliniske fysiologi, men også for den kliniske lægegerning?

Starling havde tæt relation til mindst seks Nobelprismod-

tagere, men fik aldrig selv Nobelprisen selv om hans indsats

– bedømt i bakspejlet – havde berettiget ham til det.

E.H. 

STARLING – 

i 1896 da han

fremsatte ka-

pillærteorien
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og virker et andet sted. De gav
det et navn der nu ikke alene
anvendes i faglige kredse, men
stort set er integreret i daglig-
dagens sprog (hormonel anti-
konception, hormonforstyr-
relse, hormongris, etc). Også
her blev der udvist et forbløf-
fende klarsyn, selvom perioden
var præget af kamp mod anti-
vivisektionistbevægelsen.

Hjerteloven
Starlings sidste store opdagelse
fandt sted  omkring 1. verdens-
krig, hvor han formulerede
‘den fundamentale hjertelov’
om regulering af hjertets meka-
niske ydelse. Denne går i
korthed ud på at den blod-
mængde et hjertekammer pum-
per videre, er afhængig af det
tryk hvormed kammeret bliver
fyldt. Dette bevirker blandt an-
det, at de to hjertekamre kan
tilpasse sig hinandens  pumpe-
funktion uden nogen anden re-
gulatorisk kontrol. Blot en gan-
ske lille ubalance ville ellers
medføre at alt blodet i organis-
men efter kort tid havnede en-
ten i lungerne eller i det store
kredsløb. 

Hjertet har således under
normale forhold en vigtig ind-
bygget regulationsmekanisme.
Hjerteloven har også betydning
ved svigt af hjertets pumpe-
funktion idet den forklarer
nogle af de symptomer der
kommer ved hjertesygdom i
form af åndenød, vand i lun-
gerne, væskeophobning i be-
nene m.v. 

Der blev i 1925 optaget en
film af hjerte-lungepræparatet,
men der var ikke tilstrækkeligt
lys i Starlings laboratorium på
University College London. Han
blev informeret om at de rette

lyskilder fandtes ved Sorbonne.
Her viste det sig imidlertid at
lyset stadig var for svagt. Star-
ling ønskede filmatiseringen
gennemført hvorfor han friskar
organerne fra forsøgsdyret, gik
udenfor i gården og fastgjorde
præparatet på et rækværk. Her
var lyset tilstrækkeligt, men det
var kun få meter fra offentlig
vej. Fysiologen Henry Barcroft,
der som
ung student
så filmen,
erindrede
mange år
senere de
forbipasse-
rende pari-
seres un-
dren og
rædsel da de fik øje på det ban-
kende hundehjerte, men filma-
tiseringen var en teknisk suc-
ces. 

Starlings betydning
Alle nulevende læger er overalt
uddannet med Starlings prin-
cip, hormonbegrebet og hjerte-
loven som noget helt selvfølge-
ligt. Det kan derfor være svært
at forestille sig at denne viden
ikke eksisterede, men der er
meget få fremskridt inden for
lægevidenskaben der stort set
står uændret fra den dag de
blev opdaget. Dette er overve-
jende tilfældet med Starlings
indsats, og der er derfor grund
til at understrege den enorme
betydning, han har haft ikke
bare for den teoretiske fysio-
logi, og senere for den kliniske
fysiologi, men også for den kli-
niske lægegerning. 

Starling havde tæt relation til
mindst seks Nobelprismodta-
gere, men fik aldrig selv Nobel-
prisen selv om hans indsats –

bedømt i bakspejlet – havde be-
rettiget ham til det. Årsagerne
hertil er sikkert flere. Nogle re-
sultater blev fremsat fire-otte år
før Nobelprisen blev etableret,
og i dennes tidligste år gik der
ofte ikke langt fra opdagelse til
prisuddeling. Hans forskning
var spredt på flere felter, og al-
mindelig accept kom først
mange år senere. Endelig var

hans indsats ikonoklastisk, idet
han viste at berømte personer
som Heidenhains og Pavlovs
opfattelser på vigtige punkter
ikke var korrekt.  

Starlings opdagelser var ba-
seret på skarp og konstruktiv
analyse af andres og egne eks-
perimentelle forsøgsresultater.
Samtiden svarede igen med en
til tider negativ kritik og delvis
manglende forståelse, men ef-
tertiden har vist at processen
bragte lægevidenskaben et be-
tydeligt skridt videre. Et skridt
der som nævnt i dag er udmøn-
tet i en betydelig anvendelse af
disse principper inden for er-
kendelse, diagnostik og syg-
domsbehandling. Der forskes
stadig i uafklarede forhold om-
kring f.eks. bindevævsrummets
væskesammensætning, funk-
tion, heterogenitet og trykfor-
hold. 

Inden for de seneste 10 år er
det blevet klart at karvæggenes
cellelag selv er i besiddelse af
en betydelig hormonal aktivi-

tet. Der er således fundet regu-
latoriske stoffer med hormon-
karakter, der produceres i kar-
renes celler (endotelin, kvæls-
tofilte). Disse stoffer indgår
sammen med nervesystemet og
andre hormoner i den overord-
nede og komplekse regulering
af kredsløb og kropsvæsker.

Omfanget af gyldigheden af
Starlings hjertelov har været
vurderet forskelligt gennem ti-
den. Det er således i dag klart
at hjerteloven repræsenterer en
del af det integrerede system
der justerer kredsløbet under
normale og sygelige omstæn-
digheder. Dette rokker dog ikke
ved den principielle gyldighed
af de 100-årige forskningsresul-
tater.

Ser man tilbage med det ene
øje og skuer nutiden med det
andet, har der inden for de se-
neste par hundrede år været
flere perioder med et voldsomt
behov for at forklare det der
ikke kunne forklares ud fra
kendte naturvidenskabelige
processer, med alternative
kræfter, det være sig vitale, spi-
rituelle, magnetiske etc. Mange
opfatter det at biologi og medi-
cin kun kan give utilstrækkelige
forklaringer på en række
påtrængende forhold som ‘be-
vis’ for at diverse alternative
opfattelser er korrekte. 

Dette er naturligvis forkert.
Den løbende proces hvor krea-
tivitet, kritik, forkastelse og vi-
dereudvikling foregår side om
side i en tilbundsgående ana-
lyse, vil ofte dokumentere eller
forkaste den endelige holdbar-
hed af en hypotese. Der er
grund til at være åben over for
alternativ tænkning, men be-
stemt ikke til at være godtro-
ende. ■

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.  

LABORATORIEHUND – Professor E.H. Starling i laboratoriet med

hjerte-lungepræparat af hund.

Der er grund til at være åben over for

alternativ tænkning, men bestemt

ikke grund til at være godtroende.

DYRE EKSPERIMENTER – Rekonstruktion af dyreforsøg, der  viser et fysiolo-

gisk eksperiment på en bedøvet hund. Personerne er (fra højre) W.M. Bayliss,

E.H. Starling, H.H. Dale (modtager af Nobelprisen i 1936) og laboratoriebetjent

Charles Scuffle. Fotografiet stammer fra en retssag mod Londons anti-vivisekti-

onister i 1903. Bayliss fik tilkendt erstatning på £2000. 



Jeg har lige indtil sidste år
troet at min arbejdsplads
var Københavns Universi-

tet. Det er imidlertid ikke tilfæl-
det selv om der på min lønsed-
del står Københavns Universi-
tet, Nørregade 1165,
København, K. 

Sidste år blev jeg klogere da
man på min arbejdsplads Niels
Bohr Instituttet for Astronomi,
Fysik og Geo-
fysik, NBIfAFG
reducerede
VIP-staben fra
103 til 82 i et
hug. Der var
ikke tale om
hverken fyrin-
ger eller prik-
ninger, nej-nej.
Folk havde
fået et Corleone-tilbud de ikke
kunne sige nej til, så alt så pænt
ud på papiret. 

Nogle få gode kolleger ude
på KUA protesterede helhjertet
i pressen (og tak for det), men
ellers sad man alene tilbage
med den følelse at Det naturvi-
denskabelige Fakultet var ladt i
stikken som Palle alene i ver-
den. Ens arbejdsplads var plud-
selig ikke KU, som havde vendt
os ryggen, men derimod Det
naturvidenskabelige Fakultet
hvis brøde består i at uddanne

flere og flere i absolutte tal,
men færre og færre taget pro-
centvis i forhold til det samlede
KU-studenteroptag.

Ny klapjagt
Netop i disse dage melder tviv-
len sig igen om mine kollega-
og arbejdsrelationer fordi VIP
staben med stor sandsynlighed
skal reduceres igen. Inden for

Det naturvidenskabelige Fakul-
tet har man specielt rettet blik-
ket mod hele fysik- og kemiom-
rådet fordi disse fag efter si-
gende producerer for få
kandidater - altså få i forhold til
andre på fakultetet - og så er
klapjagten gået ind igen.  

At kandidater fra grundfa-
gene efterspørges og hurtigt får
arbejde tæller ikke rigtigt, for
så langt rækker tankegangen
ikke. Dagens logik lyder på at
det er bedre at uddanne mange
til arbejdsløshed end færre til

jobs. For et par år siden var der
eksempelvis et meroptag af bio-
logistuderende som værn mod
fyringer, men biologievaluerin-
gen fra samme periode viste
klart at netop biologi havde
nærmest uløseligt store proble-
mer med at afsætte kandidater.
Men ingen  synes at evne at
kombinere disse fakta, eller
også er viljen ikke tilstede. 

Jeg oplever i dag et fakultet i
splid med sig selv samt megen
sandhed i ordsproget at når
krybben er tom, så bides he-
stene. Men husk, at der i en
borgerkrig ikke er vindere.

Fyrer og ansætter på
samme tid
Her stopper elendigheden
imidlertid ikke. Jeg har i Uni-
versitetsavisen bemærket at der
er opslået to lektorstillinger in-
denfor fysik-kemi området. Det
betyder at man fyrer samtidig
med at man ansætter. I forrige
nummer af Universitetsavisen
skrev tre fysiklektorer at perso-
nalepolitik på KU er en by i
Rusland, men de er kendt for at
være høflige. Jeg finder selv at
grænsen for en anstændig per-
sonalepolitik hermed er over-
skredet, selv om man må glæde
sig på de to ‘succesful candi-
dates”’ vegne. 

Tillad mig at gøre opmærksom
på at det såkaldte alderspukkel-
problem har være kendt i over
30 år, og at problemet løser sig
selv helt automatisk. Det er
først nu at man gør problemet
til et problem. Det eneste pro-
blematiske i problemet vil være
at gentage fejlen fra 1960’erne,
som ikke var en fejl: nemlig at
ansætte VIP’er i stort antal på få
år.
I 1960’erne ansatte man mange
folk af pure nødvendighed fordi
det var her uddannelsesekplosi-
onen satte ind. I dag ser vi et
langsomt stigende optag sam-
men med et støt fald i VIP-sta-
ben.
Det er da en gunstig udvikling
som man ikke med fordel bør
forcere. At fyre nogle ældre lek-
torer et par år før tid giver ikke
mange penge i kassen. Til
gengæld bliver arbejdsmiljøet
klart forringet, og ikke alle stu-
derende føler sig tiltrukket af et
dårligt studiemiljø hvor man fy-
rer stedets lærere. Der er på
Det naturvidenskabelige Fakul-
tet lavet en undersøgelse som
viste at et godt miljø er en vig-
tig faktor i valg af studium, sagt
til orientering. ■

Niels Kristian Højerslev, lektor
dr. scient på NBIfAFG.
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Debatindlæg indsendes på diskette vedlagt print eller på e-post til uniavis@adm.ku.dk.

Deadline: se kolofonen på side 2.

Dagens logik lyder på at det er

bedre at uddanne mange til 

arbejdsløshed end færre til jobs.

■ N E D S K Æ R I NG E R

Når krybben er tom...

IUniversitetsavisen nr. 4
præsenterer HK’s formand
John Dahl bl.a. det syns-

punkt at forskningen på landets
universiteter trænger til noget
nyt blod (hvilket jeg ikke skal
gøre mig klog på). Dette kunne
så ske ved at uddanne flere stu-
derende med en ‘tung social
arv’ eller studerende af anden
etnisk baggrund da disse grup-
per udgør en forspildt res-
source i vores samfund. Derfor
mener John Dahl at universite-
terne skal gøre en særlig ind-
sats for at tiltrække og hjælpe
disse eventuelle fremtidige stu-
derende. Dette er for så vidt et
sympatisk synspunkt, men jeg
har dog følgende kommentarer.

Jeg kommer selv med en
‘tung social arv’ i bagagen, men
påtænker dog alligevel at stu-
dere på Københavns Universi-
tet. Det er min personlige erfa-
ring såvel som almene overbe-
visning at indsatsen skal ske
langt tidligere end på universi-
tetsniveau. Hvis der skal hjæl-
pes inden for institutionsram-
mer, skal det ske i folkeskolen;

allerede her taber man en stor
del af de ‘forspildte ressourcer’
som John Dahl omtaler. Hvis
hjælpen startede allerede i fol-
keskolen, ville der måske ‘auto-
matisk’ opnås en bredere re-
kruttering.

Tidlig støtte
Man bør måske også forholde
sig til spørgsmålet om hvorvidt
det egentlig er uddannelses-sy-
stemet i sig selv der rummer de
største barrierer for den sociale
mobilitet.

Man kan som socialt belastet
have nok så megen motivation
og mange evner, og uddannel-
serne kan stå med nok så åbne
arme for at modtage en. Men
nogen skal tro på disse evner,
det skal være socialt accepta-
belt at søge nye veje, og sidst,
men ikke mindst, skal der være
nogen der overhovedet har
præsenteret forestillingen om
videregående uddannelse for
en som andet og mere end en
fjern utopi. Der skal både være
støtte at hente til det faglige og
personlige udviklingsprojekt. 

Der er tale om et skift eller en
balancegang mellem social-
grupper, og fordommene er
gensidigt meget store og ofte
selvforstærkende. Janteloven er
langt fra død, og kommer man
fra en socialklasse hvor det at
læse på en videregående ud-
dannelse er noget ‘underligt no-
get’, så har man en rigtig lang
rejse foran sig. Denne rejse kan
ikke gøres uden hjælp. Men
hjælpen skal starte længe før
man kommer på universitetet.
F.eks. i form af intensiv og op-
søgende studievejledning i
skoleårene. En studie-vejled-
ning, der starter før den elvte
time. 

At det nye blod i dansk forsk-
ning skal komme fra de ‘svage
grupper’ skal jeg ikke udelukke.
Jeg mener dog at John Dahl
rammer ved siden af når han
peger på universiteterne som
de mest nærliggende til at gøre
en ekstra indsats i den forbin-
delse. ■

HF-studerende Tom Skaarup,
Hellerupvej 25, 2900 Hellerup.

Enhver med et minimum
af intelligens har for
længst opdaget at kun-

sten i al dagbladsjournalistik er
at kunne omskrive et to-liniers
telegram fra Reuters Bureau til
to hele avissider således at læs-
eren tror at han har læst en
masse spændende information.

Samme metode bruger jour-
nalisterne der skriver i Hoved-
området og Universitetsavisen
ofte hvilket gør det til noget
uendeligt tidsspilde at læse
dem. 

De universitetsstuderende
der ikke kan forstå en artikel
hvor indholdet ikke er druknet i
ordskvalder, hører ikke hjemme
på Universitetet, i alt fald ikke
under Det naturvidenskabelige
Fakultet. Rent faktisk tror jeg at
de personer der interesserer sig
for populærvidenskabelige ar-
tikler, også er mere interesse-
rede i korte beskrivelser med
korte, klare konklusioner frem
for en masse journalistiske tri-
vialiteter og ordgyderi .

Da jeg i sin tid læste Ber-
lingske Tidendes såkaldt viden-
skabelige tillæg ‘Univers’,
tænkte jeg altid: Hvor kunne
det have været interessant hvis

■ N Y T  B L O D

Den tunge sociale arv

det havde været kortet ned til
en A4-side.

Rent faktisk kan visse journa-
lister godt skrive kort og klart.
Dengang jeg endnu gad ofre tid
på at læse Politikens kæmpe-
kronikker, var det vidunderligt
bagefter at læse den redaktio-
nelle indlednig, hvor man på
fire linier fik klart fortalt hvad
der egentlig var gemt i kroni-
kørens velskrevne ordflom.

I øvrigt gælder det samme
mange videnskabelige artikler
hvor man ofte får mere ud af at
læse resuméet end at læse re-
sten af artiklen, konklusionen
inklusive.

Til skribenter der gerne vil
have deres budskab igennem
hos personer med et minimum
af intelligens, må jeg derfor
sige:

Skriv ikke journalistisk, men
skriv kort og klart. ■

Steen Ahrenkiel, civ.ing., læge
m.m., Frederiksberg F. 

■ FO R M I D L I NG

Journalistikkens
ulidelige tunghed
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Jeg er blevet bedt om at
kommentere forskningen,
den sociale rekruttering

mm. på Københavns Universi-
tet. Det gør jeg gerne, men at
påstå at jeg har et totalt over-
blik over alt hvad der foregår,
vil være en overdrivelse.

Vi ved alle at forskning er
vigtig, hvad enten det er de tek-
niske videnskaber, humaniora
eller den samfundsmæssige
forskning. Forskning er erken-
delse af os selv og af den ver-
den der omgiver os. Den er en
del af vor kultur og en kulturel
forpligtelse. Forskningen er en
betydelig faktor i udviklingen,
selv om man ikke altid kan sige
hvad der kommer ud af den
nysgerrighed, som kendetegner
forskningen og dermed ny er-
kendelse og viden. 

Sælger KU sig selv 
godt nok?
Forskning forudsætter ressour-
cer. Er de tilstrækkelige res-
sourcer ikke til stede, så vil det
uundgåeligt gå ud over forsk-
ningen og dermed også under-
visningen. Det kan ingen være
tjent med i dagens Danmark. 

Vi har som nation aldrig
været rigere end i dag. Vi ligger
internationalt i top 5. Skal vi
vedblive med det – og det skal
vi – så forudsætter det en styr-
kelse af forskningen. Fordi det
der foregår på KU får stadig
større direkte betydning for os
alle. 

Vi lever i en ‘global vi-
densøkonomi’ hvor grund-
læggende levevilkår og udvik-
lingsbetingelser for regioner og
lande påvirkes kraftigt af evnen
til direkte at udnytte ny viden,
sikring af forståelse for anven-
delse af denne viden og sikring
af at uddannelsessystemerne er
up to date. Man kan dog stille
det spørgsmål: ‘Sælger’ KU sig
selv godt nok over for befolk-
ningen? Er I ikke lidt for navle-
beskuende? 

Hvad gør KU for de 
læsesvage?
Spredning af ny viden og erken-
delse er vigtig for befolknin-
gens forståelse af ‘udviklingen’
(internationaliseringen, IT, bio-
teknik, og så videre). Formid-
ling af forskningsresultater bli-
ver stadig vigtigere. Hermed er

jeg ovre i demokratiets udvik-
ling og sammenhæng med ‘pro-
duktionen’ af ny viden. Et
forskningsområde som man
kunne prioritere mere fordi en
ny klassedeling i samfundet
kan blive resultatet. 

I Specialarbejderforbundet
er vi meget opmærksomme på
dette problem. Bla. derfor sat-
ser vi meget på efteruddan-
nelse, voksenuddannelse – livs-
lang uddannelse – og har gjort
det i mange år. Men der er et
andet vigtigt problem, som
også skal løses, hvis vi ikke skal
tabe tusindvis af mennesker på
gulvet i det ‘vidensbaserede
samfund’ som vokser frem, og
det er at sikre de flere hun-
drede tusinde læsesvage dan-
skere en bedre mulighed for at
overvinde deres handicap. Et
stort og jordnært samfundspro-
blem. Er det noget KU beskæfti-
ger sig med? 

Nej til mere forsknings-
styring
Et andet problem er forsknings-
styringen. Det har længe været
moderne at mene at den skal vi
have mere af. Vi skal have eks-

terne bestyrelser med repræs-
entanter fra erhvervslivet til at
styre forskningen osv. Jeg er
ikke enig. 

Ifølge Danmarks Forsknings-
råds Årsrapport har grund-
forskningen fået det ringere.
Det er uheldigt. De senere års
tendens til en faldende andel af
de frie midler bør vendes. Jeg
er mest tilbøjelig til at mene at
politikerne er gået for langt i
ønsket om styring af forsknin-
gen, hvorfor også de nye sty-
ringsredskaber som revisionen
af Universitetsloven sidste år
åbnede op for, bør anvendes
med varsomhed.

Gør noget ved den sociale
rekruttering
Og så er der den meget skæve
sociale rekruttering til forsker-
stillingerne på KU. Arbejderbe-
vægelsens Erhvervsråd viste
sidste år at den sociale rekrut-
tering til forskerstillingerne er
endnu skævere end blandt de
unge der tager en universitets-
uddannelse. 

Jeg synes egentligt at det er
for dårligt at vi anno 2000 fort-
sat har en så skæv rekruttering.

Der har været debat om kvote-
ring – men det har været køns-
kvotering. Derimod har ingen
talt for eller om social begrun-
det kvotering. Jeg nævner det
kun, og det skal ikke forstås
som et forslag. Men gør noget
ved problemet, selv om jeg er
helt klar over at der ikke findes
simple snupstagsløsninger. 

Under alle omstændigheder
er det vigtigt at man gør hvad
man kan for at fremme at uni-
versiteterne afspejler alle dele
af det danske samfund. Der er
forskel på hvordan man ser på
et problem afhængig af om
man kommer fra socialgruppe
5 eller 1. 

Vi ved at introduktionsforløb
og bedre sociale rammer om-
kring studiet kan mindske fra-
faldet. Det er nærliggende at
antage at gode studieforhold er
af særlig stor betydning for de
der ikke har studiekulturen
med hjemmefra, samt at flere
gebyrer, mere strømlinede for-
løb uden så mange chancer 
for omvalg og forsinkelser vil
forstærke skævheden i den soci-
ale rekruttering. Så spar ikke
her! ■

Svar:
Ingen løsning uden 
flere penge

Jesper Honig Spring har til-
bragt nogle frustrerende år på
DIKU, og efter at have erhver-
vet en HD-grad – måske inden
for organisation og ledelse –
står årsagen til DIKU’s proble-
mer lysende klart for ham: Der
mangler synlig ledelse. Ledel-
sen er ganske uenig heri, så lad
mig uddybe det kort.

Der blev i 1999 holdt et
egentligt valg til bestyrelsen og
institutlederposten, og de op-
stillede kandidater havde hver
især klare ideer for DIKU’s
fremtid. Der er ansat en insti-
tutadministrator med en stærk
ledelsesmæssig kompetence fra
det private erhvervsliv til at
styrke de rent administrative
funktioner og til at støtte ledel-
sen. 

I efteråret arbejdede besty-
relse og lærere med en revision
af DIKU’s strategiplan for de
kommende fem år, men dette
arbejde blev sat i bero på grund
af besparelserne på fakultetet.
Det bliver naturligvis genopta-
get så  snart den økonomiske si-
tuation er afklaret, og strate-
gien omfatter såvel pleje af nu-

Af forbundsformand Poul Erik

Skov Christensen, SID

S Y N S P U N K T

Er I ikke lidt for 
navlebeskuende?

Universitetsavisen (nr. 4,
2000) omhandler spa-
rekrisen på DIKU og

hvorledes lærere (og ældre stu-
derende?) flygter som følge
heraf. Jeg mener efter otte år
på DIKU at det er ufatteligt na-
ivt at tro at penge alene vil løse
DIKU’s problemer. Jo, der fattes
penge, men der fattes i langt
højere grad en stabil og kompe-
tent administrativ ledelse. 

Jeg mener at DIKU har føl-
gende ledelsesproblemer:

Ingen synlig ledelse
DIKU’s ledelse er ikke stabil el-
ler synlig for medarbejdere og
studerende. Dette betyder reelt
at medarbejderne kan gøre
hvad der passer dem uden kon-
sekvenser. 

Således har jeg observeret
talrige absurde situationer hvor
enkelte lærere helt og aldeles
sjofler deres stillinger (og de
studerende), for eksempel ved

alene at interessere sig for de-
res egne personlige karrierer el-
ler private firmaer; eller ved at
misligholde aftaler med stude-
rende om f.eks. specialevejled-
ning og efterfølgende benytte
pinlige undskyldninger for at
retfærdiggøre deres manglende
engagement; eller ved aldrig at
undervise til trods for at de er
kursusansvarlige, etc.

Ingen klare visioner
Ved regelmæssig færden på
DIKU’s gange oplever man at
DIKU oser langt væk af frustra-
tioner, sløvhed, manglende mo-
tivation og indgroethed. Der er
absolut ingen visioner på DIKU;
der er ingen til at lave dem. 

Ja, visioner koster penge, og
det er vanskeligt når der skal
spares. Men hvorfor har DIKU
så ikke langt mere aktivt fundet
eksterne samarbejdspartnere li-
gesom Datalogisk Institut på
Århus Universitet? Og mon ikke

at dette er én af årsagerne til at
sidstnævnte har omkring tre-
fem gange flere ph.d.-stude-
rende end DIKU? Selv takkede
jeg også nej til at læse ph.d. på
DIKU.

Problematisk ledelses-
struktur
DIKU’s ledelsestruktur bygger
på en periodisk turnus-ordning
mellem lærerne hvad angår po-
sten som institutleder. 

For det første kan man, med
al respekt for lærernes datalogi-
ske kvalifikationer, tillade sig at
stille spørgsmålstegn ved deres
kvalifikationer og engagement
som administrative ledere. For
det andet er der ikke megen

strategisk ledelse ved en
turnus-ordning. Endelig er det
ikke svært at forestille sig at
den enkelte institutleder ikke er
specielt motiveret til gribe ind i
en åbenbart absurd situation
når han ved at vedkommende
som burde blive irettesat, kan
blive institutleder senere hen.

Dette bringer mig frem til at
DIKU har andre og måske vigti-
gere problemer end blot penge.
Jeg tvivler alvorligt på at flere
penge alene ville kunne holde
på de tilbageværende dygtige
medarbejdere (og studerende)
eller tiltrække nye. ■

Jesper Honig Spring, cand. 
scient., HD (spring@diku.dk).

■ DATA L O G I

Penge alene løser ikke
DIKU’s problemer

værende erhvervspartnere som
planer for at få flere.

Ved færden på DIKU’s gange
får Jesper Honig Spring det
indtryk at medarbejdere kan
gøre hvad der passer dem uden
konsekvenser. Det er naturlig-
vis rent vås. 

Kvaliteten af undervisningen
overvåges bl.a. gennem syste-
matiske evalueringer, og årligt
foretages ‘forskningsvogtning’
med henblik på at styrke med-
arbejdernes indsats. Problemer
med såvel forskning som un-
dervisning findes – og bliver ta-
get meget alvorligt, men der gi-
ves ikke påtaler i offentlighed,
hverken på gange eller andre
steder.

Sidste sommer havde DIKU
usædvanlig god søgning, og in-
gen studenter blev optaget med
under 8,2 i gennemsnit. I 1999
slog vi tre ledige stillinger op,
og der kom særdeles gode
ansøgere. Det der desperat
mangler nu, er at kunne give
nuværende og kommende med-
arbejdere og studerende attrak-
tive forhold, og hvad det angår,
er mangel på penge det alvor-
ligste problem. ■

Stig Skelboe, Institutleder, 
DIKU.

”Der har været debat om kvotering – men det har været kønskvotering.

Derimod har ingen talt for eller om social begrundet kvotering.”

Poul Erik Skov Christensen, formand for SID

SPAREVIRUS –

Universitetetsavisen nr. 4.
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Boliger

▼ Boliger søges

Område: I omegnen af

København

Periode: 1/3-31/12-00.

Størrelse: Lille hus/lejlighed.

Beboer: Ung fransk forsker, kone

og barn (2 år).

Husleje: Ca. kr. 5.000. 

Kontakt: Lillian Grøndahl, 

Medicinsk-Fysiologisk Institut,

tlf. 3532 7460, e-mail:

Lillian@mfi.ku.dk.

Område: Central beliggenhed

Periode: 7/5-28/6-00.

Størrelse: Møbleret mindre lejlig-

hed med bad og køkken.

Beboer: Canadisk forsker.

Kontakt: Grethe Mark, EPRU,

Økonomisk Institut, 

tlf. 3532 4411, e-mail:

Grethe.Mark@econ.ku.dk.

Område: København

Periode: 15/6-1/8-00.

Størrelse: 3 vær. lejlighed.

Udstyr: Møbleret med bad.

Beboer: Amerikansk gæsteforsker

med familie (hustru og 3 børn). 

Husleje: Efter aftale, evt. bytte

med villa i CT, USA.

Kontakt: Tlf. 3956 1908 eller 

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

▼ Boliger udlejes

Område: Vesterbro

Periode: 1/5-1/9-00.

Størrelse: 3 vær., 84 kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret, stort

badeværelse og vaskemaskine.

Husleje: Kr. 5.000,00 inkl. varme,

el, vand, kabel-tv og tlf. abon-

nement.

Kontakt: 3324 3221 eller 

melgaard@ruc.dk.

Område: Vesterbro (Central,

10 min. walking from Strøget)

Period: 1/4 – individual agreement.

Størrelse: 82 kvm Share-apartment

with kitchen, bath,livingroom.

and balcony on the 3.th. floor.

You´ll get a furnished room.

Husleje: Kr. 2.700,00 (incl. heating,

electricity and water).

Deposit: 1 month´s houserent.

Kontakt: 3379 7224, e-mail:

Rach93@hotmail.com.

Ønskes: Non-smoking Ph-D stu-

dent, guest-scientist or foreign-

student.

Område: Frederiksberg v/ 

Falkoner Allé

Periode: Fra 10/4-00, fremleje i 3

mdr., med mulighed for 6 mdr.

Størrelse: 72 kvm, 2-vær.

Udstyr: Delvist møbleret. 

Husleje: Kr. 3.375,00 pr. mdr. + el,

vand og varme. 

Depositum: 3 mdr’s leje. 

Kontakt: Tlf. 2812 3928, 

e-mail: cw@dadlnet.dk.

Område: Først på Amager, 5 min.

fra KUA

Periode: 1/4-00-1/4-01.

Størrelse: 2-vær. lejlighed, 54 kvm.

Udstyr: Stort badevær. og køkken.

Der vil blive indlagt fjernvarme

og termovinduer i begyndelsen

af lejeperioden. 

Husleje: Kr. 4.000,00 excl. varme. 

Depositum: 3 mdr.s leje. 

Kontakt: Tlf. 3258 5066 eller 

2180 6724.

Område: Birkerød, tæt på DTU

Periode 1/5-31/8.

Størrelse: 3 vær. lejlighed, 76 kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret med spise-

køkken.

Husleje: Kr. 5.000 pr. måned inkl.

varme, el og vand + dep.

Kontakt: Tlf. 4582 5233.

Stillinger

▼ Jura

Lektorat i retsvidenskab
Sted: Det juridiske Fakultet.

Emne: Retslære.

Indhold: Arbejdsopgaverne består

hovedsageligt i forskning, un-

dervisning med tilhørende eksa-

mensforpligtelser og admini-

stration på bachelor-, kandidat-

og ph.d.-uddannelsen.

Kvalifikationer: Kvalifikationsni-

veauet for lektorer skal svare til

det, der kan opnås på grundlag

af ansættelse som adjunkt, men

vil kunne være opnået på an-

den måde. Det forudsættes, at

ansøgeren har dokumenteret

videnskabelig produktion på in-

ternationalt niveau.

Ansøgningsfrist: 17/4-00, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.jur.ku.dk/generelt.

▼ Samfundsvidenskab

Eksternt lektorat
Sted: Økonomistudiets kandidat-

del. 

Emne: Anvendte generelle lige-

vægtsmodeller.  

Varighed: 3 år fra 1/9-00. Mindst

100 og maksimalt 500 timer pr.

undervisningsår.

Indhold: Forelæsninger, eksamens-

afholdelse og andre  evaluerin-

ger samt specialevejledning i

Anvendte generelle ligevægts-

modeller på Økonomistudiets

kandidatdel.

Kvalifikationskrav: Udover rele-

vant kandidateksamen kræves

yderligere kvalifikationer i form

af videnskabelige kvalifikatio-

ner i almindelighed, praktisk 

erhvervserfaring og undervis-

ningsmæssige kvalifikationer.

Ansøgningsfrist: 31/3-00.

Opslaget i fuld ordlyd: Rekvireres

hos Hanne Bengtsson, Økono-

misk studienævn, tlf. 3532 3050.

Lektorstilling i Økonomi
Sted: Økonomisk Institut.

Emne: Udviklingsøkonomi.

Indhold: Til stillingen er der knyt-

tet en specifik forsknings- og

undervisningsforpligtigelse in-

den for området udviklingsøko-

nomi. Til stillingen er der gene-

relt knyttet undervisningsfor-

pligtigelse ved økonomistudiet,

matematik-økonomistudiet og

eventuelle nye uddannelsesom-

råder knyttet til fagområdet.

Ansøgeren forventes at kunne

påtage sig undervisning ved

flere fag ved de nævnte uddan-

nelsesområder.

Kvalifikationskrav: Der kræves vi-

denskabelige kvalifikationer in-

den for økonomisk teori eller

dennes anvendelser med særlig

vægt på videnskabelige kvalifi-

kationer inden for udviklings-

økonomi. Endvidere stilles der

krav om pædagogiske kvalifika-

tioner enten i form af en ad-

junktuddannelse eller tilsva-

rende. 

Ansøgningsfrist: 10/4-00, kl.12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger.

▼ Sundhedsvidenskab

Klinisk professorat 
Sted: Klinisk Institut for Intern

Medicin.

Emne: Grenspeciale i reumatologi. 

Omfang: Varig stilling.

Til besættelse: Snarest muligt.

Indhold: Arbejdsopgaverne vil ud

over det kliniske arbejde i ho-

spitalsafdelingen/-klinikken om-

fatte udvikling af fagområdet,

forskning, prægraduat og an-

den universitetsrelateret under-

visning samt forskeruddannelse

og bedømmelsesarbejde.

Ansøgningsfrist: 27/4-00, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.sund.ku.dk eller Perso-

nalekontoret, tlf. 3532 2645.

Lektorstilling, subsidiært
adjunktstilling 
International Sundhed.

Sted: Institut for Folkesundhedsvi-

denskab. 

Til besættelse: Snarest.

Indhold: Arbejdsopgaverne vil

omfatte forskning inden for in-

ternational sundhed og under-

visning i international sundhed,

særligt i forbindelse med 

Master i international Sundhed

(MIH) samt vejledning af ph.d.-

studerende.

Ansøgningsfrist: 6/4-00, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.sund.ku.dk eller Perso-

nalekontoret, tlf. 3532 2645.

Lektorat
Sted: Afdeling for Sundhedstjene-

steforskning, Institut for Folke-

sundhedsvidenskab.

Emne: Sundhedspolitiske analyser.

Ansøgningsfrist: 14/4-00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.sund.ku.dk eller Perso-

nalekontoret, tlf. 3532 2645.

▼ Humaniora

Kandidatstillinger
Sted: Universitetsklinikken, 

Institut for Psykologi.

Indhold: Fire etårige kandidatstil-

linger indenfor børne- og/eller

voksenområdet pr. 1/9-00.

Kvalifikationer: Cand.psych. samt

klinisk erfaring og interesse for

forskning.

Ansøgningsfrist: 15/4-00.

Opslaget i fuldordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger 

eller Personalekontoret, tlf.

3532 2645.

Tutorer
8 tutorer fordelt på fagene 

Arabisk, Assyriologi, Hebraisk,

Nærorientalsk arkæologi, Persisk,

Tyrkisk og Ægyptologi.

Sted: Carsten Niebuhr Instituttet.

Indhold: Tutorerne skal være i

stand til at deltage i et fælles

kursus for Fakultetets tutorer

den 29/4-00 og herefter gå i

gang med planlægningen af et

studiestartsprogram, ruskursus,

herunder udarbejdelse af rus-

materiale. Disse udsendes i be-

gyndelsen af august og ruskur-

sus følger i forbindelse med se-

mesterstart.

Ansøgningsfrist: 23/3-00, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger/.

Tutorer 
Sted: Engelsk Studienævn

Varighed: 50-75 timer pr. stilling

for hele perioden. 

Indhold: Omfatter deltagelse i

planlægningen af ruskursus i

samarbejde med Studienævnet

og studievejlederen samt afhol-

delse af ruskursus. I efterårsse-

mesteret vejleder tutorerne nye

studerende ligesom de i forårs-

semesteret orienterer om eksa-

men og eksamenstilmelding.

Ansøgningsfrist: 27/3-00, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger samt

www.engelsk.ku.dk.

Tutorer
Sted: Studienævnet for Historie

Indhold: Et antal tutorer, der

ansættes med i alt 55 timer

samt et antal tutorer, der

ansættes med i alt 35 timer.

Begge stillinger omfatter delta-

gelse i planlægning af rusintro-

duktion og studieaktiviteter i

august og september 2000.

Ansøgere bedes oplyse, hvilken

type stilling der søges. Søges

begge typer, skal ansøgningen

være prioriterede.

Tutorerne skal være i stand til at

deltage i Fakultetets uddannel-

sesdag den 29/4-00.

Ansøgningsfrist: 27/3-00 med

morgenposten.

Yderligere oplysninger: Studie-

nævnet for Historie, Annie

Lumbye, tlf. 3532 8811.

▼ Naturvidenskab

Post.doc. in meteorology/
climate
Place of employment: Danish 

Center for Earth System Science

(DCESS).

Duration: 1 year 9 months.

Contents: Modelling the feed-

backs that maintain the Earth's

global surface temperature.

Qualification requirements: Ph.D

and strong background in me-

teorology/climate, including the

use of simple conceptual models

and numerical models to study

climate processes.

Deadline for applications: 30/3-00.

The advertisement in full:

www.dcess.ku.dk.

Forskningslektorat
Sted: Zoologisk Institut.

Emne: Arctic terrestrial Ecology.

Varighed: 5 år.

Indhold: Position in Population

Ecology, funded by the Danish

Polar Center. The appointee is

expected to pursue a vigorous

and innovative research pro-

gram concentrating on the po-

pulation dynamics and evolu-

tionary adaptations of verte-

brate keystone species in

Greenland. 

Kvalifikationskrav: Dokumenteret

videnskabelig produktion på 

internationalt niveau.

Ansøgningsfrist: 2/5-00, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger/.

Undervisningsassistent
2 stillinger.

Sted: Afdelingen for Evolotions-

biologi.

Emne: Biologi V (Zoologisk Evolu-

tionsbiologi og Taxonomi).

Varighed: 3/4-00 - 20/5-00.

Ansøgningsfrist: 24/3-00.

Nærmere oplysninger: Peter

Arctander, tlf. 3532 1310.

TAP-Stillinger

Rengøringsinspektør
Sted: Panum Instituttet.

Kvalifikationer: Der lægges vægt

på, at ansøgeren:

Kan bevarer overblikket selv i

pressede situationer; Har erfa-

ring med personaleledelse og

gerne undervisning; Har erfa-

ring i samarbejde i en stor orga-

nisation; Har et godt kendskab 

i anvendelse af edb, planlæg-

ningssystem; Har et godt humør

samt humoristisk sans.

Ansøgningsfrist: 23/3-00, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

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

IT-specialkonsulent
Sted: Tandlægeskolen.

Indhold: Ledelse af IT-Administra-

tionen inkl. personaleledelse af

2-3 medarbejdere, koordinere

hardware- og softwareindkøb,

koordinere opsætning og in-

stallation af hard- og software

samt undervisning og support,

udvikling af IT-systemer til ad-

ministrative, patientrelaterede

og forskningsmæssige opgaver.

Ansøgningsfrist: 20/4-00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger/ 

eller Personalekontoret tlf.

3532 2645. 

Klinisk lærer
Sted: Tandlægeskolen, Afdeling

for Pædodonti.

Omfang: 20 timer / uge.

Emne: Klinisk undervisning samt

avanceret patientbehandling.

Ansøgningsfrist: 15/5-00.

Opslaget i fulde ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger.

Klinisk lærer
Sted: Tandlægeskolen, Afdeling

for Parodontologi.

Omfang: 27 timer / uge fordelt på

to stillinger.

Emne: Undervisning i basal klinisk

parodontologi og klinisk fælles-

undervisning.

Ansøgningsfrist: 15/5-00 med an-

givelse af ønsket timetal.

Opslaget i fulde ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger.

Eksamen

▼ Teologi

Fag: Kandidateksamen.

Periode: 27/3-7/4 begge dage inkl. 

Fag: Grunduddannelsen.

Periode: 3/4-14/4 begge dage inkl. 

Fag: Praktisk Teologi.

Periode: 2/5-12/5 begge dage inkl. 

Tilmelding: Finder sted på Fakul-

tetskontoret, Købmagergade

44-46.

Yderligere oplysninger: Tlf. 3532

3600.

▼ Samfundsvidenskab

Fag: Sociologi. 

Studerende på Sociologisk ba-

chelor- og kandidatuddannelse;

Studerende, der følger supple-

ringsuddannelsen i sociologi;

Studerende, der følger meritfag

på sociologi. 

Termin: Sommereksamen 2000. 

Tilmelding: Linnésgade 22, 1. sal,

ekspeditionen.

Tidsrum: 20-24/3 kl. 9.30-13.15.

Tilmelding kan også ske via inter-

nettet på www.ku.dk/selvbetje-

ning i samme periode. Ved til-

melding via internettet skal du

bruge den tidligere udsendte

pin-kode. 

Afmelding skal ske senest 7 dag

før den fastsatte eksamensdato.

Yderligere oplysninger: Sociolo-

gisk Institut, tlf. 3532 3287.

Fag: Antropologi.

Termin: Sommereksamen 2000.

Tilmelding: Via internettet i uge

13-15 (27/3-14/4) eller på papir-

blanketter i uge 15 (10-14/4).

Tilmeldings- og afmeldingsblan-

ketter kan afhentes på Institut

for Antropologi eller på Fakul-

tetskontoret, og skal afleveres

til Det samfundsvidenskabelige

Fakultetskontor, St. Kannike-

stræde 13, 1169 Kbh. K. 

Meddelelser fra
Københavns Universitet

Boliger: 
Boligannoncering er begrænset til fremlejemarkedet

med formidling af boliger til gæsteforskere og

gæstestuderende. Boligannoncer må kun indrykkes

én gang.



Grunduddannnelsens 2. semester

prøve. 

14-dages opgave, 1998-ordnin-

gen. 

Periode: Udleveres 23/5 og afleve-

res 6/6 senest kl. 14.00 i Recep-

tionen på Institut for Antropo-

logi, i 4 eksemplarer, dog 5 hvis

opgaven må udlånes fra biblio-

teket. 

Grunduddannelsens 4. semester

metodeprøve.

1998-ordningen

Prøven udgøres af et frit skriftligt

arbejde i form af en rapport,

som indleveres i Receptionen på

Institut for Antropologi senest

6/6, kl. 14.00 i 3 eksemplarer,

dog 4 hvis opgaven må udlånes

fra Biblioteket. Evt. afmelding

skal ske senest den 22/5.

Grunduddannelsens bachelor-

essay.

1993-ordningen

Opgaven indleveres senest 15/6 kl.

14.00 i Receptionen på Institut

for Antropologi, i 3 eksempla-

rer, dog 4 hvis opgaven må ud-

lånes fra biblioteket. Evt. afmel-

ding skal ske 1/6.

Overbygningsuddannelsens 

7. semester essay.

(1993 + 1998 ordningen samt

meritstuderende).

Opgaven indleveres senest 19/6 

i Receptionen på Institut for

Antropologi. Evt. afmelding

skal ske 1/6.

Yderligere oplysninger: Institut

for Antropologi, tlf. 3532 3464.

▼ Humaniora

Fag: Asieninstituttet, Institut for

Almen og Anvendt Sprogviden-

skab (Audiologopædi, Fonetik,

Lingvistik, Indoeuropæistik, Da-

tamatisk Lingvistik, Sprogpsyko-

logi, Fremmedsprogspædago-

gik), Institut for Arkæologi og

Etnologi, Carsten Niebuhr Insti-

tuttet for nærorientalske stu-

dier, Institut for Eskimologi, 

Institut for Film og Medieviden-

skab, Institut for Filosofi, Pæda-

gogik og Retorik, Center for

Folkloristik, Institut for Ger-

mansk Filologi, Institut for Hu-

manistisk Informatik, Institut

for Kunsthistorie og Teatervi-

denskab, Institut for Litteratur-

videnskab, Psykologisk Lab., 

Institut for Religionshistorie,

Religionssociologi, Afd. for in-

dianske sprog og kulturer, Øst-

europainstituttet (også Mo-

derne Græsk), Fælleselement

(Humanistisk Videnskabsteori

og Humaniora og Europæisk

Kultur).

Tilmelding: Torvet mellem trappe

17 og 18, KUA.

Følgende fag varetager selv eksa-

menstilmelding: Engelsk Insti-

tut,  Institut for Græsk og Latin,

Institut for Historie,  Musikvi-

denskabeligt Institut, Institut

for Nordisk Filologi (herunder

Finsk, Minoritetsstudier, Center

for Kvinde- og Kønsforskning,

Center for Arbejderkulturstu-

dier), Romansk Institut.

Tilmelding til elementarkursus i

Græsk og Latin foregår i forbin-

delse med undervisningen på

holdene i perioden  13/3-17/3

eller ved henvendelse til koordi-

nator Per Methner Rasmussen,

Købmagergade 50.

Termin: Sommeren 2000.

Tilmelding: Uge 12, 2000.

Yderligere oplysninger: Det hu-

manistiske Fakultet, Studiekon-

toret, Njalsgade 80, Humanist

nr. 2 eller www.hum.fak.ku.dk/

studieinformation.

Musikvidenskab
Til orientering: 

Efter år 2001 kan der ikke aflæg-

ges prøver under studieordnin-

ger for grunduddannelsen æl-

dre end 1996 ordningen, samt

under tilvalgsstudieordninger

ældre end 1998 ordningen.

Uddannelse

▼ Sundhedsvidenskab

Zimbabwe Village Concept Project

er et tværfagligt studenterpro-

jekt, der har til formål at for-

bedre levestandarden i et ud-

valgt landområde i Zimbabwe

igennem aktiviteter indenfor

landbrug, sundhed, vand & sa-

nitet samt opbygning af lokal-

samfundets kapacitet til samar-

bejde og problemløsning.

Indhold: Projektet udsender frem

til 2003 grupper à fem danske

studerende fra forskellige stu-

dieretninger til projektområdet,

hvor de bor og arbejder i syv

måneder. Projektaktiviteter så-

vel som forberedelse, rejse og

leveomkostninger for de ud-

sendte studerende er finansie-

ret af Danida.

Målgruppe: Danske medicin- og

landbrugsstuderende. 

Informationsmøde: 22/3 kl. 19.00,

Rådet, KVL, eller 23/3 kl. 19.00

på Panum Instituttet, forhallen,

Blegdamsvej 3. 

Udsendelse: 7. rotation: 1/2-01 til

1/9-01 og 8. rotation: 1/8-01 til

1/3-02.

Ansøgningsfrist: 15/4-00.

Sendes til: IMCC-kontoret 9.2.2,

Blegdamsvej 3B, 2200 Kbh. N,

att. Zimbabwe VCP. 

Yderligere oplysninger: Se

www.imcc.dk/aktiviteter/

zimbabwe,  eller kontakt Lotte

Stilling Pedersen, e-mail:

lsp@dsr.kvl.dk eller Hanne Niel-

sen, e-mail: sporty_hanne@hot-

mail.com.

Stipendier

Ph.D. Scholarship in Struc-
tural NMR Spectroscopy
Place of employment: Dep. of Pro-

tein Chemestry, Institute of

Molecular Biology.

Period of employment: 3 years

from start of contract.

Contents: Protein structure deter-

mination by Highfield NMR

spectroscopy.

Qualification requirements: 

Master of Science degree 

(or equivalent) in biochemistry,

chemistry or physics.

Deadline for applications: 15/4-00.

This call for application is an ex-

tract on witch the application

can not be placed. For more 

information see 

http://tournesol.molbio.ku.dk.

Fonden af 17-12-1981
Formål: Forskning inden for syg-

domsbekæmpelse. 

Støtte: Et kandidatstipendium, et

seniorstipendium, et ph.d.-sti-

pendium eller et skolarstipen-

dium. Stipendiet bevilges for 

1 år ad gangen, men kan efter

ansøgning forlænges i yderli-

gere 1 + 1 år.

Målgruppe: Kandidatstipendiet/

ph.d.-stipendiet gives fortrinsvis

til yngre forskere, der ønsker at

frigøre sig fra andet arbejde i

en periode for helt at hellige

sig et forskningsprojekt. 

Forudsætninger: 1) Kandidat-/

seniorstipendiet aflønnes som

stipendier under universite-

terne. Det er en forudsætning,

at stipendiaten ikke foretager

sig andet lønnet arbejde i

stipendieperioden uden forud-

gående tilladelse fra fondens

bestyrelse samt at ansøgeren

har dokumenteret udpræget vi-

denskabelige evner, og det til-

deles med henblik på udførelse

eller afslutning af et større vi-

denskabeligt arbejde. 2) Ph.d.-

stipendiet aflønnes efter gæl-

dende overenskomst. Det er en

forudsætning, at udgifterne til

universitetets administration af

stipendiet samt kursusafgift til-

vejebringes fra anden side samt

at ansøgerne enten er eller kan

påregne at blive optaget som

ph.d.-studerende ved et univer-

sitet eller en højere læreanstalt. 

Ansøgning: Indhl. projektbeskri-

velse, budget og oplysning 

om hovedvejleder. Ansøgnings-

skema rekvireres på nedenstå-

ende adresse. I løbet af foråret

kan skema rekvireres fra

www.jpb.dk.

Sendes til: Fondens bestyrelse,

Fonden af 17-12-1981, Advokat-

firmaet Jon Palle Buhl, Valken-

dorfsgade 16, 3., 1151 Kbh. K,

Att.: Advokat Dorrit Engel i 4

eksemplarer.

Ansøgningsfrist: 1/6-00.

Modtagere af legatet vil blive un-

derrettet omkring 1/9-00.

Studier i Europa
Målgruppe: Studerende.

Formål: Studieophold i 2000/2001

uden for Socrates-netværket. 

Steder: Universiteterne i Zürich,

Leipzig og Rostock. 

Ansøgning: Indhl. karakterud-

skrift og udtalelser fra to fag-

lærere.

Sendes til: Lektor Jens Erik Mo-

gensen, Institut for Germansk

Filologi, Njalsgade 80, 2300

Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 24/3-00. 

Nærmere oplysninger: Kan fås

ved henvendelse på e-mail:

jem@hum.ku.dk.

Eleni Nakou Scholarship 
til støtte for dansk-græske 

forbindelser

Et antal stipendier udbydes i sam-

arbejde med Det danske Institut

i Athen. 

Målgruppe: Studerende ved

højere uddannelsesinstitutioner

samt af andre unge, som vil ud-

bygge deres kvalifikationer in-

den for erhvervslivet eller som

søger at styrke den kulturelle

kontakt og forståelse mellem

Danmark og Grækenland i

øvrigt.

Forudsætning: Et ophold på min.

to måneder i Grækenland.

Støtte: Der kan søges et stipendie-

beløb på indtil kr. 10.000.

Ansøgning: Skema rekvireres ved

nedenstående adresse.

Sendes til: Det Danske Institut i

Athen, Herefondos 14, GR 105

58 Athen.

Ansøgningsfrist: 24/4-00. 

Yderligere oplysninger: Tlf. 0030 1

3244644, fax 3247230, e-mail:

info@diathens.com. 

Svar kan forventes senest 1/7-00.

Sommerkursus
Shanghai 

Nordic Centre at Fudan University

er et fælles projekt mellem 14

universiteter i de nordiske

lande og Fudan University. 

Emne: "Introduction to Modern

China". Kurset er tilrettelagt af

de nordiske universiteter og

Fudan University i fællesskab 

og tager sigte på en bred gen-

nemgang af Kinas historiske,

politiske og økonomiske udvik-

ling.

Periode: 3-21/7-00.

Støtte: Der skal ikke betales kur-

susafgift, men deltagerne beta-

ler selv for rejse og ophold. 

Antal pladser: To til rådighed for

hvert af de 14 universiteter, dog

med den mulighed at kunne

indstille i alt 5 studerende til

evt. restpladser.

Ansøgning: Skema med informa-

tionsmateriale kan rekvireres

fra Det internationale Kontor

på tlf. 3532 2918, fax 3532

3900, e-mail: bep@adm.ku.dk.

Sendes til: Det internationale

Kontor, Fiolstræde 24, P.O.B.

1143, 1010 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 28/3-00. 

Ph.d.-stipendier
Indhold: Global Change – Miljø og

Klima under Københavns Uni-

versitet.

Sted: Det naturvidenskabelige 

Fakultet.

Varighed: Et antal 3-årige ph.d.-

stipendier er ledige til uddeling

med tiltrædelse snarest.

Ansøgning: Skema kan rekvireres

på Det naturvidenskabelige 

Fakultetskontor, Øster Vold-

gade 3, 1350 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 10/4-00, kl. 12.00.

Opslagets fulde ordlyd:

www.nat.ku.dk.

Ph.D. Grant in Physical
Oceanography
Extension of deadline for applica-

tions

Place of employment: Danish 

Center for Earth System Science

(DCESS).

Duration: 3 years.

Content: Circulation in the eastern

South Pacific Ocean and/or In-

terannual and interdecadal 

variability in the Pacific Ocean.

The work will mainly consist of

analysis and interpretation of

data collected in the eastern

South Pacific Ocean by DCESS

scientists in collaboration with

research partners from Chile

and other countries but also

may involve analysis of other

available data sets from the

Equatorial Pacific and South 

Pacific regions (TOGA-TAO,

TOPEX-POSEIDON, ...).

Qualification requirements: A 

Master of Science degree in a

relevant area must be comple-

ted prior to start of contract.

Deadline for applications: 21/3-00

at noon.

This call for applications is an ex-

tract on which the application

cannot be based. If you consi-

der applying for the position,

read the full text of the adver-

tisement on the Internet ad-

dress www.ku.dk/led/stillinger/

or ask for it at the Personnel

Office, tel. (+45) 3532 2645.

Legater

The Sasakawa Internatio-
nal Fellowship Fund
Emne: Studierejser i 2000. 

Målgruppe: Ph.d.-studerende til

udenlandske studieophold,

samt af kandidatstuderende til

udvekslingsophold fortrinsvis

ved universiteter, som KU har

samarbejdsaftaler med.

Støtte: Tilskud til studierejselega-

ter på op til kr. 100.000 til dæk-

ning af meromkostninger, der

er forbundet med studierejsen.

Gælder til internationale stu-

dier eller studieprogrammer,

herunder Japan-studier, inden

for samfundsvidenskab, jura og

humaniora for mindst et seme-

sters varighed.

Forudsætning: Ansøgeren må

have en bachelor- eller kandi-

datgrad på ansøgningstids-

punktet, samt skal være ind-

skrevet ved KU. Ansøgere, der

ikke har modtaget tilstrække-

lige legatmidler fra anden side,

vil blive prioriteret. 

Ansøgning: Indhl. projektbeskri-

velse, rammebudget, udtalelse

fra vejleder samt eventuelle 

andre referencer. Såfremt

ansøger tidligere har modtaget

stipendium fra fonden, skal

dette oplyses i ansøgningen.

Særligt skema kan hentes fra

www.ku.dk under Fonde og 

Legater eller rekvireres fra 

Sasakawa fondens administra-

tor.

Sendes til: Stiles til rektor og sen-

des til Sasakawa fondens admi-

nistrator, Flemming Groll, Perso-

nale og Jura, International sek-

tion, Nørregade 10, 1017 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 28/4-00.

Ansøgninger vil blive behandlet i

maj måned, og modtageren vil

få skriftlig besked. 

Observatør, mag.scient.
Julie Marie Vinter 
Hansens rejselegat
Målgruppe: Studerende og yngre

kandidater inden for fagene

astronomi, matematik og fysik.

Kvinder har fortrinsret fremfor

mænd og fagene prioriteres i

nævnt rækkefølge.

Støtte: Til studierejser i portioner

ikke under kr. 5.000. Der ydes

ikke støtte til studierejser, hvis

eneste formål er at deltage i

kongresser, symposier o.l.

Ansøgning: Indhl. oplysninger om

uddannelse, videnskabelige

kvalifikationer, CPR-nummer,

adresse samt studierejsens for-

mål, varighed og budget. 

Sendes til: Stiles til legatets besty-

relse og sendes til Det naturvi-

denskabelige Fakultetssekreta-

riat, Øster Voldgade 3, 1350

Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 14/4-00.

Geografi legater
Prof. Ernst Løfflers legat 

Målgruppe: Yngre kandidater

med geografi som hovedfag.

Støtte: Studier/forskning, herun-

der til rejser.

Tilskud: Én á to portioner, hver på

max. 3500 kr. 

Prof. H.P. Steensbys rejselegat

Målgruppe: Yngre kandidater el-

ler hovedfagsstuderende i geo-

grafi på specialeniveau.

20 Un i v e r s i t e t s av i s e n  5  . 2 0 0 0

EURESCO 
Conferences

Details on 33 conferences

are now available on

www.esf.org/euresco/00/c_c

al00.htm. Application to

any conference is possible

directly via web. The EURE-

SCO Programme covers all

fields of science. Participa-

tion is limited to 100 parti-

cipants and last in general

5 days. Grants to attend

conferences are available

for young researchers from

Europe and Associated

States, as well as (in some

cases) for NIS scientists. 

Essay Context

A Chance To See What Japan Is Like!

The Ministry of Foreign Affairs of Japan announces its 22nd Essay

Contest to offer young people of Europe the opportunity to

study at first hand the diverse facts of Japan today. Around 75

people from the applicants of the Essay Contest in Europe, will

be invited to Japan by the Ministry to participate in the 22nd

Study Tour of Japan. 

Title of the essay: What do you expect of Japan in the Global 

Society in the New Millenium?

Deadline: 31/3-00 at the latest.

The visits to Japan will take place 2 weeks in August and Septem-

ber 2000. 

For rules and regulations please contact the Cultural Affairs 

Section of the Embassy, tel. 3311 3344-5121 or the Embassys

homepage: www.embjapan.dk.
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Tilskud: Én á to portioner, hver på

max. 2500 kr. 

Ansøgning: Der anvendes ikke

skema til ansøgningen. Indehl.

oplysninger om formål, budget

(herunder om støtte andet-

stedsfra) samt om ansøgerens

kvalifikationer.

Sendes til: For begge legaters ved-

kommende gælder, at ansøg-

ning indsendes til prof. Sofus

Christiansen, Geografisk Insti-

tut, Øster Voldgade 10, 1350

Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 3/4-00. 

Tildeling: Ca. 1/5-00

Forskning

Øresundsuniversitetet
Tjenester for industridoktorer.

Formål: At sikre udveksling mel-

lem industri og universiteter

over Øresund.

Emne: Arbejde over sundet for 

industridoktorer (ph.d.-stude-

rende) inden for IT og levneds-

middelområdet. 

Omfang: Et halvt års halvtidsar-

bejde eller 3 måneders heltids-

arbejde. 

Støtte: Universiteterne finansierer

50% af lønnen og EU's Interreg-

projekt finansierer resten. 

Forudsætning: Virksomheden skal

ligge i Øresundsregionen og

skal bidrage med arbejdsplads,

vejledning, diverse omkostnin-

ger mv.

Ansøgning sendes til: De respek-

tive fakulteter for bedømmelse,

prioritering og underskrivelse.

Fakulteterne videresender

ansøgningerne med en priorite-

ringsliste til Ulla Kockum, Øre-

sundsuniversitetet, Box 117, 

221 00 Lund senest den 24/3-00.

Yderligere oplysninger: Vedr. per-

sonalespørgsmål kontakt

Karsten Christensen, tlf. 3532

2775, e-mail kch@adm.ku.dk.

Øvrige spørgsmål kan rettes til

Ulla Kochum, tlf. +46 46222

0968, e-mail: ulla.kochum@ore-

sund.lu.se.

Team Danmark
Emne: Støtte til projekter og sti-

pendier relateret til eliteidræt

inden for de humanistiske vi-

denskaber, samfundsvidenska-

berne og naturvidenskaberne.

Støtte kan endvidere søges til

forberedelsesstipendier, frikøb

af seniorforsker samt til studier

i udlandet og gæsteforskere.

Formål: At udvikle og forstærke

idrætsforskningsmiljøer i Dan-

mark.

Projekter: Forskningsprojekter

kan være flerårige (indtil 3 år),

enkeltprojekter eller udviklings-

arbejder inden for eliteidræt.

Ansøgning: Obligatorisk skema

kan rekvireres på tlf. 4326 2522.

Sendes til: Team Danmark, Idræt-

tens Hus, 2605 Brøndby.

Ansøgningsfrist: 1/5-00.

Forskerudvekslingsaftaler
Mulighed for udveksling til Japan

og Portugal.

Formål: At stimulere forskermobi-

liteten mellem de respektive

lande m.h.p. at forstærke ud-

dannelsen af forskerstude-

rende. 

Forudsætning: At ansøgeren ak-

tivt indgår i en eller flere af lan-

dets forskeruddannelsesmiljøer

og bidrager til at udbygge kva-

liteten af forskeruddannelsen.

Ansøgeren skal selv sørge for

kontakt med en relevant værts-

institution.

Portugal:

Støtte: Tilskud til rejse- og op-

holdsudgifter i samarbejde med

Ministerio da Ciencia da Tech-

nologia (ICCTI). 

Ansøgning: Bilagt CV, redegørelse

for formålet med opholdet samt

invitation fra værtsinstitution.

Japan:

Støtte: Tilskud til rejse- og op-

holdsudgifter i samarbejde med

Japan Society for the Promotion

of Sciences (JSPS). Seniorfor-

skere kan søge ophold for en

periode af 14-30 dage, postdocs

kan søge ophold for en 12

måneders periode. 

Ansøgning: Skema kan rekvireres

fra nedenstående adresse.

Ansøgninger sendes til: 

Rektorkollegiets Sekretariat,

Vester Voldgade 121A, 4. sal,

1552 Kbh. K. på engelsk i 2 ek-

semplarer. 

Ansøgningsfrist: 31/3-00.

Yderligere oplysninger: Iben

Böhling With, tlf. 3392 5410, 

e-mail: iw@rks.dk.

Prisopgaver

Interbrew-Baillet Latour
Health Prize
Value: BEF 6,000,000 – EUROS

150,000.

Theme for 2001: The tubercolosis.

Candidatures shall be sent to: The

Secretary general of the Fonds

National de la Recherche Scien-

tifique, Rue d'Egmont 5, B-1000

Bruxelles. 

No later than: 15/9-00. 

An account of the candidate's

work, of at least three pages

written in English, shall be sent

by the proposer.

Further information: Tel. 32 (0)2

504 9211, fax 32 (0)2 504 9292,

e-mail: mjsimoen@fnrs.be.

Kurser

Introduktionsundervisning i 

REX-databasen, Amager

21/3 kl. 15.15-17.00

22/3 kl. 17.15-19.00

27/3 kl. 18.00-19.30

Introduktionsundervisning i 

REX-databasen, Fiolstræde

23/3 kl. 10.15-12.00

28/3 kl. 17.15-19.00

Undervisning i REX-emne, 

Slotsholmen

22/3 kl. 13.15-15.00 Teologi

Introduktionundervisning i 

REX-databasen på engelsk

30/3 kl. 15.15-17.00 Fiolstræde

Personlig eller telefonisk henven-

delse til Det Kgl. Biblioteks 

servicetelefon, tlf. 3347 4747* 1.

AEGEE Sommeruniversitet
Emne: Sommeruniversiteter i 80

forskellige universitetsbyer i 

Europa. 

Tidspunkt: Kurser af to ugers va-

righed i juli eller august 2000.

Pris: Ca. kr. 800.

Målgruppe: Sommeruniversiteter

er åbne for studerende fra alle

fakulteter. 

Arrangør: Den europæiske stu-

denterforening AEGEE. 

Yderligere oplysninger:

www.aegee.ku.dk eller tlf. 

2812 4522.

Tilmelding: 21-23/3 kl. 15.00-19.00

i Studenterhuset, Købmager-

gade 52.

Møder

Polymorfien
Emne: Prionsygdomme – aktuel

status ved Niels Jørn Dalsgaard,

Neuromedicinsk afdeling, Rigs-

hospitalet.

Tid: 21/3-00 kl. 15.00.

Emne: Generalforsamling og op-

læg om Paratyfus B udbrud i 

Alanya, Tyrkiet ved Kåre

Mølbak, Afd. for Mave-Tarm 

Infektioner og Afd. for Epide-

miologisk Forskning, SSI.

Tid: 28/3 kl. 14.15.

Sted: Statens Serum Institut, 

Artillerivej 5, bygning 37,

frokoststuen.

Yderligere oplysninger: 

Aase Jensen, tlf. 3268 8161, 

e-mail: ase@ssi.dk.

Studentermenigheden
ved Trinitatis Kirke
Emne: Hvor kommer lyset fra? 

Et strejftog i oplysningens og

pædagogikkens idéhistorie ved

forfatter og lektor Ove Kors-

gaard.

Tid: 21/3, kl. 20.00.

Sted: Trinitatis Sognehus, Pile-

stræde 67.

Emne: Introduktion til J. S. Bach 

i anledning af 250-året for kom-

ponistens død. Ved kantor Per

Enevold og organist Inge Bøn-

nerup.

Tid: 27/3, kl. 15.15.

Sted: Trinitatis Kirke, Orgelpulpi-

turet.

Yderligere oplysninger ved stu-

dentermenighedens sekretær,

Carl Fuglsang, tlf. 3393 0183.

Dansk Funktionel 
Grammatik
Emne: Opdagelsen af det per-

fekte skriftsystem. Maya-hiero-

glyffer ved Søren Wichmann,

KU.

Tid: 22/3 kl. 14.00-16.00.

Emne: Text commenting in Eng-

lish and German academic texts

ved Gabriele Graefen, Univ.

München.

Tid: 29/3 kl. 14.00-16.00.

Sted: KUA, Njalsgade 80, lokale

16.1.21.

Yderligere oplysninger: 

Tlf. 3532 8170 eller e-mail:

lfj@coco.ihi.ku.dk.

Det internationale Kon-
tors Orienteringsmøder
Emne: Studieophold i udlandet

2000-2001.

Tid: 22/3 og 8/5 kl. 15.00.

Sted: Studiegården, Anneks B,

Studiestræde 6.

På Det internationale Kontors

orienteringsmøde, vil du blandt

andet kunne høre om mulighe-

der for at søge ud, ansøgnings-

procedurer samt få generel in-

formation om studieophold i

udlandet.

Yderligere oplysninger: Det inter-

nationale Kontor, Fiolstræde 24,

2., 1010 Kbh. K, 

tlf. 3532 2626, eller

www.ku.dk/sa/inter/.

Åbningstider: Ekspedition: Man-

fredag  kl.10.00-15.00, 

Bibliotek: Man-torsdag kl.10.00-

15.00, Vejledning: Man-torsdag

kl.13.00-15.00.

Møderækken om 
sundhedsøkonomi
Emne: DRG-priser – Hvordan og til

hvad?

Oplæg: Prof. Hans Keiding, Afde-

ling for Sundhedstjenesteforsk-

ning.

Tid: 27/3-00, kl. 14.00-16.00.

Sted: Sofastuen, Panum Institut-

tet.

Yderligere information: www.

pubhealth.ku.dk/~hake/sundok.

Sekretær: Bente R. Holm. Direkte

tlf.: 3532 6250   Fax: 3532 7629

E-mail:

B.Holm@pubhealth.ku.dk 

Web: www.pubhealth.ku.dk/stf/

index-d.html

Studentermenigheden på
Amager
Emne: I begyndelsen var ordet

(Johannesevangeliet 1,1-18) ved

Lektor Jette Lundbo Levy og

lektor Lone Fatum.

Tid: 28/3 kl. 19.30.

Sted: Hans Tausens Kirke, 

Halfdansgade 6.

Yderligere oplysninger: 

Tlf. 3532 8017.

Kvindeligt Selskab
Emne: Generalforsamling – Kun

for medlemmer.

Tid: 29/3 kl. 19.30.

Sted: Christians Brygge 3.

Yderligere oplysninger: 

Tlf. 3313 5088.

Amnesty Insternationals
Studentergruppe
Titel: Forhold mellem religion og

Menneskerettigheder

Oplæg: Lektor Margit Warburg,

Inst. f. Rel.hist. KU, Lektor Tim

Jensen, Cent. f. Rel. SDU, Dr.

Stig Toft Madsen, NIAS KU, Dr.

theol. Jacob Wolf, Inst. f.

Syst.Teol. KU

Tid: 30/3-00, kl. 19.45-22.00

Sted: Studenterhuset, Det røde

Rum, Købmagergade 52

Pris: Fri entré.

Studenterkredsen
Emne: Augustins filosofiske dialo-

ger ved valgmenighedspræst

Torben Damsholt.

Tid: 31/3 kl. 20.00.

Sted: Vartov, Farvergade 27, op-

gang H.

Yderligere oplysninger: 

Tlf. 3888 9727.

Sammenslutningen af
Katolske Studerende
Emne: Rosens Navn temadag.

Tid: 1/4 kl. 13.00.

Sted: Jesu Hjerte Kirke, Stenos-

gade 4, 1616 Kbh. V.

Yderligere oplysninger: 

Tlf. 3325 3254, 2345 5404,

www.saks-dk.org eller 

e-mail: abj@saks-dk.org. 

Seminarer og
workshops

Biokemisk Forening
Symposium: RNA 2000 – Polari-

zing Genetic Information  by

RNA Localization.

Time: 22/3 at 14.00-17.00.

Place: Geologisk Museum, Øster

Voldgade 5-7, 1. sal, aud. 

Abstracts: www.biokemi.org.

Further information: Steen 

Gammeltoft, tlf. 4323 3455, 

e-mail: SG@DCB-GLOSTRUP.DK.

Åbningsudstilling
Udstillingen: Når nyrerne svigter...

Tid: 29/3 kl. 16.00.

Sted: Medicinsk-historisk Muse-

um, Bredgade 62, auditoriet.

Foredragsholdere: Cand.phil. Lars

Ole Andersen, prof., dr.med.

Jørn Giese, konsulent, dr.med.

Hans Ejlif Jørgensen.

Yderligere oplysninger: 

Tlf. 3532 3800 eller e-mail:

med.hist.museum@MHM.ku.dk.

Samfundsmagten og
magten i samfundet i
Danmark før 1350
Seminarrække. En række forskere

vil belyse det overordnede

emne ud fra en tværfaglig vin-

kel. Seminarrækken fortsættes 

i efteråret 2000 og vil blive af-

rundet med et flerdages sympo-

sium i foråret 2001. 

Emne: Stiftere og stifterrettighe-

der ved sognekirker ved redak-

tør, cand.mag. Ebbe Nyborg,

Danmarks Kirker.

Tid: 30/3 kl. 15.00-17.00.

Sted: KUA, Njalsgade 80, lokale

16.1.114.

Arr.: Institut for Historie, lektor-

vikar, mag.art. Michael H. 

Gelting tlf. 3532 8282, e-mail:

gelting@hum.ku.dk.

Åbningskonference
Emne: Unge og demokrati. 

I anledning af åbning af Center

for Ungdomsforskning (CeFU)

på RUC afholdes konference.

Tid: 31/3 kl. 13.00-15.00.

Sted: RUC, Kommunikationsvej 1,

P10, Roskilde.

Tilmelding og yderligere oplysnin-

ger: Center for Ungdomsforsk-

ning, RUC P10, Kommunikati-

onsvej 10, 4000 Roskilde, tlf.

4674 2300, fax 4674 3070 eller

e-mail: CeFU@ruc.dk.

Kristendomshistorie på
tværs
Emne: Et seminar om identitet og

faglig profil for faget kristen-

domshistorie. Med dette semi-

nar vil vi gerne sætte fokus på

kristendomshistoriens mulighe-

der for at gå på tværs – meto-

disk, fagligt og indholdsmæs-

sigt. 

Tid: 7-8/4 kl. hhv. 14.30-19.00 og

kl. 9.15-17.00.

Sted: Carsten Niebuhr Instituttet,

aud. U5.

Deltagere: Cand.mag. Lene Buck;

mag.art., lektor Tove Tybjerg;

dr.theol., lektor Per Bilde;

dr.theol., lektor Carsten Breen-

gaard; cand.mag., undervis-

ningsassistent Morten Thomsen

Højsgaard; ph.d., adjunkt Peter

Westergaard; mag.art., lektor

Tim Jensen; cand.theol., forsk-

ningsassistent Karen Marie

Mortensen; cand.mag., under-

visningsassistent Lakshmi 

Sigurdsson; lic.theol., lektor Lars

Kruse-Blinkenberg; mag.art.,

lektor Hans Jørgen Lundager

Jensen; dr.theol., professor

emeritus Søren Giversen.

Arrangører: Lakshmi Sigurdsson,

Lene Buck og Morten Thomsen

Højsgaard.

Yderligere oplysninger: 

Tlf. 4913 2647.

Ph.D. Course
Topic: Movement and Movement

Culture in an Ecological Per-

spective – Theories and 

Methods.

Time: 10-14/4 kl. 10.30-17.00.

Place: Institute of Exercise and

Sport Sciences, University of

Copenhagen, Nørre Allè 51.

Course elements: Short lectures of

experts to introduce into rele-

vant research examples, presen-

tations of Ph.D. students and

discussions with the issue to

give help and consultation to

the students research project.

The detailed program depends on

the number of participants and

the content of their research

projects.

Possible participants: Reinhard

Stelter, KU; Niels Kayser Nielsen,

AU; Klaus Moegling,Kasse;

Søren Nagbøl, KU; Søren Dam-

kjær, KU; Jørn Hansen, Odense;

Henning Eichberg, Gerlev.

The decision about how many

and which experts will partici-

pate, depends on the number

of participating students and

on the themes of their projects. 

The deadline of application is:

14/3-00.

Application should be sent to: 

E-mail: kdietrich@ifi.ku.dk or

mboystrup@ifi.ku.dk.

Further information: Reinhard

Stelter or Maybritt Boystrup,

tel. 3532 0811.

SNAK-seminar
Sociologisk Netværk Aalborg

København et nystartet samar-

bejde mellem sociologistude-

rende på henholdsvis Aalborg

og Københavns Universitet. Se-

minaret har til formål at skabe

en kontakt mellem de stude-

Meddelelser fra
Københavns Universitet

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

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

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

ligere oplysninger. Afleveringsfrist fremgår af kolofon på side 2.



rende og et fagligt forum, hvor

de studerende, på tværs af in-

stitutter og årgange, kan disku-

tere og udveksle ideer. 

Emne: Uddannelsesinstitutioner-

nes tilgang til sociologi og ind-

blik i udvalgte forskningspro-

jekter ved de respektive uddan-

nelser.

Tid: 14-16/4.

Sted: Sociologisk Institut, Linnés-

gade 22 og 25, København.

Foredragsholdere: Jens Tonboe,

Allan Madsen, Mikael Carle-

heden, Margareta Bertilsson,

Ole Riis og Lars Bo Kaspersen.

Pris: Kr. 200, inklusiv forplejning.

Billetter købes Sociologisk Insti-

tut, senest 5/5-00.

For yderligere information: 

Kontakt Linda Thorsager, tlf.

3296 3601.

International konference
Emne:Discrimination and Tolera-

tion

The ambition of the conference is

to contribute to af renewed

agenda for thinking about dis-

crimination and toleration in a

world that is increasingly seen

in terms of globalization and

multiculturalism.

Tid: 7/5-9/5-00.

Sted: Københavns Universitet.

Tilmeldingsfrist: 1/4-00.

Yderligere oplysninger: Jette 

Johannesen, tlf. 3330 8847, 

e-mail: jo@humanrights.dk.

Arranggør: Det Danske Center for

Menneskerettigheder.

www.humanrights.dk

Disputatsforsvar

▼ Humaniora

Arkivar, ph.d. Tyge Krogh

Titel: Oplysningstiden og det ma-

giske, henrettelser og korpor-

lige straffe i 1700-tallets første

halvdel.

Tid: 31/3-00, kl. 13.00 præcis.

Sted: KUA, Njalsgade 80, lokale

8.1.13.

Officielle opponenter: Prof., dr.jur.

Inger Dubeck og prof., dr.phil.

Ole Feldbæk.

Opponenter ex auditorio kan

melde sig til dekanen eller den,

der leder forsvaret. 

Afhandlingen udgives på Samle-

rens Forlag og kan erhverves

hos boghandlerne for kr. 350.

Bedømmelsesudvalgets indstil-

ling kan rekvireres til kr. 1 pr.
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Tid: 20/3 kl. 10.15-12.00

Sted: Købmagergade 46, stuen, aud. 3

Arr.: Institut for Bibelsk Eksegese, tlf. 3532 3645

Septuaginta
Prof. Nikolaus Walter, Naumburg

Tid: 20/3 kl. 14.00-16.00

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

Arr.: Institut for Bibelsk Eksegese, tlf. 3532 3645

Nikolaitterne
Prof. Nikolaus Walter, Naumburg

Tid: 20/3 kl. 16.15

Sted: Studiegården, Studiestræde 6, anneksaud. A

Arr.: Det humanistiske Fakultet, Bjørn Ekmann,

tlf. 3532 8174

Bedre uden ring? Det papirløse
samliv i de to tyske stater siden
1970'erne
Marcella Schmidt Levine, Institut for Germansk

Filologi

Tid: 20/3 kl. 19.30

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

Arr.: Videnskabernes Selskab, tlf. 3343 5311 

Nordatlantens dannelse og basalter
på Grønland og Færøerne 
Seniorforsker, dr.scient. Lotte Melchior Larsen

Tid: 20/3 kl. 20.00

Sted: Panum Instituttet, Blegdamsvej 3, 

Dam Auditoriet

Arr.: Biologisk Selskab, tlf. 3532 1227

The Insect and Crustacean 
Neuroendocrine Systems
Dick Nässel, University of Stockholm

Cleptocracy, Socialism and 
Democracy: The Case of Tanzania
Prof. Mats Lundahl, Stockholm

Tid: 21/3 kl. 13.15

Sted: Købmagergade 46, 4., aud. 12.

Arr.: Center for Afrikastudier, tlf. 3532 2585

Tid: 21/3 kl. 15.00

Sted: Engelsk Institut, lærerværelset

Arr.: Ph.d.-studerende ved Engelsk Institut, 

tlf. 3532 8628

Gender and the Transmission of Texts,
1680-1740
Ekstern lektor Marlene Edelstein

Tid: 21/3 kl. 16.00-18.00

Sted: Studiegården, anneksaud. A

Arr.: Institut for Nordisk Filologi og Institut for

Litteraturvidenskab, tlf. 3532 8811

Ti historier fra trediverne
Elias Bredsdorff og Jakob Heuseler

Tid: 22/3 kl. 11.00-13.00

Sted: Snorresgade 17-19, 3. sal, lokale 368

Arr.: Østeuropainstituttet, tlf. 3532 8540

Den polske kirke i 1990'erne
Ph.d.-stipendiat Martin Kierulff-Jørgensen

Tid: 22/3 kl. 19.00

Sted: KUA, Njalsgade 80, lokale 14.2.50

Arr.: Filosofa 

e-mail: m_roepcke@hotmail.com.

Entré: kr. 10,-

Semiotik & Kognition
Per Aage Brandt

Tid: 22/3 kl. 19.00-21.00

Sted: Studiestræde 6, Anneksaud. A 

Arr.: Sociologisk Udsyn

Introduktion til forholdet mellem 
medier og offentlighed med udgangs-
punkt i Luhmann's systemteori
Prof. Lars Qvortrup

Tid: 22/3 kl. 20.00

Sted: Panum Instituttet, Blegdamsvej 3, 

Dam Auditoriet

Arr.: Biologisk Selskab, tlf. 3528 2592

Sulfolobus Genome – From Genomics
to Biology
Roger A. Garrett

Tid: 24/3 kl. 11.00-13.00

Sted: KUA, Njalsgade 80, lokale 17.1.32

Arr.: Studienævn for Germansk Filologi, 

tlf. 3532 8174

Selvrefleksion som poetik i Novalis:
"Heinrich von Ofterdingen"
Stud.mag. Ane Langager Ellegaard

Tid: 24/3 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, Njalsgade 80, lokale 8.1.13

Arr.: Fakultetets Forsknings Fredage, 

tlf. 3532 9153

The Crisis of Experience in a 
Post-Subjective Age
Prof. Martin Jay, Berkeley

Tid: 23/3 kl. 10.00-12.00

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

Arr.: Studienævn for Systematisk Teologi, 

tlf. 3532 3675

Karl Barths syn på dåb og kirke-
medlemskab
Lektor Bent Flemming Nielsen

▼ Sundhedsvidenskab

Cand.odont. Nuno Vibe Hermann

Titel: Craniofacial morphology

and growth in infants and

young children with lip and

palate.

Tid: 21/3-00 kl. 14.00.

Sted: Panum Instituttet, Dam

auditoriet.

Yderligere oplysninger:

www.sund.ku.dk/Phd/NY.htm.

B.Sc. Daniel Dodoo

Titel: Correlates of antibody-

mediated immunity against

Plasmodium falciparum malaria

in Ghanaian children. 

Tid: 24/3-00, kl. 12.00.

Sted: Panum Instituttet, Hanover

aud.

Afhandlingen kan rekvireres ved

henvendelse til: vejleder Lars

Hviid, Epidemiafdelingen M

Jens Anders Kovsted

Titel: Topics in Development Eco-

nomics: Financial Sector, Child

Health and Reconstruction

From War.

Tid: 6/4-00, kl. 14.00.

Sted: Store Øvelsessal, Økonomisk

Institut, Studiestræde 6, 2. sal.

Yderligere oplysninger: Det vil

være muligt at rekvirere eksem-

plarer af afhandlingen ved hen-

vendelse til Økonomisk Institut

på tlf. 3532 3011.

Cand. scient. pol. Manni Crone

Titel: Etikkens genkomst – en ud-

fordring for sociologien?

Tid: 14/4-00, kl. 13.00 præcis.

Sted: Sociologisk Institut, Linnés-

gade 25, Salen, 1 sal.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan købes på Sociologisk

Institut fra den 31/3-00 på tlf.

3532 3280.

side ved Kompendieudsalget

Humaniora, tlf. 3532 9161 kl.

10.00-14.00 og 17.00-19.00.

ph.d. forsvar

▼ Samfundsvidenskab

Lars Even Rasmussen

Titel: Local Housing Markets with

Partial Rent Control.

Tid: 29/3-00, kl. 15.00.

Sted: Store Øvelsessal, Økonomisk

Institut, Studiestræde 6, 2. sal.

Yderligere oplysninger: Det vil

være muligt at rekvirere eksem-

plarer af afhandlingen ved hen-

vendelse til Økonomisk Institut,

tlf. 3532 3011.

Formålet med foredraget er at belyse den katol-

ske kirkes rolle i Polen i 1990’erne. Efter kommu-

nismens fald har kirken og det øvrige polske sam-

fund undergået store forandringer. Foredraget

sætter spørgsmålstegn ved hvordan kirken og

den politiske udvikling har påvirket hinanden.
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Sted: Panum Instituttet, Dam au-

ditoriet.

Yderligere oplysninger:

www.sund.ku.dk/Phd/NY.htm.

Cand.med. Signe Frahm Bjørn

Titel: Histological studies of pro-

teolytic enzymes in human pla-

centa and uterine tumors, and

of the mammary gland in mice

rendered deficient for the

plasminogen gene.

Tid: 24/3-00, kl. 14.00.

Sted: Amtssygehuset i Herlev, lille

auditorium.

Yderligere oplysninger:

www.sund.ku.dk/Phd/NY.htm.

Cand.med. Lars Alling Møller

Titel The occurence of lower uri-

nary tract symptoms and associ-

ated factors in women age 40-

60 years – a one year follow-up

study.

Tid: 24/3-00, kl. 15.00.

Sted: Glostrup Sygehus, auditorie

C.

Yderligere oplysninger:

www.sund.ku.dk/Phd/NY.htm.

Haider Ahmed Giha

Titel: Antigenic variation in Plas-

modium falciparum malaria:

studies from an area of seaso-

nal and unstable transmission.

Tid: 27/3-00, kl. 14.00.

Sted: Panum Instituttet, Dam au-

ditoriet. 

Yderligere oplysninger:

www.sund.ku.dk/Phd/NY.htm.

Cand.scient. Susanne Hougaard

Titel: Inactivation of transforming

growth factor beta type II re-

ceptor in small cell lung cancer.

Tid: 31/3-00, kl. 14.00.

Sted: Teilumbygningen, audito-

rium A.

Yderligere oplysninger:

www.sund.ku.dk/Phd/NY.htm.

▼ Humaniora

Henriette Buus

Titel: Sundhedsplejerskeinstitutio-

nens dannelse – en interpella-

tionsanalyse.

Tid: 24/3-00, kl. 13.00 præcis.

Sted: Institut for Arkæologi og 

Etnologi, Vandkunsten 5, audi-

torium C (ind over gården).

Yderligere oplysninger: Et antal

eksemplarer af afhandlingen er

fremlagt til gennemsyn og

hjemlån i Det Kgl. Biblioteks in-

formation på KUA og til gen-

nemsyn på Det Kgl. Biblioteks

læsesal Øst, KUA samt på Insti-

tut for Arkæologi og Etnologi,

Vandkunsten 5., 1467  Kbh. K.

Cand.psych. Annette Aboulafia 

Titel: Cognitive and social aspects

of computer-mediated work:

Towards activity based research

paradigm.

Tid: 28/3-00, kl. 13.00 præcis.

Sted: Det Humanistiske Fakultet –

lokale 16.1.20

Yderligere oplysninger: Et antal

eksemplarer af afhandlingen er

fremlagt til gennemsyn og

hjemlån i Det Kgl. Biblioteks in-

formation på KUA og til gen-

nemsyn på Det Kgl. Biblioteks

læsesal Øst, KUAsamt på Insti-

tut for Psykologi, Njalsgade 80,

2300 Kbh. S.

Tid: 27/3 kl. 15.00

Sted: Nørre Allé 51, St. aud. 

Arr.: Institut for Idræt, tlf. 3532 0829

Foundations of an Ecological Theory
of Human Movement 
Prof. Knut Dietrich

Tid: 27/3, kl. 16.00-18.00

Sted: Carsten Niebuhr Instituttet, 

Snorresgade 17-19, lokale U3 

Arr.: Palæstina-Gruppen ved CNI, tlf. 3532 9600

The Development of Democratic 
Structures within the Palestinian 
National Authority 
PLC-medlem Rawiya Shawwa, Gaza By 

Tid: 27/3 kl. 16.15.

Sted: Studiegården, Studiestræde 6, 

anneksaud. A.

Arr.: Det humanistiske Fakultet, Bjørn Ekmann,

tlf. 3532 8174

Den kontroversielle kærlighed. 
Tristan og Isolde. Fra høvisk middel-
alderdigtning og frem gennem 
århundrederne
Katrine Prassé, Institut for Germansk Filologi

Tid: 27/3 kl. 19.30

Sted: CUF, Gl. Kongevej 5, 5.

Arr.: NETLA, www.netla.dk eller e-mail:

netla@netla.dk

Nyere tilgange til studiet af sociale
bevægelser
Hanne Veber, Institut for Antropologi

Tid: 27/3 kl. 20.00

Sted: Teologisk Fakultet, Kældercaféen, 

Købmagergade 44 o.g

Arr.: Selskabet for Kunst og Kristendom, 

tlf. 3538 8616

Treenigheden – skulptur og 
kristendom
Hein Heinesen, Kunstakademiet

Tid: 28/3 kl. 15.15-17.00

Sted: Leifsgade 33, 3. lokale 305

Arr.: NIAS, tlf. 3254 8844 

Nordic Response to Burma´s 
Democracy Movement 
Dr. Maung Myint, Center for Pacific Asia Studies,

Stockholm University

Den seksuelle frigørelse
Preben Hertoft

Tid: 28/3 kl. 16.00-18.00

Sted: Studiegården, anneksaud. A

Arr.: Institut for Nordisk Filologi og Institut for

Litteraturvidenskab, tlf. 3532 8811

Tid: 29/3 kl. 11.00-13.00

Sted: Snorresgade 17-19, lokale 368

Arr.: Østeuropainstituttet, tlf. 3532 8528

Nye tendenser i russisk 
historieskrivning
Seniorforsker Vadim Roginskij, Videnskabernes

Akademi, Moskva

Tid: 29/3 kl. 20.00

Sted: Panum Instituttet, Blegdamsvej 3, Dam Au-

ditoriet 

Arr.: Biologisk Selskab, tlf. 3532 1667

Strategies for Prediction of Orphan
Protein Function
Søren Brunak, DTU

Tid: 30/3 kl. 10.00-12.00

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

Arr.: Institut for Systematisk Teologi, 

tlf. 3532 3675

Dåb og kirkemedlemskab. 
Case-studier blandt kulturkristne, ind-
vandrere og nye kristne i Danmark
Lektor Hans Raun Iversen

Tid: 31/3 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, Njalsgade 80, lokale 6.1.48

Arr.: Fakultetets Forsknings Fredage, 

tlf. 3532 9153

Undoing: American Plotting at
the End of the 20th Century
Prof. Catherine Callagher, Berkeley

Tid: 30/3 kl. 16.15-17.45

Sted: Fredericiagade 18, 1. sal

Arr.: Copri, tlf. 3345 5050

Globalisering, politikkens 
forandring og international
styring
Seniorforsker Morten Kelstrup

Tid: 30/3 kl. 19.30

Sted: Kældercaféen, Købmagergade 44 o.g.

Arr.: Søren Kierkegaard Selskabet, tlf. 3376 6922

Her vil ties...
Lektor, cand.phil. Flemming Harrits

Tid: 31/3 kl. 11.00-13.00

Sted: KUA, Njalsgade 80, lokale 17.1.32

Arr.: Studienævn for Germansk Filologi, 

tlf. 3532 8174

Funktionale Pragmatik
Dr. Gabriele Graefen, München

Tid: 31/3, kl. 14.00-16.00 

Sted: Carsten Niebuhr Instituttet, 

Snorresgade 17-19, lokale U3 

Arr.: Palæstina-Gruppen ved CNI, tlf. 3532 9600

Architecture and Archeology in 
Ayyubide period (1178-1250) 
in Jerusalem 
Dr. Mahmoud Hawari, al-Quds University 

7641, Rigshospitalet, Tagensvej

20, 2200 Kbh. N.

Cand.med. Thomas Rasmussen

Titel: Identification and Characte-

rization of Clonal Cells in Pa-

tients with Multiple Myeloma.

Tid: 24/3-00, kl. 13.00.

Sted: Medicinsk-Historisk

Museum, Bredgade 62.

Afhandlingen kan rekvireres ved

henvendelse til forfatteren,

Hæmatologisk Lab. 54P4, 

Herlev Amtssygehus, Herlev

Ringvej 75, 2730 Herlev.

Cand.scient. Søren Bregenholt

Frederiksen

Titel: Functional characterization

of lamina propria CD4+ T-cells

in an experimental model of in-

flammatory bowel disease.

Tid: 24/3-00, kl. 14.00.

Meddelelser fra
Københavns Universitet

Foredraget tager udgangspunkt i den tyske socio-

log Ulrich Becks opfattelse af globalisering, poli-

tik og hvad han kalder ‘den anden modernitet’.

Især vil opfattelsen af begrebet globalisering,

Catherine Gallagher, professor i engelsk litteratur

ved University of California, Berkeley er en cen-

tral skikkelse i udviklingen af New Historicism.

Den engelske romans historie, repræsentationen

af seksualitet samt sammenfletningen af fiktions-

former og sociale diskurser er smagsprøver på an-

dre af Gallaghers interessefelter.

overgangen til et verdenssamfund og udviklin-

gen af nye styringsmåder i det internationale

samfund blive diskuteret.
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Rygtet om undervisning i
argentinsk tango kunne
ikke holde bagsidens

medarbejdere væk. Er psyko-
logi røget med på den nye 
tangotrend? Eller vil de afprøve
Dansk Industris debatoplæg
“Der skal to til tango”?

Lokalet er dunkelt belyst da
vi dukker op i Kanin Dræberen,
de psykologistuderendes møde-
sted på KUA. I aftenens Tors-
dagsbar koster alt 10 kroner.
Det er lidt over normalen, men
i aften går overskuddet til de
studerendes blad Input.

Stemningen tegner godt. Po-
sitive vibrationer og masser af
tøsesnak præger atmosfæren.
Alle er åbenhjertige og vil
gerne snakke. Laver de mon
skjulte psykologiske observatio-
ner, mens vi snakker? Den ka-
rakteristiske mørklægning gør
sit til den løsslupne stemning,
men fornemmelsen er klar: De
psykologistuderende er meget
åbne og absolut ikke generte.

Marie Høgh Thøgersen er
med til at arrangere aftenens
Torsdagsbar. Hun er i festhu-
mør og håber at Torsdagsbaren
får succes.

– Målet med Torsdagsbaren
er at skabe socialt samvær på
tværs af årgangene, siger hun.

– For ti år siden besatte nogle
studerende lokalet her. Det har
været med til at opbygge en
særlig stemning omkring stu-
diet og særlig Kanin Dræberen,
fortsætter Marie Høgh Thøger-
sen.

Universitetsavisens anmel-
dere mærker efter og fornem-

mer godt en specielt psykologi-
ånd. Den oser af sociale net-
værk mens lugten af jantelov
for længst er dampet af.

En enkelt professor og to æl-
dre kvindelige studerende har
drukket vin sammen hele efter-
middagen. Nu diskuterer de iv-
rigt og ikke specielt lavmælt
tangoens lidenskab hernede i
Kanin Dræberens dyb. Ingen
tysser på dem for psykologistu-
derende giver plads til alle.

Hæmningsløse 
studerende
Tangounderviserne ankommer
og giver deres første nummer.
Bagefter er det de studerendes
tur. En stor bunke næsten-psy-
kologer kaster sig hæmnings-
løst ud på gulvet og moser
rundt til de inciterende tango-
rytmer for at få musikken ind
under huden.

Fru Violets danseskole fra
Matador kan godt gå hjem at
lægge sig. Det her handler om
socialt samvær. Om at være
med og have det sjovt. Lokalet
emmer af koncentration over
alt. Selv ude på KUAs beton-
gang under de mindre liden-
skabelige lysstofrør bliver
grundtrinene trænet flittigt.

Stemningen vokser og bliver
mere feststemt efterhånden
som aftenen glider frem og øl-
lene ned. Det gælder også den
hårde kerne der har forskanset
sig omkring det runde bord. De
er ikke af vejen for en god hi-
storie og bekræfter kun alle for-
domme om psykologistude-
rende. ‘Kliken’ har nemlig været

til fest herude hvor baglokalet
fungerede som bollerum. Selv-
følgelig deltog den seje klike
ikke selv, og ingen vil citeres for
noget. Så liberale er de åben-
bart heller ikke på psykologi.

Efter et par timer med argen-
tinske rytmer håber en længs-
elsfuld første års studerende på
mere allround dansemusik.

Stemningen er ved at gå lidt
død, men så springer et par
glade studerende ud på gulvet
og sætter gang i dansen. Måske
er det dem der gør Universitets-
avisens anmeldere sikre på at
torsdagsbaren på psykologi skal
have fire fulde ugler. ■
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Tangotrendy Torsdagsbar
Psykologistuderende kaster hæmningerne og 

forsøger sig i tangoens verden. Universitetsavisen tog pulsen på

psykologistudiets Torsdagsbar

Partyanmelderen
Universitetsavisen går trenden i
bedene og anmelder KU’s fede-
ste fredagsbarer. Hvis du vil
have din fredagsbar anmeldt,
så kontakt redaktionen: 
Universitetsavisen, 
Krystalgade 16, 1172 Køben-
havn K. 35 32 28 98 eller mail
på uni-avis@adm.ku.dk

Fem fulde ugler er det høje-
ste en fredagsbar kan blive be-
riget med.

TRIN-

TRÆNING –

sådan kan man

også bruge

KUA’s gange

Uklart sprog
”Universiteterne lader deres kandidater i stik-
ken ved at lade dem studere i årevis uden at
stille kvalitative krav til god kommunikation.
Nogle studerende klarer sig alligevel, men
mange bliver suget ind i en fisefornem akade-
misk diskurs og kan derefter kun udtrykke de-
res viden i et abstrakt og indviklet sprog præget
af fremmedord og teoretiske, tungsindige ud-
tryk.

Formidling nyder ingen prestige, og for-
skerne er underlagt et absurd system der pro-
ducerer en masse videnskabelige artikler som
stort set ingen læser, og hvor meget af det er
noget bras.”

Christian Kock, professor i retorik på 
Københavns Universitet (Magisterbladet nr. 5,
9. marts).

Uklar luft
Indeklimaet på Det samfundsvidenskabelige
Fakultets afdeling i Rosenborggade er under al
kritik, fremgår det af en ny miljøundersøgelse
(se side 3). Forskningsfrit Område har gravet
videre i snavset og kan her afsløre årsagen til at
“luften er dårlig, støj generer undervisningen
og stole og borde er  elendige”. Vi giver ordet til
de to bestyrere fra ‘Cafeen Jacques D’ i Rosen-
borggade, Anita Lerche og Rasmus V. Knudsen:

“Gennem længere tid har vi fra caféens side
oplevet problemer med afholdelsen af fester på
Institut for Statskundskab. Der besørges i for-
skellige skraldespande til stor gene for rengø-
ringspersonale og uskyldige cafémedlemmer
som må klare rengøringen. Man fjerner så-
kaldte splitter fra brandslukkeren i rummet
foran kvikskranken (!) hvilket har medført be-
tydelige udgifter for caféen og udsætter alle be-
søgende for unødvendig fare. Der tegnes på
vægge, smadres flasker, åbnes vinduer når mu-
sikken spiller og ødelægges forskelligt inventar
– alt sammen til stor gene for instituttets øvrige
brugere, vores naboer og ikke mindst caféens
økonomi”. 

Statskundskab Kontakt nr. 71, februar.

Uklar undervisning
På Forskningsfrit Område er vi rede til at se
gennem fingre med at et par skatteyderfinan-
cierede stole ryger ud af vinduet, blot de unge
lærer noget! Så hvordan ser det egentlig ud
med kvaliteten af undervisningen på statskund-
skab, hvor fremtidens elite udklækkes. Vi giver
ordet til Pernille Meyn Milthers, der efter halv-
andet års studier har gjort følgende erfaringer:

“Den forskningsbaserede undervisning er
stort set ukendt herinde. Man oplever desværre
i stedet for forskere, undervisere, der ikke ved
hvor mange medlemmer der er i det danske fol-
keting; andre, hvis forberedelse går ud på at
skrive overskrifterne ned til de kapitler der skal
gennemgås og så i øvrigt slavisk bruge under-
visningen på at fortælle hvad der står i det kon-
krete afsnit. Endvidere har jeg haft undervisere
hvor jeg måtte kæmpe hårdt for ikke at være
dummere når jeg forlod undervisningen, end
da jeg kom. Der har været undervisere der ikke
kendte forskel på den femte franske republik og
den franske revolution. Det er derfor tvivlsomt
om man som udgangspunkt kan stole på sine
underviseres kompetance”.

Statskundskab Kontakt, nr. 71, februar.




