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Tid til fri forskning
Sammenlægningen af sektorforskningsinstitutioner og universite-

ter vil skade forskningsfriheden, frygter Magisterforening og KU. 

Helge Sander afviser.  Side �

Studenternes demokratiske problem
Ved det nyligt overståede valg til bestyrelsen ramte de studerendes 

valgdeltagelse bunden. Måske er tiden ved at løbe fra almindelig 

studenterpolitik?  Læs side 10-11

KU og Ungdomshuset
Universitetsavisen har mødt tre universitetsstuderende, som er  

faste brugere af Ungdomshuset, til en snak om tidens mest  

omdiskuterede adresse, Jagtvej 69.  Side ��

New York Times
washiNgToN PosT

The guardiaN
uNiversiTeTsaviseN

(udtales med stivert)

vi er kommet i klub med de  

bedste aviser i verden
Læs mere på side 5 og 13
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Kort nyt

Ytringsfrihed undertrykkes 

KVL-RAPPORT – En ny rapport lavet af en arbejdsgruppe på den tid-

ligere Landbohøjskole (KVL) konkluderer at forskernes ytringsfrihed 

risikerer at blive den store taber når universiteter og sektorforsk-

ningsinstitutioner fusionerer. Landbohøjskolen er selv blevet fusione-

ret med Forskningscenter for Skov og Landskab og Fødevareøkono-

misk Institut inden den blev en del af Københavns Universitet ved års-

skiftet. Det har skabt selvcensur og forvirring om hvad forskerne kan 

tillade sig at sige i offentligheden. Peter Sandøe, der har stået i spid-

sen for arbejdsgruppen, siger i Ingeniøren at fusionsuniversiteterne 

er blevet så afhængige af den politiske magt at de i højere grad lig-

ner sektorforskningsinstitutioner end klassiske frie universiteter. Ho-

vedkonklusionerne er at det på sektorforskningsinstitutionerne ikke 

er god skik at forskere går til medierne med særstandpunkter, at der 

ikke er tradition for på egen hånd at blande sig i den offentlige de-

bat samt at rektor bør gøre en indsats for at skabe en kultur hvor det 

bliver værdsat at forskerne blander sig i debatten.

KU-studerende vinder  
iværksætterkonkurrence

BEDST – To af de fem vinderhold i universiteternes fælles kon-

kurrence for idéer og forskning med forretningspotentiale for 

region hovedstaden, bestod af studerende fra KU. Jeppe 

Holm, der er specialestuderende i fysik, præsenterede produk-

tet Nanoslim, som modvirker optagelse af fedt i fordøjelsen. 

Alex Lehmberg og Martin Nebelong Olsen fra datalogisk insti-

tut introducerede en ny software under navnet CSP.NET. Fina-

len for første fase af konkurrencen blev afholdt i Alexander-

salen på Københavns Universitet den 7. december 2006. Hvert 

hold blev præmieret med 5.000 kr. Deadline for næste fase af 

konkurrencen er den 26. februar 2007, hvor 10 vindere kåres 

på nationalt plan. Deltagerne skal udarbejde en forretnings-

plan for deres idé, men det er ikke et krav at have deltaget i 

første fase. Læs mere på www.venturecup.dk  cba

tryghedsskabende foranstalt-
ninger har fået præciseret be-
skyttelsesprincipperne i virk-
somhedsoverdragelsesloven.

Det væsentlige for ledelsen 
har været at få understreget at 
beskyttelsen gælder alle med-
arbejdere på KU, også admini-
strativt personale der i princip-
pet ikke er omfattet af loven, 
forklarer Nicolai Kragh Peter-
sen.

»Vi har nu fået synliggjort 
rammer og vilkår for fusionen, 
og at det gælder alle, siger 
han.

En kopi af aftaleteksten vil 
blive sendt ud personligt til al-
le medarbejdere.

clba@adm.ku.dk

medarbejderne med aftalen 
blandt andet har fået en job-
sikkerhed der går længere end 
minimumsbestemmelserne i 
virksomhedsoverdragelseslo-
ven.
 »Vi vil holde ledelsen op på 
at medarbejderne er sikret i to 
år. Det bliver altså fremover 
også yderst vanskeligt at for-
svare at afskedige folk på 
grund af manglende kvalifika-
tioner,« siger han.
 Poul Erik Krogshave mener 
at en væsentlig årsag til at det 
har været muligt at indgå tryg-
hedsaftalen er at ledelsen har 
ønsket at sikre fusionsproces-
sen den fornødne interne ro på 
universitetet.

Gælder alle
Nicolai Kragh Petersen, chef 
for fusionssekretariatet, mener 
at man med aftalen om de 

AFTALE

Af Claus Baggersgaard

Medarbejderne på Køben-
havns Universitet kan sove  
roligt om natten, i hvert fald 
indtil den 31. december 2008. 
Den respektive ledelse for de 
tre institutioner og tillidsfolke-
ne fra HSU-udvalgene er nem-
lig blevet enige om en ny tryg-
hedsaftale der betyder at de 
ansatte ikke risikerer at få æn-
dret deres løn- og ansættelses-
vilkår de kommende to år. 
Samt at universitetet er for-
pligtiget til at tilbyde omplace-
rede medarbejdere den nød-
vendige kompetenceudvikling.
 Poul Erik Krogshave, fælles-
tillidsrepræsentant for Teknisk 
Landsforbund og næstformand 
i HSU på KU, er rimeligt til-
freds. Han mener nemlig at 

Nyheder

Ansatte får to års tryghed
Ledelsen og hovedsamarbejdsudvalgene fra de tre fusionspartnere  

har indgået en tryghedsaftale der præciserer at ingen medarbejdere 

mister deres job alene som følge af fusionen

Hovedpunkter i aftalen

•  Ingen medarbejder mister sit job alene som følge af fusionen, og alle bevarer 

deres nuværende løn- og ansættelsesvilkår.

•  Medarbejderne vil løbende blive orienteret om tiltag der har væsentlig betyd-

ning for den enkeltes arbejdssituation.

•  Medarbejderne følger som udgangspunkt opgaven, og bevarer dermed deres 

nuværende stillingsindhold. Ved omlægning af arbejdet kan medarbejdere 

blive omplaceret til tjeneste i anden enhed.

•  Hvis der er behov for omplacering af medarbejdere eller bortfald af opgaver 

som følge af fusionen, vil KU tilbyde medarbejderen den nødvendige kompe-

tenceudvikling således at denne kan varetage den nye funktion. Alternativt 

kan medarbejderen tilbydes anden beskæftigelse på KU.

•  Parterne er enige om at en af det ny Hovedsamarbejdsudvalgs vigtigste opga-

ver er at aftale en ny personalepolitik for KU. De hidtidige lokale personalepo-

litikker videreføres indtil der forventeligt 1. januar 2008 foreligger en ny fæl-

les personalepolitik, dog senest 1. januar 2009. 

Overblik

Kære læser

Universitetsavisen er tilbage på måtten, så pas på hvor du 
træder. Efter i et par år at have slumret i avisstativer rundt 
omkring på universitetet, glæder vi os på redaktionen til at 
komme hjem til vores læsere igen. Et særligt velkommen 
skal lyde til de nye læsere fra det tidligere KVL og DTU der 
får oplaget af Universitetsavisen op på 55.000 postomdelte 
eksemplarer. 

Avisen er gratis, men vores ambitioner rækker videre end 
blot at pakke annoncer ind i hurtige nyheder og levere læse-
re til annoncørerne.

Vi er stolte af at præsentere et produkt hvor indpakningen 
er ny, men substansen er den gode, gamle: vedkommende 
journalistik der holder studerende, ansatte og mange andre 
interessenter orienteret om vilkår og begivenheder på Kø-
benhavns Universitet. 

Vi vil være kritiske, men fair, og sikre at alle kan komme til 
orde. Til det formål har avisen et frihedsbrev der slår fast at 
avisen er redaktionelt uafhængig af ledelsen og udelukken-
de skal redigeres efter journalistiske nyhedskriterier.

For netop at markere skellet mellem redaktionelt uafhæn-
gigt stof og ledelsesinformation har vi valgt at placere rekto-
ratets leder, KUmmentaren, i vores nye 2. sektion sammen 
med alt meddelelsesstoffet. Samtidig har vi benyttet lejlig-
heden til at skærpe avisens grafiske profil. 

Meddelelserne er blevet opprioriteret og præsenteres nu i 
en særlig 2. sektion der ligger som midterindstik i avisen. 
Her vil du på forsiden hver gang finde et interview med et 
aktuelt KU-navn der har gjort sig fortjent til en forside. Mid-
terindstikket rundes af med Maltes Spalte, Universitetsavi-
sens helt egen Strid der leverer bidsk og syret satire over li-
vet på Danmarks største arbejdsplads.

Vi håber du kan lide stilen og byder hermed velkommen til 
både gamle og nye læsere.

Richard Bisgaard, redaktør 

VENTURE CUP – To hold studerende fra KU er 

blevet belønnet for deres forskningsideer.



                     

Velkommen i familien!

Seglet indeholder en hest og nogle hvedeaks. Tilsammen symbo-
liserer de fakultetets forskning inden for både dyre- og planteliv. 
Kornmotivet er inspireret af tegninger udført af KVL’ s grundlæg-
ger, Peter Christian Abildgaard. Kornaksene er lagt over kors for at 
symbolisere høsten og dermed forædlingen af råvarer til fødevarer. 
Hestens udformning er baseret på Salys rytterstatue på Amalienborg 
Slotsplads. Salys miniatureforstudie til hesten findes uden rytter i 
fakultetets hovedbygning på Bülowsvej.

Se mere på www.ku.dk

Fusionen mellem Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Danmarks Farmaceutiske Universitet og Københavns 
Universitet trådte i kraft 1. januar. Med fusionen har universitetet fået to nye fakulteter: Det Farmaceutiske 
Fakultet og Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer. På engelsk 
hedder de henholdsvis Faculty of Pharmaceutical Sciences og Faculty of Life Sciences. Universitetet har nu otte 
fakulteter og er, med 37.000 studerende og 7.500 ansatte, Skandinaviens største, målt på antal forskere.

Seglet indeholder en caduceusstav. Den er lægemiddelviden-
skabens og apotekerfagets modstykke til æskulapsstaven 
med slangen, som benyttes i det sundhedsvidenskabelige 
segl. Traditionelt er den omsnoet af to slanger og har vinger 
foroven. Vingerne stammer fra den græske gud Hermes, som 
blev til Merkur i den romerske version. Blandt flere gøremål 
havde han købmænd og handel under sine vinger. I seglet 
er staven forsynet med tværribber, så den illustrerer en dna-
streng. Dette symboliserer moderne lægemiddelvidenskab, 
som i høj grad benytter genteknologi.

Welcome to our two new faculties! 
On 1 January, the merger with The Royal Veterinary and Agricultural University and The Danish University of Pharmaceutical Sciences 
became a reality. The two universities have become faculties under the University of Copenhagen, and will from now on be known as 
the Faculty of Life Sciences and the Faculty of Pharmaceutical Sciences. With approximately 37,000 students and 7,500 employees, 
the University is the largest university in Scandinavia, based on numbers of scientists. 
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Nyheder

FORSKNINGSFRIHED

Af Kristoffer Holm Pedersen

Da universitetsfusionerne 
strøg hen over landet den 1. 
januar i år og grundigt ændre-
de det danske forskningsland-
kort, betød det at en hel række 
sektorforskningsinstitutioner 
blev optaget og indlemmet i 
de nye storuniversiteter. Sek-
torforskning – der er problem-
orienteret forskning der pri-
mært beskæftiger sig med løs-
ning af konkrete sager for mi-
nisterier og andre rekvirenter 
– har traditionelt ikke været 
universiteternes opgave. Det 
er det nu blevet med fusioner-
ne.
 At universiteterne skal til at 
drive sektorforskning bliver 
mødt med modstand fra flere 
sider. De foreslåede ændrin-
ger af universitetsloven læg-
ger nemlig op til at Viden-
skabsministeriet direkte kan 
pålægge universiteterne be-
stemte forskningsprojekter. 
De enkelte dekaner får også 

udvidet deres beføjelser til at 
bestemme hvilke projekter en-
kelte forskere skal arbejde 
med. Det vil gå ud over for-
skernes tid til egne forsknings-
projekter og dermed forsk-
ningsfriheden, mener man i 
Dansk Magisterforening (DM).

Magistre frygter detail- 
styring
»Alt i alt er der lagt op til en 
væsentlig forøgelse af den cen-
trale detailstyring af universi-
teternes forskning. Regeringen 
har lagt op til at en større del 
af universiteternes ressourcer 
fremover skal finansieres gen-
nem eksterne kilder. Det vil 
tvinge universitetslederne til 
at pålægge forskerne at løse 
myndighedsopgaver eller an-
dre eksternt rekvirerede opga-
ver i en grad så de bundne 
forskningsopgaver kommer til 
at fylde så meget af forskernes 
tid at der reelt ikke er tid til fri 
forskning«, siger DM’s for-
mand, Ingrid Stage. 
 Hun opfordrer til at man 
skriver ledelsens ansvar for at 

forskningsfriheden bliver sik-
ret, direkte ind i den nye uni-
versitetslov. Hvis man sætter 
begrænsninger for hvor meget 
sektorforskningen må fylde, 
vil det styrke forskernes positi-
on når bestillingsopgaverne 
vælter ind over hovedet på for-
skerne, og frirummet til at dyr-
ke den fri forskning indskræn-
kes, siger Ingrid Stage.

KU forsvarer grundforsk-
ning
Københavns Universitet stiller 
sig også negativt over for vi-
denskabsministerens udvidede 
beføjelser til at bestemme hvil-
ke opgaver universiteterne 
skal påtage sig. Dette sætter 
universiteterne i en dårlig for-
handlingsposition samtidigt 
med at det fratager universite-
terne selvbestemmelsesret på 
forskningsområdet, som det 
hedder i KU’s bemærkninger 
til lovændringsudkastet.
 »Grundforskning er første 
led i fødekæden i et videns-
samfund og forudsætning for 
uddannelse af kandidater, for-

midling og anvendt forskning. 
Grundforskningen må ikke 
nedtones i forhold til sektor-
forskningen,« sagde rektor 
Ralf Hemmingsen på det hø-
ringsmøde om lovændringen 
DM afholdt på Christiansborg 
den 15. januar. 
 Grundforskningens princip-
per skal bibeholdes, også i sek-
torforskningen. Forskerne skal 
stå stejlt når der skal forhand-
les kontrakter på plads så sek-
torforskningen ikke får overta-
get på grundforskningens be-
kostning, opfordrede Ralf 
Hemmingsen.

Oppositionen er bekymret
Bekymringen for den frie 
forskning deles også af opposi-
tionen på Christiansborg. 
 Enhedslistens forsknings-
ordfører Per Clausen er netop 
nervøs for om der bliver tid til 
egen forskning når sektor-
forskningen gør sit indtog på 
universiteterne.
 »Der skal være begrænsnin-
ger for hvor meget tid der må 
gå til bestillingsarbejde, som 

Danmarks 25 forskningsinstitutioner blev den 

1. januar i år samlet til 11 nye institutioner. I 

den forbindelse fusionerede Københavns Uni-

versitet, Det Farmaceutiske Universitet og Den 

Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole til 

ét stort universitet. Disse fusioner har medført 

at videnskabsministeren har sendt Universi-

tetsloven af 2003 til revision. Lovrevisionen er 

på nuværende tidspunkt stadig under udar-

bejdelse, men forventes vedtaget i løbet af 

foråret 2007. Universitetsavisen har sammen-

fattet de vigtigste lovændringsforslag:

Obligatoriske aftagerpaneler
Universiteterne skal oprette obligatoriske afta-

gerpaneler der skal rådgive og drøfte de udbudte 

uddannelsers kompetenceprofiler i forhold til ar-

bejdsmarkedets behov.

Offentliggørelse af undervisningsevaluerin-
ger
De studerendes evalueringer af undervisningen 

skal offentliggøres på universiteternes hjemmesi-

de. 

Universiteterne og sektorforskningen
Universiteterne har med fusionerne overtaget en 

række sektorforskningsinstitutioner og dermed 

også disses forpligtigelser til at udføre såkaldt 

’forskningsbaseret myndighedsbetjening’. Disse 

er typisk bestilte opgaver som ministerier ønsker 

undersøgt og løst.

Obligatoriske ph.d.-skoler
Alle ph.d.-studerende skal tilknyttes ph.d.-skoler 

der skal lægge vægt på kurser, vejledning og 

tværfaglighed.

Sammenlægningen af 
sektorforskningsinsti-
tutioner og universite-
ter vil skade forsk-
ningsfriheden, frygter 
Dansk Magisterfor-
ening og Københavns 
Universitet 

Tid til fri forskning?
man for øvrigt skal forholde 
sig kritisk til,« siger Per Clau-
sen.
 Han bakkes op af SF’s Mor-
ten Homann der vil have 
forskningsfriheden præcist de-
fineret i lovforslaget, ligesom 
også samarbejdet mellem uni-
versiteter og erhvervslivet skal 
have klare spilleregler.
 Formand for Folketingets 
Videnskabsudvalg Hanne Se-
verinsen (V) er derimod ikke 
bekymret for om forskningsfri-
heden bliver begrænset når 
universiteterne skal til at be-
drive sektorforskning. Tværti-
mod mener hun at grundforsk-
ningen kan blive styrket nu 
hvor også sektorforskningsin-
stitutionerne skal til at lave 
grundforskning.
 »Forskellen mellem grund-
forskning og sektorforskning 
er ikke noget problem. Grund-
forskning og anvendt forsk-
ning kan arbejde sammen. Og 
nu er det jo sådan at al god 
grundforskning på et eller an-
det tidspunkt bliver anvendt,« 
siger Hanne Severinsen, der 

kun kan se det positive i at for-
skerne skal ud og arbejde i 
samfundet.
 »Det at ens arbejde kan bru-
ges, er da kun godt,« mener 
Hanne Severinsen.
 De Radikales Charlotte Fi-
scher vil heller ikke deltage i 
koret af dommedagsprædikan-
ter der råber op om at den frie 
forsknings dage er talte. 
Grundforskning er ikke her-
metisk adskilt fra anvendt 
forskning, og en kombination 
af de to vil kun øge mangfol-
digheden, mener hun. Men 
man må være meget påpasse-
lig med at det ikke stækker 
forskningsfriheden. Gør man 
det, vil det påvirke hvor at-
traktive de danske universite-
ter virker for forskerne.
 »Reel forskningsfrihed bli-
ver et konkurrenceparameter 
når forskere skal tiltrækkes i 
fremtiden,« siger hun.
 Hvor meget frihed Køben-
havns Universitets forskere får 
i fremtiden, må de kommende 
lovforhandlinger vise.

khp@adm.ku.dk

Ændring af universitetsloven

Overblik

Personlige optagelsessamtaler
Universiteterne skal tilbyde personlige samta-

ler med mulige, kommende studerende. Den-

ne forbedrede vejledning skal gøre det lettere 

for unge at påbegynde og fuldføre deres stu-

die.

Ansøgningsgebyrer for visse udenlandske 
ansøgere
Ansøgere uden for EU kan blive opkrævet et 

gebyr for at få deres ansøgning til danske uni-

versiteter behandlet. 
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MONOLOG – Videnskabsminister Helge Sander er 

en varm tilhænger af forsknings- og ytringsfrihed, 

fremgik det af det talepapir han læste op på Magi-

sterforeningens høring på Christiansborg om fusion 

og forskningsfrihed. Vanen tro ønskede han ikke ef-

terfølgende at  besvare spørgsmål fra salen eller del-

tage i paneldebat med de andre indbudte politikere.
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BRANDING

Af Kristoffer Holm Pedersen

Hvis man har skimmet de sto-
re danske dagblade i løbet af 
januar, kan man ikke undgå at 
have lagt mærke til dem, de 
store helsidesannoncer for Kø-
benhavns Universitet.
 »Yale, Cambridge, Oxford, 
Copenhagen (udtales med stiff 
upper lip) Vi er kommet i klub 
med de bedste universiteter i 
verden«, lyder teksten på en af 
de annoncer der har sat sinde-
ne i kog på mange KU-ansatte.
 »Ufornuftig«, »uklar« og 
»unødigt provokerende« er 
blot nogle af de kritikpunkter 
der hæftes på kampagnen i læ-
serbreve her i Universitetsavi-
sen. For hvordan hænger dyre 
helsidesannoncer sammen 
med ansættelsesstop og ned-
skæringer ude på fakulteter-
ne? Og hvorfor skal KU i det 
hele taget til at brande sig som 
en privat virksomhed?
 Jacob Søby Bang er kommu-
nikationschef på Det Bioviden-
skabelige Fakultet for Fødeva-
rer, Veterinærmedicin og Na-
turressourcer og formand for 
den arbejdsgruppe der står 
bag brandingkampagnen, der 
udover avisannoncerne også 
tæller stande på uddannelses-
messer, postkort på cafeer, 
plakater i bybilledet, hænge-
skilte i bus og tog samt annon-
cer på populære websteder. 
Han kan godt forstå at der er 
medarbejdere og studerende, 
der ryster på hovedet over den 

nye kampagne. Alligevel me-
ner han den er fornuftig og 
nødvendig.
 »Et universitets brand er af-
gørende for at tiltrække de 
bedste hoveder, fondsmidler 
og samarbejdspartnere. Ser 
man på store universiteter som 
Harvard, MIT og Yale har de 
også nogle af de stærkeste 
brands i verden. Det gør dem i 
stand til at tiltrække penge, 
studerende og forskere. Vi la-
ver på KU rigtig mange spæn-
dende ting: campus, fusion, 
internationalt samarbejde og 
erhvervssamarbejde, og det er 
en vigtig historie at fortælle. 
Det er ikke nok at være god, 
folk skal også vide det«, siger 
Jacob Søby Bang. 

Højpandet og fræk
Det er Lars Thøger Christen-
sen, der er professor i strate-
gisk kommunikation på Syd-
dansk Universitet og ekspert i 
corporate branding, reklame 
og identitet, helt enig i. Uni-
versitetsavisen har bedt ham 
om at vurdere universitetets 
kampagne, og han er meget 
positiv, fortæller han.

 »Jeg synes kampagnen er 
god. Den er anderledes, høj-
pandet og fræk. Den siger at 
hvis vi skulle have glemt det, 
så er Københavns Universitet 
faktisk i Superligaen. Jeg sy-
nes ikke altid beskedenhed er 
klædeligt. Hvis man har noget 
at blære sig med, skal man gø-
re det. Og her er det gjort på 
en meget elegant måde. Jeg 
ville ønske at mit eget univer-
sitet gjorde sådan,« siger Lars 
Thøger Christensen der vurde-
rer at annoncerne henvender 
sig direkte til nye studerende 
der skal føle at det er noget 
særligt at studere på Køben-
havns Universitet. 
 »Folk der vil ind og læse på 
universitetet, vil gerne være 
stolte af hvor de læser. I man-
ge år er Københavns Universi-
tet først og fremmest blevet 
forbundet med KUA og noget 
billigt barakbyggeri. Det kan 
jeg godt forstå man ikke har 
lyst til at blive associeret 
med,« siger han. 

Et spejl af virkeligheden
Men kampagnen har også et 
internt virke, nemlig via så-

kaldt ’autokommunikation’ – 
når en afsender kommunike-
rer med sig selv i eksterne me-
dier. Her er budskabet at man 
som KU-ansat godt kan ranke 
ryggen og være stolt af sin ar-
bejdsplads der klarer sig godt, 
mener Lars Thøger Christen-
sen. 
 Problemet er selvfølgelig 
hvis man ikke oplever nogen 
sammenhæng mellem det re-
klamerne postulerer, og det 
man oplever som virkelighed 
ude på institutterne, sådan 
som flere ansatte har givet ud-
tryk for. Men den kritik er for-
fejlet, og skyldes en manglen-
de forståelse for hvad kommu-
nikation drejer sig om, mener 
Lars Thøger Christensen.
 »Folk der kritiserer annon-
cerne for ikke at ligne det de 
kender, tror at reklamer skal 
være et spejl af virkeligheden. 
Men sådan er det ikke. For at 
sætte det lidt på spidsen, så 
skulle en lille, midtjysk, små-
kedelig jernvirksomhed i deres 
annoncer sige: ’Jamen, vi er en 
lille, midtjysk, småkedelig 
jernvirksomhed.’ Men det er 
der da ikke nogen der gider se, 

hverken i eller udenfor virk-
somheden. Reklame er ikke et 
spejl af virkeligheden, reklame 
handler om drømme. Både om 
hvad man er, men også om 
hvad man kan blive.«
 Men når man som ansat op-
lever nedskæringer samtidig 
med at ledelsen bruger flere 
millioner på sådan en kampag-
ne, sender det så ikke et pro-
blematisk signal?
 »Jeg kan godt forstå det ar-
gument, men jeg kan ikke ac-
ceptere det. Jeg mener det er 
gammeldags og bagstræberisk 
og slet ikke forstår markedsvil-
kårene for vidensinstitutioner 
i dag. Uden for universitets-
verdenen er man vant til at 
kommunikation er uomgæn-
geligt selv i nedgangstider, og 
at man med jævne mellemrum 
skal markere sig og stå ved det 
man er og gerne vil være. Det 
kan man begræde, men sådan 
er det.«

��.000 rigtig kloge  
hoveder
I stedet for at kritisere annon-
cerne mener Lars Thøger Chri-
stensen at de ansatte burde 

bruge disse reklamer på en po-
sitiv måde, ved at holde ledel-
sen fast på nogle kvalitetskrav.
 »De folk der er kritiske, bur-
de se på denne reklame og, i 
stedet for at nægte at kommu-
nikation er vigtig, konfrontere 
ledelsen og sige: Okay, I er gå-
et i medierne med de her bud-
skaber, hvordan skal vi så sikre 
at vi forbliver i liga med Hol-
berg, Kirkegaard og Bohr? 
Hold ledelsen fast på deres 
målsætning i stedet for at sige 
at sådan noget har vi ikke brug 
for,« siger Lars Thøger Chri-
stensen.
 Kommunikationschef Jacob 
Søby Bang vælger også at se 
det positive i virakken om KU’s 
brandingkampagne.
 »Det er nyt, det her. Og det 
at gøre noget nyt og anderle-
des afføder altid en fornuftig 
skepsis, specielt når der er 
penge involveret. Jeg synes 
kun det er positivt at folk en-
gagerer sig i deres arbejds-
plads. Vi er 45.000 rigtig kloge 
hoveder på KU, og vi har må-
ske ikke nået det ultimative 
højdepunkt med den her kam-
pagne. Men enighed og kon-
sensus er ikke et succeskriteri-
um for en reklamekampagne. 
Så bliver den ufarlig. Den må 
meget gerne vække til debat,« 
siger Jacob Søby Bang.

khpe@adm.ku.dk

Se debat side 13.

Københavns Universitets nye, dyre annoncekampagne  
der skal brande KU på linje med de største universiteter i verden,  

har mødt stærk intern kritik fra de ansatte.  
Men den slags reklamer er vigtige for KU’s fremtid,  

mener KU’s kampagneansvarlige. Ekspert bakker ham op.

Stiff upper lip?

DYRE ORD – 2,5 millioner 

kroner er prisen for KU’s bran-

dingkampagne. Udover plaka-

ter som disse består kampagnen 

bl.a. af imageannoncer i de 

største danske dagblade, en 

samlet KU-stand på landsdæk-

kende uddannelsesmesser, post-

kort på cafeer og hængeskilte i 

bus og tog. »Hvor meget forsk-

ning kunne man få for de pen-

ge?« spørger KU-ansatte.
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Seniorforsker  
Poul Erik Simonsen 

Det Biovidenskabelige Fakultet for  

Fødevarer, Veterinærmedicin og Natur-

ressourcer. Forsker i humane parasitin-

fektioner. 

»Det er jo mest en ceremoni for at sætte 

det hele i gang. Det er meget godt for at 

sige ’Nu sker det’. Det er også rart at få mulighed for at komme 

med et indspark fra sit eget felt så du ikke bliver helt glemt. Jeg 

forventer at komme ind i et større fagligt miljø hvor jeg får et fæl-

lesskab med flere kolleger. Konkret har vi allerede fået adgang til 

KU´s bibliotek hvilket er en stor fordel. Der er flere der arbejder 

med forskellige ting når du er i en større enhed, så jeg tror det bli-

ver nemmere at finde nogen at samarbejde med.«

FUSION

Af Claus Baggersgaard

Verdis højtidelige operatoner 
tordnede ud af højtalerne så 
taget på Falkonersalen var ved 
at lette da fusionen mellem 
Københavns Universitet, Den 
Kongelige Veterinær- og Land-
bohøjskole og Danmarks Far-
maceutiske Universitet blev 
markeret med et take-off- 
seminar den 17. januar. 

Historisk, kaldte operael-
sker rektor Ralf Hemmingsen 
uden tøven begivenheden og 
henviste til at det ikke er hver 
dag at 700 forskere er samlet 
under samme tag. 

Det formelle gik hurtigt af 
arrangementet da prorektor 
Lykke Friis indtog scenen. Hun 
slog en ny tone an ved at citere 
Elvis-sangen ’A little less con-
versation, a little more action 
please’ for at pointere at tiden 
nu er kommet til handling ef-

ter et år med masser af fusi-
onssnak

Ifølge Lykke Friis handlede 
take-off seminaret først og 
fremmest om at få gode ideer 
til ny forskning så det nye stør-
re KU kan lette låget på de na-
tionale og internationale pen-
gekasser til forskning. Der er 
nemlig i disse år flere midler 
end nogensinde før i omløb, 
men der er benhård konkur-
rence om at få del i pengene.

»Vi skal hverken gå på glø-
dende kul eller gennemgå an-
dre tvivlsomme dåbsritualer, 
men jeg kan love jer et ander-
ledes arrangement hvor vi skal 
lære hinanden at kende på en 
helt anden måde, dyrke vores 
netværk og udveksle en masse 
visitkort,« sagde prorektor.

Ministerpres og vittig- 
heder
At KU forventes at strenge sig 
an og klare sig godt i konkur-
rencen understregede viden-

skabsminister Helge Sander 
(V) der med et mindre følge af 
embedsmænd havde afsat tid 
til at deltage i festlighederne 
trods spørgetid i Folketinget 
og andre forpligtigelser.

»Mine forventninger til jer 
er tårnhøje. I har en eneståen-
de mulighed for at spille en af-
gørende rolle for Danmarks 
vækst og velstand,« sagde Hel-
ge Sander blandt andet. 

Hvis Lykke Friis og de 700 
forskere var tynget af forvent-
ningspresset, skjulte de det i 
hvert fald godt da komikeren 
Mette Frobenius gik på scenen 
efter pausen og for alvor fik ta-
get til at lette.

Både ledelsen, de udførlige 
parkeringsanvisninger på 
take-off-hjemmesiden og den 
kontante opfordring til for-
skerne om at gå ud og netvær-
ke, kom under grundig be-
handling af komikeren.

»Netværk nu, siger ledelsen 
og lyder som en emsig husmor 

der sætter en skål matadormix 
på bordet lørdag aften, låser 
døren og tvinger familien til at 
hygge ved at snerre: Hyg så!,« 
sagde Frobenius.   

Anderledes dag
Ifølge Ulla Wewer, dekan på 
Det Sundhedsvidenskabelige 
Fakultet og primusmotor bag 
take-off-seminaret, er de i 
planlægningsgruppen helt be-
vidst gået efter at lave et an-
derledes arrangement end 
man er vant til på KU. 

Hun mener at den samlede 
udgift på 375.000 kroner for 
arrangementet var godt givet 
ud da målsætningen var at 
skabe kontakt mellem forsker-
ne, sige pænt velkommen til 
medarbejderne fra de to nye 
fakulteter og få forskerne fra 
Humaniora og Samfundsfag til 
at opleve at det også er deres 
fusion trods satsningen på He-
alth and Life Science. Hun var 
derfor lykkelig for at cirka 175 

af deltagerne var fra Jura, 
Samfundsfag, Humaniora og 
Teologi.

»Vi har gjort det på en an-
derledes måde for at vise at vi 
fra ledelsens side har lyst til at 
afprøve nye måder at arbejde 
sammen på. Man kan kun ska-
be netværk i en stor mangfol-
dig organisation ved at folk 
hygger sig og synes det er 
sjovt,« siger Ulla Wewer. 

Dagen sluttede med ideud-
vikling i grupper og derefter 
cocktails inden forskerne lan-
dede sikkert igen og kunne 
drage hjem. 

clba@adm.ku.dk

700 kloge hoveder lettede
Forskerne skød officielt den faglige del af fusionen i gang med opera, humor, 
taler, opbygning af netværk og ideer til nye forskningsprojekter.

Hvad fik du  
ud af dagen?

Hvad synes du om take-off- 

arrangementet, og hvad  

forventer du at få ud af  

fusionen i forbindelse med  

din egen forskning?

Lektor  
Lassina Badolo
Det Farmaceutiske Fakultet.

Er med i forskningsgruppe for  

metabolisme og analytisk kemi.

»Det er en god ide som en start så vi far-

maceuter også føler at vi er en del af 

universitetet. Det er begrænset hvor me-

get netværk du kan skabe ved et arran-

gement som dette fordi der simpelthen er for mange mennesker. 

Det er tilfældigt hvem du kommer i gruppe med, men jeg ville ger-

ne have været sammen med nogen inden for det samme forsk-

ningsområde. Jeg forventer at komme i bedre kontakt med læger-

ne der jo skal bruge den medicin vi laver og igennem dem få bedre 

adgang til patienterne. Jeg tror også fusionen vil betyde at det bli-

ver lettere at finde forskere med en anden ekspertise at samarbej-

de med.«

Nyheder
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Hvad kan du 

som KU-for-

sker tilbyde 

dine kollegaer 

fra andre fag?
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Lektor 
Pia Søltoft

Det Teologiske Fakultet.

Forsker i kærlighedsbegrebet hos 

Søren Kierkegaard.

»Det er en meget interessant måde at 

gøre det på. Det er spændende at 

prøve at finde punkter hvor min vi-

den kan benyttes af naturvidenskaberne. Mange naturvidenska-

belige fag har problemer af kommunikativ eller etisk art som vi 

kan være med til løse. Vi er blevet lidt glemt i fusionsprocessen, 

men så er det op til os selv at gøre os synlige. Fusionen har ikke 

direkte noget med mit fag at gøre, men Life Science kan også 

godt handle om menneskesyn, så det er op til mig selv af skabe 

kontakter til de naturvidenskabelige forskere og gøre opmærk-

som på mig selv.«

Lektor 
Anita Rønne    

Det Juridiske Fakultet.

Forsker i energi og miljøret.

»Jeg synes det er en sjov måde at gøre 

det på, men jeg har haft lidt svært ved 

at få hold på ideudviklingen. Temaerne 

er enormt naturvidenskabeligt oriente-

ret, så det er ikke så relevant for mig. Alt i verden har en juridisk 

vinkel, så jeg forventer at fusionen betyder at jeg kommer til at 

samarbejde mere specielt med forskerne fra den tidligere Kongeli-

ge Veterinær- og Landbohøjskole (KVL). Jeg har allerede et samar-

bejde med en professor fra KVL om en masteruddannelse, og der 

kan godt blive tale om at udbygge samarbejdet, mens jeg har svæ-

rere ved at se samarbejdsrelationer med det tidligere Farmaceuti-

ske Universitet (DFU).«

Forskningsassistent  
John R. Zibert

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 

Forsker i genterapi for kroniske  

hudlidelser.

»Jeg synes ideudviklingen har funge-

ret rigtig godt. Jeg var så heldig at 

komme i gruppe med en fra KVL, en 

humanist og en overlæge, så vi har fået diskuteret en masse ting 

igennem. Vi er meget langt fra den humanistiske tilgang på  

hospitalerne til dagligt, så det var rart at få et andet perspektiv 

på tingene. Jeg forventer at få helt nye muligheder økonomisk 

som følge af fusionen. Før har der været nicher, som man ikke 

ville forske inden for fordi man ikke var opmærksom på dem  

eller de var for små til at det kunne betale sig at søge midler.  

Nu kan vi samarbejde på tværs på nye måder og få belyst tinge-

ne anderledes. Jeg tror det vil løfte hospitalerne forskningsmæs-

sigt.«

Milliarder til forskning

I løbet af de næste år vil der både være nationale og internationale midler som aldrig før til forsk-

ning.

 

•  Globaliseringsaftalen indebærer vækst i universiteternes bevillinger. Rektor Ralf Hemmingsen 

skønner at KU kan få fire milliarder af de i alt 12 milliarder kroner fra 2007 til 2010.

•  EU’s 7. rammeprogram startede også den 22. december 2006 med mere end 350 milliarder kroner 

til forskning over de kommende seks år.

•  Det Europæiske Forskningsråd er etableret og vil udbyde mere end 50 milliarder kroner i de kom-

mende seks år. 

Fusions take-off var starten på en proces, hvor forskerne på KU vil formulere nye forskningsprojek-

ter for at opnå synergi som følge af fusionen og for at få del i nogle af de mange nye forsknings-

midler. Det er meningen at ideerne fra take-off-seminaret skal konkretiseres i løbet af det første 

halvår af 2007. Det skal ske på et antal temadage i februar. Derefter skal potentialet i de enkelte 

ideer og temaer analyseres. Til sidst udarbejdes en række forslag til ’forskningsstrategiske pakker’ 

der vil indgå i KU’s forskningsstrategi. Der er afsat en million kroner til arbejdet.

Fakta

SAMSPIL – Rektor Ralf Hemmingsen er til Verdi og prorektor Lykke Friis til Elvis. 

Nu gælder det om at få forskerne på KU til at svinge i takt.



Styr på økonomien hos de to nye
•  Det tidligere KVL forudser et nulresultat med indtægter og tilskud for 1,3 mia. kroner og tilsvarende udgifter.  

Det svarer til en fremgang på 25 millioner kroner i forhold til året før. KVL forventer at få 20 millioner fra globali-

seringspuljen stigende til 75 millioner i 2012. Midlerne er regnet ind i årets budget. Egenkapitalen skønnes at være 

cirka 26 millioner kroner ved årets udgang.

•  Det tidligere DFU regner med at have indtægter for 270 millioner kroner og udgifter på 275 millioner. Altså et un-

derskud på fem millioner kroner der skyldes engangsinvesteringer til blandt andet renovering af et auditorium. 

Man forventer at få seks millioner fra globaliseringspuljen der er indregnet i budgettet. Egenkapitalen vil være på 

35 millioner ved årets udgang. 

KU-budget �00�
•  Indtægter: 4.165 mia. kr.

•  Ordinære driftsomkostninger: 4.202 mia. kr. 

•  Finansielle poster: 14,6 mio. kr.

•  Resultat: -21,9 mio. kr.

•  Forventede globaliseringsmidler til forskning og uddannelse: 74,8 mio. kr. 

•  Forventet beholdning: 104 mio. kr.

Overblik

BUDGET

Af Claus Baggersgaard

Solen skinner igen over Kø-
benhavns Universitet efter fle-
re år med sorte skyer i form af 
besparelser og økonomisk 
smalhals. Godt nok forventer 
ledelsen et lille underskud på 
små 22 millioner kroner i 
2007, men pengene fra globa-
liseringspuljen er ikke regnet 
med til indtægterne. 
 KU forventer at få 75 millio-
ner kroner i 2007, 267 millio-
ner kroner i 2008 og 320 milli-
oner ekstra i 2009 hvis mini-
steriet vælger at uddele penge-
ne som man hidtil har gjort. 
Videnskabsministeriet har dog 
endnu ikke meldt ud hvordan 
de øgede midler præcist vil bli-
ve fordelt mellem universite-
terne.
 Økonomichef Lars Øbing 
beskriver budgettet som til-
fredsstillende.

 »Det er første gang jeg kan 
fremlægge et budget med en 
positiv fremgang. Når selv Ho-
vedsamarbejdsudvalget (HSU) 
anerkender det, må der næ-
sten være noget om snakken,« 
siger han.

Farvel til ansættelsesstop
Joan Lykkeaa, medlem af HSU 
for HK-laboranterne, erkender 
at det ser langt bedre ud end i 
de senere år. Hun hæfter sig 
ved at der er afsat penge til 
personalepolitiske tiltag, 
blandt andet i form af fem mil-
lioner kroner til etableringen 
af en ny såkaldt Human Re-
source-afdeling.
 Poul Erik Krogshave, HSU-
medlem for Teknisk Landsfor-
bund, er enig i at det ser meget 
lysere ud.
 »Vi kan fra medarbejderside 
leve med budgettet. Når glo-
baliseringsmidlerne er udmøn-
tet, betyder det at KU ikke skal 
skære ned på aktiviteterne. 

Jeg forventer derfor at ansæt-
telsesstoppet som de stadig 
opererer med på et par fakul-
teter, nu bliver ophævet,« siger 
han.
 På Det Humanistiske Fakul-
tet er der fortsat stop for nyan-
sættelser, men man genbesæt-
ter allerede nu stillinger der 
bliver ledige ved naturlig af-
gang. Stoppet forventes dog at 
være fortid i løbet af februar. 

Bruger af reserven
Der er dog ikke overskud over-
alt. Det Naturvidenskabelige 
Fakultet opretholder sit stop 
indtil den 1. juli i år som følge 
af et forventet minus på 16,6 
millioner kroner. 
 Ifølge fakultetsdirektør Ar-
nold Boon fra Det Sundhedsvi-
denskabelige Fakultet er an-
sættelsesstoppet her allerede 
ophævet per 1. januar til trods 
for et forventet underskud på 
15 millioner kroner i 2007. 
Man vil dog fortsat have en 

opsparing på godt 35 millioner 
kroner at tære på når året er 
omme.
 »Vi vil ikke træde hårdt på 
bremsen, så vi foretager en gli-
dende tilpasning af økonomi-
en,« siger han.
 Han henviser til at fakultetet 
gennemførte en generel be-
sparelse på fem procent i 
2006, og i år forventer han og-
så at kunne spare ved at effek-
tivisere indkøbene.
 Også Det Samfundsviden-
skabelige Fakultet forventer et 
minus, nemlig 10 millioner 
kroner uden at globaliserings-
pengene er regnet med. Be-
holdningen vil med årets ud-
gang dermed være på 24 milli-
oner kroner.
 »Det er udelukkende udtryk 
for at vi har en pæn formue 
som vi nu vælger at bruge af til 
forskellige aktiviteter,« siger 
dekan Troels Østergaard Sø-
rensen.
 Økonomichef Lars Øbing ser 

da heller ingen grund til at 
komme efter fakulteterne med 
en løftet pegefinger.
 »Jeg ville være bekymret 
hvis der var tale om et varigt 
øget forbrug, men omkost-
ningsniveauet er rimeligt, og 
universitet vil stadig have en 
samlet opsparing,« siger han.
 Den tidligere KVL, Den Kon-
gelige Veterinær- og Landbo-
højskole (nu Det Biovidenska-
belige Fakultet for Fødevarer, 
Veterinærmedicin og Natur-
ressourcer) og DFU, Det Far-
maceutiske Universitet (nu 
Det Farmaceutiske Fakultet) 
kører til trods for fusionen vi-
dere med deres egne selvstæn-
dige budgetter i 2007. 

clba@adm.ku.dk

Pengene fosser ind i KU
For første gang i åre-

vis kan universitetet 

fremlægge et budget 

uden store minusser, 

plads til flere aktivite-

ter og tilmed penge 

tilbage på kontoen 

når alle regninger er 

betalt

Nyheder
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Arbejdet med at fusi-

onere Københavns 

Universitet, Den Kon-

gelige Veterinær- og 

Landbohøjskole (KVL) 

og Danmarks Farma-

ceutiske Universitet 

(DFU) skrider plan-

mæssigt frem

FUSIONS-STATUS

Af Claus Baggersgaard

Et er at ledelsen beslutter at 
fusionere og skifter skiltet ud 
ved hovedindgangen. Noget 
andet er at få tre organisatio-
ner som Københavns Universi-
tet, Det Kongelige Veterinær- 
og Landbohøjskole og Dan-
marks Farmaceutiske Univer-
sitet til at arbejde sammen og 
tale et fælles administrativt 
sprog.

Fusionssekretariatet (FUSS) 
har det seneste halve år sam-
men med en lang række med-
arbejdere fra de tre institutio-
ner arbejdet på at få integreret 
de to nye fakulteter i ’storfami-
lien’, og meldingen fra front-
linjen lyder at der ikke er så 
lidt man skal huske at tænke 

på hvis tingene skal glide glat. 
FUSS har døbt processen »sik-
ker drift«.

»Vi er kommet flot over den 
første store milepæl med sik-
ker drift på det samlede KU, 
men der udestår stadigvæk et 
stort arbejde, ikke mindst når 
det gælder integrationen af de 
administrative it-systemer. Et 
arbejde som kræver betydelig 
planlægning, og hvor der i dis-
se uger arbejdes intenst med 
at færdiggøre planerne,« siger 
sekretariatetschef Nicolai 
Kragh Petersen.

Styr på aftalerne
Det har blandt andet været 
nødvendigt med bistand fra 
jurister at gennemgå alle li-
censaftaler, lejekontrakter og 
aftaler med eksterne leveran-
dører med mere hos de tre fu-

sionspartnere for at finde ud af 
hvilke aftaler der skal opsiges, 
overdrages eller have lov til at 
løbe ud i ubemærkethed. Der 
er derefter udarbejdet opsigel-
ses- og overdragelsesbreve til 
alle partnere.

Der er også ved at være styr 
på at løn og regninger bliver 
betalt korrekt og ikke mindst 
til tiden. De ansatte på det tid-
ligere KVL og DFU har fået nye 
ansættelsesbreve og kontrak-
ter, og alle medarbejdere har 
fået en toårig tryghedsaftale.

I Studieadministrationen er 
det på plads at alle ansøgere, 
også til uddannelser på det 
tidligere KVL og DFU, søger 
om optagelse på KU via den 
koordinerede tilmelding alle-
rede fra i år. 

Alle eksamensbeviser vil bli-
ve udstedt fra KU fra 2007, og 

man er i gang med at forberede 
at det samlede nye KU kan 
overgå til det studieadministra-
tive system med navnet STADS. 

Fælles identitet
For at sikre det nye KU en fæl-
les identitet over for omverde-
nen er hjemmesiderne for det 
tidligere KVL og DFU blevet op-
dateret med de nye fakultets-
navne og KU-hjemmesidens 
layout.

Nye fakultetssegl er blevet 
trykt på brevpapir, visitkort og 
lignende, og der er gennem-
ført en brandingkampagne af 
det nye universitet i landets 
største aviser den første uge af 
januar. Tilsvarende bringes 
der helsideannoncer i uge syv 
og otte for Åbent hus-arrange-
mentet på det nye KU ugen ef-
ter.

Alt vel i fusionsbunkeren
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CAMPUSPLAN

Af Claus Baggersgaard

De ansatte og studerende på 
KU skal rykke sammen på 
grund af campusplanen, men 
nu ser det ud til at universitetet 
får tilført flere midler og der-
med kan betale mere i husleje.  
 Pengene fosser ind i univer-
sitets slunkne pengekasse, fle-
re ph.d.er er på vej ind og an-
sættelsesstoppet på vej ud på 
de sidste fakulteter.
 »Det ser ud til at der er 
grundlag for at bruge flere  
huslejekroner end antaget,«  
siger programchef for campus-
planen Hans Halvorsen.
 Han tør dog ikke gætte på 
hvor mange ekstra kvadratme-
ter der er penge til.
 Fakulteterne fik på grund af 

usikkerheden om økonomien 
en frist til 15. januar til at 
komme med en ny vurdering 
af hvor store indtægter de for-
venter de kommende år. Det 
er blandt andet uklart hvor 
mange kandidater de kommer 
til at uddanne, størrelsen af de 
ordinære bevillinger og de for-
ventede forskningsbevillinger.  
Videnskabsministeriet mang-
ler også at beslutte hvordan 
basismidlerne i globaliserings-
puljen skal fordeles og hvor 
mange ekstra penge KU der-
med får.

Forvirrede ansatte
Teknisk administration vil 
samle de nye oplysninger og 
snarest herefter kunne melde 
ud hvor stort et areal universi-
tetet samlet har råd til at beta-
le husleje for.

 Ifølge HK-tillidsrepræsen-
tant Ingrid Kryhlmand er man-
ge ansatte frustrerede over 
usikkerheden.
 »Mine kolleger forstår ikke 
en dyt af det hele. Vi ansætter 
flere folk, og samtidig skal are-
alet skæres ned. Prestigen ved 
at være ansat på KU forsvinder 
når folk skal sidde på et hum-
mer,« siger hun.
 Som eksempel nævner Ing-
rid Kryhlmand at man netop 
har haft en stilling slået op 
hvor den valgte ansøger takke-
de pænt nej tak til tilbuddet da 
hun så arbejdsforholdene.
 Programchef Hans Halvor-
sen forstår godt hvis de ansat-
te er forvirrede.
 »Det er et paradoks at vi skal 
fortætte og udvide på samme 
tid. Det er to modsatrettede 
bevægelser som du bedst kan 

forklare ved at sige at vi skal 
bruge mindre plads per ansat 
uanset om vi er 5000, 6000 el-
ler 8000 medarbejdere på 
KU,« siger han.

Hvor skal de bo?
Det er meningen at Psykolo-
gisk Institut og Økonomisk In-
stitut skal flytte permanent ind 
på Center for Sundhed og 
Samfundsvidenskab (CSS), 
men ifølge Troels Østergaard 
Sørensen, dekan på Det Sam-
fundsvidenskabelige Fakultet, 
er det usikkert om der overho-
vedet er plads.
 Antallet af beståede eksa-
mener (STÅ) er nemlig steget, 
og andre forudsætninger har 
også ændret sig.
 »Beregningsgrundlaget er 
forældet, så jeg synes det er 
fornuftigt at slå bremsen i. Det 

vi skal beslutte, skal være 
holdbart de næste 20, 30, 40 
år, og så gør det ikke så meget 
at vi bruger nogle ekstra må-
neder på processen selv om 
det selvfølgelig er frustrerende 
for de ansatte,« siger dekanen.
 De ansatte og studerende 
kommer til at leve i usikkerhed 
om hvor de skal arbejde og læ-
se indtil Sankt Hans (23. juni) 
hvor programchef Hans 
Halvorsen forventer at den en-
delige campusplan er parat. Så 
får alle at vide hvad der skal 
ske på deres fakultet, hvor de 
eventuelt skal flyttes hen per-
manent, og hvem der skal flyt-
te i midlertidige bygninger.

clba@adm.ku.dk

Der skulle skæres 

100.000 kvadratme-

ter af KU´s kontor- og 

undervisningsareal, 

men det ser nu ud til 

at det bliver mindre 

takket være midler 

fra globaliserings- 

puljen

KU skal af med færre kvadratmeter

PLADSPROBLEMER

Af Claus Baggersgaard

De ansatte på Københavns 
Universitet kommer til at sidde 
tæt når campusplanen er gen-
nemført i 2012, men hvorfor 
ikke give flere ansatte mulig-
hed for at arbejde hjemmefra i 
stedet for at sidde lårene af 
hinanden?
 Det er et af forslagene til en 
løsning på de truende lokale-
problemer i et nyt idékatalog 
om ’Fremtidens arbejdsplads 
for TAP’ lavet på baggrund af 
spørgeskemaundersøgelse 
blandt de ansatte.
 En fjerdedel af de adspurgte 
har foreslået flere hjemmear-
bejdspladser kombineret med 
online-kontakt med de stude-

rende og møder i cyberspace 
for at udnytte de resterende 
lokaler bedre. Så kan flere an-
satte benytte det samme kon-
tor på skift, eller der kan etab-
leres tomandskontorer for 
medarbejdere der ikke ophol-
der sig dagligt på universite-
tet, og storrumskontorer.
 »Det her er ikke en eller an-
den fjern fremtidsvision. Alle 
forslag er teknisk mulige, så 
det er en ledelsesbeslutning 
om man vil satse på det. Det 
kan i princippet indføres fra 
2008 eller tidligere,« siger Else 
Østergaard-Andersen, projekt-
koordinator for programgrup-
pen for campusplanen.
 Undersøgelsen viser at 27 
procent allerede i dag har mu-
lighed for at arbejde hjemme 
og yderligere 34 procent gerne 

vil have det, mens 39 procent 
har svaret at de ikke er interes-
seret.

Lokkende alternativ
Holdningerne blandt TAP´- 
erne er delte. Kontorfuldmæg-
tig Marianne Holck Christen-
sen fra Institut for Folkesund-
hedsvidenskab mener at det er 
udsigten til at skulle sidde 
mange på samme kontor der 
får så mange til at svare at de 
er interesseret i en hjemmear-
bejdsplads.
 »Det virker som et tillokken-
de alternativ når du pludselig 
får at vide at du får meget 
mindre plads,« siger hun.
 Anne Nørgaard-Pedersen, 

bibliotekar på Teologi, mener 
ikke at hun med den nuværen-
de organisering af sit job kan 
arbejde hjemme, men har ind-
tryk af at mange kolleger er in-
teresseret. Hun mener derfor 
at undersøgelsen tegner et no-
genlunde retvisende billede af 
virkeligheden.
 »Det giver fleksibilitet hvis 
du har familie, men det er af-
gørende at det bliver frivil-
ligt,« siger hun.
 Dorte Heldrup er laborato-
riefuldmægtig og laver regn-
skab på Kemisk Institut. Hun 
har selv leget med tanken, 
men har opgivet ideen.
 »Jeg tror du mister forbin-
delsen med hvad der foregår 

på instituttet, og så vil jeg ger-
ne holde rigtig fri når jeg en-
delig har fyraften,« siger hun.
 De fleste respondenter pe-
ger på at den største ulempe 
vil være manglende sparring i 
dagligdagen, og at de mister 
fællesskabet og vil gå glip af 
den uformelle kommunikation 
med kollegerne på arbejds-
pladsen.

Løser ikke alt
Else Østergaard-Andersen me-
ner at det er en oplagt ide, 
men advarer om at det ikke er 
en universel løsning der kan 
klare alle problemerne. Mange 
personalegrupper kan nemlig 
slet ikke udføre deres arbejds-

Hver tredje 
TAP siger ja  
til at arbejde 
hjemme
TAP´erne foreslår i ny under- 
søgelse at flere får mulighed  
for at arbejde hjemme for at  
løse lokaleproblemerne

Nyheder

funktioner hjemmefra trods 
den teknologiske udvikling. 
Det gælder blandt andet labo-
ranter, rengøringsassistenter 
og gartnere. 
 Hun tør ikke give et bud på 
hvor mange der reelt ville kun-
ne klare deres arbejde fra pri-
vaten, så programgruppen vil 
følge undersøgelsen op med 
en ny undersøgelse, denne 
gang blandt samtlige TAP´er 
på KU, for at få et bud på hvor 
mange af ideerne der er tilslut-
ning til. Blandt andet hvor 
mange der reelt kan og er inte-
resseret i at arbejde med va-
skemaskinen og tørretumble-
ren kørende i baggrunden.

clba@adm.ku.dk
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STUDENTERVALG

Af Kristoffer Holm Pedersen

Denne artikel er til præcis 12,2 
procent af Københavns Uni-
versitets studerende. Men den 
burde være for mange flere.
 12,2 er nemlig stemmepro-
centen ved det netop overståe-
de valg af studenterrepræsen-
tanter til KU’s bestyrelse og 
derfor – hvis man skal dømme 
ud fra valgdeltagelsen – pro-
centdelen af studerende der 
går op i de studerendes vilkår 
på Københavns Universitet.
 Årsagerne til den lave valg-
deltagelse kan være mange. 
Måske er afstemningsformen 
med brevstemmer forældet og 
kræver en revurdering. Måske 
har bestyrelsen ikke været god 
nok til at gøre opmærksom på 
sit arbejde. Og det har nok hel-
ler ikke hjulpet at man fra uni-
versitetets side har valgt at 
lægge valget henover jul og 
nytår hvilket har umuliggjort 
en reel valgkamp ude på insti-
tutterne.
 Men måske kan hovedårsa-
gen til det lave engagement 
findes hvis man gransker den 
stemmeseddel alle studerende 
har fået tilsendt. Den viser 
nemlig at 14 ud af valgets 17 
lister og 89 ud af 119 kandida-
ter er samlet i et eneste valg-
forbund under Studenterrådet 
hvilket de facto gør det umu-
ligt for de resterende tre lister 

at blive valgt. En hurtig optæl-
ling viser et valgresultat der 
kunne være en tidligere sovjet-
republik værdig: 80,4 procent 
til Studenterrådet. 19,6 til re-
sten.

De aktives demokrati
Reformklubben er navnet på 
den studenterpolitiske liste 
der siden 1999 har kæmpet for 
at bryde Studenterrådets 
magtmonopol. At listen kun 
fik 282 ud af 4.009 stemmer – 
syv procent – kommer ikke 
bag på Cathrine Holm Frand-
sen der var en af listens top-
kandidater til bestyrelsen.
 »Vi var godt klar over at vi 
ikke ville få en plads i bestyrel-
sen, vi er meget realistiske om-
kring vores formåen. Men vo-
res valgforbund med Grøn 
Agenda og Juridisk Diskussi-
onsklub fik altså en femtedel 
af stemmerne. Vi fik vist at der 
er en anden måde at føre stu-
denterpolitik på end Studen-
terrådets,« siger Cathrine 
Holm Frandsen.
 Formanden for Studenterrå-
det, David Salomonsen, kan 
ikke se det demokratiske pro-
blem i det stærke valgforbund 
selvom han medgiver at Stu-
denterrådets topkandidater 
har en »væsentlig bedre chan-
ce for at blive valgt« end deres 
modkandidater. Det er trods 
alt stemmerne der giver valg, 
ikke valgteknikken, minder 
han om.

 »Valgforbundet sikrer at det 
ikke altid er de store studier 
der får deres repræsentanter 
valgt ind. Det er de enkelte 
fagråd der i Studenterrådet 
sammen finder ud af hvem de 
stiller op som topkandidater. 
Alternativet vil være at det al-
tid er en jurist og en mediciner 
der bliver valgt. Jeg er helt sik-

Studenternes 
demokratiske problem
Ved det nyligt overståede valg til bestyrelsen ramte de  
studerendes valgdeltagelse bunden. Der er intet engage-
ment, og valget er ikke demokratisk, lyder kritikken.  
Måske er tiden ved at løbe fra almindelig studenterpolitik?

Kort nyt

Nyheder

Ny information om studier

UDDANNELSER PÅ KU – Den første præsentation af uddan-

nelserne på det fusionerede Københavns Universitet er netop 

udkommet. Studier 07 henvender sig til primært til elever på 

de adgangsgivende uddannelser samt andre der skal til at 

vælge videregående uddannelse. Fokus er derfor på studie-

miljøet, og hvilke muligheder der er for studerende på Kø-

benhavns Universitet. Publikationen indeholder interviews 

med studerende, kandidater og undervisere samt beskrivelser 

af alle universitetets uddannelser. Med de to nye fakulteter 

er udbuddet udvidet med ni bacheloruddannelser og 19 kan-

didatuddannelser. 

Du kan se Studier 2007 i pdf-udgave under “Studieinformati-

on” på www.ku.dk/publikationer.  

Scor en studerende

KÆRLIGHED – Studerende og andre med hang 

til at date kloge hoveder har fået et nyt sted at 

møde den eneste ene. På Unidating.dk kan man 

finde sin udkårne ud fra søgekriterier som studie-

retning, uddannelsessted eller område. Ideen bag 

projektet er at skabe et forum for de studerende 

ud over fredagsbarer og semesterfester. Mange 

studerende har selvstudium, fuldtidsarbejde, 

børn, egen virksomhed eller lignende. Denne 

gruppe er godt tjent med en hjemmeside hvor de 

har mulighed for at møde ligesindede, lyder det 

fra initiativtagerne bag projektet. I dag svinger 

aldersforskellen på videregående uddannelser fra 

18 til 40 år, så der skulle være noget for en hver 

smag.  cba FO
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KAMPAGNE – 14 ud af val-

gets 17 lister og 89 ud af 119 

kandidater er samlet i et eneste 

valgforbund under Studenter-

rådet hvilket de facto gør det 

umuligt for de resterende tre  

lister at blive valgt.
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Kort nyt

KU vært for stort jubilæum

Københavns Universitet var den 16. januar 
vært for the Sasakawa Young Leaders Fel-
lowship Funds 20 års jubilæum. Repræsen-
tanter for universiteter fra Mongoliet, 
Malmø, Kina, Chile, Fiji, Vietnam, USA, 
Tyrkiet, Tyskland, Israel, Jordan og Syd-
afrika deltog i fejringen. Til stede var 
blandt andet undervisningsminister Bertel 
Haarder, den japanske ambassadør Masiki 
Okada, rektor Ralf Hemmingsen, og efter-
kommeren til Fondens grundlægger Yohei Sasakawa. 

Bag SYLFF Fonden står The Nippon Foundation, verdens største private donor til FN. KU 
fik en million dollars af fonden i 1991. 1000 studerende ved KU har nydt godt af gaven fra 
Japan. På fotoet ses hele SYLFF Familien. Ansøgning til SASAKAWA stipendiet bliver opslå-
et på Det Internationale Kontors hjemmeside: www.ku.dk/international i begyndelsen af 
februar.

DANSK DANSKA DANISH

Vil du forbedre dine dansksproglige kompetencer?

Önskar du att förbettra dina danskspråkliga kompetenser?

Do you want to improve your danish?

10 intensive weeks for scandinavian students, starting 14/2 or 15/2
or weekly classes for other foreign students, starting now

Sprogcenter
Hejrevej 26, 2400 København NV

Kontakt: Margit Ingtoft, tlf. 38883233, mobil 40596073, scandidansk@ioc.dk

ker på at dette er den mest de-
mokratiske måde at gøre det 
på,« siger David Salomonsen.
 Hvis man vil have medbe-
stemmelse over hvem der skal 
vælges som Studenterrådets 
topkandidater, må man møde 
op til Studenterrådets general-
forsamlinger. De er åbne for 
alle og den direkte vej til de-
mokratisk indflydelse. Det gi-
ver alle studerende mulighed 
for at få indflydelse selv om de 
alene bruger én aften årligt på 
studenterpolitik, mener David 
Salomonsen.

��-stilen fungerer ikke 
Men det er netop dette direkte 
demokrati Cathrine Holm 
Frandsen og Reformklubben 
vil gøre op med.
 »De aktives demokrati er en 
smuk tanke der ikke fungerer. 
Studenterrådets politik beslut-
tes af de folk der møder op på 
plenummøderne – eller ’ple-
numhelvederne’ som vi kalder 
dem – og de kan umuligt vare-
tage alle studerendes interes-
ser, selvom de siger de gør det. 
Direkte demokrati som Stu-
denterrådet praktiserer, fun-
gerer kun hvis 500 mennesker 
møder op til plenummøderne. 
Nu kommer der kun 50, og 
derved bliver politikken fly-
dende og ad hoc. Det er ikke 
demokratisk legitimt,« siger 
Cathrine Holm Frandsen.
 Hun mener man må erkende 
at direkte demokrati ikke fun-
gerer blandt dagens unge der 
ikke kan se den helt store 
pointe i at engagere sig i stu-
denterpolitik. I stedet bør stu-
denterpolitikken bygges op om 
det indirekte demokrati – hvor 
politikerne fremlægger deres 
politiske ideer og så lader de 
studerende tage stilling til 
dem når der er valg. Gør de ik-

ke det, er det umuligt at finde 
ud af hvad de enkelte politike-
re vil. Og så forsvinder de stu-
derendes interesse helt, både 
for det direkte og det indirekte 
demokrati.
 Man må erkende at man ik-
ke kan råbe de studerende op 
mere, og så må man forholde 
sig til det. Man må erkende at 
den her 68’er-stil ikke længere 
fungerer. Der er ikke de store 
kampe at kæmpe mere,« siger 
Cathrine Holm Frandsen.

Kampene findes stadig
Den betragtning kan Frederik 
Noltenius Busck fra den ny-
startede studenterpolitiske or-
ganisation Grøn Agenda ikke 
skrive under på. Kampene ek-
sisterer stadig, de skal bare 
findes udenfor det man nor-
malt anser for studenterpoli-
tisk område, mener han.
 »Studenterpolitik har tradi-
tionelt været meget defensiv 
og koncentreret sig om de stu-
derendes privilegier, som man 
har kæmpet for ikke at miste. 
Vi vil gerne være mere offensi-
ve og tænke over hvad vi vil 
gøre ved samfundet, ikke hvad 
vi vil forhindre samfundet i at 
gøre ved os,« siger Frederik 
Noltenius Busck, der mener at 
studenterpolitik er det ideelle 
sted til at beskæftige sig med 
det omkringliggende samfund. 
Det var jo også fra universite-
terne at ungdomsoprøret i ’68 
udsprang, minder han om.
 Med 316 stemmer var Grøn 
Agenda ca. 2000 stemmer fra 
at blive valgt, men det tager 
Frederik Noltenius Busck ikke 
så tungt. Tværtimod er han 
nærmest begejstret. Man skal 
starte et sted, siger han, og er i 
det hele taget optimistisk og 
fortrøstningsfuld. For hvis der 
er noget der i fremtiden vil 

kunne få de studerende op af 
lænestolen og engagere sig i 
studenterpolitik, er det den 
økologiske bæredygtighed 
Grøn Agenda står for, mener 
han.
 »Grøn Agenda stiller ikke op 
for studenterdemokratiets 
skyld eller som en protestbe-
vægelse mod Studenterrådet. 
Det er ikke så vigtigt for os om 
vi bliver valgt. Vi vil hellere 
præge dagsordenen og få folk 
til at tage stilling. Derfor er vi 
også i gang med at arrangere 
debatarrangementer og fester 
der gør opmærksom på vores 
sag,« siger Frederik Noltenius 
Busck, der mener det er nød-
vendigt at man går utraditio-
nelt til værks hvis studenterpo-
litik igen skal blive noget der 
interesserer de studerende.
 Studenterrådets formand 
David Salomonsen mener ikke 
tiden er løbet fra almindelig 
studenterpolitik. 
 »Studenterrådet bygger på 
en struktur og en idé om hvor-
dan de studerende bedst bliver 
repræsenteret. Det er det vi 
har stået for igennem de sidste 
33 år. Gennem alle årene har 
vi klaret os godt ved valgene 
og det må jo skyldes at langt 
de fleste studerende er enige 
med os i at vores måde at gøre 
det på er den rigtige,« siger 
David Salomonsen.
 Han kan måske nok se at det 
nuværende system ikke er det 
mest optimale, men han vil 
dog ikke gå med til at bestyrel-
sesvalget ligeså godt kunne af-
skaffes.
 »Der skal være et demokra-
tisk valg – ligegyldigt formen,« 
siger David Salomonsen.

khpe@adm.ku.dk
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International analyse

ENGLAND

Af Susan Wright, Danmarks  

Pædagogiske Universitet

Efter mange års privatiserin-
ger af den offentlige sektor i 
England er kun få velfærds-
ydelser gået fri. Hospitaler, al-
ment nyttige boliger, skoler og 
universiteter er fortsat offent-
lige, men også disse institutio-
ner har den britiske regering 
sat næsen op efter at privatise-
re. 

I de situationer hvor institu-
tionerne er ejet af staten, be-
nytter regeringen sig af udlici-
tering. Det betyder at det fort-
sat er skatteydernes penge der 
bruges til formålet, men at det 
er private virksomheder der 
tjener pengene. 

Denne strategi kan dog ikke 
bruges på universiteterne da 
de er selvejende institutioner 
og derfor ikke kan blive tvun-
get til at udlicitere opgaver 
som renovation af bygninger, 
nye it-løsninger eller andre op-
gaver. På den anden side er 
universiteterne samtidig af-
hængige af offentlige midler til 
undervisning og forskning. Re-
geringen har brugt fordelin-
gen af midler til forskning og 
undervisning som motivati-
onsfaktor så universiteterne 
konkurrerer mod hinanden for 
at opnå den højeste placering 
på de internationale rangli-
ster. 

På denne måde har regerin-
gen centreret stadig flere 
forskningsmidler på nogle få 
højtplacerede institutioner og 
institutter. Dette har ført til en 
økonomisk rationalitet hvor 
universiteterne frivilligt be-
gynder at ligne private selska-
ber der kan konkurrere med 
hinanden på det frie marked 
som forventeligt vil opstå med 
øget konkurrence om forsk-
ningsaftaler, og hvor uddan-
nelserne vil være en handels-
vare. 

Universiteter på børsen 
Universiteterne er under hårdt 
pres for at kunne tilbyde at-

traktive løn- og forskningsvil-
kår til fremtrædende forskere 
hvis cv vil øge universitetets 
status og placering. Disse for-
hold placerer universiteterne i 
den samme situation som en 
anden slags institution: fod-
boldklubberne. 

Klubbernes vej mod privati-
seringer er en ganske anden. 
Der er dog flere fællestræk 
mellem universitet og fodbold-
klub end ved første øjekast. 
Begge har konkurrenceregler 
hvor trænerne instruerer spil-
lerne i at strække og bøje sig så 
meget som muligt; begge har 
en liga hvor eliten opnår den 
bedste sendetid – eller de bed-
ste forskningsbetingelser. Beg-
ge har også en ekstern besty-
relse. 

Til forskel fra universiteter-
ne har fodboldklubberne eje-
re, men det er ikke meningen 
at de nødvendigvis skal sikre 
et økonomisk overskud, de 
skal tværtimod styre klubben i 
offentlighedens interesse. 
Klubberne tjener penge ved at 
sælge deres spillerdragter og 
drømmen om at spille i klub-
ben. 

Flere universiteter har invi-
teret fodboldklubben Manche-
ster United til at vise dem 
hvordan man brander sit navn 
og sine produkter for at til-
trække studerende og bibehol-
de deres loyalitet (og begynde 
at tjene penge på dem). 

Selv da en klub som Man-
chester United blev børsnote-
ret, var det ikke meningen at 
dette skulle ændre klubbens 
primære sportslige fokus eller 
dens sociale funktion. Det var 
kun et middel til at hive flere 
penge hjem så man kunne kø-
be stjernespillere, vinde kon-
kurrencer og tilfredsstille fan-
sene.  

Hvor lang tid går der før 
universiteterne står i den sam-
me situation og fristes til at 
blive børsnoterede for at kun-
ne købe stjernespillere til ’the 
Research Assessment Exercise’ 
(et evalueringsværktøj der 
skal måle kvaliteten af britisk 
universitetsforskning frem til 

år 2008, red.) og sikre resulta-
ter i ligaen der kan maksimere 
deres profit?

Milliarder i krigskassen
I fodboldens verden er det 
utænkelige sket. Majoriteten 
af Manchester Uniteds aktier 
er blevet købt af en ameri-
kansk kapitalist der investerer 
i sportsklubber, ikke for at in-
vestere i dem og deres resulta-
ter, men for at tjene penge på 
dem. Manchester Uniteds fans 
protesterede voldsomt mod 
Malcolm Glazers overtagelse 
med argumenter om at dette 
ville ændre selve meningen 
med fodbold som en engelsk 
institution. 

Et brev fra parlamentsmed-
lemmer, sportsudøvere og an-
dre kendte argumenterede for 
at formålet med en fodbold-
klub er at få de gode resultater 
på banen, producere nye spil-
lere og skaffe faciliteter og et 
tilhørsforhold til lokalsamfun-
det – ikke at få disse udnyttet 
af kommercielle interesser. 
Problemet var bare at lovene 
på området ikke blev bøjede. 
Der var ingen indgriben fra re-
geringens side eller det briti-
ske fodboldforbund. Selv Man-
chester Uniteds bestyrelse, der 
havde kaldt Glazers planer for 
»aggressive« og »skadelige« for 
klubben, gav hans bud deres 
velsignelse.

Samtidig med alt dette fusi-
onerede to af universiteterne i 
Manchester for at oprette ét 
universitet – som ville få det 
største budget i hele England. 
Målet var at gøre Manchester 
til et af de 25 bedste universi-
teter i verden. Den nye prorek-
tor oprettede straks en ’krigs-
kasse’ med 400 millioner pund 
(cirka 4,2 milliarder kr.) til 
lønninger og 300 millioner 
(cirka 3 milliarder kroner) til 
bygninger og udstyr der skulle 
tiltrække anerkendte interna-
tionale akademikere. Dette var 
inklusiv 100 millioner pund 
(cirka 1 milliard kroner) til at 
bringe de sidste fem Nobel-
prismodtagere og deres forsk-
ningsteams til Manchester in-
den 2015. 

The Guardian bragte et falsk 
læserbrev fra Glazer til Man-
chester hvori han gjorde grin 
med Glazers uvidenhed om 
England samtidig med at han 
kom med en seriøs pointe om 
parallellerne til de ændringer 
der var sket inden for både 
fodboldklubberne og på uni-
versiteterne:

»Jeg er glad for at du giver 
drengene en peptalk før en 
stor kamp. At vinde Superbowl 
ville betyde meget for mig – 
det synes jeg du skal vide. Jeg 
er en stor fan af Manchesters 
universitet, og jeg har fulgt je-
res resultater tæt. Lige siden 

jeg blev involveret i jeres klub, 
er det første jeg gør hver mor-
gen at slå op på bagsiden af 
aviserne (det er her de fleste 
aviser skriver om sportsresul-
taterne). I Financial Times er 
det her, de trykker aktiekur-
serne.« 

En glidende tackling
Denne artikel pointerer at selv 
institutioner der indtil nu har 
været offentlige, glider over i 
et økonomisk rationale hvor li-
gaens resultater måles i profit, 
og hvor den ultimative logik er 
privat profit. Da først Manche-
ster United ændrede sin juridi-
ske status til at være et børsno-
teret selskab, var der ikke no-
gen offentlig myndighed der 
var klar til at gribe ind for at 
sikre klubbens sportslige og 
sociale funktioner. 

Ville studerende og borgere 
lave en lignende – hvis den vi-
ste sig at være lige så ineffektiv 
– modstand hvis Manchesters 
universitet gik den samme vej: 
blev børsnoteret for så at over-
raske alle ved at blive solgt til 
en amerikansk kapitalist – el-
ler et amerikansk universitet 
med det formål at udvinde 
dets aktiver og gøre dets akti-
viteter profitmaksimerende?

Oversættelse: Pia Mejdahl 
Daugbjerg

Børsnoterede  
universiteter  
i superligaen
De britiske fodboldklubber  
er gået på børsen. Vil  
universiteterne følge efter?

SEJRSRUS – Der er flere fællestræk mellem universiteter og fodboldklubber. Begge 

har konkurrenceregler hvor trænerne instruerer spillerne i at strække og bøje sig så me-

get som muligt; begge har en liga hvor eliten opnår den bedste sendetid – eller de bed-

ste forskningsbetingelser. Og begge har en ekstern bestyrelse. Her løfter en velkendt 

Manchester-profil pokalen i triumf efter sejren i Champions League i 1999.
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KU-KAMPAGNE 1

Det er klart for alle at universi-
tetets budget til reklamering 
må være øget ganske betragte-
ligt, ikke mindst til glæde for 
de danske dagblade og deres 
betrængte økonomi. Måske 
også til glæde for universite-
tets kerneydelser, forskning og 
undervisning. Dog kun måske 
fordi det er ikke alle de mange 
annoncer som man umiddel-
bart kan se nogen fornuft i.
 Et eksempel fra Politiken 4. 
januar hvor der optræder en 
helsides (!!) annonce med tek-
sten: »Yale, Oxford, Cam-
bridge, Copenhagen (udtales 
med stiff upper lip). Vi er kom-
met i klub med de bedste uni-
versiteter i verden. Læs mere 
på www.ku.dk.«
 Spørgsmålet er nu hvad en 
sådan annonce, der sikkert 

kan finansiere et lille forsk-
ningsprojekt, skal gøre godt 
for? Universitetets ledelse er 
med rette begejstret (og må-
ske også lidt benovet) over IA-
RU-samarbejdet, men nogen 
nyhed er det jo ikke længere. 
Annoncen retter sig vel til of-
fentligheden, så hvorfor mon 
medtage en reference til over-
klassens engelsk; det er sikkert 
ment som morsomt, men alli-
gevel.
 I vores tid er det mange ste-
der således at markedsføring 
og produkt er lige vigtigt. Det-
te er forhåbentligt ikke den li-
nie der er ved at indsnige sig 
på universitetet.

Peter Blume, professor dr.jur., 
Forskningsafdeling II,  
Det Juridiske Fakultet. 

KU-KAMPAGNE �

Dagbladslæsere er i den sene-
ste tid gentagne gange blevet 
præsenteret for helsides-an-
noncer fra vores institution. 
Indholdet er nogle slagord, det 
logo hvormed Københavns 
Universitet skal brandes (som 
det er kommet til at hedde) – 
og meget hvidt papir. Budska-
bet er uklart, hensigt og mål-
gruppe er uklar, men annon-
cernes størrelse gør det klart 
at de er dyre. 
 Seriøs formidling er en nød-
vendig og god investering. 
Men hvem forestiller sig at KU 
med de store annoncer kan til-
trække den slags studerende 
man ønsker, kan rekruttere 
den slags medarbejdere man 
ønsker, eller interessere den 
slags sponsorer man ønsker?
Op til de kommende overens-
komstforhandlinger er det 
gentagne gange blevet påpe-
get at de tilsyneladende umå-
deholdne indkomststigninger 
som er blevet en række er-
hvervsledere til del, kan an-
spore til hvad der kan vise sig 
at være samfundsøkonomisk 
uholdbare krav fra arbejdsta-

gerside. En nøgtern betragt-
ning vil nok føre til erkendelse 
af at direktørlønningers direk-
te rolle i den samlede sam-
fundsøkonomis rolle er tem-
melig marginal – det er pri-
mært deres signaleffekt som 
kan blive så problematisk. 
En sammenligning ligger lige 
for. KU’s medarbejdere kan 
godt ræsonnere sig til at selv 
om de nævnte annoncer altså 
nok er dyre, så er udgiften i in-
stitutionens samlede budget 
sikkert et temmelig marginalt 
beløb. Signaleffekten kan deri-
mod være slem nok. Fører an-
noncerne ikke til uholdbare in-
terne krav af nogen art, så kan 
de i hvert fald opleves som en 
unødig provokerende frustra-
tion i de hjørner af KU hvor 
drastiske reduktioner i stab og 
driftsmidler umuliggør en fort-
sat honorering af omverde-
nens berettigede forventnin-
ger. De som har ansvar for 
KU’s kommunikation bør gå i 
tænkeboks.

Niels P. Kristensen, professor, 
dr.scient., Statens Naturhistori-
ske Museum.

KU-KAMPAGNE 3 – SVAR

Hvad skal nu al den KU-an-
noncering til for? Sådan spør-
ger professorerne Peter Blume 
og Niels P. Kristensen på bag-
grund af en serie annoncer KU 
har haft i udvalgte dagblade i 
starten af det nye år. Det glæ-
der mig at annoncerne vækker 
opmærksomhed og skaber de-
bat. Det var præcis meningen. 
 Udgangspunktet er nu ret-
færdigvis et andet. I betragt-
ning af sin størrelse er KU nok 
det danske universitet der bru-
ger færrest penge på markeds-
føring. Og det i en tid hvor der 
bliver stadig mere konkurren-
ce om fx de studerende.
 Grunden til at vi lige nu la-
ver en mere offensiv annonce-
ring er fusionen med KVL og 
Danmarks Farmaceutiske Uni-
versitet. Det har været vigtigt 
bl.a. for vores nye fakulteter at 
der over for alle samarbejds-
partnere, beslutningstagere og 
uddannelsessøgende bliver 
gjort tydeligt opmærksom på 
dette skifte. Det er også vigtigt 
for det ’gamle’ KU at der bliver 
sendt et signal om ét samlet 
Københavns Universitet i den 
brede offentlighed.
 
Fusion med småt
Hvorfor står fusionen så kun 
med småt nederst i alle annon-
cer og ikke med de allerstørste 
typer? Det er fordi universite-
tets egne kommunikationsfolk 
har vurderet at selve fusionsaf-
talen ikke vil vække samme 
opmærksomhed. Med annon-
cerne kunne vi både fortælle 
en bredere historie om KU, op-
lyse om fusionen og lokke flere 
ind på vores hjemmesider osv. 
Kampagnen giver læserne et 
indtryk af KU’s historie og den 
ambition der karakteriserer 
det udvidede og samlede KU. 
Og forhåbentligt bidrager den 
også til at gøre uddannelsessø-
gende så nysgerrige at de klik-
ker ind på vores hjemmeside 
og besøger os til Åbent Hus. 
Det er målsætningen med 
kampagnens anden del i uge 
9. Vi ved af erfaring hvor vig-
tigt det er at få potentielle stu-
derende indenfor på netop 

den dag. Nogle af de fag der 
ikke har så let ved at få nok 
ansøgere, lægger særlig vægt 
på markedsføring.
 Kampagnen skal derfor også 
ses som en del af den samlede 
indsats for at rekruttere stude-
rende til universitetet. Og i det 
konkrete tilfælde kommer vi i 
alt til at bruge omkring en halv 
promille af universitetets sam-
lede udgifter på den. Selvom 
nogen kan synes at det er 
mange penge, så tror jeg man 
skal være varsom med at regne 
alle universitetets serviceydel-
ser om til VIP-stillinger. Det er 
bestemt fint med en debat om 
hvad vi bruger pengene på. 
Men hvis forskerne udviser 
mistillid til enhver service – fra 
nye varebiler, TAP-stillinger til 
økonomistyring og kommuni-
kation – får vi ikke den profes-
sionelle og moderne admini-
stration, der er en forudsæt-
ning for vores fremragende 
forskning.
 
Del af helhed
Blume spørger om vi ikke klat-
ter pengene væk på noget som 
ikke engang er en brandvarm 
nyhed. Omvendt kan man 
spørge hvad det nytter at have 
et rigtigt kvalitetsprodukt – 
forskning og uddannelse – hvis 
alt for få ved det. Og skal no-
get absolut være helt nyt for at 
man kan fortælle om det? At 
signalere sine kvaliteter kan 
man vel gøre mere end én 
gang.
 Med en ambition om at være 
en verdensledende vidensin-
stitution må vi også gøre en 
indsats for at tiltrække de bed-
ste hoveder. Det kræver at 
mange forhold er på plads - 
herunder at vi gør nok for at 
være synlige over for poten-
tielle ansatte, studerende og 
samarbejdspartnere. Markeds-
føring er ét redskab. Kompe-
tenceudvikling og et godt cam-
pusmiljø er andre. KU kommer 
ikke til at ligge i front ved kun 
at bruge penge på forskning. 
Det er en alt for kortsigtet stra-
tegi.  

Ralf Hemmingsen, rektor

Deltag i debatten

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

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

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

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

Debatindlæg indsendes på e-post til uni-avis@adm.ku.dk. 

Deadline: se kolofonen på bagsiden af sektion 2.

Hvad mon  
det har kostet?

Dagbladsannoncer  
og signaleffekter

Markedsføring –  
har vi råd til  
at lade være?

Se artiklen om KUs  
brandingkampagne side �.
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STUDENTERVALG

Ved juletid modtog jeg ligesom resten af 
de studerende en stemmeseddel til val-
get til universitetets bestyrelse. Jeg be-
sluttede at i år skulle det være: Ikke ba-
re sætte et tilfældigt kryds ud fra tvivl-
somme kriterier som genkendelse af et 
navn eller nærhed til mit eget studie, 
uden at jeg kendte kandidatens hold-
ninger til det arbejde han skulle udføre. 
Jeg afbrød eksamenslæsningen for i ste-
det at læse op på den demokratiske 
pligt.

Jeg fandt hurtigt ud af at det ikke var 
fra universitetet som sådan jeg skulle 
forvente information om kandidaterne. 
De officielle regler for valget var opstil-
let på en hjemmeside, men uden forslag 
til hvordan man fandt ud af hvem man 
skulle stemme på, og Universitetsavisen 
har ligeledes kun bragt det officielle op-
slag om udskrivelse af valg. Jeg har hel-
ler ikke mødt nogen kampagneaktivitet 
under min ellers hyppige færden på 
KUA, hvilket måske ikke 
er så mærkeligt i be-
tragtning af at valgperi-
oden er domineret af fe-
rie og eksamener.

Jeg tyede til internet-
tet. Nu til dags er nettet 
det oplagte sted for kan-
didater og lister at oply-
se om deres holdninger 
og arbejde. Men sam-
menholdt med den om-
fattende stemmeseddel 
med i alt 119 kandidater 
til to bestyrelsespladser var resultatet 
skuffende. Mange opstillede fagråd og 
foreninger har hjemmesider hvor de op-
lyser om deres arbejde i studienævn og 
på institutplan, men da jeg foretog et 
grundigt tjek den 30. december, tilbød 
de færreste nogen som helst indsigt i 
hvorfor de stiller op til netop universi-
tetsbestyrelsen. 

Opstilling på skrømt
En forklaring er nok at de færreste kan-
didater egentlig ønsker at blive valgt. 
Hele mængden af opstillede fagråd un-
der Studenterrådet opstiller for eksem-
pel i liste- og valgforbund, som betyder 
at de allerfleste kandidater er reduceret 
til støttekandidater for to spidskandida-
ter som fremlægger deres budskaber på 
en fælles hjemmeside. Stemmer man for 
eksempel på en kandidat fra sit eget fag, 
går stemmen oftest til en kandidat fra et 
andet fag som kan have helt anderledes 

holdninger til det arbejde der skal udfø-
res. 

Heller ikke to foreninger som står 
uden for Studenterrådet, Reformklub-
ben og Juridisk Diskussionsklub, tilby-
der relevant information. Den nye orga-
nisation Grøn Agenda, som stiller op i 
forbund med de to, er en behagelig 
overraskelse da flere af deres kandidater 
fortæller om deres ambitioner på en 
grundig og lettilgængelig hjemmeside.

De 119 kandidater fordelt på 17 lister 
kunne på den måde reduceres til nøjag-
tig fem kandidater på to lister der gjorde 
sig den ulejlighed at fortælle hvad de 
egentlig ville med den plads i bestyrel-
sen de var stillet op til. Det gjorde alt an-
det lige valget mere overskueligt, og det 
lykkedes mig da også at finde en kandi-
dat jeg havde lyst til at give min stem-
me. Men jeg synes også, man kan drage 
andre konklusioner.

Valgmetode bør ændres
Er der nogen mening i at holde valg til 

en bestyrelse hvis de der 
skal stemme, ikke bliver 
stillet over for et reelt 
valg mellem holdninger? 
Det er formodentlig de 
færreste der bruger de ti-
mer det tog mig at nå til 
en velovervejet konklusi-
on. Kan det overraske at 
stemmeprocenten er så 
lav som den er? 

En forbedring kunne 
være hvis informationen 
i forbindelse med næste 

valg blev forbedret, for eksempel i Uni-
versitetsavisen eller på en fælles hjem-
meside. Men man kunne også overveje 
om selve valgmetoden er den rigtige til 
denne type valg. Lister og forbund kan 
siges at sikre mod stemmespild når folk 
stemmer på en af de mange kandidater 
der ikke har en chance for at komme 
ind. Men samtidig er de samme forbund 
den eneste grund til at mange af kandi-
daterne overhovedet stiller op. 

Måske kunne man ved at afskaffe for-
bund, listestemmer og overførsel af 
stemmer mellem kandidater opstillet på 
samme liste opnå enklere stemmesedler 
som kun indeholder kandidater der ger-
ne vil vælges. Kandidater som de stude-
rende nemmere kan søge information 
om og vælge mellem, og som kun bliver 
valgt hvis flest studerende faktisk sætter 
deres kryds ved netop deres navn.

En tung  
demokratisk pligt

Peter Brandt Nielsen,  

engelskstuderende

Er der nogen mening i at holde valg til en 

bestyrelse hvis vælgerne ikke bliver stillet 

over for et reelt valg mellem holdninger?

» Kan det 
overraske  
at stemme-
procenten er 
så lav som 
den er?«

Tietgenprisen 2007
Tietgen var en af landets store erhvervs-
mænd – og helt i hans ånd uddeler DEA 
hvert år Tietgenprisen til unge forskere 
indenfor det erhvervsrettede humanistiske 
og samfundsvidenskabelige felt. Forskerne 
skal være på post-doktoralt niveau, dvs. 
adjunkter eller yngre lektorer, som højst har 
fire års forskningsforløb bag sig siden er-
hvervelse af ph.d.-graden eller tilsvarende. 
Tietgenprisen kan også tildeles en gruppe 
af forskere.

Tildelingen sker på basis af en dokumen-
teret forskningsindsats, typisk ved en 
betydelig international publicering. Forsk-
ningsarbejdet skal være udført eller pub-
liceret mellem 1. marts 2005 og 1. marts 
2007.

DEA og Tietgenpriskomiteen 
uddeler op til tre priser à 100.000 kr.

Vi inviterer dekanerne ved de danske 
forskningsinstitutioner til at nominere en 
forsker eller en forskergruppe til Tietgen-
prisen.

Tietgenpriskomiteen definerer forsknings-
feltet bredest muligt, men det centrale fo-
kus i forskningen skal være aktiviteter, som 
har med virksomhedernes interne og eks-
terne innovation, processer og drift at gøre. 
Både offentlige og private virksomheder er 
i denne sammenhæng interessante. 

Oplysninger om ansøgningsprocedure 
kan findes på www.dea.nu. 
Ansøgningsfrist er 1. marts 2007. 
Tietgenprisen uddeles i forbindelse med 
DEAs Årsdag onsdag den 18. april 2007.

DEA (Danmarks ErhvervsforskningsAkademi) har til formål at igangsætte samarbejde mellem virksom-
heder og forskere inden for samfundsvidenskab og humaniora. Vi fremmer også virksomhedsforskning 
og medvirker til, at forskning i mennesker og organisationer bliver et aktiv for erhvervslivet. 

Fiolstræde 44, 1171 København K, 3342 6603, avj@fuhu.dk, www.dea.nu

DEA127x161.indd   1 10/01/07   15:15:44

Har du, hvad det kræver?

Totalforsvarsregion København
Hærhjemmeværnet i Region Hovedstaden

Vi giver dig udfordringer, uddannelse og kompetencer, du kan bruge i din civile 
karriere - samtidig med at du yder en indsats for samfundet.  Læs mere på tfrk.dk.
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PRISOPGAVER

Stud.med. Mikkel Pedersbæk 
rejser i Universitetsavisen nr. 
18/06 spørgsmål om hvorfor 
vi i de nye regler for prisopga-
ver, der trådte i kraft med op-
gaverne udskrevet ved Årsfe-
sten i 2006, har indsat en al-
dersgrænse på 30 år for indle-
vering af besvarelse.

Hertil er at sige at vi i uni-
versitetsledelsen i 2005 fandt 
grundlag for at overveje om 
overhovedet det længere er re-
levant at have en sådan insti-
tution kaldet ’prisopgaver’ 
hvor fagene årligt gives mulig-
hed for at formulere en række 
specifikke spørgsmål til besva-
relse. Vi blev dog hurtigt enige 
om at om end det kan fore-
komme nogen lidt gammel-
dags sådan at udskrive spørgs-
mål og belønne de bedste be-
svarelser med guldmedalje, 
henholdsvis sølvmedalje, så er 
den akademiske tradition på 
dette område værd at bevare. 
Hvilket da også interessen for 
at svare på opgaverne viser. 
Og som rektor er det en fornø-
jelse ved Årsfesten at kunne 

overrække disse medaljer lige 
efter at der er udnævnt æres-
doktorer og lige før årets dok-
torer hyldes.

Forsker på prøve
På den anden side fandt vi an-
ledning til at overveje indleve-
ringsmulighederne idet vores 
principielle betragtning var – 
og er – at prisopgaverne pri-
mært skal inspirere og give un-
ge mulighed for at prøve hvor-
dan det er at være forsker på 
et højere plan end på speciale-
niveau. Prisopgaver forudsæt-
tes således i almindelighed be-
svaret af personer som er i 
slutningen af studiet, eller som 
netop har afsluttet dem, og en 
aldersgrænse på 30 år kan i 
den henseende ikke anses for 
urimelig. Det har intet at gøre 
med førsterangs eller anden-
rangs studerende, som MP lidt 
retorisk skriver, men alene 
med selve begrundelsen for 
overhovedet fortsat at have 
prisopgaver. Det skal efter vo-
res opfattelse være for unge 
der kan prøve denne viden-
skabsform. Det kan så tilføjes, 
intet hindrer ældre, og for den 

Saglig diskrimination  
af ældre studerende

CAMPUSPLAN

Det er faldet mig for øre at der 
skal foregå en såkaldt ’areal-
fortætning’ på CSS i det kom-
mende år. Rygterne lader for-
tælle at det bliver de studeren-
de der kommer til at afgive alt 
hvad der er nødvendigt for et 
godt studiemiljø. På Stats-
kundskab bliver det samlede 
areal halveret, og det liggende 
forslag siger at vores studielo-
kale, specialepladser, studie-
vejledning og bibliotek bliver 
lukket. Samtidig beholder le-
delsen, administrationen og 
det videnskabelige personale 
både kæmpe kontorer, frokost-
stuer og mødelokaler. Det der 
undrer mig, er hvorfor det er 
de studerende der skal afgive 
pladsen. Hvad med admini-
stration, TAP’er, VIP’er og le-
delsen?
 Når målsætningen er at få 
de studerende op på et højere 
niveau og hurtigere igennem, 
kan det jo undre hvorfor man 
fjerner alle de faciliteter der 
skal hjælpe til dette. Så har 
man jo helt glemt hvad menin-
gen med universitetet er. Man 

fjerner jo heller ikke hjemme-
hjælperne i hjemmeplejen for 
at give bedre faciliteter til ad-
ministrationen!
 Hvis man endelig skal redu-
cere, er det så virkeligt nød-
vendigt at have administratio-
nen placeret inde på universi-
tetet? Kunne man ikke udlici-
tere TAP’ernes arbejdsområ-
der?  Så vidt jeg kan se, er der 
61 TAP’er på Statskundskab. 
Hvis deres arbejdsopgaver 
blev udliciteret, og medarbej-
derne derfor ikke ’optog’ plads 
på CSS, ville man kunne redu-
cere med 61 gange ca. 12 kva-
dratmeter, altså ca. 732 kva-
dratmeter. Så er vi allerede 
nået et godt stykke af de 1200 
kvadratmeter, der skal reduce-
res med alene på Statskund-
skab. Videre kan man jo så be-
gynde at diskutere, hvor me-
get videnskabeligt personale 
der egentligt er brug for. Der 
er jo ansat 119 VIP’er, så der 
kunne der jo også være nogle 
kvadratmeter at hente.

Sune Christian Lodal, stud.
scient.pol., CSS, KU.

Udliciter TAP’erne 
behold studenterne

sags skyld også universitetsan-
satte, i at lade sig inspirere af 
prisopgaverne og skrive artik-
ler og bøger om emnet. Det er 
alene deltagelsen i konkurren-
cen som her begrænses.

I overskriften af MPs læser-
brev står der ’aldersdiskrimi-
nation’. Jeg ved ikke om det er 
redaktørens eller MP’s beteg-
nelse. Og det er jo rigtigt at 
der her sættes en grænse der 
udelukker nogen. Men alle 
regler har til opgave at diskri-
minere, det er simpelthen reg-
lers eksistensberettigelse. Af-
gørende er om de diskrimine-
rer på et usagligt grundlag, og 
det gør aldersgrænsen for ind-
levering af prisopgaver efter 
vores bedste vurdering ikke, 
jfr. begrundelsen for at indføre 
den. 

Ralf Hemmingsen, rektor.

Kunst på KU
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Pis på Panum
Kører man ad Nørre Alle ind mod byen, 

kan man se denne mand lade sit vand op 

ad Panum Instituttets røde gavl. Kunstne-

ren bag skulpturen er Claus Carstensen der 

med titler som Territorial Pissing, Piss Mo-

nochrome (urin på farvet uld) og Jeg tænk-

te nok du kun havde det i kæften. Tør det 

pis af ansigtet har pis og ekskrementer som 

et gentaget motiv i sin kunst. 

Skulpturen er et originalaftryk af Carsten-

sen selv, og kunstkendere genkender også 

poseringen fra Carstensens måske mest be-

rømte billede Flex-Pissing /Björk er en nar 

som han i 1997 lavede sammen med kunst-

nergruppen Superflex.

Claus Carstensen (f. 1957) er hovedekspo-

nenten for ’det vilde maleri’ der var den 

dominerende kunsttendens i 1980erne. 

Han studerede Litteraturvidenskab på KU 

1979-83.
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Synspunkt

UD MED GUD?

I Universitetsavisen (UA 
18/06) hævder Malene Busk 
og Morten Warmind at enhver 
videnskabelig og filosofisk så-
vel som politisk og kunstnerisk 
aktivitet forudsætter en eller 
anden form for religionskritik, 
herunder ’metodisk ateisme’. 
 Jeg kan dog ikke tro at Busk 
og Warmind mener at enhver 
aktivitet som ikke eksplicit for-
udsætter et gudsbegreb, må 
forstås som religionskritisk? 
Bygger madlavning og toilet-
besøg på en metodisk ateisme, 
eller gælder det kun for aktivi-
teter der involverer viden? Må 
jeg afsværge Gud når jeg åbner 
en busplan eller dagens avis? 
Naturligvis ikke. 
 Ej heller virker det plausi-
belt at en videnskabsmand i sit 
forsøg på at afdække bestemte 
forhold i naturen eller sam-
fundslivet nødvendigvis, uden 
at vide det, skulle udøve religi-
onskritik. At der må foregå en 
kritisk stillingtagen til spørgs-
målet, gælder selvfølgelig kun 

i de tilfælde hvor det videnska-
belige arbejde og dets resulta-
ter står i direkte modstrid med 
bestemte religiøse dogmer. 

Etisk fremskridt?
At forkastelsen af religionen 
som sådan skulle være et 
»etisk fremskridt« er endvidere 
svært at se. Spørgsmålet er 
hvad vi overhovedet skal for-
stå ved et sådant fremskridt. 
Må man ikke netop forudsætte 
et helt bestemt normativt ideal 
for at kunne foretage en sådan 
vurdering? 
 Også Busk og Warminds ka-
rakteristik af demokratiet og 
retssamfundet som nødven-
digvis religions- og moralisme-
kritiske størrelser virker søgt. 
Demokratiet og retssamfundet 
er ikke opstået som et resultat 
af enkelte ’fordomsfrie’ fritæn-
keres geniale idéer, men som 
følge af en langsommelig pro-
ces hvor magtkampe har ført 
til en stadig større erkendelse 
af nødvendigheden af at be-
grænse bestemte institutioners 
indflydelse. 

 Forestillingen om at viden-
skaben eller kunsten skal tjene 
bestemte moralske eller politi-
ske idealer, fører blot til at dis-
kussionen om disse discipli-
ners værdi underlægges en 
sammenhæng, hvor netop den 
religiøse forestilling i udgangs-
punktet er videnskaben ligebe-
rettiget: Er det et spørgsmål 
om hvad der tjener mennesket 
bedst, kan svaret lige så godt 
være religion som videnskab 
alt efter hvad vi forstår ved 
’det gode’ og dermed ’det bed-
ste’. Dog må religionen og 
etikken netop tilbyde et svar 
på dette (negativt eller posi-
tivt) for overhovedet at være 
sig selv som religion eller etik, 
mens videnskaben netop per 
definition ikke som sådan kan 
forholde sig til dette spørgs-
mål. Dette som følge af at vi-
denskaben som bekendt be-
skæftiger sig med hvad der er 
og ikke hvad der bør være.

Forskningsfrihed
Hvor videnskaben underlæg-
ges en specifik moralsk dags-

orden, er denne altså ikke 
fuldt ud videnskab. Det sam-
me gælder vel kunsten der al-
drig kan trives i et totalitært 
samfund, med en fordring om 
at kunsten skal tjene bestemte 
interesser. Det fremskridt som 
Busk og Warmind peger på, er 
netop opstået i kølvandet på 
en sådan erkendelse. 
 Forskningsfriheden er et 
centralt element i det moderne 
samfund, men forskningsfrihe-
den forudsætter at videnska-
ben er sig selv nok, og kan kun 
bestå i det omfang den ikke 
forsøger at bemægtige sig an-
dre institutioner. Videnskaben 
må dog altid forsvare sig imod 
politiske eller religiøse institu-
tioners forsøg på bemægtigel-
se, men den må aldrig selv bli-
ve (pseudo-)religiøs eller poli-
tiserende. 
 I et samfund med forsk-
ningsfrihed er det med andre 
ord videnskabens opgave at 
producere viden – intet andet. 
Hvad denne viden skal bruges 
til, må afgøres senere, bl.a. 
ved demokratiske processer 

ATEISME

I Universitetsavisen (UA 18/ 
06) begræder ph.d. Malene 
Busk og lektor Morten War-
mind at religion har »genero-
bret sig en plads i samfundet 
hvor der bliver lyttet til den,« 
og gør sig til stærke fortalere 
for det ’gudløse’ samfund hvor 
fornuften kan råde. De hævder 
at religion som sådan er ska-
delig fordi religiøse ledere kan 
drive folk ud i alt fra »invalide-
rende, personlig skam« til drab 
med henvisning til religiøse 
bud. 
 Det er fuldstændig rigtigt, 
men de to synes at glemme at 
religion ikke er ene i den hen-
seende. Det anføres ofte at re-
ligion har været årsag til flest 
krige i verdenshistorien, men 
de regimer der har flest men-
neskeliv på samvittigheden, er 
dybt ateistiske regimer – Sta-
lins USSR, Maos Kina, Hitlers 
Tyskland, Pol Pots Cambodia. 
Alle disse regimer var baseret 

på politiske ideologier der ville 
skabe et gudløst samfund, 
men samfundet blev ikke mere 
frit eller mere fornuftsbaseret 
af den grund – tværtimod. 
 Når såvel religioner som po-
litiske ideologier løber amok, 
hvad er så egentlig problemet? 
Det kan ikke være religionerne 
eller ideologierne i sig selv, for 
de eksisterer ikke uden for de-
res tilhængere! Problemet op-
står hvis deres tilhængere for-
holder sig irrationelt og ukri-
tisk til deres ’bud’. 
 At være religiøs er ikke i sig 
selv en dyd, men det er det 
heller ikke at være ateist. Det 
et menneske måles på, er om 
det kan forholde sig fornuftigt 
og etisk til tilværelsen, og det 
er en udfordring for os alle. 
Det er dog ikke noget der kræ-
ver at man er ateist (tag fx Mo-
ther Teresa, Dalai Lama, Mar-
tin Luther King, Mohandas 
Gandhi, Desmond Tutu), lige-
som det ikke automatisk følger 
af at man er ateist.

Johannes Aakjær Steenbuch, 

BA i filosofi

Kan Malene Busk, Morten Warmind og co. afstå fra fristelsen til at  

underlægge videnskaben et etisk ideal, eller ender den kommende 

konference om moderne religionskritik i ren moralisme?

Metodisk ateisme og andre meningsløsheder
hvor videnskabens folk da 
selvfølgelig kan deltage. Det er 
vel, i øvrigt, det samme møn-
ster som gør sig gældende i 
forskellen på censur (selvcen-
sur!) og ytringsfrihed. I et 
samfund hvor videnskabens 
berettigelse vurderes ud fra en 
bestemt opfattelse af hvad 
’etisk fremskridt’ er, kan man 
hurtigt risikere at en eller an-
den form for censur eller det 
der ligner, anses for at være et 
legitimt middel til at fremme 
dette ’fremskridt’.
 Det bliver spændende at se 
hvordan konferencen på det 
nye KUA om Moderne religi-
onskritik kommer til at udfor-
me sig. Kan Busk og Warminds 
slæng dy sig fra at opstille et 
etisk ideal for videnskaben, el-
ler ender konferencen med at 
gå op i en moraliserende hørm 
som man kan frygte?

Konferencen fandt sted  
29.-30. januar, se  
www.ku.dk./satsning/religion

Gudløse garantier

 Det er i øvrigt morsomt at 
de to forskere tillægger religi-
onskritikken så stor betydning 
at de lægger den til grund for 
alle videnskaber, al kunst, al 
fri presse med mere. Dermed 
anerkender de jo netop det de 
helst ville være fri for – nemlig 
at religionen selv har funda-
mental betydning for samfun-
det! Men religionskritik kan 
ikke stå alene som garant for 
fornuft og frihed; det der er 
påkrævet, er en generel ratio-
nel, kritisk (og ikke mindst 
etisk) tilgang til alle aspekter 
af tilværelsen, religiøse som 
ikke-religiøse, og til ens egne 
holdninger hvad enten man er 
religiøst, politisk eller sekulært 
’troende’.

Gideon Ertner, stud.med.
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Debat

REPLIK TIL  
HENNING BECH OG  
CHRISTIAN GROES-GREEN

Jeg takker Henning Bech (HB) 
og Christian Groes-Green 
(GG) for respons på mit ind-
læg i Universitetsavisen (se UA 
17/06 og UA 18/06). Imidler-
tid tillægges jeg motiver og 
udsagn jeg ikke giver udtryk 
for. GG fejlciterer mig endda 
med citationstegn idet han 
hævder at jeg skulle have skre-
vet: »Men hvad med de prosti-
tuerede kvinders følelser?« 
Det skriver jeg ingen steder.
 Det der har anfægtet mig i 
debatten, er primært retorik-
ken, at HB i mange indlæg har 
givet udtryk for sit angivelige 
’frisind’, mens ethvert forbe-
hold betegnes som ’moralis-
me’. Det er en uheldig måde at 
argumentere på der går efter 
manden, ikke efter bolden. Mit 
primære sigte med artiklen var 
at påpege det unuancerede i 
den strategi.
 Jeg kalder hverken Bech for 
amoralsk eller umoralsk, men 
spørger hvordan han ønsker at 
fremstå. Er det ikke en uskik at 

affærdige personer med andre 
opfattelser som ’moralister’, 
’politisk korrekte’, ’kultur-radi-
kalister’ i stedet for at under-
søge hvad uenigheden består 
i? På den måde kvæles enhver 
diskussion i udgangspunktet.

Groes-Greens gætterier
GG kommer vidt omkring i 
gætterier omkring mine moti-
ver, i stedet for at læse ind-
lægget. Der sker altid noget 
når jeg skriver min stillings-
betegnelse. Intet er lettere 
end at opfinde en konservativ 
moralist-præst med bagstræ-
beriske motiver, således som 
både GG og HB forsøger. 
Blandt andet får jeg skudt i 
skoene at jeg er fortaler for en 
»kristen idealforestilling om 
monogami, ægteskab og evig 
kærlighed mellem mand og 
kvinde« (GG). Uagtet at jeg ik-
ke har skrevet noget der kom-
mer i nærheden af det, og jeg 
kan nævne (selvom det trætter 
mig at det skal være nødven-
digt), at jeg i andre sammen-
hænge har gjort mig til tals-
mand for ligestilling mellem 
hetero- og homoseksuelle, og 

at jeg er uinteresseret i om folk 
er gifte, skilte, papirløse eller 
andet.
 Jeg skriver ikke, som GG på-
står, at jeg vil have prostituti-
on kriminaliseret; jeg kender 
ikke løsningen. Jeg skriver ik-
ke at jeg er mere empatisk end 
andre, men at H.C. Andersen 

efter min mening var det i det 
nævnte eksempel. Ej heller in-
dikerer jeg at en teologisk be-
skæftigelse med etik bør være 
enerådende eller primær. I det 
hele taget nævner jeg ikke teo-
logisk baserede etiske refleksi-
oner, men HB og GG tillægger 
mig holdninger på blotte for-
modninger. Den konservative, 
moralprædikant hives op af 
hatten, i mangel på argumen-
ter. 

 Hvad jeg rent faktisk siger, 
er noget om mit syn på over-
greb på børn og børneprostitu-
tion: det er min opfattelse at 
man bør gøre alt der er men-
neskeligt muligt for at afdæk-
ke og undgå overgreb (en ind-
stilling, der kunne karakterise-
res som ’pædofilipanik’ afhæn-

gig af øjnene der ser).  
 Desuden kan jeg afklare at 
jeg opfatter ’trafficking’ som 
en slags moderne slavehandel. 

Henning Bechs vrøvlerier
HB skriver at han er overbevist 
om at jeg ikke læser bøger - en 
ukvalificeret og letkøbt på-
stand jeg har hørt ham bruge 
tidligere om andre han er 
uenig med. Jeg har ikke, som 
Bech hævder, noget sted an-

grebet hans forskning som jeg 
ikke har læst. Men jeg har stil-
let spørgsmål ved hans indlæg 
i den offentlige debat.
 Jeg har læst meget andet 
end Bech, bl.a. Bauman, Løg-
strup, Buber, Levinas, Sløk, 
som HB nævner, samt f.eks. 
Foucault, Bourdieu og Mer-
leau-Ponty. Mit etiske ståsted 
er præget af forskellige tænke-
re, ikke mindst forskellige psy-
kologers analyser af konse-
kvenser ved overgreb på børn.
  Jeg mener således, at an-
sigt-til-ansigt etikken er afgø-
rende, særligt i de forhold, 
som her diskuteres, fordi det 
altid er ét menneskes nære/
kropslige relation til et andet 
som er på spil. Den slags be-
tragtninger kan end ikke kom-
me på bane, eftersom HB og 
GG bruger energien på at be-
tvivle lødigheden når man til-
lader sig at mene noget andet.
 At HB gør rede for sin 
fagspecifikke skelnen mellem 
moral, etik og moralisme æn-
drer ikke det faktum at hans 
diskussionspartnere netop de-
fineres som moralister – og 
dermed underkendes.

Ikke min norm
HENNING BECHS SVAR 

Jeg forstår på RUC-universitetspræstens indlæg at hun ikke an-
ser det for passende hvis universitetsansatte besidder og udviser 
lærdom. Den norm deler jeg ikke, og jeg afstår hermed fra yder-
ligere diskussion.

Henning Bech, Professor, dr.scient.soc., Sociologisk Institut.

Beklager
CHRISTIAN GROES-GREENS SVAR

 
Jeg skal beklage at jeg i sidste nummer af Universitetsavisen ci-
terer Ulla Pieri Enevoldsen (UPE) ukorrekt. Det var en fejl. Men 
jeg påstår på ingen måde at UPE er fortaler for en »kristen ideal-
forestilling om monogami, ægteskab og evig kærlighed mellem 
mand og kvinde,« sådan som hun hævder i sin replik. Jeg konsta-
terer blot at denne idealforestilling præger nogle af fortalerne 
for stramninger af seksuallovgivningen i Danmark, bl.a. vedrø-
rende prostitution, pornografi og lignende.
 Jeg ser det til gengæld som positivt at UPE ikke går ind for kri-
minalisering og ikke påstår at kende løsningen på de store pro-
blemer der er med trafficking og dele af prostitutionsbranchen. 
Man skal passe på med nemme politiske løsninger på disse kom-
plekse områder. 
 Desuden vil jeg understrege at man ikke nødvendigvis er mo-
ralist eller går ind for kriminalisering blot fordi man er præst. El-
ler almindeligt troende, for den sags skyld. I Brasilien arbejdede 
jeg fx sammen med en del katolske præster der var rundet af fri-
gørelsesteologien, og som arbejdede sammen med prostituerede 
for at hjælpe dem i kampen for sociale rettigheder og for at etab-
lere deres egen interesseorganisation. Man kunne ønske at flere 
danske præster gjorde det samme.           

Christian Groes-Green, kønsforsker, Institut for Folkesundhedsvi-
denskab, KU.

Opfind en moralist

Tidligere indlæg 

UA 5, 2006

Birgitte Graakjær Hjorth: Kan Henning Bechs påstand om kvinder dokumenteres.

Peter Abrahamson: Svar: Legitime synspunkter 

UA 6, 2006

Birgitte Graakjær Hjort: Er den faglige stolthed på KU virkelig så ringe.

Peter Abrahamson: Svar 1, Tilsvininger lukker ikke munden på KU-forskere.

Henning Bech: Svar 2, Klassisk feminisme i nymoralistisk kampagne

UA 7, 2006

Karin Garde: Spørgsmål til Bech og Abrahamson 

Henning Bech: Svar 

UA 8. 2006

Peter Abrahamson: Svar til Karin Garde

Birgitte Graakjær Hjort: Replik til Bech og Abrahamson, Sociologiske forsømmelser.

UA 17, 2006

Ulla Pierri Enevoldsen: Frisind versus nypuritanisme.

UA 18, 2006 

Henning Bech: Svar til Enevoldson, Universitetsetik, moral og moralisme

Christian Groes-Green: Hvad er prostitution

Se www.ku.dk/Universitetsavisen

» Jeg kalder hverken Bech for 
amoralsk eller umoralsk, men 
spørger hvordan han ønsker 
at fremstå.«

 HB har mange steder ytret 
sig i den offentlige debat, også 
i Universitetsavisen hvor han 
netop bruger den omtalte af-
færdigende metode. Det er ik-
ke ualmindeligt at man i de-
batter støder på indlæg i aviser 
og tidsskrifter som efterfølgen-
de modsiges. Jeg tror ikke at 
alle der opponerer imod ek-
sempelvis Søren Krarup, har 
læst Krarups bøger, men der-
for er det ikke dårlig debat-
kultur at levere en velbegrun-
det kritik af et givent indlæg. 
 Hvem vrøvler? Jeg anbefa-
ler Karen Blixens essay »Fra 
lægmand til lægmand«; emnet 
er et andet, ærindet det sam-
me, apropos »pegefingrende 
besserwisserei« (HB).

Ulla Pierri Enevoldsen,  
universitetspræst, RUC.
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» Bestemte sundhedspolitiske valg om hvilken  
viden der anses for relevant, ligger til grund 
for den information som brugerne får.«

Videnskabet

I den offentlige debat  
om fosterdiagnostik og 
genetisk testning for  
arvelig sygdom fremstår 
neutral information  
som løsningen på etiske 
og kontroversielle  
dilemmaer

FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB

Af Mette Nordahl Svendsen og Lene Koch

Genteknologi og etik hænger sammen som ær-
tehalm. Men i den offentlige debat indsnævres 
etiske overvejelser om genteknologiens anven-
delse i sundhedsvæsenet ofte til kun at vedrøre 
et enkelt aspekt af meget komplekse problema-
tikker, nemlig hvordan vi skal forvalte den vi-
den som diagnostiske genteknologier muliggør. 
Fx viden om en genetisk betinget risiko for 
kræft eller viden om en forhøjet risiko for 
Downs syndrom hos det ufødte barn. 

Diskussioner om fordele og ulemper ved gen-
testning, genetisk screening og prænatal diag-
nostik kommer således ofte til at handle om 
hvorvidt mennesker kan overskue konsekven-
serne af og håndtere den viden som teknologi-
en skaber. I sådanne diskussioner bliver etikken 
ofte reduceret til et spørgsmål om information: 
Man skal informere brugeren om de mulige 
konsekvenser af at benytte teknologien (eller 
afvise den) og gøre dem i stand til at træffe 
autonome informerede valg om fx at blive ge-
netisk testet eller få foretaget en fosterdiagno-
stik. Er dette krav opfyldt, anses etikken sæd-
vanligvis for at være på plads. 

Vi vil præsentere en bredere og mere nuance-
ret opfattelse af den etiske udfordring: Idet bru-
gere tilbydes information om genteknologi æn-
dres deres handlerum. Spørgsmålet om såkaldt 
etisk stillingtagen ligger således ikke kun hos 
brugerne, men i lige så høj grad i de politiske 
beslutninger om teknologiens anvendelse som 
går forud for spørgsmålet om information. 

Information som svaret
I oktober 2006 bragte Politiken en række for-
skellige artikler om genetiske teknologier. En af 
dem diskuterede prænatal screening som op-
sporer sygdomme og handikap hos fostre før 
fødslen. I journalisternes beskrivelse og i citater 
fra forskellige forskere bliver det dominerende 
etiske problem at »gravide ikke kan overskue 
konsekvenser af den viden som nakkefoldsskan-
ningen giver« (Politiken 3.oktober 2006, vores 
kursivering). 

I diskussionen om en etisk korrekt brug af 
teknologien anføres at den ny teknologi »skal 
være lovlig under forudsætning af at de gravide 
er informeret om konsekvenserne«, og at det vil 
»kræve at man skulle informere folk om hver 
enkelt sygdoms betydning for at de havde et 
kvalificeret grundlag at beslutte sig ud fra« (Po-
litiken 3. oktober 2006, vores kursivering). 

Vi vil gerne påpege to forhold i denne frem-
stilling. For det første fremstår den etiske ud-
fordring i disse citater som et spørgsmål om at 
ruste den enkelte bruger gennem information. 
Information bliver altså det middel som skal 
skabe en acceptabel etisk relation mellem indi-
vid og teknologi da en sådan information gør 
det muligt at overskue konsekvenser. For det 
andet får information karakter af en afgrænset 

mængde information som brugeren får over-
draget, og som gør det muligt for denne at træf-
fe informerede beslutninger. 

Vi ønsker at problematisere disse standpunk-
ter. Vi har gennem flere år forsket i den sam-
fundsmæssige formning af gen- og forplant-
ningsteknologierne. Vores indsigt i hvordan 
disse teknologier organiseres i sundhedsvæse-
net og bliver en del af almindelige brugeres liv, 
har givet os et bredere syn på de etiske udfor-
dringer i forbindelse med ny bioteknologi end 
dem der skrives frem i Politikens artikel. 

I det følgende eksemplificerer vi med en case 
fra et feltarbejde om genetisk rådgivning og 
testning. I dette feltarbejde har vi fulgt en grup-
pe raske mennesker som har fået mulighed for 
at blive gentestet med henblik på at få viden om 
hvorvidt de bærer en genmutation som giver 
80-85 procent risiko for brystkræft.

Formning af et nyt handlerum 
Ellen er en 50-årig kvinde hvis kusine har fået 
identificeret en genmutation som giver meget 

høj risiko brystkræft. Dette fund af genmutation 
i kusinens blod betyder at Ellen, ligesom en 
række andre slægtninge, har en forhøjet risiko 
for brystkræft. Hun kan blive gentestet og få at 
vide om hun har den samme mutation. 

Ellen har på baggrund af de mange tilfælde 
af kræft i familien gået til regelmæssige mam-
mografiscreeninger de sidste 20 år. Hun siger 
om muligheden for gentest: 

»Man tænker: hvorfor nu det? Hvorfor skal jeg 
gå med en viden hvis der ikke er noget i den næste 
mammografi og i den om to år? Man går rundt 
og lever i lykkelig uvidenhed om gentest i mange 
år, pludselig får man den klasket på bordet, og 
man skal pludselig tage stilling til  hvad man vil, 
og hvad man ikke vil, og hvilke muligheder der er 
i det.«

Ellen føler sig tilsyneladende tvunget ud i en 
stillingtagen: enten skal hun vælge gentest eller 
– med åbne øjne – fravælge det. Ligesom det 
har været tilfældet for en række andre personer 
vi har fulgt, rokker muligheden for gentest i 
hendes tilfælde ved det hun tidligere anså som 

Er information 
svaret på etiske 
spørgsmål?

Mette Nordahl Svendsen (tv) er adjunkt ved Institut for Folkesund-

hedsvidenskab, Afdeling for Sundhedstjenesteforskning. Lene Koch  

(th) er professor samme sted. De forsker begge i relationen mellem 

bioteknologi og sundhedsvæsen, har senest arbejdet med gentest 

for arvelig cancer og er nu ved at afslutte et forskningsprojekt om 

donation af embryoner til stamcelleforskningen.
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rigtigt – at leve uden kendskab til genetiske risi-
ci – og fremtvinger en stillingtagen til spørgs-
målet om det er rigtigt at lade en fremtidig hel-
bredssituation være uafgjort i stedet for kendt 
og videnskabeligt bestemt. Dermed sker der en 
normativ formning af Ellens handlerum i den 
forstand at hun bliver nødt til at foretage den 
handling der hedder ’at tage stilling’. 

I hendes tilfælde bliver ansvarlig helbredsfor-
valtning og håb om overlevelse knyttet sammen 
med den videnskabelige viden som hun bliver 
tilbudt. Adgang til en gentest åbner nye måder 
at nå disse mål på, samtidig med at hendes hid-
tidige opfattelse, at det var tilstrækkeligt at gå 
til almindelig mammografi-screening hvert an-
det år, bliver problematiseret. 

Da Ellen samtidig får konstateret celleforan-
dringer i det ene bryst, synes hun ikke længere 
det er muligt at fravælge gentest. Hun får taget 
testen som viser at hun har mutationen. Hun 
beslutter sig efterfølgende for at få fjernet beg-
ge bryster forebyggende for at reducere risiko-
en for brystkræft. 

Hvor information i Politikens artikel fremstil-
les som en pakke som gør det muligt for bruge-
ren fra sit specifikke ståsted i verden at ’over-
skue konsekvenser’, giver Ellens historie et an-
det syn på hvad informationen gør. I Ellens til-
fælde tjener informationen ikke blot til at ’over-
skue konsekvenser’ fra et stabilt sted i verden, 
men igangsætter en fortolkningsproces som 
flytter hende et nyt sted hen. I denne fortolk-
ningsproces hvor hun skaber forbindelser mel-
lem information om gentest, konkrete erfarin-
ger (af sygdom og død i familien) samt sam-
fundsmæssige normer om hvad der anses for 
ansvarlig helbredsforvaltning (fx at opsøge vi-
den), formes nogle særlige måder at forstå og 
handle i verden på som i hendes tilfælde peger 
mod gentest og operation. 

Hvor den offentlige debat ofte diskuterer etik 
ud fra en gængs opfattelse af information som 
en pakke individer forsynes med, synliggør vo-
res forskning at der ikke er tale om individer 
med en vis mængde information i rygsækken. 
Snarere er der tale om at mennesker formes – 
og forandres – i mødet med information om 
teknologien. 

Vi vil derfor fremhæve at viden og tilbud om 
gentest og forebyggende operationer skaber 
nye rum, hvor spørgsmålet om hvad fremtiden 
indebærer, og hvad der er den rette handling, 
forhandles og ændrer betingelserne for at forstå 
egen krop og fremtid.

Teknologi, sundhedsvæsen og bruger
Ellen træffer såkaldte informerede autonome 
valg om først gentest og dernæst forebyggende 
operation. Men disse valg er ikke begrænset til 
hendes personlige livssammenhæng. Valgene 
træffes i spændingsfeltet mellem teknologi, 

sundhedsvæsen og bruger. Ellens valg muliggø-
res nemlig af andre valg, blandt andet bestemte 
sundhedspolitiske valg om hvilken viden der 
skal anses for relevant, hvem den bør tilbydes, 
og hvad den skal bruges til. 

Således er tilbuddet om genetisk viden i det 
danske sundhedsvæsen netop tilvejebragt ud 
fra et sundhedspolitisk ræsonnement om at ge-
netisk viden er et nyttigt redskab til forebyggel-
se og ansvarlig helbredsforvaltning. Ligeledes 
stilles muligheden for gentest og fosterdiagno-
stik i det danske sundhedsvæsen til rådighed 
for borgerne ud fra økonomiske beregninger 
om reducerede udgifter ved forebyggelse på po-
pulationsniveau. Disse overvejelser om værdien 
af forebyggelse og de mulige besparelser ved at 
gennemføre forebyggelsen, former handlerum-
met for individet, men trænges ofte i baggrun-
den af diskussioner om hvordan individet bedst 
rustes til informerede autonome beslutninger.

Frem for udelukkende at indsnævre og indi-
vidualisere etikken ved at gøre den til et spørgs-
mål om at ruste den enkelte bruger gennem in-
formation, som det fremstilles i Politikens arti-
kel, bør vi efter vores mening også som sam-
fund vende blikket mod de handlerum som ska-
bes med ny teknologi. Det handler ikke kun om 
at sikre gode informerede valg eller god risiko-
kommunikation. Det handler også om at bane 
vejen for en kollektiv diskussion af hvad det er 
for livsvilkår som skabes i relationen mellem 
teknologi, sundhedsvæsen og bruger. 

En sådan diskussion søger at synliggøre de 
centrale biopolitiske og bioøkonomiske aspek-
ter som altid placeres i debattens baggrund: det 
vil sige problemstillinger som angår den politi-
ske forvaltning af befolkningens liv som fx de 
forebyggelsespolitiske og økonomiske motiver 
der knytter sig til teknologiens introduktion, 
samt den konkrete skabelse af genetisk viden i 
en klinisk sammenhæng. Ligeledes angår det de 
handlerum som den samfundsmæssige forvalt-
ning skaber for både brugere og professionelle.

Ved på denne måde at medtænke både de po-
litisk-økonomiske beslutningsrum som går for-
ud for informering af brugerne, og formningen 
af brugernes handlerum skabes en bredere plat-
form for en etisk diskussion af diagnostiske 
genteknologier i sundhedsvæsenet. En platform 
som ikke kun peger på svar i form af informati-
on, men åbner mulighed for en etisk refleksion 
over den gensidige formning af teknologi, 
sundhedsvæsen og brugere.

Skriv til Videnskabet
Videnskabet er stedet hvor både studerende, forskere og andre har mulighed for 

at komme ud af skabet med deres viden til gavn for Universitetsavisens læsere.

Bidrag til Videnskabet har form af en kronik og fylder maks. 10.000 enheder med 

mellemrum. Manuskript sendes til uni-avis@adm.ku.dk.

RISIKO FOR BRYSTKRÆFT – 

Hvis en patient bliver undersøgt 

pga. brystkræft i familien, og 

man finder en genmutation der 

indebærer forhøjet risiko for 

brystkræft – hvad så? Skal man 

få fjernet begge bryster præ-

ventivt eller slå koldt vand i blo-

det? Hvad vil det sige at træffe 

et såkaldt informeret, anto-

nomt valg?
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vidner om en fortid som pun-
ker med højt hår og hanekam: 
»Ungdomshuset var det eneste 
sted hvor jeg følte mig rigtigt 
hjemme. Her var jeg ikke den 
eneste med hanekam som syn-
tes punkmusik er fedt.«
 »Jeg er fast bruger gennem 
de sidste 10-11 år,« fortæller 
Simon. Han har først og frem-
mest brugt huset til at gå i by-
en og til koncerter. En over-
gang var her også en biograf 
og om søndagen kunne man 
bytte cd’er. I sommers stod 
han bag happeningen ’Djævle-
rock på hjul’ sammen med 
blandt andre Anne Marie Jen-
sen fra Psykologi. De fik et par 
punkbands til på en ladvogn at 
spille op i de københavnske 
gader for at skabe opmærk-
somhed om Ungdomshusets 
sag. 
 Anne Marie har ligesom Si-
mon brugt Ungdomshuset i 
mange år, men især det sidste 
halve år har hun været dybere 
involveret i kampen for beva-
relsen af huset. 
 »Det er først og fremmest en 
kamp for retten til at være an-
derledes,« siger Anne Marie. 
Efter hendes mening er kom-
munens gentagne angreb på 

huset ikke blot et spørgsmål 
om mursten på Jagtvej 69. Det 
er et angreb på en ungdoms-
kultur som de ikke kan lide, og 
som ikke passer ind i deres bil-
lede af en velfriseret hoved-
stad. 
 Halfdan Knudsen som læser 
medicin, er også fast inventar. 
»Jeg begyndte at komme i Un-
geren sideløbende med at jeg 
blev politisk interesseret. Her 
kunne jeg dele og udvikle mi-
ne holdninger med andre lige-
sindede,« fortæller han.

Omsorg for lokal- 
samfundet 
De politiske aktiviteter er kun 
en mindre del af dagligdagen. 
Alle tre mener at en af Ung-
domshusets fornemmeste op-
gaver er at stille øvelokaler og 
scene til rådighed for alterna-
tiv musik. Både punk, hip hop, 
reggae og rock er på plakaten. 
Aktivisterne står også bag cir-
kusfestivaler og gøglerwork-
shops for daginstitutioner i na-
bolaget. For tiden sender akti-
vister nonstop piratradio hvor 
man kan følge udviklingen 
omkring huset.
 Halfdan mener desuden at 
huset udfylder en vigtig social 

funktion: »Unge som ikke lige 
passer ind i de traditionelle 
kasser, kan finde et værested 
og fællesskab. Alt i alt synes 
jeg vores aktiviteter er udtryk 
for stor omsorg for lokalsam-
fundet.«
 Simon supplerer: »Huset er 
100 procent brugerstyret. Det 
betyder at unge kan sætte 
skub i aktiviteter uden at skul-
le spørge pædagoger om lov 
og uden at skulle igennem det 
sygeste lovcirkus. Dokumenta-
tion og papirnusseri dræber 
initiativ.«
 De er alle tre enige om at 
Ungdomshuset ligger bedst på 

Jagtvej 69. Anne Marie er be-
kymret for at et nyt hus bliver 
overbebyrdet med dokumen-
tationskrav fra Kommunen, 
men hvis hun skal vælge, er 
hun ikke i tvivl: Hellere et nyt 
Ungdomshus, end slet intet 
Ungdomshus.
 Ungdomshusets fremtid er i 
skrivende stund stadig uafkla-
ret.

Stine Maiken Brix studerer  
medicin på KU,  
smbrix@gmail.com.

Universitetsavisen har mødt tre universitetsstuderende, som også er faste brugere 

af Ungdomshuset, til en snak om tidens mest omdiskuterede adresse, Jagtvej 69

Københavns Universitet og Ungdomshuset

af huset er ’Ungeren’ imidler-
tid hverken et studieobjekt el-
ler et udgangspunkt for urolig-
heder. Det er først og frem-
mest et fristed, også for nogle 
af de studerende fra Køben-
havns Universitet.
 Antropologistuderende Si-
mon Eiriksson er i dag klippet 
helt korthåret, og kun en di-
skret ring mellem næseborene 

UNGEREN

Af Stine Maiken Brix 

I dagspressen får Ungdomshu-
set først og fremmest opmærk-
somhed når der er ballade i 
gaden. På universitetet har det 
været genstand for forskning i 
ungdomskultur og politisk ak-
tivisme. For de fleste brugere 

ANTROPOLOGISTUDERENDE – Simon er 

bruger af Ungdomshuset gennem 10-11 år og har 

deltaget i diverse happenings.

MEDICINSTUDERENDE – Halfdan er fast  

inventar i Jagtvej 69 hvor han først og fremmest 

diskuterer politik med ligesindede.

Aktivisme
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Hvad mener du om KU’s strategi?

Har strategien for meget fokus på elite eller for lidt på grundforsk-

ning? Ledelsen vil gerne høre din mening.  Læs side �

Maltes fusions spalte

KU kan tilbyde en stærk selvforståelse der kommer til udtryk  

i pralende helsidesannoncer.  Læs Bagsiden2SEKTION

PH.D.-FORSVAR

Af Stine Maiken Brix

Hvad handler din afhandling 
om?
 »Den handler om hvordan 
demokratiet og hele den mo-
derne politiske kultur blev til 
og tog form i slutningen af 
1800-tallet. Jeg har fulgt ud-
viklingen af de politiske parti-
er, den brede folkelige delta-
gelse igennem valg, forenin-
ger, demonstrationer samt 
etableringen af det ideologiske 
højre-venstre landskab som 
stadig dominerer politik i dag. 
 »Den økonomiske moderni-
sering og samfundets nye klas-
sestrukturer bliver normalt be-
tragtet som de vigtigste årsa-
ger til demokratiets udvikling, 

men det viser sig kun at være 
den halve sandhed. Allerede i 
1885 ser vi Danmarkshistori-
ens mest omfattende protest-
bølge med langt større følger 
end for eksempel 1968. Kon-
flikten stod om hvordan demo-
kratiet skulle udmøntes kon-
kret. Med Grundloven i 1849 
blev enevælden som bekendt 
afskaffet, men Højre sad stadig 
tungt på magten og holdt de 
øvrige partier fra indflydelse.«
 »Store lag af befolkningen 
deltog i mobiliseringerne og 
blev for første gang involveret 
i politik. Folk tog de kollektive 
politiske identiteter til sig og 
kaldte sig ’konservativ’, ’libe-
ral’ eller ’socialist’. Det var 
massepolitikkens gennem-
brud. I kampens hede stod 
især Venstre og Højre, dati-

dens Konservative, skarpt over 
for hinanden, men også Socia-
listerne deltog. Alle midler 
blev taget i brug – lige fra de-
monstrationer og møder til 
voldelige optøjer. Der var også 
et attentatforsøg mod rege-
ringslederen Estrup. Venstre 
var datidens provokatører og 
ballademagere og partiets le-
der blev fængslet. 1885 mar-
kerer samtidigt et gennem-
brud for en hel vifte af sociale 
bevægelser som afholds-, kvin-
de-, dyrebeskyttelses- og freds-
sagen. Altså længe før lignen-
de aktiviteter i 1960’erne og 
1970’erne der fejlagtigt regnes 
for noget historisk nyt og sær-
ligt ’postindustrielt’.«
 »Alt i alt ledte mobiliserin-
gerne til en rekordhøj valgdel-
tagelse i 1887, partiernes væl-
gerforeninger eksploderede i 
antal og det politiske landskab 
med Venstre, Højre og Sociali-
ster foldede sig ud.«

Gaden som kampplads
Hvad er det afgørende nye i dine 
konklusioner?

»Alle har tilsyneladende over-
set den vigtigste begivenhed i 
nyere dansk historie. Gadeuro-
lighederne og den enorme mo-
bilisering af folket i 1885 er 
helt central for vores måde at 
agere, tænke og forvalte poli-
tik i dag. Langt mere end 
1968. Gaden som politisk plat-
form spillede en enorm rolle i 
udformningen af det moderne 
demokratis partier og i vores 
kollektive politiske identiteter. 
 »Derudover synes jeg det er 
overraskende at også de Kon-
servatives gadebevægelse hav-
de så stor folkelig tilslutning. 
Det var altså ikke kun de ’pro-
gressive’ arbejder- og bonde-
bevægelser som stod bag uro-
en. De sociale bevægelser kon-
kurrerede simpelthen om 
hvem der kunne mobilisere 
flest og lave mest ballade.«

Hvilke perspektiver kaster din 
afhandling på vor tids politiske 
adfærd?
»Gaden er fortsat en vigtig 
kampplads. Så sent som sidste 
år ledte velfærdsprotesterne til 

en helt ny situation for Social-
demokraterne. Titusindvis for-
an Christiansborg har naturlig-
vis en enorm effekt. Også selv-
om politikerne negligerer be-
tydningen af demonstrationer 
når de er på tv. 
 »Det er først og fremmest 
marginaliserede grupper som 
bruger gaden til at skabe op-
mærksomhed om deres politi-
ske mål. Gaden er let tilgænge-
lig, og med enkle midler kan 
man få adgang til pressedæk-
ning og dermed indflydelse. 
En vellykket mobilisering er et 
utroligt stærkt signal.« 
 »Venstrefløjen er kendt for 
at bruge gaden meget, men de 
er bestemt ikke de eneste. 
Venstres Ungdom markerede 
eksempelvis deres modstand 

mod Ungdomshuset ved at 
indkalde til demonstration.« 

’Gaden og Parlamentet’ kan  
købes i bogform for 130 kr.  
ved Sociologisk Instituts sekre- 
tariat.

Blå bog
René Karpantschof er tidli-

gere BZer, cand.mag i histo-

rie og kan nu også kalde sig 

ph.d. i sociologi. Til daglig 

er han ansat som ekstern 

lektor ved Sociologisk Insti-

tut. Han forsker og undervi-

ser i sociale bevægelser og 

politisk kultur på både den 

radikale venstre- og højre-

fløj.

»�Gaden som politisk platform 
spillede en enorm rolle i  
udformningen af det mo-
derne demokratis partier og 
i vores kollektive politiske 
identiteter.« 

Gaden og parlamentet
René Karpantschof forsvarede den 19. januar ph.d.- 
afhandlingen Gaden og Parlamentet – Kollektive aktio-
ner, demokrati og den moderne politiks tilblivelse i Dan-
mark 1��5-1901 på Sociologisk Institut. Han mener at  
historikere indtil nu har overset »den vigtigste begiven-
hed« i nyere dansk historie – gadeurolighederne i 1��5

FOTO: DAGBLADET ARBEJDEREN
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Boliger

Bolig søges

København
Periode: Fra 1/3-07 i 1-2 år.

Størrelse: Møbleret værelse el. 

lille lejlighed i 3 dage/uge.

Lejer: Svensk lektor.

Kontakt: E-mail:  

jesper@astro.su.se.

København
Periode: Fra ca. 1/4 til 1/7-07.

Størrelse: 2-3 vær.

Udstyr: Møbleret.

Lejere: Norsk akademikerpar.

Leje: Maks. 6.500 kr. pr. md. alt 

inkl.

Kontakt: Tlf. 5047 2646 el. e-

mail: margrethe@adbusters.no.

Frederiksberg/København/
Gentofte
Periode: Snarest muligt.

Størrelse: 2-4 værelser, gerne 

med adgang til have.

Lejere: Hollandsk professor, ro-

lig, ikke-ryger, far til en dreng 

på 4 år.

Kontakt: E-mail:  

cgrimmelikhuijzen@bi.ku.dk el. 

tlf. 3532 1227.

Copenhagen
Period: 28/02–26/05-07

Size: Room or small apartment.

Equipment: Furnished.

Tenant: Foreign researcher, M, 

non-smoker.

Rent: Max 5.500 kr. per month.

Contact: Wolfgang Fasching, 

w.fasching@univie.ac.at.

Copenhagen
Period: From 1/3-2007, min.  

6 months.

Size: 1 room.

Equipment: Furnished, internet.

Tenant: PhD student F, non-

smoker.

Rent: Max 2.500 kr. per month 

all incl.

Contact: E-mail: shmily_bio@

hotmail.com.

Copenhagen
Period: From 16/4-30/11-07

Size: Room or small apartment

Equipment: Furnished

Tenant: Visiting female Dutch 

student, 23, non-smoker

Rent: Max 3.000 kr. per month 

all incl.

Contact: E-mail:  

S.Gerritsma.1@student.rug.nl or 

tel: +31648387052 (17-23).

Copenhagen
Period: From 1/3-2007, min.  

12 months.

Size: Apartment, 2 rooms.

Equipment: Furnished, internet.

Tenants: Two guest researchers 

F, non-smokers.

Rent: Max 5.500 kr. per month 

all incl.

Contact: E-mail: ruodan@plab.

ku.dk.

Copenhagen
Period: From March/June 2007 

to Nov. 2008.

Size: Apartment, 60 sqm.

Rent: Max 8.000 kr. per month.

Deposit: Max 28.000 kr.

Contact: Dr. David Hughes, 

tel.3532 1233/3927 5151 or  

e-mail: dphughes@bi.ku.dk.  

Copenhagen
Period: From 1/2 to 1/7-07.

Size: 1 room.

Equipment: Furnished.

Tenant: Visiting Master student 

F, non-smoker.

Rent: Max 3.000 kr. per month.

Contact: Nathalie Stroeymeyt, 

e-mail: stroeyme@horus.ens.fr 

or Patrizia d’Ettorre, e-mail: 

pdettorre@bi.ku.dk,  

tel. 3532 1257.

Indre Købehavn
Periode: Fra 1/3 til 1/7-07.

Størrelse: Lejlighed, 2-3 vær. 

med bad/toilet.

Udstyr: Møbleret, evt. vaskema-

skine.

Lejer: Gæsteforsker.

Novel mucosal vaccine  
formulations for effective 
single-dose vaccination
Symposium 

Tid: 1/2 kl. 14.30-15.30

Sted: SSI, Artillerivej 5, Foredragssalen

Arr.: Center for Vaccineforskning, Statens Serum 

Institut

Tyrannosaurus  
i offentligheden
Foredrag af Per Christiansen, Zoologisk Museum 

og Lene Kofoed Hybel, Experimaterium

Tid. 1/2 kl. 17.00

Sted: Experimentarium

Arr. Dansk Naturhistorisk Forening, www.aki.ku.

dk/dnf/

Semester Kick Off 
Københavns Universitet sætter fokus på studie-

miljøet. Derfor starter vi en tradition med et se-

mester kick off arrangement. ’Urpremieren’ bliver 

Helle Thorning-Schmidt som taler om et aktuelt 

politisk emne efterfulgt af debat. Alle er velkom-

ne, og man tilmelder sig på www.ku.dk/semester-

kickoff

Tid: 5/2 kl. 15.00-16.30

Sted: Festsalen, Frue Plads

I forlængelse af debatmødet inviterer Studenter-

rådet og prorektor Lykke Friis til ’Kældermøde’ 

om studiemiljø. Kom og vær med til at bringe go-

de idéer på banen og nyd et let traktement

Tid: 5/2 kl. 16.30-17.30

Sted: Fangekælderen, Frue Plads

The loom and weaving tools in 
Central Italian archaeological 
material (The Late Bronze Age 
– The Roman Republic)
Lecture by guest researcher Sanna Lipponen

Tid: 5/2 kl. 15.00

Sted: Saxo Instituttet, Njalsgade 102

Arr.: The Danish National Research Foundation’s 

Centre for Textile Research, www.hum.ku.dk/ctr

Husleje: Maks. 7.000 kr. pr. md. 

inkl. alt.

Kontakt: Tine Greir, Økonomisk 

Institut, tlf. 3532 3002 el. e-mail: 

tine.ceccardi@econ.ku.dk.

Storkøbenhavn/ 
Nordsjælland
Periode: Snarest muligt – så 

længe som muligt.

Størrelse: Lejlighed, min. 2 vær.

Lejer: Afd. sekretær på  

København Universitet.

Kontakt: Tlf. 3112 3936 el.  

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

Bolig udlejes

Amager/Christianshavn
Periode: Snarest muligt til  

1/7-07.

Storrelse: 2 værelser med bad, 

køkken og altan.

Udstyr: Møbleret.

Husleje 4.500 kr. pr. md. inkl. 

forbrug.

Depositum: 9.000 kr.

Kontakt: Trine Ellitsgaard,  

tlf. 3257 0937.  

Vanløse
Period: From 1/2-7 to 1/2-08  

or longer.

Size: 2 rooms, kitchen, 

bathroom, access to garden and 

washing machine.

Equipment: Furnished.

Tenant: Guest lecturer, non-

smoker.

Rent: 5.000 kr. per month.

Deposit: 5.000 kr.

Contact: E-mail:  

femitek@gmail.com.

Amager
Periode: Fra 19/2-07 og 4 mdr. 

frem.

Størrelse: 1 vær., 35 kvm.

Udstyr: Kabel-tv, adgang til va-

skekælder m. tørretumbler

Husleje: 2.500 kr. pr. md. alt  

inkl. 

Kontakt: Jens Peter, tlf. 4063 

8172 el. e-mail: jphoue@ruc.dk

Øresundsakvariet afslutter  
udvidelse
OMBYGNING – Tuborgfondet har med en donation på 200.000 kr. hjulpet 

Øresundsakavariet i Helsingør til at afslutte den største udvidelse i akvari-

ets historie. Projektet, der startede i oktober 2005, omfatter en ny ind-

gangsfoyer og et såkaldt »Marint oplevelsesrum« til en samlet pris af cirka 

6,0 mio. kr. Udvidelsesprojektet er ikke det sidste byggeprojekt på Øre-

sundsakvariet. Allerede den 1. november 2007 lukker akvariet igen ned i 

cirka tre måneder for at renovere den sidste del af akvariet. De gamle bio-

topakvarier opført i 1972 slår revner og bliver repareret og udvidet til en 

samlet pris af cirka 1,2 mio. kr. Øresundsakvariet er en integreret del af 

Københavns Universitets ’levende’ museer som omfatter Botanisk Museum, 

Botanisk Have, Geologisk Museum, Medicinsk Museum, Zoologisk Museum 

og har normalt omkring 33.000 gæster årligt.  cba

Zoologisk Museum har fremgang
SUCCES – Zoologisk Museum ved Københavns Universitet oplever stor 

fremgang i antallet af besøgende. Alene i 2006 er andelen af betalende 

publikummer steget med 31 % i forhold til 2005 fra 49.453 til 64.930 gæ-

ster. Fremgangen er bemærkelsesværdig da Zoologisk Museum ikke er 

omfattet af ordningen om gratis entre. Ifølge udstillingsleder Hanne Stra-

ger skyldes det flotte resultat blandt andet at man de sidste fire år har sat-

set på særudstillinger så der hele tiden sker noget nyt. Derudover satser 

man på at målrette udstillingerne til også at ramme det voksne publikum 

så forældrene føler de får en oplevelse med hjem når de besøger museet 

med deres børn. Sidste faktor er at museet har opprioriteret udstillingsde-

signet, så de enkelte rum er mere indbydende og interessante. Billedet er 

fra sidste års velbesøgte udstilling om fjer. cba

FO
T

O
: 

P
O

LF
O

T
O



UNIVERSITETSAVISEN 1  ·  2007    �

Dyssegaard
Periode: Fra 1. marts.

Størrelse: 1 værelse, egen ind-

gang samt bad, toilet og te-

køkken.

Husleje: 3.000 kr. pr. md.

Kontakt: Lene tlf. 2991 2052

Østerbro
Periode: 1/3-1/7-07

Størrelse: 2 værelser.

Udstyr.: Møbleret

Husleje: 3.000 kr. pr. md.  

Depositum: 3.000 kr.

Kontakt: E-mail:  

peternielsen999@hotmail.com

Copenhagen
Period: 1/2-1/7-07, possibly  

longer. 

Size: Apartment, 86 sqm. 

3 rooms. 

Equipment: Fully furnished,  

washing maschine and dryer. 

Tenant: Single person or a 

couple, non-smoker. 

Rent: 8.000 kr. per month all  

incl.  

Deposit: 8.000 kr. 

Contact: Tel.: 2548 9345 or  

e-mail: oluf.engberg@uvm.dk

Amager
Periode: Fra 1/5 til 31/8-07.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær.,  

70 kvm.

Udstyr: Møbleret, kabel-tv,  

adgang til vaskekælder.

Lejere: Par el. enlig, ikkeryger, 

ingen dyr.

Husleje: 6.000 kr pr. md.

Depositum: 18.000 kr.

Kontakt: E-mail:  

vikinger@get2net.dk.

 

Østerbro
Period: From 1/3 to 15/8-07.

Size: Apartment, 90 sqm.,  

3 rooms, dining kitchen, and 

bathroom.

Equipment: Furnished, TV,  

washing machine.

Tenants: Preferably non-smo-

kers.

Rent: 7.800 kr. per months incl. 

power, heating, water, gas, and 

electricity.

Contact: Martin, e-mail: mli@ 

teol.ku.dk or tel. 3114 2159.

Allerød
Period: From 1/8-07 to 31/7-08.

Size: House, 5 rooms, 139 sqm. 

Equipment: Furnished if 

wanted.

Tenants: Nonsmokers, no pets.

Rent: 12.000 kr. per month.

Contact: E-mail:  

lailach@hotmail.com.

Vesterbro
Periode: Snarest muligt til  

15/1-08, evt. længere.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær. med 

køkken og bad.

Udstyr: Møbleret, vaskema-

skine.

Lejer: Ikkeryger.

Husleje: 6.000 kr. pr. md. ekskl. 

varme, vand og bredbånd.

Depositum: 10.000 kr. 

Kontakt: E-mail: Peter.Andreas.

Heiberg@gmail.com

Amager
Period: From 5/2 or 15/2 to  

1/7-07 or longer.

Size: 3 rooms in shared huge 

apartment, 220 sqm. Kitchen 

and bathroom.

Equipment: Fully furnished. 

Tenant: Guest researcher, non-

smoker.

Rent: 5.800 kr. per month all  

incl.

Deposit: 11.600 kr.

Contact: E-mail:  

dorwag@get2net.dk or tel. 

3254 1798/2330 3774.

København 
Periode: Snarest muligt, 2 år.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær.,  

90 kvm. Med køkken og bad.

Udstyr: Vaskemaskine.

Lejer: Enlig forsker.

Husleje: 6.000 kr. pr. md. 

Kontakt: Tlf. 3122 8877.

 

Brønshøj
Period: From 15/2 to 1/6-07.

Size: Apartment, 5 rooms,  

120 sqm. 

Equipment: Fully furnished,  

internet, garden.

Rent: 8.500 kr. per month all  

incl.

Deposit: 10.000 kr.

Contact: Nana Benjaminsen,  

e-mail: nana.lld@dpu.dk or Pa-

trik Gustavsson, tel. 2624 3181.

Kollegier

Borchs Kollegium
Målgruppe: Studerende ved  

Københavns Universitet der har 

bestået 2 års normeret studie-

tid.

Periode: Pr. 1/3-07 bliver  

2 alumnepladser ledige.

Kollegiet: Ligger centralt i det 

gamle København, Store Kanni-

kestræde 12 og har en tre-

hundredårig historie for et godt 

fagligt og socialt miljø. 

Faciliteter: Bibliotek, flygel, 

festsal, tv-stue, vaske- og tørre-

rum, have med tilhørende kro-

ketbane.  

Husleje: 1.340 kr. pr. md. plus 

200 kr. i husskat.

Ansøgning: Skema fås på Sti-

pendiekontoret, Fiolstræde 22, 

1171 Kbh. K. Dokumentation 

for to års bestået studietid ved-

lægges.

Ansøgningsfrist: 15/2-07. 

Yderligere oplysninger:  

www.borchskollegium.dk.

Hassagers Kollegium
Periode: Pr. 1/3-07 el. snarest 

derefter er 2 pladser ledige til 

fortrinsvis studerende fra Medi-

cin, Folkesundhedsvidenskab, 

Teologi, Humaniora (sprogfage-

ne), Psykologi, Sociologi, Antro-

pologi, Statskundskab, Biologi, 

Geografi og Geologi og Idræt.

Målgruppe: KU-studerende med 

2 års bestået studietid. Fortrins-

berettigede er studerende fra 

menighederne i a) Vejerslev, 

Aidt og Thorsø i Århus Stift b) 

Sevel i Ginding herred, i Ribe 

Stift c) Nørre Felding og Tvis, 

også i Ribe Stift d) Låstrup og 

Skals med dertil hørende del af 

Nørre Rind i Viborg stift. d) 

Særslev i Fyns stift. Studerende 

der nedstammer fra sognepræst 

H.H. Hassager, Vejerslev, Aidt 

og Thorsø menighed i Århus 

Stift el. sognepræst Rasmus 

Hørning, Sevel i Ribe stift samt 

studerende fra disse to stifter er 

ligeledes fortrinsberettigede.

Vedlæg dokumentation.

Kollegiet: Klassisk gangkolle-

gium, hvor ti studerende har et 

køkkenfællesskab. Kollegiet lig-

ger centralt ved Frederiksberg 

Rådhus med en meget stor have 

direkte op til Frederiksberg  

Have og er sammenbygget med 

4. Majkollegiet.

Husleje: Pt. 1.590 kr. pr. md. 

Rengøring og alumneråd samt 

internet koster 210 kr. pr. md.  

Ansøgning: Ansøgningsskema 

fås på SU-kontoret, Fiolstræde 

22, 1171 Kbh. K. (kl. 10-15).

Ansøgningsfrist: 9/2-07. 

Stillinger

VIP-stillinger

Jura

Professorat
Sted: Det Juridiske Fakultet

Indhold: Formueret med særlig 

henblik på transportret.

Ansøgningsfrist: 15/3-07,  

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette opslag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger/.

Professorat
Sted: Det Juridiske Fakultet

Indhold: Retslære. 

Ansøgningsfrist: 15/3-07,  

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette opslag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger/.

Professorat
Sted: Det Juridiske Fakultet

Indhold: Strafferet.

Ansøgningsfrist: 15/3-07,  

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette opslag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger/.

Professorat
Sted: Det Juridiske Fakultet

Indhold: Sundhedsret.

Ansøgningsfrist: 15/3-07,  

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette opslag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger/.

Lektor
Sted: Det Juridiske Fakultet

Indhold: Formueret med særlig 

henblik på it-ret. 

Ansøgningsfrist: 19/3-07,  

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette opslag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.jur.dk/stillinger/.

Adjunkt
Sted: Det Juridiske Fakultet

Indhold: Retsvidenskab, tidsbe-

grænset i 3 år.

Kvalifikationer: Ph.d. el. tilsva-

rende.

Ansøgningsfrist: 19/3-07,   

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette opslag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.jur.dk/stillinger/.

Naturvidenskab

Associate Professorship in 
Experimental Nano Physics
Place of employment:  

The Niels Bohr Institute.

Content: Education and re-

search. 

Qualifications: Must be able to 

teach undergraduate courses in 

Danish within two years of ap-

pointment

Deadline of application: 20/3-07 

at noon. 

Full announcement: Applica-

tions cannot be based on this 

extract. See www.ku.dk/pers/

stillinger/.

Lektor/adjunkt 
Sted: Institut for Idræt.

Indhold: Lektor subsidiært  

adjunkt i Idrætssociologi med 

særlig fokus på Idræt, politik  

og velfærd til undervisning og 

forskning.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger.

Ansøgningsfrist: 2/3-07,  

kl. 12.00.

Samfundsvidenskab

Associate professorship 
Place of employment: The  

Department of Economics. 

Content: Research in Develop-

ment Economics. 

Deadline of application:  

1/3-06 at noon.

Full announcement: Applica-

Hvad mener du om KU’s strategi?
Under debatmødet kan du kommentere og diskutere strategien med universitetets bestyrelse, 

rektorat og dekaner. Mødet er sidste led i den høringsproces, som blev sat i gang 1. november 

2006, og efter mødet skal den endelige strategi formuleres. Så hvis du synes, strategien har for 

meget fokus på elite, for lidt fokus på administration eller skal lægge endnu mere vægt på 

grundforskning, er det nu, du skal ytre din mening.

Tid: 6/2 kl. 14.30-16.30, 

tilmelding nødvendig

Sted: Det store audito-

rium 23.0.50, KUA i  

Njalsgade

Arr.: Københavns Uni-

versitet, http://cms.

ku.dk/ 

tilmelding/strate-

gi2012/

Fishes and the greatest  
mass extinction 
Foredrag af Dr. Raoul J. Mutter, Natural Histo-

ry Museum, London, England

Tid: 6/2 kl. 15.15

Sted: Geologisk Museum, Øster Voldgade 5-7, 

Auditoriet

Arr.: Palæontologisk Klub, palklub@geol.

ku.dk

Værdier på spil? Om  
moderne unges møde med 
naturfagsundervisningen
Naturfagsdidaktisk seminar af Lars Krogh, 

Aarhus Universitet 

Tid: 7/2 kl. 14.15–16.00

Sted: Universitetsparken 15, Bygn. 12, 1. sal,  

Kollokvierum 1, lok. 239

Arr.: Institut for Naturfagenes Didaktik,  

www.ind.ku.dk

6.-7. februar

Neutron scattering: A tool  
for condensed matter- and  
nano-science 
Tiltrædelsesforelæsning af adjungeret profes-

sor/Niels Bohr Institute Colloquium Kim Lef-

mann, Forskningscenter Risø

Tid: 7/2 kl. 15.15

Sted: H.C. Ørsted Institutet, Universitetspar-

ken 5, Aud. 3

Arr: Kollokvieudvalget/Niels Bohr Institutet

Personlighedens  
neurobiologi
Foredrag af professor, MD, PhD Gitte Moos 

Knudsen, Neurobiology Research Unit, Rigs-

hospitalet, 30 kr. for ikke-medlemmer

Tid: 7/2 kl. 19.30

Sted: Auditorium B, Zoologisk Laboratorium, 

Universitetsparken 15

Arr.: Dansk Human-etologisk Forening
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tions cannot be based on this 

extract. 

See www.econ.ku.dk/Depart-

ment/Jobs.

Eksternt lektorat 
Sted: Institut for Statskundskab.

Indhold: Tilrettelæggelse og  

afholdelse af en workshop, en 

fællesforelæsning samt fag-

koordination. 

Ansøgningsfrist: 15/2-07,  

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette opslag kan 

ikke danne grundlag for en an-

søgning. Se www.ku.dk/stillin-

ger.

Sundhedsvidenskab

Odontologisk  
universitetslærer
Sted: Tandlægeskolen i Køben-

havn.

Indhold: Klinisk undervisning, 

vejl. og evaluering af tandlæge-

stud., visitation af patienter 

samt udvikling af undervisning 

og undervisningsmaterialer.

Kvalifikationer: Odontologisk 

kandidateksamen, erfaring med 

klinisk tandlægearbejde samt 

autorisation.

Fuldt opslag: Dette opslag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger.

Ansøgningsfrist: 1/4-07,  

kl. 12.00.

TAP-stillinger

Økonomichef
Sted: Det Sundhedsvidenskabe-

lige Fakultet.

Indhold: Ledelse og udvikling af 

fakultetets økonomifunktion i 

samarbejde med fakultetets le-

delse, institutter og universite-

tets centraladministration.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/pers/stillin-

ger. 

Ansøgningsfrist: 12/2-07,  

kl. 12.00.

Skolechef
Sted: Skolen for Klinikassisten-

ter og Tandplejere, Københavns 

Universitet.

Ansøgningsfrist: 2/3-07, kl. 

12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger.

Fuldmægtig
Sted: Det Farmaceutiske Fakul-

tet, Københavns Universitet.

Indhold: Generalist- og økono-

miopgaver og ledelsesbetjening 

Kvalifikationer: Nyuddannet 

samfundsvidenskabelig kandi-

dat.

Omfang: 1 år med mulighed for 

forlængelse med besættelse 

snarest muligt.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.farma.ku.dk/ 

stillinger.

Ansøgningsfrist: 12/2-07.

AC-medarbejder
Sted: Det Samfundsvidenskabe-

lige Fakultetssekretariat.

Indhold: AC-TAP medarbejder 

til økonomifunktion.

Kvalifikationer: Gode formule-

ringsevner – skriftlige og 

mundtlige. En økonomisk eller 

anden samfundsvidenskabelig 

videregående uddannelse.

Til besættelse: Snarest.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger.

Ansøgningsfrist: 16/2-07.

AC-medarbejder
Sted: Institut for Statskundskab.

Indhold: Bl.a. koordinering af 

arbejdet i studieadministratio-

nen, eksamensadministration, 

opslag og besættelse af ekster-

ne lektorater samt instruktor-

stillinger samt udarbejdelse af 

analyser og høringssvar. 

Kvalifikationer: Samfundsviden-

skabelig el.lign. uddannelse.

Til besættelse: 1/4-07.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger.

Ansøgningsfrist: 12/2-07,  

kl. 12.00.

Akademisk medarbejder 
Sted: Det Sundhedsvidenskabe-

lige Fakultet.

Indhold: Bl.a. organisering og 

videreudvikling af områderne 

evaluering og kvalitetssikring. 

Kvalifikationer: Relevant ud-

dannelse indenfor pædagogik, 

folkesundhedsvidenskab el. 

sundhedsvidenskab.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger.

Ansøgningsfrist: 15/2-07,  

kl. 12.00.

Regnskabsmedarbejder
Sted: Biologisk Institut.

Indhold: Varetagelse af budget- 

og regnskabsfunktioner vedrø-

rende intern såvel som ekstern 

finansiering for flere af institut-

tets afdelinger.

Kvalifikationer: Erfaring med 

brug af Oracle (ØSS).

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger.

Ansøgningsfrist: 15/2-07,  

kl. 12.00

Systemadministratorer 
Sted: It-afdelingen.

Indhold: 2 systemadministrato-

rer til it-installation. 

Kvalifikationer: MSCA-certifice-

ring el.lign. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger.

Betjent
Sted: Det Farmaceutiske  

Fakultet.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.farma.ku.dk/stil-

linger.

Studentermedhjælp
Sted: Danmarks Rumcenter

Indhold: Faglig formidling og 

kommunikation på www.rum-

center.dk

Kvalifikationer: Interesse for 

rumfart og rumforskning samt 

kunne vinkle og skrive journali-

stisk.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.rumcenter.dk/le-

dige stillinger.

Ansøgningsfrist: 15/2-07.

Ph.d.-stipendier

Ph.d.-stipendiater på  
Teologi
Sted: Det Teologiske Fakultet.

Indhold: 2 ph.d.-stipendier med 

besættelse 15/2-07, kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.teol.ku.dk/phd/

opslag/. 

Ph.d.-stipendier på  
Naturvidenskab
Sted: Det Naturvidenskabelige 

Fakultet.

Indhold: Et antal ph.d.-stipen-

dier med besættelse 1/5-07.

Fuldt opslag:  

Se www.nat.ku.dk.

Ansøgningsfrist: 15/2-07, kl. 12.

Stipendier på  
Sundhedsvidenskab
Sted: Det Sundhedsvidenskabe-

lige Fakultetssekretariat.

Indhold: 2 turnus-ph.d.-bloksti-

pendiater.

Til besættelse: 1/8-07. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.sund.ku.dk el. tlf. 

3532 7053 el. e-mail: likj@adm.

ku.dk. 

Ansøgningsfrist: 12/3-07, kl. 12.

PhD studentship in  
Molecular Modelling
Place of employment: The Fa-

culty of Pharmaceutical Sciences

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this ex-

tract. See www.farma.ku.dk.

Deadline of application: 1/3-07.

Eksamen

Naturvidenskab

Eksamenstilmelding
Fag: Tilmelding til eksaminer på 

bachelor- og kandidatuddan-

nelsen.

Termin: Blok 3 samt reeksamen 

på blok 2.

Tilmelding til blok 3: Automa-

tisk tilmelding til eksamen for 

studerende der er tilmeldt un-

dervisningen. Såfremt du ikke 

er tilmeldt undervisningen, skal 

tilmeldingen foregå i uge 6.

Tilmelding til blok 2, reeksamen 

: Foregår i uge 7 og 8 via selv-

betjeningssystemet på www.

punkt.ku.dk el. direkte til Stu-

dieadministrationen.

Yderligere oplysninger: Se 

www.nat.ku.dk/studerende/ el. 

kontakt Studieadministratio-

nen, tlf. 3532 4260 el. e-mail: 

NAT-eksamenskontor@adm.ku.

dk.

Støtte

Det Kongelige Danske  
Videnskabernes Selskabs 
Sølvmedalje og Prislegat
Det Kongelige Danske Vi-

denskabernes Selskab ind-

kalder nomineringer til Sel-

skabets årlige sølvmedalje 

og prislegat. Prisen gives for 

en grundvidenskabelig præ-

station og består af en sølv-

medalje med randinskripti-

on og et legat på 100.000 

kr., som skal anvendes til 

modtagerens forskning. Pri-

sen uddeles skiftevis til en 

humanistisk og en naturvi-

denkabelig forsker. I 2007 er 

prisen forbeholdt en natur-

videnskabelig forsker.

Nomineringer kan kun om-

handle yngre forskere (un-

der 40 år), som har tilknyt-

ning til dansk videnskab, og 

som inden for de seneste 

fem år har givet fremragen-

de forskningsbidrag. For-

slagsstillere skal fremsende 

kandidatens CV, publikati-

onsliste samt detaljeret be-

skrivelse af den indstilledes 

videnskabelige kvalifikatio-

ner med redegørelse for den 

eller de videnskabelige præ-

stationer, som i særlig grad 

motiverer belønning. Man 

kan ikke nominere sig selv.  

Nomineringer indsendes se-

nest den 15. februar 2007 til 

Generalsekretæren, Det 

Kongelige Danske Videnska-

bernes Selskab, H.C. Ander-

sens Boulevard 35, 1553 Kø-

benhavn V. 

Uddelingen forventes at fin-

de sted inden årets udgang 

ved et ordinært medlems-

møde, hvor prismodtageren 

vil blive bedt om at holde 

en forelæsning.

Development of  
New Sustainable organic  
Reactions
Det Kongelige Danske Videnskabernes Sel-

skabs Bjerrum-Brønsted-Lang Forelæsning og 

prisoverrækkelse 2007 af prof. Robert Mad-

sen, Institut for Kemi, DTU

Tid: 8/2 kl. 15.00

Sted: Danmarks Tekniske Universitet, DTU, 

bygn. 101, mødelokale 1

Arr.: Det Kongelige Danske Videnskabernes 

Selskab

From the Rome Treaties  
to the Constitutional Treaty:  
The EU in a Historical  
Perspective
Forelæsning af Thorsten Borring Olesen, Jean 

Monnet Professor, Department of History,  

University of Aarhus

Tid: 9/2 kl. 12.15-14.00

Sted: CSS, lok. 15.3.01 

Arr.: Jean Monnet, Institut for Statskundskab

Sport i Dansk TV – 199�-�005
Foredrag af medieforsker Martin Hedal 

Tid: 12/2 kl. 10-12 

Sted: Institut for Idræt, Nørre Allé 51, Store Aud.

Arr.: Institut for Idræt, www.ifi.ku.dk

The Classical Integration  
Theories
Tid: 14/2 kl. 12.15-14.00

Sted: CSS, lok. 15.3.01 

Arr.: Jean Monnet, Institut for Statskundskab

Sangfuglenes verdens-
erobring og ’supertræet’
Foredrag af ph.d.-studerende Knud Jønsson,  

Zoologisk Museum  

Tid: 15/2 kl. 19.30 

Sted: Biologisk Institut, Aud. B

Arr.: Dansk Naturhistorisk Forening, www.aki.

ku.dk/dnf/

7. februar  8. februar  9.-12. februar   

On American religion
Lecture by Professor Charles Reagan Wilson,  

Director of the Center for Southern Studies,  

University of Mississippi

Tid: 9/2 kl. 10-12

Sted: KUA, lok. 22.0.11

Arr.: Martyn Bone, bone@hum.ku.dk

Carl Roos – en omstridt  
germanist 
Fredagsforelæsning af prof. Per Øhrgaard

Tid: 9/2 kl. 13.00-15.00

Sted: Det ny KUA, lok. 24.5.07

Arr.: Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, 

Afdelingen for Tysk
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Få 25 - 50 % rabat på dine togrejser på DSB og Arriva strækninger 
i Danmark og 20 - 25 % rabat på dine togrejser til udlandet - plus 
en række funky fordele, såsom konkurrencer, VIP-arrangementer, 
koncerter, rejser m.m.

Køb kortet nu! Det er billigst på dsb.dk/wildcard

DSB WildCard gør noget ved dig

WildCard_Catapult_258x370mm+5mm_1   1 22-01-2007   13:18:36
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Legater

Københavns Stiftsøvrighed 
og Biskoppen over Køben-
havns Stift
To legater:

Det Fletscherske Legat tildeles 

præsteenker og teologistude-

rende.

Biskop Herslebs Legat for en 

norsk, nu en islandsk student 

der tildeles i to år en fattig og 

flittig student fra Tronhjem, 

der nu studerer teologi ved et 

dansk universitet. Er der ingen 

sådan, så gives renten til en i 

øvrigt kvalificeret islandsk stu-

dent. 

Ansøgning: Ansøgningsskema 

er obligatorisk og fås enten på 

www.kobenhavnsstift.dk eller 

ved henvendelse til Køben-

havns Stiftsadministration, Nør-

re- 

gade 11, 1165 København K,  

tlf. 3347 6500. 

Ansøgningsfrist: 9/2-07.

Hotelejer Anders Månsson 
og hustru Hanne Månssons 
legat
75 legatportioner a 10.000 kr. 

er ledige. Legatet kan søges af 

dygtige ubemidlede studeren-

de ved Københavns Universitet, 

for hvem modtagelsen af lega-

tet vil give mulighed for foreta-

gelse af rejser i studieøjemed, 

til hvilket formål legatbeløbet 

fortrinsvis udbetales.

Ansøgning: Anvend ansøg-

ningsskema for Københavns 

Universitets legater der fås på 

www.ku.dk under SU-kontoret.

Ansøgningsfrist: 13/2-07, kl. 12.

Konsul Axel Nielsens  
mindelegat
Legater til studerende ved sam-

funds- og sprogvidenskabelige 

uddannelser ved handelshøj-

skoler og universiteter på ml. 

5.000 og 20.000 kr. Legaterne 

gives udelukkende i forbindelse 

med studierejser i udlandet ef-

ter  

1/4-07 af min. tre måneders va-

righed. Der ydes ikke støtte til 

grupperejser.

Ansøgning: Se www.axelniel-

sensmindelegat.dk.

Ansøgningsfrist: 22/2-07, kl. 12.

Legater til USA
Danmark-Amerika Fondet & 

Fulbright Kommissionen har 

Danmarks største samlede grup-

pe af legater til graduate uni-

versitetsstudier og/eller forsk-

ning i USA. Læs mere på www.

wemakeithappen.dk.

Ansøgningsfrist: 7/3-07, kl. 12.

Axel H’s Rejselegat
Legatet, der kan søges af juridi-

ske kandidater og doktorer, 

yder støtte til videnskabelige 

ophold i udlandet med sigte på 

forskning og videreuddannelse. 

Læs mere på http://ydun.econ.

au.dk/axelh. Legatet uddeles i 

portioner efter legatbestyrel-

sens skøn. 

Ansøgningsfrist: 15/3-07.

Mette Winkler’s fond 
Fonden støtter kvindeidrætten i 

Danmark, herunder særligt ved 

rejselegater til deltagelse i kon-

ferencer, kongresser, seminarer 

m.v. i ind- og udland. Læs ved-

tægterne og ansøg via www.ifi.

ku.dk.

Ansøgningsfrist: 1/3-07, kl. 12.

Christian og Emma  
Blinkenbergs Rejselegat
Formålet er at understøtte en 

arkæolog til en studierejse til 

Grækenland, Italien eller Syd-

frankrig, fortrinsvis til en klas-

sisk arkæolog; og at støtte uni-

versitetslærere i klassisk arkæo-

logi, nordisk arkæologi og 

kunstvidenskab, endvidere til 

studierejser og undervisnings-

formål.

Ansøgning: (Intet skema) ind-

sendes til: SAXO Instituttet,  

Københavns Universitet, Njals-

gade 80, 2300 Kbh. S, Att.  

Annette Rathje. Mrk. ”Blinken-

bergs Rejselegat”.

Ansøgningsfrist: 1/3-07.

Det Kongelige Danske  
Videnskabernes Selskab 
Selskabet administrerer flg.  

legater: Emil Herborgs Legat; 

Mag.art. Marcus Lorenzens  

Legat; Niels Bohr legatet; Julie 

von Müllens Fond; Caïx legatet; 

Inge Lehmanns Legat af 1983. 

Uddybende formålsbeskrivelse 

samt ansøgningsskema til alle 

legater findes på www.royal-

academy.dk. 

Ansøgningsfrist: ¼-07.

Understøttelsesfonden for 
enker og børn af præster i 
folkekirken
Legatportioner til vanskeligt 

stillede a) enker efter præster i 

folkekirken; b) børn af præster  

i folkekirken, når den af foræl-

drene, der er præst, er død; c) 

børn af præster i folkekirken til 

hjælp til en påbegyndt længere 

varende undervisning eller til 

studier og anden uddannelse.

Ansøgning: Via www.koben-

havnsstift.dk.

Ansøgningsfrist: 15/3-07.

 

Understøttelsesfonden for 
enker og børn af lærere i 
den danske folkeskole
Legatportioner til vanskeligt 

stillede a) enker efter lærere i 

folkeskolen, b) ugifte børn, for-

trinsvis døtre, af lærere i folke-

skolen, når den af forældrene, 

der er lærer, er død.

Ansøgning: Via www.koben-

havnsstift.dk.

Ansøgningsfrist: 15/3-07.

 

Professor, dr.phil. Arthur 
Christensen og Hustrus  
Legat for Orientalister
To legatportioner til forskere 

der har bestået kandidateksa-

men eller magisterkonferens 

ved universiteterne i Køben-

havn eller Århus og som stude-

rer sprog, litteratur eller kultur 

på en af de orientalske filolo-

giers område. 

Ansøgning: Intet særskilt ske-

ma. oplys cpr.nr. og privatadres-

se samt evt. tidligere modtagel-

se af legatet. Sendes til Det hu-

manistiske Fakultet, Njalsgade 

80, 2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 1/3-07  

kl. 12.00.

Civilingeniør Holger Rabitz 
og hustru Doris May, født 
Philipp´s mindefond 
85.000 til uddeling for polytek-

niske og/el. medicinske kandi-

dater 

Ansøgning: Obligatorisk skema 

fås ved henvendelse til fak@

adm.ku.dk. 

Ansøgningsfrist: 19/2-07, kl. 12.

The Scandinavia-Japan  
Sasakawa Foundation
Fonden har til formål at styrke 

relationerne mellem de nordi-

ske lande og Japan gennem 

økonomisk støtte til forskning, 

udvikling, uddannelse og un-

dervisning inden for medicin, 

de humanistiske og sociale vi-

denskaber, naturvidenskaber 

og de tekniske videnskaber. 

Læs mere på www.sjsf.se.

Ansøgningsfrist: 15/2-07.

Legatuddelinger

Landsretssagfører af  
Assens, A. M. Andersen og 
hustrus legat
SU-kontoret oplyser at uddelin-

gen af legater er afsluttet, og 

modtagerne har fået besked di-

rekte fra SU-kontoret. Der er 

uddelt i alt 14 portioner a 

15.000 kr.

Stud.med. Karsten Hansens 
mindelegat
SU-kontoret oplyser at uddelin-

gen af legater er afsluttet. Der 

er uddelt 1 portion til en læge-

videnskabelig studerende på 

18.000 kr. og 1 portion til forsk-

ning til gigt- og kræftbekæm-

pelse på 9.000 kr.

Jacob Claes Vermehrens 
mindelegat
SU-kontoret oplyser at uddelin-

gen af legater er afsluttet. Der 

er uddelt 1 portion a 4.000 kr.

Gerda og Aage Haensch’ 
Fond
Fonden oplyser i år at have ud-

delt de til rådighed stående 

midler til en række Forsknings-

institutioner ved Københavns 

Universitets Sundhedsvidenska-

belige Fakultet med henblik på 

støtte til yngre forskeres ophold 

ved udenlandske laboratorier.

Cecilius Lyngby Larsens  
legat
modtagerne har fået besked di-

rekte fra SU-kontoret. Legat-

portionerne er fordelt således: 

Københavns Universitet: 19.000 

kr. fordelt på 4 modtagere; Aar-

hus Universitet: 14.000 kr. for-

delt på 3 modtagere; Syddansk 

Universitet: 9.000 kr. fordelt på 

2 modtagere.

Grosserer Oluf Olsens legat
SU-kontoret oplyser at uddelin-

gen af legater er afsluttet. Der 

er uddelt 2 portioner a 12.000 

kr.

Adjunkt, frk. Constance  
Heides mindelegat
SU-kontoret oplyser at uddelin-

gen af legater er afsluttet. Der 

er uddelt i alt 61.000 kr. til 4 

modtagere (ikke nødvendigvis i 

lige store portioner).

Forskningsstøtte

Forskningsrådet for Natur 
og Univers
FNU indkalder ansøgninger om 

støtte til aktiviteter som

forventes at begynde i 2007. 

Detaljerede beskrivelser af de 

opslåede virkemidler, vejled-

ning, ansøgningsbetingelser 

mv. kan læses i ’information om 

formkrav og støttemuligheder 

gældende for perioden fra  

1. januar til 14. juni 2007 på 

www.fist.dk.

Ansøgningsfrist: 1/3-07, kl. 15.

Stipendier

Det Danske Institut i Rom
Uddeling af stipendier til stu-

dieophold på Det Danske Insti-

tut i Rom i perioden 1. septem-

ber 2007-31. januar 2008. For-

målet med stipendierne er at 

gøre det muligt for forskere in-

den for alle grene af videnska-

ben og kunstnere inden for alle 

kunstarter (billedkunst, design, 

arkitektur, musik, litteratur etc.) 

at gennemføre videnskabelige 

eller kunstneriske studier i Rom.

Ansøgningsfrist: 23/2-07.

Yderligere oplysninger: www.

dkinst-rom.dk.

Travel Scholarships to the 
Faroe Islands 
Grants will be given (DKK 3,000 

to Danish applicants) to assist 

with travelling expenses to non-

Faroese students pursuing hig-

her education or to research 

students. The journey must be 

part of the applicant’s studies 

or research work, related to

Faroese matters. 

Application: Must be submitted 

on forms available on  

www.setur.fo. 

Deadline: March 15th, 2007.

Mongolerne og islam i det  
1�. århundrede – fjende-
billeder i arabisk historie-
skrivning
Foredrag af studieadjunkt, mag.art. June  

Dahy, Carsten Niebuhr Afdelingen

Tid: 15/2 kl. 19.15

Sted: Det ny KUA, lok. 27.0.09

Arr.: Centralasiatisk Selskab,  

www.centralasien.dk

Heimskringla og Egil  
Skallagrímssons saga –  
samme forfatter?  
En foreløbig rapport
Foredrag af prof., dr.phil. Jonna Louis-Jensen

Tid: 15/2 kl. 19.00

Sted: Det ny KUA, lok. 27.0.17

Arr.: Selskab for Nordisk Filologi, www.selskab-

fornordiskfilolog.dk

Den Leser locken:  
Von Teasern, Leads und Klick-
magneten. Eine linguistische 
Analyse von journalistischen 
Ankündigungstexten
Fredagsforelæsning af stud.mag. Frederic Huwen-

diek, Heidelberg, Tyskland

Tid: 16/2 kl. 13.00-15.00

Sted: Det ny KUA, lok. 24.5.07

Arr.: Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, 

Afdelingen for Tysk

14.-15. februar     16. februar  19. februar 

På jagt efter den  
vanskelige helgen: En ny  
Bernhardbiografi
Frokostmøde ved Brian McGuire (RUC)

Tid: 19/2 kl. 12.00-13.15

Sted: KUA, lok. 9.3.14

Arr.: Middelaldercentret, Saxo-Instituttet, Afd. for 

Græsk og Latin

Self-conscious emotions
Gæsteforedrag v. Raffaele Rodogno, Départe-

ment de Philosophie, Université de Genève,  

Geneve, Schweiz 

Tid: 19/2 kl. 14.15-16.00

Sted: CFS, Det ny KUA, lok. 25.5.11 

Arr.: Danmarks Grundforskningsfonds Center for 

Subjektivitetsforskning

Computing vs. Human  
Thinking
The Turing Lecture ved professor emeritus  

Peter Naur, DIKU. Festforelæsning med efter-

følgende reception i anledning af Peter Naurs 

modtagelse af ACM´ s Turing Award

Tid: 20/2 kl.15.30

Sted: Festsalen, Frue Plads 

Arr.: Rektoratet og Naturvidenskabeligt  

Fakultet.For tilmelding og information se 

www.ku.dk/peternaur/
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Kickstart din 
karriere på studiet
Få Børsen til 1/2 pris og direkte adgang til karriereredskaberne på Børsen Online.

Børsen og Børsen Online giver dig alle forudsætningerne for at blive den bedste studerende – og få kickstartet karrieren. Med et

abonnement på Børsen får du direkte adgang til uundværlig information og en række karriereværktøjer på Børsen Online:

Artikelarkiv, database, analyse/ målinger, kurslister, virksomhedsfakta, Greens biografibase, erhvervslivets søgemaskine og

studierelevante links. Du kan f.eks. også bestille artikelovervågning og personlige e-mails- nyheder.

Den daglige avis giver dig hver dag overblik over alle nyheder inden for erhvervslivet, så du altid har et aktuelt perspektiv på pensum.

Bestil Børsen til halv pris (dvs. kr. 407,50) på borsen.dk/studie eller ved at sende en sms med teksten ”borsenku” til 1231

(alm. sms takst).

Tilbuddet gælder kun for studerende der ikke har haft abonnement på Børsen inden for de sidste 6 mdr. Der beregnes porto til udlandet. Midlertidig afmelding i abonnementet

refunderes ikke, men avisen kan altid flyttes til alternativ adresse.

Universitetsavisen
258x370

Spar
50%

Børsen i 3 mdr.
for kr.

407,50
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Studiefonden for Idræt
Stipendier til a) lærere der øn-

sker at gennemgå videreuddan-

nelse i faget idræt ved institut-

tet eller formidlet af instituttet 

i samarbejde med andre uddan-

nelsesinstitutioner og b) til stu-

derende ved instituttet til for-

mål der retter sig mod faget 

idræt i den danske skole. Læs 

vedtægterne og ansøg via 

www.ifi.ku.dk.

Ansøgningsfrist: 1/3-07, kl. 12.

Lauritz Andersen  
Stipendium
Til 1 års kinesisk sprogstudium 

primært ved Tongji Universite-

tet i Shanghai. Stipendiet er på 

105.000 kr. til rejse, studium og 

ophold. Stipendiet kan søges af 

velkvalificerede studerende el-

ler yngre færdiguddannede der 

sigter mod en karriere i dansk 

erhvervsliv, og som i den sam-

menhæng ønsker at dygtiggøre 

sig i kinesisk sprog.

For yderligere oplysninger,  

kontakt Laurits Andersens Fond, 

Vasekær 10, 2730 Herlev,  

tlf. 3961 3080.

Ansøgningsfrist: ¼-07.

eALTA stipendium �007
Talecris Biotherapeutics udby-

der forskningsstipendier til at 

støtte projekter omhandlende 

Alfa-1-antitrypsinmangel. Euro-

pean Alpha-1-Antitrypsin Leu-

rell’s Traning Award, eALTA 

awarden, støtter to unge  

forskeres projekter inden for 

Alfa-1-antitrypsinmangel

(klinisk forskning og grund-

forskning). Hver pris er på 

65.000 dollars. Læs mere på 

www.alta-award.com.

Ansøgningsfrist: 15/3-07.

Postdoc-stipendier

Endokrinologi og  
diabetologi
Novo Nordisk Fonden udbyder 

fem nordiske postdoc-stipen-

dier. Af disse vil to stipendier 

blive tildelt forskere der allere-

de har gennemført den første 

postdoc-periode. Stipendierne 

indgår i et Nordisk netværk i 

endokrinologi under Novo Nor-

disk Fonden, hvilket betinger at 

stipendiat og vejleder skal del-

tage i det årlige kursus for net-

værket i Göteborg. Hvert sti-

pendium er 2-årigt og på  

1-1,5 mio. kr.

Ansøgningsfrist: 12/2-07  

kl. 16.00.

Yderligere oplysninger:  

www.novonordiskfonden.dk.

Forsvar

Ph.d.-forsvar

Humaniora

Expressive Selfhood
Kandidat: Louisa Käll. 

Tid: 9/2-07, kl. 13.00.

Sted: Det ny KUA, lok. 23.0.50.

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn og hjemlån i Det Kgl. 

Biblioteks information på KUA 

og på Det Kgl. Biblioteks læse-

sal Øst, Diamanten samt på In-

stitut Kunst- og Kulturviden-

skab. 

Between Secular & Sacred. 
America’s Fourth Great 
Awakening & the Return  
of Religious Rhetoric in 
American Politics
Kandidat: Marie Andersen.

Tid: 9/2-07, kl. 13.00.

Sted: Det ny KUA, lok. 22.0.11.

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn og hjemlån i Det Kgl. 

Biblioteks information på KUA 

og på Det Kgl. Biblioteks læse-

sal Øst, Diamanten samt på In-

stitut for Engelsk, Germansk og 

Romansk.

Dramaturgi og Perception. 
Et udviklingsforsøg i  
krydsfelter mellem teori  
og praksis
Kandidat: Pil Hansen.

Tid: 22/2-07, kl. 14.00.

Sted: Det ny KUA, lok 23.0.50.

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn og hjemlån i Det Kgl. 

Biblioteks information på Kø-

benhavns Universitet Amager 

og til gennemsyn på Det Kgl. 

Biblioteks læsesal Øst, Diaman-

ten samt på Institut for Kunst 

og Kulturvidenskab.

Naturvidenskab

Synergism between fungi 
and bacteria in the minera-
lisation of pesticides in soil
Kandidat: Stig Rønhede, COGCI.

Tid: 2/2-07, kl. 13.00.

Sted: Danmarks og Grønlands 

Geologiske Undersøgelser, 

Øster Voldgade, Opg. N, Audi-

torium 

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn på Biologisk Institut, 

Afdeling for Mikrobiologi. 

The effect of climate  
change on the transport  
of water, seciment and  
nutrients in Danish rivers
Kandidat: Hans Thodsen,  

COGCI.

Tid: 2/2-07, kl. 13.00.

Sted: Geografisk Institut, Øster 

Voldgade 10, 2. sal, Aud. 1.

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn i Geografisk Instituts 

Bibliotek.

Short-cuts for Nature  
Conservation. Indicators for 
Priority Setting
Kandidat: Cand.scient. Frank 

Wugt Larsen, Biologisk Institut.

Tid: 6/2-07, kl. 13.15.

Sted: Center for Macroecology, 

Section of Population Biology, 

Universitetsparken 15, Aud. A.

Afhandlingen: Fås på www.

bi.ku.dk/staff/person.

asp?ID=419.

Violence victimisation as  
a gender-specific process
Kandidat: Vanita Sundaram

Tid: 9/2-07, kl. 14.00.

Sted: Statens Institut for Folke-

sundhed, Store mødesal, lok. 

1.1.02, CSS, Øster Farimagsgade 

5A.

Afhandlingen: Rekvireres ved at 

kontakte Statens Institut for 

Folkesundhed.

Ozonolysis of ß-pinene: 
Temperature and humidity 
dependence of the second-
ary organic aerosol yield 
and cloud condensation  
nuclei activity of particles 
Kandidat: Charlotte Stenby, 

COGCI.

Tid: 15/2-07, kl. 14.15.

Sted: H.C. Ørstedsinstitutet, 

Aud. 5.   

Samfundsvidenskab

Revolving returnees:  
Meanings and Practices of 
Transnational Return 
among Somalilanders
Kandidat: Cand.scient.anth.  

Peter Hansen.

Tid: 9/2-07, kl. 14.45.

Sted: Center for Sundhed og 

Samfund, CSS, Øster Farimags-

gade 5, bygn. 1.1.18, Auditoriet.

Afhandlingen: Kan købes i Aka-

demisk Boghandel, CSS, Øster 

Farimagsgade 5.

Sundhedsvidenskab

Activation of the hERG 
channel – a new anti- 
arrhythmic principle?
Kandidat: Rie Schultz Hansen.

Tid: 9/2-07, kl. 13.00.

Sted: Auditorium B, Teilum Byg-

ningen.

Afhandlingen: Rekvireres ved 

henvendelse til:  

RSH@neurosearch.dk.

Contribution of non-HLA 
genes in disease progres-
sion and metabolic control 
among children and adole-
scents with newly diagno-
sed type 1 diabetes
Kandidat: Lotte Brøndum  

Nielsen.

Tid: 15/2-07, kl. 14.00.

Sted: Aud C, Glostrup Hospital, 

Nordre Ringvej 57, Glostrup

Afhandlingen: Rekvireres ved 

henvendelse til LOTBRN01@glo.

regionh.dk.

Barrier function in the large 
bowel in sepsis
Kandidat: Vibeke Lind Jørgen-

sen.

Tid: 16/2-07, kl. 14.30.

Sted: Lille auditorium, Herlev 

Sygehus.

Afhandlingen: Rekvireres ved 

henvendelse til Vibeke Lind Jør-

gensen – Dept. of Anaesthesio-

logy and Intensive Care, Univer-

sity Hospital in Herlev.

Teologi

Poul Helgesens teologiske 
standpunkt og placering i 
den europæiske huma-
nismebevægelse – set på 
baggrund af en præsenta-
tion af Erasmus af Rotter-
dams teologiske program-
skrifter
Kandidat: Sten Haarløv.

Tid: 15/2-07, kl. 13.00.

Sted: Auditorium 7, Købmager-

gade 46, 1. sal.

Afhandlingen: Kan indtil forsva-

ret købes i Receptionen for 50 

kr. 

20. februar      1. marts

Jesusfilm som bibel-reception
Tid: 20/2 kl. 19.30

Sted: Kældercafeen, Købmagergade 44, kælderen over gården. 

Arr.: Teologisk forening. 25 kr. for ikke-medlemmer

Foredrag af lektor Geert Hallbäck, Det Teologiske Fa-

kultet. Siden filmens spæde barndom har filmmager-

ne ladet sig inspirere af Bibelen. Egentlige evangelie-

filmatiseringer er imidlertid sjældne. De fleste Jesus-

film er harmoniseringer der baserer sig på en særlig 

forståelse af Jesus enten som historisk eller som reli-

giøs figur - eller begge dele. Anskuet som Bibel-re-

ception kan man derfor spørge sig om det er evange-

lierne de reciperer, eller det er et allerede foreliggen-

de og fortolket billede af Jesus. Dertil kommer 

spørgsmålet om film ’i sig selv’ er et sekulariseret me-

die, og hvordan det i så fald kan formidle et religiøst 

indhold. Meget tyder nemlig på at Jesusfilm er et 

sted hvor kampen om retten til at fortolke Jesus i 

særlig grad bliver indædt. Disse problemstillinger vil 

blive drøftet i perspektivet af en række overvejelser 

over hvad reception i det hele taget er. Her vil en 

virkningshistorisk opfattelse blive konfronteret med 

en intertekstuel opfattelse, og begrebet palimpsest 

vil blive introduceret til beskrivelse af hvad der sker 

når receptionerne overtager den reciperede tekst. FO
T

O
: 
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Sport in a Global World –  
Past, Present and Future
Første verdenskongres for The International  

Society for the History of Physical Education 

and Sport og The International Sociology of 

Sport  

Association. Indlevering af abstracts til  

Congress2007@ifi.ku.dk

Tid: 31/7-5/8, Deadline for abracts 1/3-07

Sted: Københavns Universitet

Arr.: Institut for Idræt, www.ifi.ku.dk



KviKKe hoveder udfordres!

Mange karrieremuligheder

Grundfos Challenge er langt fra det eneste, 
Grundfos har at tilbyde talentfulde unge. Hos os er der 

mange spændende og udfordrende muligheder, fx:

• trainee/turnusmedarbejder
• personaleledelse
• projektledelse
• specialistkarriere
• udstationering
og meget mere…

Læs mere om karrieremulighederne hos 
Grundfos på www.grundfos.com/careers

GRUNDFOS ChALLeNGe

for andet år i træk har Grundfos fra den 11. til 16. marts

inviteret udvalgte ingeniør- og økonomistuderende fra 

landets uddannelsesinstitutioner til at deltage i 

konkurrencen GruNdfos ChALLeNGe. her

dystes der om pengegevinster på i alt 265.000 

kr. og prestigefyldte vindertitler.

i år deltager studerende fra:

Copenhagen Business School

Den Kgl. Veterinær- og

Landbohøjskole

Handels- og Ingeniørhøjskolen 

i Herning

Handelshøjskolen i Århus

Ingeniørhøjskolen i København

Ingeniørhøjskolen i Århus

Københavns Universitet

Roskilde Universitetscenter

Syddansk Universitet

Vitus Bering

Aalborg Universitet

Aarhus Universitet

www.grundfos.com/challenge

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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været formand for Forsknings-

rådet for Natur og Univers 

(FNU).  Lars Stemmerik er ud-

dannet cand.scient. og lic.scient. 

i geologi fra Københavns Uni-

versitet i henholdsvis 1982 og 

1986 og opnåede i 2001 en dok-

torgrad samme sted.

Lisbeth E. 
Knudsen  
blev 1. oktober 

2006 ansat som 

professor i Eks-

perimentel tok-

sikologi ved Det 

Sundhedsvidenskabelige Fakul-

tet med henblik på modelsyste-

mer. Ansættelsen er ved det 

sundhedsvidenskabelige fakul-

tet. I nove,ber 2006 modtog Lis-

beth E. Knudsen Nordisk Forsk-

ningspris til Alternativer til Dy-

reforsøg for sin indsats for at 

sætte alternativer til dyreforsøg 

på dagsordenens, for personligt 

engagement og for åbenhed 

over for at gå nye veje.

Fratrædelser

Kurt Jørgen-
sen Institutle-

der, lektor, dr. 

scient. Kurt Jør-

gensen fratræ-

der som institut-

leder ved Insti-

tut for Idræt, Københavns Uni-

versitet med udgangen af 2006. 

Kurt Jørgensen har været med i 

Instituttets ledelse siden dets 

start 1997 og har været Institut-

leder siden 2002. Han fortsæt-

ter i det nye år som lektor ved 

instituttets Afdeling for human 

Fysiologi med forskning, under-

visning og formidling indenfor 

arbejdsfysiologi og arbejdsfysio-

logisk-ergonomi.

Navne

Tiltrædelser

Ny kommuni-
kationschef 
på Det Natur-
videnskabeli-
ge Fakultet
Joakim Groth (f. 

1966) tiltræder 

den 1. februar 2007 som ny 

kommunikationschef ved Det 

Naturvidenskabelige Fakultet 

på Københavns Universitet. Joa-

kim Groth kommer til fakultetet 

fra en stilling i Danmarks Natur-

fredningsforening, hvor han si-

den 2000 har været redaktør af 

medlemsbladet Natur og Miljø. 

Tidligere har Joakim Groth væ-

ret chefredaktør af magasinet 

Adventure World og har flere 

års erfaring som kommunikati-

onsmedarbejder. Han er uddan-

net cand.comm. fra RUC i 1994 

med fagene miljøbiologi og 

kommunikation. 

 

Ny institutle-
der på Institut 
for Naturfage-
nes Didaktik
Jens Dolin (f. 

1950) lektor, ph.

d. bliver pr. 1. 

februar 2007 institutleder på 

det nyoprettede Institut for Na-

turfagenes Didaktik under Det 

Naturvidenskabelige Fakultet 

på Københavns Universitet. In-

stituttet etableres ved en om-

dannelse af Center for Naturfa-

genes Didaktik. Jens Dolins 

forskningsfelt er gymnasiet som 

læringsrum med speciel vægt 

på de naturvidenskabelige fag. 

Han har bl.a. undervist i læ-

ringsteori, uddannelsesteori og 

naturfagspædagogik på flere 

danske universiteter, skrevet en 

række lærebøger og har i øvrigt 

medvirket til udviklingen af læ-

ringsfremmende undervisnings-

former inden for især naturfag.

Ny institutle-
der på Institut 
for Matemati-
ske Fag
Erik Kjær Peder-

sen – Professor, 

60 år, starter 

den 1. januar 2007 som ny insti-

tutleder på Institut for Matema-

tiske Fag ved Københavns Uni-

versitet. Erik Kjær Pedersen har 

siden 1990 været tilknyttet De-

partment of Mathematical 

Sciences ved Binghamton Uni-

versity, NY, USA og har forsket 

ved flere udenlandske universi-

teter. Erik Kjær Pedersen var i 

en årrække ansat på Odense 

Universitet (nu Syddansk Uni-

versitet), bl.a. som institutleder 

i perioden 1987-89. 

Ny institutle-
der på Institut 
for Geografi 
og Geologi
Polarforsker 

Lars Stemmerik 

– Forskningspro-

fessor, D. Sc. født 1956, tiltræ-

der 1. februar som ny institutle-

der på det kommende Institut 

for Geografi og Geologi under 

Det Naturvidenskabelige Fakul-

tet ved Københavns Universitet. 

Det nye institut er en sammen-

lægning af institutterne Geo-

grafisk Institut og Geologisk In-

stitut. Lars Stemmerik har i en 

årrække været ansat i sektor-

forskningen hos Danmarks og 

Grønlands Geologiske Undersø-

gelse (GEUS) og er særdeles an-

erkendt inden for sit forsknings-

felt. I 2005 blev han hædret 

med Danmarks Geologipris og 

har siden 2002 været medlem 

af Videnskabernes Selskab. Han 

har publiceret en række viden-

skabelige og populærvidenska-

belige artikler (heraf 127 peer 

reviewed) og har deltaget i me-

re end 25 ekspeditioner i Øst- 

og Nordgrønland. Siden 2005 

har Lars Stemmerik desuden 

Fra prorektor i Århus til  
prodekan i København

Katherine  
Richardson  
Christensen 
Prorektor for Aar-

hus Universitet, 

professor i marin 

økologi tiltræder 

pr. 1. februar en 

nyoprettet stilling 

som prodekan for 

formidling på Det 

Naturvidenskabe-

lige Fakultet ved 

Københavns Uni-

versitet. 

Katherine Richardson skal, i samarbejde med 

prodekanerne for henholdsvis forskning og ud-

dannelse, bistå dekanen med at lede fakultetet. 

Med oprettelsen af stillingen som prodekan for 

formidling og med ansættelsen af Katherine Ri-

chardson, ønsker Det Naturvidenskabelige Fa-

kultet at styrke sin position i forhold til universi-

tetslovens krav om at drive forskning, give 

forskningsbaseret uddannelse samt udbrede 

kendskab til videnskabens metoder. Dette na-

turligvis indtil højeste internationale niveau. 

Katherine Richardson er en yderst aktiv og kom-

petent forsker, vellidt af såvel kollegaer som 

studerende. Hendes forsknings felt er den glo-

bale forandrings indflydelse på marinøkologiske 

processer. Hendes publikationsliste er lang og 

tæller pt. 68 artikler publiceret i anerkendte in-

ternationale tidsskrifter såvel som bøger. Kathe-

rine Richardson har mere end 50 forskningssej-

ladser bag sig og har i skrivende stund netop 

forladt landet for at påmønstre søværnets skib 

”Vædderen”. Her skal hun, i forbindelse med 

Galathea 3 ekspeditionen, lede projektet ”Ha-

vets Kulstofkredsløb”. Det overordnede formål 

med projektet er at undersøge globale mønstre 

i oceanernes rolle i reguleringen af atmosfæ-

rens CO2 indhold.

Udover Undervisning og forskning har Katheri-

ne Richardson gennem tiden haft adskillige til-

lidshverv. For tiden gælder det bl.a. en post som 

bestyrelsesmedlem i Højteknologi-Fonden, po-

sten som formand for gymnasiereformens følge-

gruppe samt posten som vicepræsident i the 

European Science Foundation.

Udnævnelser

Kjeld Schmie-
gelow, Dr.med. 

er udpeget til 

Børnecancer-

fondens Forsk-

ningsrådspro-

fessorat i Børne-

onkologi

Han tiltræder stillingen 1. ja-

nuar 2007 ved Københavns Uni-

versitet og ved Børneafdelingen 

på Rigshospitalet. Kjeld Schmie-

gelow er 53 år og blev dr. med. 

som 45-årig på en afhandling 

om behandling af leukæmi hos 

børn. Kjeld Schmiegelow er 

særdeles forskningsaktiv med 

mere end 130 videnskabelige 

publikationer. Han har været 

generalsekretær for den Nordi-

ske Børnekræftforening (NOP-

HO) i årene 2000-2004 og for 

den Europæiske Børnekræftfor-

ening (SIOP-Europe) i 2002-

2006. I de næste fem år vil Kjeld 

Schmiegelow i samarbejde med 

nordiske og internationale for-

skere undersøge årsagerne til, 

at børn får kræft, samt hvordan 

behandlingen af kræft hos børn 

kan tilpasses den enkelte pa-

tient med henblik på at opnå 

endnu bedre behandlingsresul-

tater. 

Claus Bunde-
sen Professor, 

dr.phil. Claus 

Bundesen fra 

Institut for Psy-

kologi er blevet 

valgt til præsi-

dent for The European Society 

for Cognitive Psychology 

(ESCOP). Selskabet arrangerer 

kongresser og sommerskoler og 

udgiver et af fagets førende 

tidsskrifter, The European Jour-

nal of Cognitive Psychology. 

Claus Bundesen er internatio-

nalt anerkendt for sin udvikling 

af matematiske modeller af psy-

kologiske processer og af for-

holdet mellem psykiske og neu-

rofysiologiske processer.

Prisregn over unge forskere

11 forskere ved Københavns Universitet – 

seks kvinder og fem mænd – løb med 11 af 

de i alt 77 større og mindre priser til elitefor-

skere som Videnskabsministeriet uddelte på 

en EliteForsk-konference på Glyptoteket i Kø-

benhavn torsdag den 25. januar.

 To af de 11 forskere modtager Videnskabs-

ministeriets store EliteForsk-pris som i år ud-

deles for første gang. Hver pris er på 1 million 

kroner, hvoraf de 200.000 kroner udgør en 

personlig hæderspris. De to modtagere er: 

Professor Dan Zahavi, Institut for Medier, 
Erkendelse og Formidling. 
Dan Zahavi er som filosof især optaget af en sy-

stematisk undersøgelse af, hvad det vil sige at 

være bevidst. Tildelingen af prisen begrundes 

med, at Dan Zahavi er en international frontfor-

sker inden for subjektivitetsforskning og fæno-

menologi, hvilket blandt andet dokumenteres af 

hans lange række bøger og antologier. Dan Za-

havi er i øvrigt leder af Danmarks Grundforsk-

ningsfonds Center for Subjektivitetsforskning ved 

Københavns Universitet. 

Professor Rasmus Nielsen, Biologisk  
Institut. 
Rasmus Nielsen har blandt andet udviklet en ræk-

ke statistiske metoder, som bruges inden for me-

dicinsk genetik, evolutionsbiologi og økologi. Til-

delingen af prisen begrundes med, at Rasmus 

Nielsen er en international drivende kraft i bru-

gen af avancerede statistiske analyser til at forstå 

nye biologiske sammenhænge i det evolutionsbi-

ologiske område. 

De resterende ni forskere modtager Det Frie 

Forskningsråds Ung Eliteforsker-pris – en pris for 

særlige talenter: 

Forskningsadjunkt Jenny Helena Larsson, Institut 

for Nordiske Studier og Sprogvidenskab modta-

ger 1,5 millioner kroner til sit forskningsprojekt 

”De baltiske sprog – en undersøgelse af ordenes 

udvikling i historisk perspektiv”. 

Postdoc Nikolaj Nottelmann, Institut for Medier, 

Erkendelse og Formidling modtager 1,6 millioner 

kroner til forskningsprojektet ”Hvad er en over-

bevisning egentlig for en størrelse? En disputats 

om det mentales metafysik”. 

Ph.d.-studerende Stine Rossel, Institut for Tvær-

kulturelle og Regionale Studier og Geologisk In-

stitut modtager 1,6 millioner kroner til forsk-

ningsprojektet ”Miljøets indflydelse på leve-

grundlag og samfundsstruktur i tidlige afrikanske 

samfund”. 

Postdoc Lasse Jensen, Kemisk Institut modta-

ger 2,6 millioner kroner til forskningsprojek-

tet ”Molekylær plasmonik fra førsteprincip-

per”. 

Forskningsadjunkt Katrine Worsaae, Biolo-

gisk Institut modtager 2,8 millioner kroner til 

forskningsprojektet ”Kan dyr gå i barndom 

og mikroskopiske superhelte opstå? – Afprøv-

ning af neotenis rolle i evolutionen”. 

Adjunktvikar Marina von Essen, Institut for 

International Sundhed, Immunologi og Mi-

krobiologi modtager 2,3 millioner kroner til 

forskningsprojektet ”Ven eller fjende – hvor-

dan reguleres immunsystemets T-celler?” 

Postdoc Julie Kniazeff, Institut for Neurovi-

denskab og Farmakologi modtager 2,3 millio-

ner kroner til forskningsprojektet ”Visualise-

ring af kokain-sensitive neurotransmitter-

transporteres funktion ved fluorescens og en-

keltmolekyle teknikker”. 
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Kort nyt

Kunne du tænke dig  
at vide mere om menneskets 
seksualitet?
Nyt kursus i Basal og Klinisk Sexologi for medicinstu-

derende starter i august 2007. Kurserne i basal og 

klinisk sexologi giver dig en grundig indføring i sex-

ologien, så du i dit fremtidige lægelige arbejde kan 

diagnosticere og behandle disse mennesker.

Læs mere på www.sis.ku.dk/lp/VisKursus.

asp?knr=82872&InFrame=0

Sæt idræt på skemaet
Universitetets Studenter Gymnastik (USG) tilbyder 

boldspil, dans, exercise, gymnastik, klatring, vandak-

tiviteter, østens teknikker med bl.a. yoga samt vægt-

træning, hvor vi netop har oprettet et nyt rygtræ-

ningshold. Melder du dig til et vægttræningshold, 

får du desuden mulighed for fri træning i 32 timer 

om ugen. Sæsonen slutter 30. april og du kan nu 

melde dig til hold, hvor der er ledige pladser. Hold-

gebyret er nedsat med op til 45 procent. 

Du kan læse mere om USG på www.usg.dk.

Priser Indkaldelse til  
KRAKA-prisen �007
KRAKA-prisen uddeles én gang om året og består af 

en pengegave. Prisens formål er at inspirere til og 

fremme dansk kønsforskning. Prisen tildeles et ny-

skabende bidrag til dansk kønsforskning i form af et 

aktuelt værk. 

Både opgaver, specialer, afhandlinger og andre vi-

denskabelige publikationer kan komme i betragt-

ning. Indsend arbejdet samt en kortfattet motivati-

on for værkets prisværdighed. Det er ikke muligt at 

indstille sig selv. Der er frist for indstillinger den 5. 

februar 2007.

Læs mere på www.koensforskning.dk.

Syng med i TAP-Koret
Alle er velkomne, og koret søger nye sangere især i 

bas-, tenor- og alt-grupperne. Koret består for tiden 

af 25 sangere, men vi vil gerne være flere. Vi synger 

mindre, klassiske og kirkelige korværker og danske/

nordiske sange.

Lidt korerfaring og et vist nodekendskab er en for-

del.

Kontakt Kirsten på 3887 3294 eller mød op mandag 

kl. 17-19 på Musikvidenskabeligt Institut, 1. sal, loka-

le 112, Klerkegade 2.

Mandlige, raske  
forsøgspersoner søges
Medicinsk Fysiologisk Institut søger utrænede nor-

malvægtige mænd i alderen 20-30 år uden første 

grads slægtninge med type 2 diabetes. Vi undersø-

ger hvordan kostens fedtindhold og fysisk træning 

påvirker dannelsen af frie radikaler og energi til ske-

let muskel arbejde. Deltagelse indebærer i alt ca. 12 

dage med kostregistrering og daglig afvejning af 

madindtaget i 4 uger. 2 uger indebærer desuden 

stationær cykeltræning af moderat intensitet og un-

der supervision. 

Kontakt Mette Skovbro, e-mail: mskovbro@mfi.ku.

dk, tlf. 3532 7413, mobil 2286 9886.

Darya Kiryushko Ph.d., er 29 år, 

og har fået sin basisuddannelse i 

fysik og biofysik på Dnepropetro-

vsk Statsuniversitet i  

Ukraine. Hun fik sin ph.d.-grad på 

København Universitets

Proteinlaboratorium, hvor hun i 

dag har en postdoc-ansættelse. Daryo Kiryusko 

arbejder med komplicerede signalveje inden i 

nerveceller, hvor hun blandt andet har identifice-

ret og klarlagt nye mekanismer, der fører til ud-

vækst af nervecellers udløbere. Der er tale om et 

konkurrencepræget felt af stor betydning for at 

skabe muligheder for at reparere skader i central-

nervesystemet. Darya Kiryushko har en unik evne 

til at forfølge originale ideer med en kombinati-

on af teoretiske modelberegninger og eksperi-

mentelt arbejde. Darya har offentliggjort syv ar-

bejder i fornemme internationale videnskabelige 

tidsskrifter.

Malene Ringkjøbing-Jensen 
Ph.d., er 28 år og cand.scient fra 

Københavns Universitet. Hun har 

gennemført væsentlige undersø-

gelser af metalloproteiners struk-

tur og funktion ved hjælp af ker-

nemagnetisk resonans spektro-

skopi (NMR) og løst en række 

grundlæggende problemer vedrørende anvendel-

sen af NMR spektroskopi til sådanne studier. De 

resultater hun har opnået, har specielt haft be-

tydning for opklaring af de molekylære mekanis-

mer, der ligger til grund for fotosyntesen. Hendes 

resultater er publiceret i centrale videnskabelige 

tidsskrifter. Malene Ringkøbing-Jensen er forsk-

ningsassistent på Kemisk Institut ved Københavns 

Universitet, men er blevet tilbudt stillinger på fle-

re af verdens førende centre indenfor strukturel 

biologi.

Karsten 
Buschard 
Dr.med., over-

læge og profes-

sor ved Barthol-

in Instituttet på 

Rigshospitalet 

Karsten Buschard har fået 

1.151.486 kr. fra Lundbeckfon-

den. Donationen skal bruges til 

at undersøge hvilken rolle stof-

fet sulfatid der er et såkaldt gly-

colipid, spiller ved sygdomme 

som type 1 diabetes og dissemi-

neret sclerose. Man har tidlige-

re fundet holdepunkter for at 

sulfatid kan påvirke immunsy-

stemet på en måde, så det 

hæmmer betændelsestilstande. 

Målet er at opnå større indsigt i 

de autoimmune processer. 

Birte Glenthøj 
Professor, dr. 

med., Center for 

Neuropsykia-

trisk Skizofreni-

forskning, Kø-

benhavns Uni-

versitet samt Psykiatrisk Center 

Glostrup har modtaget 

1.104.000 kr. fra Lundbeckfon-

den. Beløbet skal anvendes til 

at udvikle nye metoder til at re-

gistrere den måde, som hjernen 

hos skizofrene bearbejder infor-

mationer på sammenlignet med 

raske personer. Det er også må-

let at karakterisere de forstyr-

relser, man finder hos skizofre-

ne, da det har vist sig, at disse 

forstyrrelser betyder mere for 

patienternes prognose end sel-

ve symptomerne på skizofreni. 

Studiet er en forudsætning for 

at udvikle bedre behandlings-

metoder målrettet den enkelte 

patient og de separate forstyr-

relser.

Stud.scient. 
Mia Frosch  
Mogensbæk 
Poulsen 
er blevet tildelt 

Carlsbergs Min-

delegats scho-

larship for kandidatstuderende. 

Prisen på 60.000 kr. blev over-

rakt den 14. december af forsk-

ningsminister Helge Sander ved 

en højtidelighed i Carlsbergs 

Æresbolig. 

Mia udfører sit kandidatprojekt 

”Undersøgelser af vekselvirk-

ninger mellem aerosoler og 

vand” på Kemisk Institut, Kø-

benhavns Universitet med Me-

rete Bilde og Ole Faurskov Niel-

sen som vejledere. 

Jan Westen-
kær Thomsen 
Ph.d. og lektor 

ved Niels Bohr 

Institutet, Kø-

benhavns Uni-

versitet, har 

modtaget 1.541.079 kr. fra 

Lundbeckfonden. Niels Bohr In-

stitutet har opbygget et labora-

torium for kolde magnesium 

atomer. Pengene fra Lundbeck-

fonden skal bruges til et grund-

forskningsprojekt, der sigter 

mod at konstruere Danmarks 

første atomur. Et sådant atomur 

vil kunne bibringe fundamental 

viden om vores verdensbillede. 

Bente Klar-
lund Pedersen 
Professor, dr. 

med. og overlæ-

ge, Danmarks 

Grundforsk-

ningscenter for 

Inflammation og Metabolisme, 

Rigshospitalet, har modtaget 

1.500.000 kr. fra Lundbeckfon-

den. Epidemiologiske studier vi-

ser, at personer med type 2 dia-

betes også i højere grad lider af 

depression og demens. Fundene 

indikerer, at BDNF, som er en 

vækstfaktor fra hippocampus i 

hjernen, kan spille en forebyg-

gende rolle både ved demens, 

depression og type 2 diabetes. 

Samtidigt viser studier fra Bente 

Klarlund Pedersens gruppe, at 

fysisk aktivitet øger BDNF ni-

veauet. Pengene fra Lundbeck-

fonden skal anvendes til at klar-

lægge basale mekanismer om 

reguleringen og funktionen af 

BDNF. 

Lundbeckfondens Talentpriser til forskere under �0 år
Forskerprisen uddeles hvert år af Lundbeckfonden til forskere under 30 år, som har 

præsteret særlig lovende forskning inden for sundheds- og naturvidenskaberne. Pri-

sen er en personlig hæderspris på 75.000 kroner og uddeles hvert år til 3 unge for-

skere, heraf er to af årets stortalenter fra KU:

Adjunkt Ida Katarina Auf der Maur Hindrichsen, 

Institut for Produktionsdyr og Heste modtager 

1,5 millioner kroner til forskningsprojektet ”For-

behandling med enzymer til forbedring af fiber-

holdige fodermidlers kvalitet”. 

Forskningsadjunkt Christian Adam Olsen, Insti-

tut for Medicinalkemi modtager 2,5 millioner 

kroner til forskningsprojektet ”Selvorganiseren-

de nanostrukturer med potentiale som lægemid-

ler”. 

Læs mere på www.eliteforsk.dk
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»FLYV TANKE PÅ GYLDNE VINGER«, synger det  
berømte kor i Verdis opera Nabucco. Denne herlige 
musik strømmede ned over KU-forskere på vej til  
frokostpausen sidste onsdag. Scenen var ikke Det 
Kongelige Teater, men derimod et fyldt Falconer-
center hvor vi var samlet til Take-off konference om 
faglige synergier på KU.
 Musikken var ikke tilfældig. Verdis musik spillede 
en central rolle i samlingen af Italien i midten af det 
19. århundrede. Hans værker var kendt og elsket i 
hele Italien og bidrog meget væsentligt til skabelsen 
af en moderne fælles italiensk kultur. Og netop »Flyv 
tanke på gyldne vinger« er kendt som Italiens uoffi-
cielle nationalmelodi. Parallellen til KU er oplagt.  
Vi har også gennemført en historisk samling. Selv om 
vi nok ikke skal lade associationerne svæve helt til  
Sicilien, mafiaen, Berlusconi eller Lega Nord. 
 »Nu har vi skabt Italien. Så mangler vi bare at  
skabe italienerne«. Sådan sagde Massimo Tapparelli 
d’Azeglio, som var en af politikerne bag Italiens sam-
ling i 1860. Her er KU velsagtens heldigere stillet end 
Italien. Hvis man skal tage det imponerende frem-
møde på Take-off seminaret for pålydende, er mange 
forskere interesserede i de nye synergimuligheder. 
Under konferencen nedfældede 700 forskere ikke 
færre end 1821 idéer og forslag til forskningstemaer 
på små post-it sedler. Det bliver spændende at følge 
tankernes himmelflugt. 
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Claus Baggersgaard, journalist, DJ; Gry Bartroff Gaihede, 
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Universitetsavisen er redaktionelt uafhængig af ledelsen 
hvis officielle standpunkt står at læse i KUmmentaren 
herunder. Resten af avisen redigeres efter gængse jour-
nalistiske kriterier og kan altså ikke tages som udtryk for 
ledelsens synspunkter og prioriteringer.
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postomdeles til alle studerende og ansatte.
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Udebliver avisen, så henvend dig til din lokale post- 
modtagelse. Ved længere tids udeblivelse send en mail til 
uni-avis@adm.ku.dk
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� 1�/� 7/� 5/�
3 2/3 21/2 19/2
4 16/3 7/3 5/3

Flyv tanke på gyldne vinger

Af Rektor Ralf Hemmingsen og prorektor Lykke Friis

TAKE-OFF ARRANGEMENTET var en mulighed 
for at mødes på tværs af KU – tænke bredt og stort. 
Men der var bestemt ikke tale om et ’last call’. Også 
forskere der ikke nåede frem til take-off, er velkomne 
i den videre proces. En faglig arbejdsgruppe vil sam-
men med rektorat og dekaner samle de mange idéer 
og strukturere dem i en række temaer. Næste ’afgang’ 
er en række temamøder i slutningen af februar hvor 
forskerne skal drøfte, uddybe og beskrive temaerne. 
 I den sidste fase skal forskerne udarbejde tema-
pakker i mindre projektgrupper. Det er meningen at 
resultaterne skal munde ud i konkrete forskningspro-
jekter eller ansøgninger. En temapakke kan opfattes 
som en langsigtet dagsorden som forskere, institut-
ter, fakulteter og rektorat kan følge op på – ganske 
som mulighederne byder sig. Til at understøtte arbej-
det afsættes en pulje med frie procesmidler som pro-
jektgrupperne kan søge. Læs mere på www.ku.dk/ 
synergi. 
 
VI SER GERNE at processen med at indkredse te-
mapakker vil afspejle tre vigtige principper i universi-
tetets virke: Bottom-up, bredde og kvalitet.  Bottom-
up-princippet betyder at det er forskerne selv der de-
finerer og leder deres egen forskning – og altså også 
temapakkerne. Universitetet har pligt til at værne om 
forskningsfriheden og forskernes ret til frit at vælge 
metode, fremgangsmåde og emne. 

 Bredde betyder at KU også fremover skal være et 
flerfakultært, bredt favnende universitet. Med fusio-
nen skaber vi et enestående forskningscentrum for 
Health og Life Science. Men KU bliver ikke omdannet 
til en række laboratorier udstyret med reagensglas og 
befolket af forskere i hvide kitler. Det er vigtigt for 
KU – og for samfundet – at også ånds- og samfunds-
videnskaberne udvikler selvstændige, ambitiøse og 
perspektivrige forskningsprojekter.  Det tredje prin-
cip er kvalitet. Det er altafgørende at KU til stedse 
højner kvaliteten i vore kerneydelser: Forskning, ud-
dannelse og innovation.
 Formålet med Take-off konferencen var at få KU’s 
nye faglige synergier godt fra start. Men forhåbentlig 
vil processen på sigt også gøre os i stand til at ’lande’ 
nogle af de milliarder til forskning som både regerin-
gen og EU’s 7. rammeprogram stiller i udsigt. Set i 
det lys håber vi at nogle af tankerne også bliver ud-
styret med gyldne vinger. 

Vi ser gerne at processen med at indkredse  
temapakker vil afspejle tre vigtige principper i  
universitetets virke: Bottom-up, bredde og kvalitet.


