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Beskeder fra barrikaderne
To historiestuderende har indsamlet over hundreder sms-kæder  

for at undersøge hvordan aktivisterne fra Ungdomshuset tænker 

og taler med hinanden  Læs side �

Brain drain
De studerende ved Københavns Universitet emigrerer  

til Norge der har indført en lov imod brugerbetaling på  

universiteterne  Læs side �

Forskningsfrihed under pres
Vi bringer videnskabspræsidents Tom Fenchels årsmødetale som 

ifølge Helge Sander »rammer helt ved siden af den hverdag jeg  

oplever som minister«  Læs side 1�-1�

Direktører  
for det hele
Københavns Universitet skal drives efter en  

koncernmodel. Der kommer så mange direktører  

og chefer at der dårligt er plads til almindelige løn-

modtagere, lyder kritikken fra medarbejderside

Læs side 4
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til inden den bliver sendt vide-
re til den næste. Beskeden ud-
vikler sig konstant,« siger Ni-
kolaj.

Sletter SMS i frygt for  
politi
Indsamlingen har ikke været 
problemfri. Mange af sms’erne 
fra de første dage var allerede 
slettet før Ulrik og Nikolaj hav-
de tænkt på at undersøge begi-
venhederne. Desuden måtte 
de kæmpe mod aktivisternes 
frygt for at blive anholdt, for-
tæller Nikolaj: 
 »Et par dage efter rydningen 
blev der lynhurtigt spredt et 
rygte om at politiet foretog 
præventive anholdelser hvis 
man havde sms’er om Ung-
domshuset på sin telefon. Vi 

har snakket med mange som 
slettede alle beskeder alene 
fordi de var bange for at blive 
anholdt.« 
 Ulrik tilføjer at aktivisterne 
alligevel har vist tillid til de to 
studerende: 
 »Vi har været ude til happe-
nings, i tåregasskyer og ved 
brændende barrikader for at få 
fat i beskederne. Vi er blevet 
mødt med en helt overvælden-
de tillid. De unge har om ikke 
åbnet deres hjerter, så i hvert 
fald deres mobiltelefoner for 
os.«

smbrix@gmail.com

Stine Maiken Brix er medicin-
studerende og studenterskribent 
for Universitetsavisen.

UNGDOMSHUSET

Af Stine Maiken Brix

Foran Magasin står et halvt 
hundrede unge. En stor del er 
klædt med inspiration fra pun-
ken, andre ligner almindelige 
gymnasieelever. Det er en 
regnvåd fredag eftermiddag. 
De unge aktivister har prokla-
meret at de vil lave Magasins 
parfumetorv om til Ungdoms-
hus. 
 Politiet har taget opstilling 
foran hovedindgangen. Aktivi-
sterne er uønsket af Magasins 
ejere, meddeler politiet. TV2-
News og resten af pressen er 
også på pletten. 
 De unge griner lidt og svarer 
igen ved at hive dankortet op 
af lommen og finder hurtigt 
sammen i et taktfast råb: »Vi 
har kø-be-kraft! Vi har kø-be-
kraft!«. 
 Her er mange flækkede grin 
og brede smil. Jeg befinder 
mig midt i en af utallige aktio-
ner som brugere og sympatisø-
rer af det tidligere Ungdoms-
hus på Jagtvej står bag. Den er 
indkaldt via sms.

Historien skrives på SMS
Midt imellem nitter og partisa-
nertørklæder går de to histo-
riestuderende Ulrik S. Kohl og 
Nikolaj Villumsen rundt og 
spørger aktivisterne om de må 
se deres sms-beskeder. De har 
sat sig for at indsamle alle 
sms-kæder som har floreret i 
forbindelse med Ungdomshu-
sets rydning og de efterfølgen-

de mobiliseringer. De skriver 
dem ned direkte fra displayet 
– med stavefejl, slang og nøj-
agtigt modtagelsestidspunkt. 
 »Spred Ordet!« er navnet på 
deres forskningsprojekt som 
udføres under vejledning af 
lektor Bo Fritzbøger fra Saxo-
Instituttet. De har allerede 
indsamlet over hundrede sms-
kæder med oprindelse fra sel-
ve rydningen og dagene derpå. 
Formålet er at kortlægge kom-
munikationsstrømmen bag 
mobiliseringerne fra den 1. 
marts og en uge frem. 
 »Vi mener det er første gang 
i Danmark at vi ser så omfat-
tende mobiliseringer udeluk-
kende i kraft af sms-beskeder. 
Der er stort set ikke trykt en 
eneste plakat eller flyer,« for-
klarer Nikolaj om baggrunden 
for projektet. 

Kilden er flygtig
»Den første uge i marts er Dan-
markshistorie. Men hvad hi-
storien præcist handler om 
ved vi ikke endnu,« siger Ulrik. 
 Nikolaj fortsætter: »Måske 
er det historien om et forsvar 
af et kulturelt fristed som de 
unge havde indtil for nylig – 
eller måske er det historien om 
en ny bevægelse blandt unge 
københavnere som handler 
om langt mere end blot en 
adresse. Måske noget helt 
tredje.« 
 Første skridt mod en dybere 
historisk forståelse af mobili-
seringerne er at indsamle kil-
demateriale om hvad de unge 
selv skrev, tænkte og gjorde. 

Her træder føromtalte sms-kæ-
der ind på scenen.
 En historiker i dag skal ikke 
kun tolke historien. Det er en 
ny faglig udfordring at ind-
samle og bevare kildemateria-
le om samtiden inden det er 
slettet igen: 
 »Historien bevæger sig med 
enorm hastighed i dag. For tu-
sind år siden skrev man infor-
mation på runesten i en læng-
de som ligner en sms. Forskel-
len er at runestenene står her 
stadig, men en sms har ofte 
kun en levetid på 5-10 minut-
ter. Så er den slettet og kan ik-
ke rekonstrueres igen,« siger 
Ulrik.  

Spred ordet
En kæde-sms er en upersonlig 
meddelelse som rummer en 
forventning om at modtageren 
sender den videre. Nikolaj og 
Ulrik fortæller at beskederne 
er vidt forskellige. Nogle har 
nærmest form som haiku-dig-
te, andre er kort og præcis in-
formation eller opfordringer 
til konkret handling. 
 Sms-kæden er den organi-
ske besked der udvikler sig ef-
terhånden som den bliver 
spredt. Kæderne bevæger sig i 
uforudsigelige mønstre og cir-
kulerer tilsyneladende mellem 
mange forskellige netværk. 
 »Sms-kæden har sit eget liv. 
De kan startes af alle og er der-
for ofte spontane. Ingen ved 
hvem den oprindelige afsen-
der er. Vi kan også se at kæden 
bliver påvirket undervejs. 
Modtagere skriver ekstra ord 

Nyheder

Fakta om sms-kæder
•  En kæde-sms er en tekstbesked som afsenderen ønsker at modtageren sender vide-

re til en ny person. Kæde-sms’er afsluttes ofte med vendinger som »send videre« 

eller »spred ordet«.

•  En sms-kæde består af en tekstbesked der bliver sendt i kredsløb (og evt. ændret 

undervejs) og hele rækken af personer der afsender og modtager beskeden.

Eksempler på sms’er

Beskeder fra 
barrikaderne
To historiestuderende har indsamlet flere end  
hundrede sms-kæder fra protesterne ved rydningen 
af Ungdomshuset. De vil undersøge hvordan  
aktivisterne tænker og taler med hinanden

Sms-�: »Demonstrationen i dag kl. 15 på rådhus-

pladsen er ikke-voldelig, anmeldt til politiet og 

lovlig. Parolen er til støtte for nye fristeder. Politi-

et siger i dag at de regner med optøjer. Det kan 

være en strategi for at skræmme folk fra at del-

tage i demokratiet. Derfor er det ekstra vigtigt at 

du møder op med dine venner, Det er vores by, 

og vores fremtid. For plads til forskellighed!«

Sms-3: »Kom og vær med til at lave en ornli syg 

reclaim! Vi starter ved forum kl 13. Der er bar og 

musik. Medbring larm og andet godt! Send vide-

re og hold det gade« 

Læs mere om ’Spred Ordet!” på 

www.myspace.com/spredordet

Sms-1: »Larme-demo foran Vestre Fængsel: ’Kul-

tur skal ik bag tremmer – befri de politiske fan-

ger’ SØNDAG KL 13. Kom mange, medbring larm 

& godt humør. Send videre…«

PÅ KILDEARBEJDE – via 

sms-kæder har en gruppe unge 

indkaldt til aktion foran Maga-

sin. Ulrik S. Kohl og Nikolaj Vil-

lumsen er på pletten for at sam-

le kildemateriale til deres opga-

ve.
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Snart bachelor?
Så vælg en kandidatuddannelse, der vil gøre dig eftertragtet!
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Bachelorgraden markerer afslutningen på ét uddannel-
sesforløb. Men for langt de fleste også begyndelsen på 
et nyt. Hvor første del af et universitetsstudium giver de 
grundlæggende akademiske færdigheder, så er det på 
sidste del, du kan skærpe din uddannelsesprofil. Det er 
her, du for alvor kan gøre din viden brugbar. Og det er 
gennem de valg, du træffer her, at du får indflydelse på 
hvor eftertragtet, du skal være, når du er færdig med din 
kandidatgrad.

Det er der selvfølgelig rigtig mange, der tænker over. 
Måske er det en del af forklaringen på, at mere end hver 
tredje af dem, der de senere år har valgt at tage deres 
kandidatuddannelse på Det Biovidenskabelige Fakultet 
ved Københavns Universitet (tidl. Den Kgl. Veterinær- og 
Landbohøjskole), har valgt at skifte hertil fra et andet 
universitet.
Mange finder nemlig ny energi i det anvendelsesorien-
terede sigte. Uanset hvilken af vores 17 kandidatuddan-
nelser man følger, får man lynhurtigt mulighed for at 
bruge sine færdigheder i praksis. Blandt andet fordi en 

lang række virksomheder i både ind- og udland står i kø 
for at tilbyde praktikpladser, højrelevante studiejob og 
projektsamarbejder. Men også fordi den forskning og 
uddannelse, der udspringer fra fakultetet, i høj grad er 
anvendelsesorienteret. 

Hør mere
Du er altid velkommen, hvis du vil høre nærmere om de 
17 kandidatuddannelser, der dækker områder inden for 
naturvidenskab, sundhedsvidenskab og samfundsviden-
skab.
Kontakt en af vores studievejledere på tlf. 35 28 20 51. 
Kom til virksomhedsmesse og åbent hus for kan-
didatuddannelserne fredag den 27. april på Frede-
riksberg Campus, Thorvaldsensvej 40. Eller læs mere på 
www.life.ku.dk.

Per Holten-Andersen
Dekan

                          
            ,                                 
                   

Fakta om kandidatstuderende ved Det Biovidenskabelige 

Fakultet:

• Hver syvende kommer fra udlandet

• Hver tredje tager til udlandet som del af deres studie 

• Der er velorganiserede samarbejdsrelationer med erhvervslivet, 

som gør det let at indlede praktik- og projektsamarbejder

• Man er med det samme en del af det levende, internationale 

campusmiljø på Frederiksberg 

17 erhvervsrettede kandidatuddannelser

Agronomi

Agricultural development

Parasitologi

Miljøkemi

Hortonomi

Skovbrug

Landskabsarkitektur

Landskabsforvaltning

Jordbrugsøkonomi

Miljø- og naturressource-

økonomi

Biologi-bioteknologi

Veterinærmedicin

Gastronomi og sundhed

Human ernæring

Klinisk ernæring 

Levnedsmiddelvidenskab

Procesanalytisk teknologi (PAT)

www.LIFE.KU.dk
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BIG BUSINESS

Af Claus Baggersgaard

Københavns Universitet skal 
strømlines med moderne virk-
somhedskoncerner i det priva-
te erhvervsliv som forbillede. 

Og det skal gå stærkt. Den 
nye organisation med syv cen-
trale afdelinger skal være på 
plads allerede i løbet af som-
meren 2007.

»Det er en koncernmodel 
kendt fra tankegangen i priva-
te virksomheder og udenland-
ske universiteter modsat den 
gamle demokratiske struktur 
kendt fra universiteterne. Det 
er udtryk for at vi opprioriteter 
styring og koordinering da KU 
har en meget stor og bred or-
ganisation,« siger universitets-
direktør Jørgen Honoré.

Ifølge universitetsdirektøren 
er det tanken at de syv afdelin-
ger skal afspejle universitets 
tre hovedaktiviteter: forsk-
ning, uddannelse og innovati-
on.

Konkret skal innovation og 
forskerservice opprioriteres 
med en helt ny afdeling. Det er 
blandt andet målsætningen at 
øge KU´s del af midlerne i 
EU´s syvende rammeprogram 
med 50 til 100 procent over de 
næste fem til seks år. KU’s an-
del udgør i dag 90 millioner 
kroner.

Kommunikationsområdet 
bliver også opprioriteret da 
det i stigende grad er vigtigt at 
profilere sig. 

Spørgsmålet om hvad den 
nye struktur kommer til at ko-
ste, ønsker Jørgen Honoré ikke 
at diskutere.

»Det er fuldstændig irrele-
vant hvad vicedirektørerne 
skal have i løn. Det væsentlige 
er at vi nu får en ensartet og 
sammenhængende admini-
stration,« siger han.

Mange høvdinge
Poul Erik Krogshave, næstfor-
mand i Hovedsamarbejdsud-
valget (HSU), er ikke udpræ-
get imponeret over hverken 

planen eller forløbet omkring 
dens behandling.

»Ledelseslaget bliver kraf-
tigt forøget. Der kommer så 
mange høvdinge at der næsten 
dårligt er plads til almindelige 
lønmodtagere. Jeg undrer mig 
over at der ikke er lavet en 
omkostningsberegning. De 
nye vicedirektører skal jo næp-
pe have under 3/4 million kro-
ner årligt, og de penge kan vel 
kun tages fra de ordinære be-
villinger,« siger han.

Ifølge Poul Erik Krogshave 
har medarbejderne i realiteten 
ikke haft mulighed for at drøf-
te organisationsplanen inden 
det ekstraordinære HSU-møde 
den 27. februar. Planen kom 
på e-post den 22. februar, men 
på grund af snestormen kunne 
man ikke samle udvalget in-
den.

»Vi fik udleveret den niende 
redigerede udgave af planen 
og fik den så sent i forløbet at 
vi i realiteten er blevet holdt 
udenfor, og det bryder vi os ik-
ke om. Vi vil fra medarbejder-

side involveres i det der fore-
går så vi kan sikre de arbejds-
miljømæssige forhold,« siger 
han.

Generel bevægelse
Ifølge Finn Borum, professor i 
organisationsteori ved Institut 
for Organisation på Copenha-
gen Business School, er KU 
langt fra den eneste offentlige 
organisation der gennemgår 
store forandringer i disse år.

»Der er en generel bevægel-
se mod at hente flere og flere 
modeller fra den private sek-
tor. Der er et politisk pres for 
at forandre sig da de gamle 
måder at organisere sig på ik-
ke længere bliver opfattet som 
legitime og effektive,« siger 
Finn Borum.

Han mener at det er det for-
hold at universiteterne i højere 
grad er henvist til selv at skaffe 
ekstern finansiering, opdyrke 
nye forretningsområder og 
den internationale udveksling 
og konkurrence universiteter-
ne imellem der skaber et pres 

for øget økonomisk styring og 
udbygning af den centrale ad-
ministration.

»De højere læreanstalter 
gennemgår den samme proces 
som sygehussektoren allerede 
har været igennem. Her er 
man gået fra et løst kollegialt 
styre til en strammere hirar-
kisk styreform med en mar-
kant styrkelse af de øverste le-
delseslag. Der er nogle meget 
markante forandringer i 
gang,« konkluderer han.

Tingene skal fungere
Anders Milhøj, VIP-medlem af 
HSU for Dansk Jurist- og Øko-
nomforbund, har indtryk af at 
det videnskabelige personale 
generelt ikke føler at organisa-
tionsforandringerne kommer 
dem ved. 

»Det hele virker lidt forkro-
met, men det påvirker ikke vo-
res dagligdag. Jeg kan ærlig 
talt ikke gennemskue om det 
bliver bedre eller dårligere af 
at man laver det hele om for 
117. gang. Det eneste jeg og 

de fleste andre er interesseret 
i, er at tingene fungerer rent 
praktisk,« siger han.

Universitetsdirektør Jørgen 
Honoré forventer dog at med-
arbejderne vil tage godt imod 
organisationsplanen.

»Jeg tror at de godt ved at 
KU må forandre sig for at være 
konkurrencedygtig,« siger uni-
versitetsdirektøren der har 
travlt med at gennemføre pla-
nen. Indtil videre er det sikkert 
at 20 til 30 medarbejdere skal 
flyttes rundt.

dba@adm.ku.dk

Væsentligste ændringer

•  Etablering af afdeling for Innovations- og Forskerservice og HR- og Organisationsud-

vikling.

•  Overflytning af personaleadministrationen til Økonomiafdelingen og arbejdsmiljøop-

gaven til HR- og Organisationsudvikling.

•  Ansættelse af vicedirektører for uddannelse (Studieadministrationen refererer hertil), 

Innovations- og Forskerservice, Økonomi og Personale, IKT-området samt en HR-chef.

•  Ny direktørkoordinering bestående af universitetsdirektøren og de administrative che-

fer for fakulteterne skal sikre gennemførelsen af ledelsens beslutninger på det admi-

nistrative område.  

•  Der oprettes nyt udvalg for uddannelse, innovation og forskeruddannelse til rådgiv-

ning af ledelsen.

Organisationen strammes op 

Fællesadmini- 
strationen op- 
ruster med to nye 
afdelinger og fire 
vicedirektører

Jakob Lange på seniorordning

Studieadministrationens nuværende chef, Jakob Lange, har ingen planer om at søge 

stillingen som vicedirektør for uddannelse som Studieadministrationen skal høre ind un-

der i fremtiden. 

 »Der skal en yngre model til,« siger kontorchef Jakob Lange der fylder 62 år næste 

gang. Han har i stedet fået sammensat en seniorordning hvor han ikke får ansvar for 

områder af strategisk betydning, så han kan koncentrere sig af de opgaver der virkelig 

optager ham. Det vil sige studievalg og studieadfærd. Herudover skal Jakob Lange fort-

sat stå for de studieadministrative opgaver som universitetet løser for Undervisningsmi-

nisteriet: Den Koordinerede Tilmelding og Studievalg København. 
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Stiff upperlip

SKØNSOM LØN – »Det er 

fuldstændig irrelevant hvad vi-

cedirektørerne skal have i løn. 

Det væsentlige er at vi nu får 

en ensartet og sammenhæn-

gende administration,« siger 

KU’s nye direktør.
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ÅBENT HUS

Af CLAUS BAGGERSGAARD

Det er ikke verdens letteste op-
gave at overbevise en flok 
gymnasieelever om at de skal 
bruge de næste fem år af deres 
liv på at studere et fag hvor 
dimserne de lærer om, er så 
små at de aldrig får dem at se 
med det blotte øje, og hvor in-
gen endnu ved hvad uddan-
nelsen præcist kan bruges til. 

Nanoteknologi er studiet i 
universets mindste byggeklod-
ser, atomerne og molekylerne 
som alt materiale består af. 
Med nanoteknologi har forske-
re og studerende fået helt nye 
muligheder for at se og flytte 
rundt på de ekstremt små stør-
relser.  

De første kandidater i nano-
teknologi bliver først udklæk-
ket i juni 2007, så ingen kan 
endnu sige med sikkerhed 
hvor på arbejdsmarkedet de 
ender.  

Nano-Science Center gjorde 
et godt og ihærdigt forsøg på 
at overbevise de unge om at 
vælge uddannelsen da det 
sammen med Fysik, Kemi og 
Matematik holdt Åbent Hus på 
H.C. Ørsted Instituttet torsdag 
den 1. marts. Og det går fak-
tisk rigtig godt. Knapt 120 søg-
te ind på uddannelsen i 2006. 

Sjov og alvor
18-årig Birgitte Cordua fra 
Næstved var en af 31 nysgerri-
ge unge der var kommet for at 

se på forhol-
dene. Hun fik 
både seriøs in-
formation om 
hvad de stu-
derende læ-
rer, mulighed 
for at snakke 
med ældre 
studerende, et 
fysikshow 
med en masse 
spændende 
eksperimen-
ter, et kvalifi-
ceret bud på 
hvad man kan blive efter endt 
uddannelse og et kig ind i la-
boratoriernes forunderlige 
verden. 

De unge kunne blandt andet 
se afbildningen af en knogle 
fra en grønlandsk kvinde i et 
såkaldt Scanning Tunnel Mi-
kroskop. Det kan afbilde over-
fladen af et stof med så stor 
opløsning at man kan se det 
enkelte atom. Forskerne på 
Nano-Science Center studerer 
på den måde hvad der sker 
med menneskets knogler un-
der aldringsprocessen.

Birgitte Cordua syntes at det 
var meget interessant, men 
hun følte sig ikke i stand til på 
stående fod at beslutte sig for 
at læse nanoteknologi efter 
gymnasiet.

»Rent fagligt har det ikke 
været så dybtgående, så jeg 
ved ikke så meget mere end at 
det handler om nogle meget 
små dimser, men jeg synes jeg 
er blevet meget klogere på det 

sociale liv på universietet. Det 
gør til gengæld ikke så meget 
for mig at det er et nyt studi-
um, og det stadig er lidt usik-
kert hvad jeg kan bruge det til 
bagefter«, sagde hun.

Hvad kan jeg blive
Ifølge sekretariatsleder Jette 
Miller er netop fremtidsudsig-
terne ellers det de fleste unge 
spørger til.

»De vil vide hvad de kan bli-
ve, og hvad de kan bruge ud-
dannelsen til,« siger hun.

Nano-Science Center gør 
derfor meget ud af at oplyse 
de studerende og dagens gæ-
ster om mulighederne for be-
skæftigelse. Derfor var to med-
arbejdere fra det højteknologi-
ske netværk NaNet inviteret til 
at fortælle de studerende om 
mulighederne på arbejdsmar-
kedet efter fem år med nanovi-
denskab på skemaet. NaNet 
har til formål at bygge bro 
mellem de danske forsknings-

institutioner og danske virk-
somheder der har brug for 
højtuddannede til at omsætte 
forskning til nye produkter. 

Sekretariatsmedarbejder 
Morten Bøgedal fra NaNet gik 
frisk til opgaven bevæbnet 
med en række eksempler på 
danske virksomheder der alle-
rede benytter eller meget ger-
ne vil benytte nanoteknologi. 

Eksempelvis vil kyllingepro-
ducenten Danpo kunne bruge 
de nye teknologiske mulighe-
der til at lave en tættere ind-
pakning af sine produkter med 
antibakterielle egenskaber. 

»Vi er her for at sige at der 
er en fremtid for de studeren-
de, og at de bliver yderst efter-
spurgte når de er færdige,« si-
ger Morten Bøgedal.

Nano-Science Centret opta-
ger cirka 50 studerende årligt.

Nænsom nano-introduktion
Studiet af verdens mindste byggeklodser byder på masser af mulighe-
der og sikker beskæftigelse, lød budskabet da Nano-Science Centeret 
præsenterede sig selv over for unge gymnasieelever  

•  Nanos betyder dværg på græsk, og en nanome-

ter er en milliardtedel af en meter. 

•  Nanoteknologi handler om nogle af universets 

mindste byggeklodser, nemlig atomer og mole-

kyler. Atomer og molekyler er ikke nye opda-

gelser, men det er nyt at man kan se og flytte 

rundt på de ekstremt små størrelser. Det bety-

der at man kan styre hvor atomerne eller de 

forskellige lag af atomer skal sidde for at få nye 

funktioner i materialerne. 

•  Det er dermed muligt at lave nye materialer og 

strukturer, bedre medicin, lynhurtige compute-

re, bedre beskyttelse af miljøet og meget an-

det. Produktionen af kulstofmateriale på nano-

skala er allerede godt i gang. Hver dag laves 

der 2,5 ton kulstof-nanorør på fabrikker over 

hele verden. De koster 5000 kroner per gram, 

cirka 70 gange mere end prisen for guld. 

SHOW – Nano-Science 

Centret hører under Kemisk 

Institut, så Birgitte Cordua 

(til venstre) og de andre na-

turvidenskabeligt interesse-

rede unge kunne skylle den 

faglige information og 

sandwichene ned med so-

davand og ungdomslabora-

toriets underholdende ke-

mishow.

Fakta om nanoteknologi

FOTOS: SØREN HARTVIG

Reportage
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Kort nyt

Forkert farfar

RETTELSE – Manden hvis buste prydede sidste num-

mers forside, var ikke som vi skrev litteraturhistorikeren 

Vilhelm Andersen, men religionshistorikeren professor 

Vilhelm Grønbech (1873-1948). Fejlen blev påpeget af 

danskstuderende Anne Grønbech Kjølbye der i en mail 

skriver: 

 »Om det var sidstnævnte [Grønbech] der udtalte: 

”Kvinder føder - manden avler. Der er en forskel”, hu-

sker jeg ikke, men jeg kan stå inde for at han selv prak-

tiserede ’sloganets’ sidste del i selv en særdeles høj al-

der. Han er min farfar!«

KU skal knække svenskerproblem

NORDISKE EKSAMENSBEVISER – Det store antal svenske og norske studerende 

på Medicin og dyrlægestudiet har længe været en glohed politisk kartoffel. Kø-

benhavns Universitet (KU) går derfor nu sammen med Aarhus og Syddansk Uni-

versitet om at sikre at alt går korrekt for sig når de nordiske eksamensbeviser skal 

omregnes til det danske karaktersystem så svenskerne og nordmændene hverken 

bliver bedre eller dårligere stillet end de danske ansøgere. 

 »Der er kommet nye ekstremt komplicerede omregningsregler, så arbejdet 

kræver tid og indsigt. Det er derfor en fordel for alle parter at vi samler arbejdet 

et sted for at sikre bedre kvalitet i sagsbehandlingen,« siger Jakob Lange, kontor-

chef for  Studieadministrationen.

 KU kommer til at stå for opgaven som Jakob Lange forventer kan klares ved at 

ansætte to erfarne medarbejdere i seks uger.

Nyhed

PRÆSIDENTBESØG 

Af CLAUS BAGGERSGAARD

Omgivelserne var festlige, 
men emnet dystert. Tanzanias 
præsident Jakaya Mrisho 
Kikwete gæsteforelæste den 1. 
marts i festsalen, og den klare 
besked til den fyldte sal var at 
Afrika har brug for hjælp hvis 
det skal lykkes at løfte konti-
nentet ud af fattigdom og for-
tvivlelse. 

Den 57-årige Kikwete der 
betragtes som en af de nye lo-
vende afrikanske ledere, vil 
have de rige lande til at følge 
anbefalingerne fra den britiske 
premierminister Tony Blairs 
kommission for Afrika. Rap-
porten anbefaler at verdens 
fattigste kontinent skal have 
500 millioner dollars årligt 
over en tiårig periode til at fi-
nansiere universiteterne i ver-
densdelen.

»Mennesket er både målet 
og redskabet for udvikling, så 
uddannelse er hjørnestenen 
hvis Afrika skal udvikle kapa-
citeten til at klare sig selv,« 
sagde Kikwete der har en kan-
didatgrad i økonomi fra Dar es 
Salaam Universitet.

Tanzania med 37 millioner 
indbyggere er et af verdens 
fattigste lande, og der er kun 
43.000 studerende på landets 
universiteter. Til sammenlig-
ning er der cirka 40.000 ind-
skrevet på Københavns Uni-
versitet. 

Hjælp Afrikas universiteter
Tanzanias præsident vil have de rige lande til at donere 500 millioner  

dollars årligt i ti år til universiteterne i Afrika

JURA

AF CLAUS BAGGERSGAARD

Undervisningen på Jura ligger 
spredt ud over store dele af 
den indre by, så til daglig  
løber de studerende stort set 
kun på hinanden hastende ned 
ad Studiestræde eller over 
Frue Plads på vej til forelæs-
ning. 

»Studiemiljøet har svære be-
tingelser på Jura, men det øn-
sker både administrationen og 
de studerende at gøre noget 
ved. Formålet med en ny 
hjemmeside, Duplikken, er at 
skabe et dynamisk interaktivt 
forum hvor de studerende kan 
komme i kontakt med hinan-
den,« siger Tina Futtrup Borg, 

fuldmægtig ved Fakultetsse-
kretariatet.

Sofie Grubb, formand for 
Studienævnet og studerende 
på 6. semester, er en af de stu-
derende der er involveret i 
projektet.

Hun håber at en hjemmesi-
de kan forbedre kontakten 
mellem de studerende.

»Det eneste sted vi har at 
mødes er vores fredagsbar i 
Jurahuset, men der er kun 
plads til 200, og vi er 4.000 
studerende, så det siger vist 
alt. Administrationen forsøger 
at samle vores undervisning 
nær Frue Plads, men det er jo 
lidt svært at se hvem der læser 
Jura, når du går forbi folk på 
gaden,« siger hun.

Fakultetet bistår med hjælp 

til det tekniske omkring vedli-
geholdelsen af hjemmesiden, 
mens det er op til de studeren-
de selv at skabe et levende 
samlingspunkt i form af ind-
læg, annoncer, debatfora, an-
meldelser, arrangementer, bil-
leder og meget andet. 

Ingen tilsvining, tak
Stort set kun fantasien sætter 
grænsen for indholdet, men 
det er dog kun muligt at delta-
ge i debatten hvis man er til-
meldt som bruger og er logget 
ind. Det er et krav at man skal 
være indskrevet på Jura eller 
være ansat for at få et kodeord 
til at logge på hjemmesiden.  

Det er erfaringerne fra en 
lignende hjemmeside på Aar-
hus Universitet der skræmmer 

fakultetet fra at give debatten 
fuldstændig fri. Der brugte 
nogle studerende nemlig det 
nye forum til anonymt at til-
svine deres undervisere.

Næste skridt bliver at gøre 
det til en naturlig del af de stu-
derendes dagligdag at benytte 
hjemmesiden som samlings-
sted. En gruppe frivillige stu-
derende er derfor i gang med 
at lave en reklamekampagne 
med plakater, løbesedler og 
meget andet.

Den nye hjemmeside har 
adressen www.jur.ku.dk/du-
plikken.    

clba@adm.ku.dk

Hjemmeside skal forbedre studiemiljøet 
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KIKWETE – Statsoverhovedet 

repræsenterer et land der til 

trods for sine 37 mio. indbygge-

re har lige så mange universi-

tetsstuderende som KU alene.

Nyhed

Bredside mod  
brugerbetaling

Lise Bæk, �. semester, Statskundskab
»Vi har et fantastisk uddannelsessystem, men 

noget af det fundamentale er at alle har mu-

lighed for at få en uddannelse. Der er ingen 

økonomiske hindringer. Hvis der bliver ind-

ført brugerbetaling, vil det ødelægge dette 

fundament. Problemet er jo at det er så ty-

pisk for den siddende regering. De siger et, 

og gør noget andet i krogene. Det skal vi ik-

ke finde os i!«

Julie Malling, �. semester, Sociologi
»Jeg er her fordi det er en vigtig sag. Det er 

vigtigt at kæmpe imod enhver form for for-

ringelser på uddannelsessystemet. En aktion 

som denne er god fordi alle former for akti-

vitet er med til at sætte fokus på en sag. Alle 

skal vide hvad der foregår, pressen og de stu-

derende. Den offentlige debat omkring bru-

gerbetaling og hvad der egentlig foregår, 

mangler.«
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BRAIN DRAIN

AF PIA MEJDAHL DAUGBJERG OG 

KRISTOFFER HOLM PEDERSEN

Torsdag den 1. marts er ikke 
bare dagen hvor Ungdomshu-
set på Jagtvej 69 bliver ryddet. 
Det er også dagen hvor de stu-
derende ved Københavns Uni-
versitet flygter til Norge.

Over 60 studerende er på 
foranledning af Studenterrå-
det troppet op på Amagertorv 
iført tophuer, striktrøjer og 
norske flag. Baggrunden for 
aktionen er regeringens udspil 
til en ny universitetslov som 
de studerende frygter vil føre 
til indførelse af brugerbetaling 
på de danske universiteter. I 
modsætning hertil har Norge i 
2005 indført en lov der speci-

fikt forbyder brugerbetaling 
for universitetsuddannelser.

»Vi emigrerer til Norge for 
at få en gratis uddannelse. He-
ja Norge!«, siger Studenterrå-
dets næstformand Pernille 
Skipper i spidsen for demon-
strationen der under opsyn af 
en enlig politibil begiver sig 
ned mod en ventende Netto-
båd der skal sejle blomsten af 
Danmarks ungdom til Norge.

Mange skræmmeeksem-
pler 
Der bliver vinket farvel til 
Christiansborg og sat kurs stik 
imod Oslobåden og uddannel-
sespolitisk asyl i landet mod 
nord. Det er en smuk dag for 
en sejltur på de københavnske 
kanaler, og undervejs bliver 
der serveret kaffe, gumlet 

medbragt mad, og så giver en 
til lejligheden importeret 
norsk studerende et lynkursus 
i norsk hvor de tilstedeværen-
de lærer at sige »jeg elsker 
langrend«, »heja Norge« og 
»stop brugerbetaling« med til-
pas stor norsk entusiasme.

Undervejs ridser Pernille 
Skipper følgerne af regerin-
gens lovforslag op for de snart 
forhenværende danske stude-
rende.

»Regeringens nyeste lovfor-
slag kan komme til at betyde 
at universiteterne ikke får ta-
xameterbetaling for de stude-
rende som bliver forsinket me-
re end et år. Nu er virkelighe-
den imidlertid sådan at 50 
procent af alle bachelorer på 
KU og 40 procent af alle kandi-
daterne er mere end et år for-

sinkede. Forslaget vil altså be-
tyde at 40 procent af universi-
tetets indkomst vil forsvinde,« 
siger Pernille Skipper der fryg-
ter at universiteterne vil blive 
nødt til at hente de manglende 
penge ved at lade de studeren-
de betale for deres uddannel-
se.

Rune Møller Stahl er uddan-
nelsespolitisk ordfører i Dan-
ske Studerendes Fællesråd og 
er her for at støtte Studenter-
rådets protester. Han mener 
ikke det er at tage sorgerne på 
forskud at protestere mod et 
lovforslag der ikke engang er 
udarbejdet endnu. Der er nok 
af skræmmeeksempler fra an-
dre lande hvor brugerbetaling 
på universiteterne lige pludse-
lig er blevet sneget ind gen-
nem bagdøren, siger han.

»På Island indførte man fx 
et beskedent undervisningsge-
byr på 300 kroner. Det mente 
man ikke kunne skade nogen. 
I dag er det hævet til 3.000 
kroner. Vi vil ikke sidde med 
hænderne i skødet og vente på 
at det sker i Danmark,« siger 
Rune Møller Stahl.

Tager kampen op
Der bliver sunget ’Oppe i Nor-
ge der boede tre trolde’ og 
’Langt oppe bag Norges kyster’ 
og vinket adjø til Den Lille 
Havfrue der trist vender ryg-
gen til den emigrerende for-
samling. Der snakkes muntert 
om det helt nye fænomen 
’brain drain til Norge’ og om at 
besætte Middelgrundsfortet 
nu hvor Ungdomshuset er ble-
vet ryddet.

Endelig når vi Oslobådens 
kaj og jubelråb blander sig 
med råb om asyl. Alligevel be-
sinder de studerende sig i sid-
ste øjeblik.

»Skal vi tage til Norge eller 
blive og kæmpe for gratis ud-
dannelse?«, spørger Pernille 
Skipper i megafonen. Og som 
den aktive og engagerede flok 
de er, beslutter Studenterrå-
dets norgesrejsende flok sig 
for at vende om og tage kam-
pen op for fri uddannelse og 
imod brugerbetaling på de 
danske universiteter. 

Heja Norge, kom så Dan-
mark!

pmd@adm.ku.dk

khpe@adm.ku.dk

Farvel Danmark – Heja Norge!

De studerende ved  
Københavns Universitet 
emigrerer til Norge der 
har indført en lov imod 
brugerbetaling på univer-
siteterne 

1) Statlige universiteter og høyskoler kan ikke 

kreve egenbetaling fra studenter for ordinære 

utdanninger som fører frem til en grad eller  

yrkesutdanning. Departementet kan i særskilte 

tilfeller, etter søknad, godkjenne unntak fra  

denne bestemmelse. 

2) Private universiteter og høyskoler skal la statli-

ge driftstilskudd og egenbetaling fra studentene 

komme studentene til gode. Institusjoner som 

mottar statstilskudd, kan ikke gi økonomisk ut-

bytte eller på annen måte overføre overskudd til 

eier eller dens nærstående. 

3) Departementet kan fastsette forskrift om uni-

versiteter og høyskolers adgang til å ta egenbeta-

ling fra studenter og om adgangen til å kreve inn 

andre utgifter knyttet til studiene. 

Kilde: 

www.lovdata.no/all/nl-20050401-015.html.

Den norske  
lov mod  
brugerbetaling
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Advokat som ph.d.-stipendiat

NYT SAMARBEJDE – Et nyt forskningssamarbejde mellem Det 

Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet og Advokatfir-

maet Nordia har for første gang gjort det muligt at kombinere 

advokatarbejde med et ph.d.-studie. En regel i retsplejeloven 

forbyder ellers advokater at påtage sig offentlige hverv for at 

undgå interessekonflikter, men efter en syv måneder lang an-

søgningsproces har advokat Michael Camphausen nu fået 

grønt lys af Justitsministeriet til sit ph.d.-studium. Michael 

Camphausens ph.d.-projekt finansieres ligeligt af Det Juridiske 

Fakultet og Nordia og handler om kredit- og finansieringsret.

KU styrker indsatsen for bedre sundhed 

UDVIKLINGSLANDE – Sneglefeber, elefantsyge, malaria og ind-

voldsorm er alvorlige og meget udbredte sygdomme i udviklings-

landene. Danmark har gennem mange år haft særlig ekspertise i 

forebyggelse og kontrol af disse sygdomme, og nu styrkes indsat-

sen idet to af landets førende institutioner inden for forskning på 

dette område fusionerer. Det drejer sig om DBL – Institute for He-

alth Research and Development (DBL), der bliver en del af Det Bio-

videnskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Fusionen vil 

skabe betydelig synergi inden for områder som human sundhed, 

parasitologi, økologi, sundhedssystemudvikling og sammenhæn-

gen mellem biodiversitet, udvikling og sundhed. 

Læs mere på www.dblnet.dk og www.life.ku.dk 

Ytringsfriheden usvækket

MIKAEL ROTHSTEIN – Jyllands-Posten har på det seneste hæv-

det at en gruppe anonyme studerende på Institut for Tværkul-

turelle og Regionale Studier skulle have klaget over religions-

forsker Mikael Rothstein. Fagrådet på Religion har ganske rig-

tigt oplevet en håndfuld studerende udtrykke utilfredshed med 

at Rothstein i forbindelse med undervisningen har opfordret de 

studerende til at demonstrere for Ungdomshuset. Men der er 

ikke indgivet en officiel klage over Rothstein. Det bekræfter 

dekan Kirsten Refsing der har udtalt til pressen at hun ikke vil 

kommentere anonyme henvendelser, men at der nødvendigvis 

må være højt til loftet hvad angår debatten på Humaniora.

Kilde: HUMnyt uge 10.
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USIKKERHED

Af Claus Baggersgaard

Studievalg København og Stu-
devejledningen ved Køben-
havns Universitet (KU) har 
travlt. Meget travlt med at be-
svare spørgsmål fra forvirrede 
unge der ikke kan gennem-
skue de mange nye krav og 
regler for at komme ind på 
universitetet.

»Optagelsesreglerne er ble-
vet mere komplicerede end 
godt er, så vi får mange flere 
tekniske spørgsmål. Nogle bli-
ver overraskede, næsten cho-
kerede når de skal søge ind på 
et universitetsstudium,« siger 
Torben Theilgaard, der er cen-
terleder for Studievalg Køben-
havn.

Centret oplever et jævnt sti-
gende antal henvendelser, så 
man er i gang med ansætte 
yderligere to studievejledere 
for at kunne klare presset.

Tiderne er for længst forbi 
hvor de eneste krav for at blive 
optaget på universitetet var 
om man havde enten en sprog-
lig eller matematisk studenter-
eksamen med et vist gennem-
snit alt efter studiet.

For mange forandringer
Claus Nielsen, chefkonsulent i 
Studievejledningen ved KU, 
forstår at de unge er forvirre-
de.

Han nævner i flæng ny gym-
nasielov, ændrede regler for at 
søge ind via kvote 2, ny karak-
terskala, indførelse af krav til 
hvilke fag man har haft på 
hvilket niveau alt efter uddan-
nelsesområde og fag. Dertil 
kommer nye muligheder for at 
forbedre sit gennemsnit ved at 
tage flere fag på højt niveau el-
ler begynde hurtigt på univer-
sitetet efter gymnasiet. Alle 
ændringer der enten er beslut-
tet eller gennemført inden for 
de seneste år. 

»Optagelsesreglerne bliver i 
snit ændret hvert andet år, så 
de unge kan ikke finde ud af 
hvad der gælder. De risikerer 
at reglerne er lavet om fra de 
starter i gymnasiet til de går 
ud, og det gør det vanskeligt 
for dem at vælge rigtigt,« me-
ner Claus Nielsen. 

Torben Theilgaard fra Stu-
dievalg frygter at de nye regler 
betyder at flere unge vælger 
forkert, og at resultatet i sidste 
ende bliver et større frafald. 

Claus Nielsen er enig. Han 

forventer at de nye krav til 
hvilke fag de unge har haft på 
hvilket niveau i gymnasiet vil 
betyde at flere må ud og sup-
plere deres studentereksamen 
og dermed kommer senere i 
gang på universitetet.

Flere ændringer på vej
Ifølge Jakob Lange, kontorchef 
for studieadministrationen på 
KU, er formålet med de mange 
nye regler at øge de faglige 
krav og tilskynde de unge til at 
komme hurtigere i gang med 
deres uddannelse.

Han er dog mildest talt ikke 
imponeret over det politiske 
håndværk bag ændringerne.

»Politikerne er i deres iver 
efter at få flere unge hurtigt i 
gang og mindske frafaldet 
kommet til at komplicere opta-
gelsessystemet unødigt. Det 
skal være gennemsigtigt så 
den enkelte har en klar for-
nemmelse af om vedkommen-
de kan komme ind eller ej, el-
lers begynder folk at søge i øst 
og vest,« siger han.

Som et eksempel på at poli-
tikerne har haft lidt for travlt 
nævner Jakob Lange de nye 
regler for at de unge kan for-
bedre deres karaktergennem-

snit ved at tage flere højni-
veaufag eller starte hurtigt ef-
ter gymnasiet, og det betyder 
at nogle rent faktisk kan ende 
med et karaktergennemsnit 
der er højere end den højeste 
karakter.

Videnskabsministeren har 
derfor meldt ud at der skal la-
ves helt nye optagelsesregler 
for de femten uddannelser 
med de højeste optagelseskrav 
med virkning for 2010. Et nyt 
adgangsreguleringssystem vil 
ikke løse problemerne. 

»Det er simpelthen umuligt 
at sondre mellem folk der alle 
er superkvalificerede til at 
komme ind på en uddannelse, 
så nye regler ændrer ikke ved 
det grundlæggende problem 
at der er et stort misforhold 
mellem antallet af ansøgere og 
antallet af pladser,« siger Ja-
kob Lange.

Det har ikke været muligt at 
få en kommentar fra Viden-
skabsminister Helge Sander. 

dba@adm.ku.dk

Maja Glad 
Har som første prioritet at læse erhvervssprog på CBS og an-

den prioritet at læse spansk på KU.

»Det er lidt af en labyrint at finde ud af alle de mange mær-

kelige regler. Jeg har været herinde en gang før, og nu er 

jeg kommet igen for at få dem til at tjekke alle mine papirer 

igennem så jeg er sikker på at der ikke er noget jeg har 

glemt. Jeg søger ind på kvote 2 i år fordi der går rygter om 

at folk er desperate for at komme ind fordi reglerne bliver 

ændret næste år så kun ti procent kan blive optaget på kvo-

te 2. Og jeg vil være helt sikker på at blive optaget.«

Mark Bonne-Munch
Vil læse HA psyk. på CBS.

»Jeg har læst jura et år på Københavns Universitet, men nu 

vil jeg gerne skifte til HA på Copenhagen Business School. 

Mit gennemsnit er ikke højt nok, så jeg skal søge ind via kvo-

te 2. Jeg er her for at spørge om jeg skal have et eller andet 

bevis for at jeg har læst jura for at få point for det på kvote 

2. Jeg synes der er utrolig mange forskellige krav, så det er 

meget forvirrende. Kravene til dokumentation i forbindelse 

med kvote 2 varierer fra sted til sted, så det er ikke til at fin-

de ud af.«

Simone Nørskov
Vil læse til designteknolog.

»Jeg har en ide om at jeg gerne vil være designteknolog, 

men det hele er altså lidt kompliceret. Der er nogle krav til 

ens studentereksamen, og så skal man vist også op til en op-

tagelsesprøve. Jeg har prøvet at søge efter flere informatio-

ner på internettet, men det noget vanskeligt når man ikke 

længere går i skole, og der ikke er nogen til at lære dig det. 

Jeg blev færdig med gymnasiet i 2005 og har arbejdet siden, 

så det hele er lidt langt væk, og jeg er meget forvirret.«

 

Studievejledning

Valg og vejledning 

•  Studievalg København, der dækker Hoved-

stadsregionen samt Bornholm, har til opgave 

at vejlede om valg af videregående uddan-

nelse og erhverv. Dette gælder både i for-

hold til de ordinære SU-uddannelser samt ef-

ter- og videreuddannelse.

•  Den Centrale Studie- og Erhvervsvejledning 

på Københavns Universitet kan blandt andet 

svare på spørgsmål specifikt om at blive op-

taget på bacheloruddannelserne på Køben-

havns Universitet.

Eksempel

Sundhedsvidenskabelige uddannelser

(Lægevidenskab, Tandlæge, Folkesundheds-

videnskab)

Dansk på A-niveau

Engelsk på B-niveau

Matematik på A-niveau

Fysik på B-niveau

Kemi på B-niveau

Kvote �

Efter den 15. marts i år bliver det langt vanskeli-

gere at komme ind via kvote 2. Fra 2008 bliver 

antallet af pladser i kvote 2 nemlig halveret til 

cirka ti procent. De få pladser i kvote 2 skal deles 

med udenlandske ansøgere og ansøgere uden en 

sædvanlig gymnasial uddannelse. 

 Fra og med optagelsen 2008 får hvert uddan-

nelsesområde (eksempelvis samfundsvidenskab, 

naturvidenskab, humaniora) krav til hvilke fag 

man har haft på A- og B-niveau.

 Der vil på de fleste uddannelser også være ud-

dannelsesspecifikke adgangskrav der skal opfyl-

des. 

 

Ændrede optagelsesregler

Fra og med optagelsen 2006 gælder det at den 

studerende kan få sit gennemsnit justeret hvis 

vedkommende har taget et ekstra fag på højeste 

niveau i sin adgangsgivende eksamen som erstat-

ning for et fag på et lavere niveau. Det sker ved 

at universitetet ganger eksamensgennemsnittet 

med 1,03. 

 Fra 2008 gælder det at to ekstra fag på højeste 

niveau, medfører en justering af gennemsnittet 

med 1,06. 

 Fra 2009 gælder det at søger den unge om op-

tagelse på den videregående uddannelse senest 

to år efter den adgangsgivende eksamen, kan 

vedkommende få ganget sit oprindelige karak-

tergennemsnit med 1,08

Fakta

Optagelsesreg-
lerne er efter-
hånden så kom-
plicerede at 
mange unge ik-
ke kan finde ud 
af hvordan de 
bliver optaget 
på universitetet

Forvirrede unge stresser vejledere
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FESTSEMINAR

Af Maja Johansen,  

Kommunikationsmedarbejder 

»Det er bevist at drenge tæn-
ker på sex otte gange i timen. 
Det gør piger ikke. De tænker 
på deres vægt. Så der er i hvert 
fald nogen af jer der kan få no-
get ud af det i dag hvor det 
skal handle om fødevarer.«
 Sådan indledte Henrik Vejre 
Det Biovidenskabelige Fakul-
tets festseminar om fremti-
dens fødevarer. På stolene og 
trapperne i festauditoriet sad 
250 af fremtidens forbrugere, 
også kaldet gymnasieelever, i 
alderen 16-18 år.  
 Efter Henrik Vejres indled-
ning fortsatte formiddagen 
med blandt andet et oplæg om 
gymnasieelevernes spisevaner 
der var baseret på en online-
undersøgelse de havde udfyldt 
inden de kom til fakultetet. 
Nogle af resultaterne havde 
været i radioavisen om morge-
nen. Blandt de nye åbenbarin-
ger var at dem der spiste flest 
burgere og drak mest soda-
vand også dyrkede mest sport, 
og at det blandt andet var 
sms’ende powershoppere der 
spiste flest grøntsager og mest 
kylling. 
 Efter endnu tre oplæg base-
ret på vinklerne ’sikrere, sun-
dere og sjovere’ arbejdede ele-
verne med emnerne i work-
shops. Hver gruppe præsente-
rede deres resultater for de an-
dre og for Mogens Granborg, 
bestyrelsesformand for Føde-
vareindustrien og koncerndi-
rektør i Danisco. 
 »Den sunde mad skal være 
billig, sjov og let,« syntes de. 

Sjov mad er nem mad, men 
også sund mad, blev der sagt. 
Man spiser chipsene fordi de 
er nemme at få fat på og hånd-
tere. Hvis man ikke fik fedtede 
fingre af at spise appelsinen, 
ville de gerne vælge den. For-
delen ved appelsinen er at det 
ikke giver dårlig samvittighed 
at spise den. På sikkerhedsom-
rådet ville fremtidens forbru-
gere gerne prioritere kontrol 
af importerede fødevarer, in-
formation om hygiejne og ud-
dannelse.
 Efter hvert indlæg kommen-
terede Mogens Granborg. Det 
budskab der blev gentaget 
flest gange, var at det er for-
brugerne og detailhandelen 
der bestemmer. Det er vores 
vaner, opdragelse og prisen 
der styrer vores valg af fødeva-
rer. Ligesom at børnehavebør-
nene skal lære at vaske fingre 
for hygiejnens skyld, kan man 
passende lære dem at spise 
rigtigt. Men han problematise-
rede også at det er svært at vi-

de hvornår maden er sund, og 
hvornår den ikke er det. 

Erhvervslivet
’Hvordan gøres mælk mere 
sexet’, ’Fra gode råvarer til 
bedre helbred’ og ’Fremtidens 
fødevarer til fremtidens for-
brugere’ var bare nogle af de 
emner Det Biovidenskabelige 
Fakultet underholdt samar-
bejdspartnere fra erhvervsli-
vet, forskere og andre interes-
serede med fredag eftermid-
dag.  
 »Kontakter mellem universi-
teterne og fødevareindustrien 
er også i fremtiden den måde 
ny viden hurtigst bliver ind-
bygget i de madvarer forbru-
gerne kan finde i supermarke-
det. Derfor er det nødvendigt 
at erhvervslivet engagerer sig 
endnu mere hvis vi skal være 
de bedste inden for fødeva-
rer,« sagde dekan Per Holten 
Andersen i sin tale om ’Fremti-
dens fødevarer til fremtidens 
forbrugere.’ 

 I dag sker 75 procent af Det 
Biovidenskabelige Fakultets 
forskningsprojekter inden for 
fødevarer i samarbejde med 
virksomheder, 25 procent af 
forskningen er privat finansie-
ret og 60 procent af studenter-
projekterne gennemføres i 
samarbejde med virksomhe-
der. Men det skal ikke stoppe 
der. Der er mange planer for 
fremtiden, fremgik det af de-
kanens tale:
 »KU er Danmarks nye Føde-
vareuniversitet. Derfor arbej-
der vi på at gøre de unge inte-
resserede i fødevareområdet 
og at gøre samarbejdet med 
erhvervslivet endnu stærkere,« 
sagde Per Holten Andersen 
blandt andet.
 Et eksempel på et sådant til-
tag er Mejerikontaktudvalget 
mellem Det Biovidenskabelige 
Fakultet og mejeribranchen 
der skal få de bedste unge til 
at studere fødevarevidenskab 
på KU. De unge skal under de-
res uddannelse være aktive i 

produktionen og derved øge 
deres kvalifikationer i forhold 
til erhvervslivet. 

Kontakten til omverdenen
Kontakt med omverdenen var 
også temaet om morgenen 
hvor fakultetet hædrede sine 
egne folk. Priserne gik over te-
maerne Innovation, Kommu-
nikation og Undervisning. Alle 
sammen bærende elementer i 
Det Biovidenskabelige Fakul-
tets forhold til omverdenen. 
 Professor Claus Felby fik In-
novationsprisen for sine opfin-
delser, herunder hans arbejde 
med at omdanne halm til bio-
brændsel. 
 Professor Arne Astrup fik 
Kommunikationsprisen med 
ordene: »Du leverer fremra-
gende og innovativ forskning i 
verdenseliten. Samtidig for-
midler du den forståeligt, hvad 
enten det er til ministre, mo-
narker eller mennesker uden 
akademiske forudsætninger.«
 Sidst, men ikke mindst, be-

viste Paul Robert Hansen at 
man ikke behøver at være en 
entertainer for at formidle sit 
fag. Han modtog Den Gyldne 
Tyr, de studerendes pris til 
årets bedste underviser, med 
den begrundelse at han forstår 
at bruge de studerendes kritik 
til at forbedre sin undervis-
ning, at der er en god kontinu-
itet mellem nyt og gammelt 
stof i hans undervisning, og at 
han er god til at anskueliggøre 
nye emner ved at relatere dem 
til virkeligheden.

PRISMODTAGERE – Fra ven-

stre mod højre ses professor Arne 

Astrup med Kommunikationspri-

sen, professor og dyrlæge Ove 

Svendsen med Abildgaard-medal-

jen, Henning Jørgensen med Inno-

vationsprisen og Claus Felby med 

Den gyldne Tyr på vegne af lektor 

Paul Robert Hansen.

Den sunde mad skal 
være billig, sjov og let

»Fremtidens  
fødevarer skal 
være sikrere, 

sundere, sjove-
re,« lød budska-
bet da Det Bio-
videnskabelige 

Fakultet i sidste 
uge fejrede sin 

149 års fødsels-
dag med ind-
budte gæster 
fra gymnasier 
og erhvervsliv

GRYDEKLARE FORBRUGE-
RE – Usund mad er ikke så sjov 

fordi man får dårlig samvittig-

hed af at spise den, lød budska-

bet fra de 250 gymnasieelever 

der var inviteret med til LIFE-fe-

sten.

SJOVT 
SLIK – 
Sund mad skal 

være sjovt og let tilgængelig.

WOKSHOP – Fremtidens forbru-

gere kræver spændende opskrifter, 

fremgik det af dagens gruppear-

bejde med de indbudte gymnasie-

elever.  

LIFE-reportage
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PEER REVIEW – For nylig 
(avis 2/07) kunne man i Uni-
versitetsavisen læse om en 
protest fra 128 forskere fra Det 
Humanistiske Fakultet mod at 
dekanatet vil måle forsknin-
gens kvalitet med et pointsy-
stem der giver flere points til 
arbejder hvis de publiceres 
som en række peer reviewed 
artikler, og dermed har passe-
ret en bedømmelse fra andre 
fagfæller, end hvis de udgives 
som monografier eller bøger 
uden en sådan bedømmelse. 

At nogen på KU kan overve-
je at indføre et sådant system 
for kvalitetsmåling kunne tyde 
på at det omgivende samfunds 
manglende forståelse af forsk-
ningen desværre er ved at bre-
de sig helt ind blandt universi-
tetets egne forskere. 

I den offentlige debat hed-
der det gerne om en person 
der har undersøgt en sag at 
vedkommende har forsket i 
den. Forskning anses derfor af 
mange for at dreje sig om ind-
samling af eksisterende infor-
mationer med deraf følgende 
konklusioner og teorier. 

I ’trafikforskning’ kan man 
på grundlag af biltælling og 
fartmålinger finde veje til for-
bedring af trafikforholdene, og 
peer reviewing på denne type 
af forskning ville svare til at la-
de eksperter kontrollere om de 
statistiske beregninger nu også 
er i orden. Publikationer der 
har gennemgået en sådan kva-
litetskontrol vil man naturligt 
nok have mere tiltro til end de 
der ikke har. 

Grundforskning vil imidler-
tid svare til at drive trafik-
forskning i en myretue hvor 
man først er nødt til at finde 
ud af hvordan trafikken skal 

måles og kvantificeres inden 
man kan gøre sig håb om at 
forstå hvad der foregår, og om 
der er nogen færdselsregler 
overhovedet. Og herom kunne 
der nok opstå uenighed blandt 
forskere. Man kan risikere at 
et arbejde der udgives samlet 
uden peer reviewing ikke kan 
publiceres i sin helhed fordelt i 
peer reviewed artikler fordi 
andre forskere ikke er enige i 
konklusioner der senere kan 
vinde almen tilslutning.

Der er intet i vejen med at 
anse det som et kvalitetskri-
terium at en artikel er publice-
ret i et peer reviewed tids-
skrift, men automatisk at anse 
andre publikationsformer for 
mindre værd vil svare til at tro 
at de forskere der bedømmer 
manuskripterne er klogere end 
de forskere der skriver dem, 
og det er langt fra altid tilfæl-
det. 

Inkompetent eksempel
Et af de mere spektakulære ek-
sempler på inkompetent peer 
reviewing stammer fra den 
amerikanske forsker Christo-
pher Woodcock der i 1973 
indsendte et manuskript med 
beskrivelse af kromatinfibres 
partikelstruktur (kromatin: de 
fibre, der i cellekernen er dan-
net af DNA og protein). Opda-
gelsen gik stik imod den her-
skende opfattelse, og den ano-
nyme reviewer endte sin be-
dømmelse med ordene: »Al-
drig har jeg dog læst så naivt 
et arbejde der foregiver at væ-
re af så fundamental betyd-
ning. Det burde ikke publice-
res nogen steder!« Woodcock 
kom derfor ikke først med sin 
epokegørende opdagelse der 
nu tilskrives henholdsvis sidste 

års nobelprismodtager Roger 
Kornberg og ægteparret Do-
nald og Ada Olins.

   Om et arbejde bliver anta-
get i et givent peer reviewed 
tidsskrift kan bero på rene til-
fældigheder, for der er næppe 
grænser for hvad reviewere 
kan tillade sig at mene. Det 
kan være svært for tidsskrifter-
nes editorer at finde de rette 
reviewere til emnerne, og 
mange af dem har alt for travlt 
til at læse manuskripterne or-
dentligt igennem. Dertil kom-
mer at mange reviewere ynder 
at markere deres ekspertise 
ved at forlange arbejderne la-
vet helt anderledes, eller med 
andre teknikker. Det kan vit-
terligt være svært at afgøre 
hvor på skalaen fra idiot til ge-
nial en forsker befinder sig der 
ikke lige betræder de samme 
veje som alle andre forskere. 
Et universitet, der belønner si-
ne forskeres produktion med 
en kvalitetskontrol beregnet 
for ensartede varer, kommer 
dog næppe i verdenseliten. 

En aften hvor jeg sad ved 
elektronmikroskopet, kom to 
vagter forbi på deres sædvanli-
ge runde. Da de passerede mit 
rum, sagde ene: »Gud ved 
hvad det egentligt er, der er så 
interessant?« Med stigende 
styring og stereotyp evalue-
ring af forskningen er det jo et 
spørgsmål som vi forskere 
næppe kan undgå at stille os 
selv. 

Af Mogens Engelhardt, lektor, 
Institut for Cellulær og Mole- 
kylær Medicin.
 

Når forskere  
ikke fatter en brik 

KVALITETSKONTROL – Mogens Engelhardt 

foran sit elskede elektronmikroskop.

Debat

Niende Nordiske Sommerskole
i Cancerepidemiologi

- kursus og forskningsprojekter for studerende

Kurset er fokuseret på udnyttelse af de særlig gunstige forsknings-
muligheder vha. de nordiske registre.

Fase 1: 12.-23. august 2007, to ugers internatkursus 
”Introduction to Cancer Epidemiology”, København.

Fase 2: Sommer–efterår 2007. Projektarbejde under vejledning 
svarende til to måneder. Gerne udført sideløbende med studie.

Fase 3: Jan/feb 2008. 2 dages internatkursus, præsentation af 
projekter, Finland.

Deltagere: 25 studerende i medicin, biologi, statistik, sociologi og lig-
nende fag fra Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island.

Undervisningssprog: Engelsk

Pris: Udgifter til kursus, rejse og logi under internatkurserne dækkes af 
Nordisk Cancer Union. 

Ansøgning: Yderligere oplysninger og ansøgningsskema: 
www.ancr.nu/summerschool
eller kontakt Mette Bo, Kræftens Bekæmpelse tlf.: 3525 7529.

Ansøgningsfrist: 10. april 2007

» Et universitet, der belønner sine forskeres produktion  

med en kvalitetskontrol beregnet for ensartede varer,  

kommer dog næppe i verdenseliten.«
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STUDENTEREVALUERINGER

En af de foreslåede ændringer af universitetsloven går ud 
på at de studerendes evalueringer af undervisningen frem-
over skal lægges ud på internettet. Dette tiltag hævdes at 
være et led i informationen til offentligheden om hvordan 
det står til med kvaliteten af universiteternes arbejde – og 
et bidrag til vejledningen af nye studerende om hvor de 
kan finde god undervisning.

De studerendes evalueringer af undervisningen er blevet 
sammenlignet med smiley-ordningen, bl.a. af videnskabs-
minister Helge Sander i Information 14. feb. – altså de smi-
leys som fødevarekontrollen bruger til karaktergivning af 
restauranters og madbutikkers evne til at overholde loven 
og holde hygiejnen i orden. Men den sammenligning er 
helt misvisende. Skal de studerendes evaluering af under-
visningen ikke snarere sammenlignes med de kokkehuer 
som aviserne uddeler til restauranterne? 

Huerne fortæller om den umiddelbart oplevede kvalitet 
– om maden smager godt og for alt i verden ikke er kedelig, 
om den kommer i en behagelig rækkefølge og om service-
ringen i det hele taget er i top. 

Studenterhuer
Bevares, jeg har selv haft fornøjelsen af at modtage et pænt 
antal - skal vi kalde dem studenterhuer? - og selvfølgelig 

bliver man glad for dem, ellers skulle man da være et 
skarn. Og selvfølgelig lægger mange studerende et stort ar-
bejde i at give grundig og relevant respons. 

De studerendes umiddelbare reaktioner i evalueringer er 
ét lille input til kvalitetssikring af undervisningen, men 
gennem eksponering på internettet hæves de til en betyd-
ning der er helt ude af proportioner. 

For nu at blive i metaforen: Lige som kokkehuerne intet 
fortæller om madens næringsværdi, må man som undervi-
ser spørge sig om studenterhuerne faktisk er den bedste 
målestok for det væsentligste: Soliditeten af den læring og 
faglige udvikling der er foregået. Den viser sig nemlig ofte 
først over væsentligt længere tid. Lige som man sikkert 
godt kan få flere kokkehuer af at bruge mere piskefløde i 
saucen, kan man også godt få flere studenterhuer af at 
skrue op for servicen. Ingen af delene er nødvendigvis sun-
de og rigtige i et større perspektiv.

Gourmander kan godt se forskel på det friske og det for-
dærvede, men de kan ikke tælle vitaminer og ikke uddele 
smileys, det skal der eksperter til – bromatologer og mikro-
biologer og bioanalytikere. På samme måde er det med 
vurdering af undervisning og læring: Der skal fagfolk til.

Faglig kvalitetssikring
Undervisningsvurdering kræver tilstedeværelsen af fagligt 
og kollegialt gode miljøer der har ressourcer til systematisk 
evaluering og udvikling af undervisningens form og ind-

hold – gerne med inddragelse af censorer og andre kon-
struktive kritikere.  Videnskabelige artikler vurderes gen-
nem peer-reviews – altså velansete fagfællers nøje gransk-
ning og efterprøvning af data og argumenter i skriftligt ar-
bejde. Kunne undervisning ikke have gavn af noget lignen-
de? 

I klummen ’Politikerpennen’ i et tidligere nummer af 
Universitetsavisen (16. feb.) åbner formanden for Folketin-
gets Videnskabsudvalg Hanne Severinsen for at andre løs-
ninger end studenterevalueringer på nettet måske kunne 
bruges – og tak for det! Mit forslag er: Byg på at man som 
universitetsansat er drevet af faglig begejstring – mere kon-
trol og mistænkeliggørelse er ødelæggende. Lad være med 
at tage os for givet.

Når studenterevalueringer fremhæves som kvalitetsmå-
lestok, er det udtryk for tendensen til at gøre de studerende 
til kunder i universitetsbutikken – og kunden har jo som 
bekendt altid ret – og den tilsvarende tendens til at gøre 
underviserne til servicemedarbejdere. Denne markedsmo-
del gør studerende og undervisere til modparter i en han-
del med serviceydelser, i stedet for at man betragter uni-
versitetet som vores fælles arbejdsplads hvor vi har forskel-
lige pligter og opgaver, og hvor resultaterne først og frem-
mest kommer af ens egen indsats og bidrag til samarbejdet. 
De studerende skal ikke lade sig spise af med mindre.

Synspunkt

» Mit forslag er: Byg på at man som universitetsansat er drevet af faglig begejstring – me-

re kontrol og mistænkeliggørelse er ødelæggende. Lad være med at tage os for givet«

Steffen Jöhncke

Adjunkt, Institut  

for Antropologi

Vi får kokkehuer, ikke smileys
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Debat

pædagogisk værdipolitik der tilgodeser det jæv-
ne og glemmer alt om den lidt eller meget dyg-
tige, i dette tilfælde den der har potentiale der 
rækker ud over at være hjælpelærer. 
 Såfremt den elitære, i godhedens, kammerat-
lige mellemnavn, udfører det hellige hverv som 
assistent for den mindre elitære, hvem skal så 
stimulere den elitære med udsyn til at fremme 
dennes potentiale i retning af resultater der ide-
ologisk set rækker ud over at assistere sideman-
den i at gennemføre en universitetsuddannel-
se?
 Nej, kræv først noget af dig selv, Skipper, så 
af dine forelæsere, dernæst af dine medstude-
rende, og først da kan du begynde at vende fin-
geren nedad i forhold til at det elitære forstås 
som andet end et fyord der med sit jævne står i 
opposition til potentiel avantgardistisk forsk-
ning og bliver selve livets sejrsgang.

Stud.mag.art. Christian Stokbro Karlsen og cand.
mag. Lotte Schlosshauer Frøik

Forelæsninger  
på nettet
REPLIK – Christine Antorini foreslår på Social-
demokraternes vegne (UA 3/07) at alle forsk-
ningsbaserede forelæsninger optages og lægges 
ud på nettet. Det vil jeg meget stærkt fraråde 
idet der knytter sig en lang række problemer til 
et sådant projekt. 

For det første er det en gammeldags opfattel-
se af forelæsningsformen hvis man tror at det er 

noget som blot kan optages. En forelæsning er 
ikke et foredrag. Jeg benytter fx et stort antal 
tavler som fyldes med formler og kommentarer 
ved hver eneste forelæsning. 

Endvidere er der noget som hedder pædago-
gik. Det gælder om at fornemme de studeren-
des forståelse ved at aflæse ansigtsudtryk og 
mimik og lynhurtigt tilpasse fremstillingen ef-
ter den modtagne reaktion. Det er derfor ikke 
muligt at planlægge den gode forelæsning i alle 
detaljer. Den er tværtimod situationsbestemt. 
Det betyder så også at der forekommer fejl og 
misforståelser som derpå rettes. 

Skal forelæseren virkelig tåle at en forelæs-
ning som der kun er afsat få timers forberedel-
sestid til, lægges ud på nettet til evig spot og spe 
af studerende og kolleger i ind- og udland? Det 
må være en sag for fagforeningerne. 

Hvis jeg skal indspille en forelæsning som 
skal kunne tåle at blive set igen og igen måske 
over en længere årrække, så kræver det instruk-
tion af en professionel instruktør med assistan-
ce af scenefolk og lyd- og lysteknikere. 

Der skal endvidere skrives en drejebog så jeg 
ikke kommer til at skygge for de formler på tav-
len som jeg henviser til. Det vil kræve en forbe-
redelse på samme niveau som når en skuespil-
ler indspiller film eller tv. Endvidere må vi nok 
være så realistiske at antage at ikke alle under-
visere overhovedet vil være i stand til at udfylde 
en sådan rolle. Hvem skal i øvrigt eje rettighe-
derne til optagelserne?

Dr.scient. Frank Hansen, Økonomisk Institut.

» I Danmark har vi nemlig i rigtig mange år drevet lige præcis den uddannelsespolitik Pernille 

Skipper eftersøger. Her kan vi alle være elite fordi vi har tilbragt fem-seks år på et universitet, 

og det endda uden at være elite.«
Stud.mag.art. Christian Stokbro Karlsen og cand.mag. Lotte Schlosshauer Frøik

Danske Studielegater
– hent ny viden i udlandet

To gange i 2007 uddeler vi 100 legater a 17.000 kr. før skat. For at 
deltage i lodtrækningen om et Danske Studielegat skal du have læst 
mindst to år på en SU-berettiget videregående uddannelse i Danmark, 
være fyldt 20 år, studere i udlandet i mindst tre måneder det kommende 
semester og kunne dokumentere, at du har søgt optagelse på en uden-
landsk uddannelsesinstitution.

Læs mere på www.danskebank.dk/studielegat. 
Der er ansøgningsfrist den 1. maj.
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gi fordi vi alle mere eller mindre kan se det som 
vores ret at få en uddannelse og hermed også 
med nogen ret kan tillade os at forvente en uni-
versitetsgrad, og det uanset kvalitets- og reflek-
sionsniveau. I Danmark har vi nemlig i rigtig 
mange år drevet lige præcis den uddannelses-
politik Pernille Skipper eftersøger; her kan vi 
alle være elite fordi vi har tilbragt fem-seks år 
på et universitet, og det endda uden at være eli-
te. 
 Skipper overser noget nok så væsentligt, og 
det er spørgsmålet om hvordan Yale og Harvard 
er blevet elitære? Svaret er til dels: Ved at blive 
drevet som en privat virksomhed der skal have 
noget for pengene. Forskning skal kunne betale 
sig, og til at profilere de populære forsknings-
områder har man valgt at købe (det vil sige give 
en rigtig god løn) og kvalitetsmæssig anerken-
delse til nogle af universitetsverdens absolutte 
pinger. 
 Derrida og Bloom er en vare i forhold til uni-
versitetets selvpromovering, men kun i den 
grad de selv kunne og kan levere en vare af for-
ventelig høj kvalitet. Dermed kommer et forsk-
ningsmæssigt kvalitetskrav på banen som nød-
vendigt. 
 I samme udgave af Universitetsavisen hvor 
Skipper skriver, protesterer Sune Auken djærvt 
over at skulle underkaste sig et kvalitetssystem 
udregnet i point. Lige præcis derfor har vi brug 
for et eliteuniversitet a la Massachusetts Insti-
tute of Technology, men på samtlige forsk-
ningsområder hvor forskningen kan og skal be-
dømmes ud fra et kvalitetsmæssigt krav.
 »Hvorfor er vi ikke alle elite?«, spørger Per-
nille Skipper igen retorisk og tilføjer at hun læ-
rer mest ved at sidde ved siden af en der er dyg-
tigere end hende selv. Jeps, det er god social-

Elitesnak på  
det jævne

På det jævne, på det jævne,
ikke i det himmelblå,
der har livet sat dig stævne,
der skal du din prøve stå.
 
REPLIK – Ovenstående strofe fra H. V. Kaa-
lunds salme fra 1872 synes at være jurastude-
rende og næstformand for Studenterrådet Per-
nille Skippers udgangspunkt når hun i forrige 
udgave af Universitetsavisen (UA 2/07) finder 
det »sigende at vi i Danmark har behov for at 
eksplicitere at vi har ’elite-uddannelser’, hvori-
mod de på Harvard, Yale og Oxford vel ikke har 
behov for at putte et bestemt stempel på særlige 
uddannelsesretninger. De er blevet eliteuniver-
siteter, og de har eliteuddannelser fordi uddan-
nelserne er på et generelt højt niveau og af ge-
nerel høj kvalitet.«   
 På den baggrund spørges der til slut: »Hvor-
for er vi ikke alle elite? Hvorfor kan vi ikke alle 
få den bedst mulige uddannelse og de bedste 
muligheder?«
 Yale og Harvard, og Princeton for den sags 
skyld, ligger i toppen af det amerikanske uni-
versitetssystem fordi de med hård hånd fravæl-
ger alle der ikke kan leve op til de ’elitære’ krav. 
De kan så få en uddannelse på et andet og min-
dre elitært universitet, hvorfor det også er lige-
gyldigt om man har en universitetsgrad i USA; 
det det drejer sig udelukkende om hvor graden 
er fra. 
 Det er vi nogenlunde forskånet for i dansk re-
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Deltag i debatten
Skriv kort og præcist og oplys altid navn, adresse og stilling. Et læserbrev bør være på højst 2.000 en-

heder 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.

Ledelse saboterer  
atter bibliotek
UNIVERSITETSBIBLIOTEK 1 – En komplet 
uduelig ledelse har nu igen saboteret Universi-
tets Naturvidenskabelige Bibliotek på Nørre Al-
le. 

Resultatet kan enhver let overbevise sig om. 
Hvor man tidligere skulle lede efter en ledig 
computer, så skal man nu lede efter studerende 
der besøger biblioteket. Antallet af besøgende 
er under ti procent af det tidligere antal hvoraf 
ganske vist cirka 30 procent var ikke KU-stude-
rende, det vil sige at antallet af KU-studerende 
brugere er faldet med over 85 procent.

Hvordan har man nu opnået dette eneståen-
de resultat uden at aflåse biblioteket hvilket vil-
le have været mere hensigtsmæssigt når formå-
let er at forhindre folk i at anvende dette? Først 
og fremmest har man låst computerne så der nu 
kræves login og password for at benytte dem. 
Ganske vist har man opsat to styks elektroniks-
krot hvor hverken trykfølsom skærm eller cur-
sor fungerer således at det er komplet umuligt 
at ’indmelde’ sig. Men selv om man bliver ’ind-
meldt’ ved hjælp af en af personalets compute-
re, så kan login og password alligevel ikke give 
adgang til komputerne. 

Dyre printere
Desuden forsøger man ved hjælp af afgifter at 
forhindre de besøgende at udprinte artiklerne 
fra de såkaldt gratis elektroniske tidsskrifter så-
ledes at det ikke mere er gratis at låne på biblio-
teket.
 Tilsyneladende har bibliotekets økonomiaf-
deling ikke begreb om økonomi. Oprindeligt 

havde man en robust enkeltside-printer per 
computer så den besøgende selv kunne følge 
udprintningen. Printerpapir er stort set gratis, 
godt 80 grams papir koster fire øre per ark en 
detail. Skønt printerne var næsten nye, blev de 
udskiftet med en dobbeltside-printer per com-
puter med store udgifter og meget bøvl til følge 
(for at spare på det næsten gratis papir). 

De helt nye dobbeltside-printere blev deref-
ter under yderligere store udgifter udskiftet 
med store centrale printere hvorefter det hele 
gik i koks. Der var altid lange printerkøer, og 
når printerne holdt op med at fungere, hvilket 
de gjorde meget hyppigt, ja så havde man spildt 
to timers arbejde med at finde tidsskrift-artik-
ler.

Nu har man så igen udskiftet printerne med 
betalingsprintere som jeg, belært af erfaringer-
ne dels med de centrale printere og dels med 
elektronikskrottet til indmeldelse, slet ikke tør 
forsøge at anvende.

Prisen per print på biblioteket er 50 øre, me-
dens private firmaer, der skal betale lokaler, 
maskiner og arbejdsløn, i Universitetsavisen re-
klamerer med en arkpris på 20 øre for inkjet og 
30 øre for laserprint (på www.printstation.dk).

Det er åbenbart ikke gået op for økonomiaf-
delingen at ligesom papir er næsten gratis, så er 
tonerpulver det også (cirka to øre per ark), men 
man er sikkert så indskrænket at man køber nye 
tonerpatroner til fuld pris — og det er dyrt! Ud-
giften til print lå (eller burde ligge) under en 
procent af bibliotekets samlede budget.

Udskift ledelsen og genåbn biblioteket for 
studerende!

Steen Ahrenkiel, civilingeniør, læge.

SPECIALE

I det seneste høringsudkast i forbindel-
se med ændringen af universitetsloven 
lægges der op til at indføre bindende 
tidsbegrænsning på specialeskrivnin-
gen. Hvis de studerende ikke afleverer 
inden for den normerede tid (typisk 
seks måneder), skal de aflevere deres 
speciale senest to gange tre måneder 
efter. 
 Formålet med forslaget er at dæmme 
op for de lange gennemførelsestider 
idet tal fra Danmarks Statistik viser at 
halvdelen af de studerende der blev 
kandidater i 2004, var mere end seks år 
om deres uddannelse - mod de norme-
rede fem år (se Forslag til Lov om æn-
dring af universitetsloven, udkast den 
29. januar 2007). 
 På Akademisk Skrivecenter på Hu-
maniora kommer vi dagligt via vores 
vejledning og vores kurser i opgave-
skrivning i kontakt med de studerende 
som det hele drejer sig om: Dém der ik-
ke kan få gjort sig færdig på normeret 
tid. Og her er hvad der slår os i debat-
ten om de lange specialeskrivningsfor-
løb, og hvad vi vil foreslå at man foku-
serer på.

Forudsætninger frem for  
begrænsninger
Forslaget om at indføre deadlines for 
aflevering af specialet mener vi er en 
god ide. Al viden og erfaring peger på 
at deadlines har en positiv indflydelse 
på de studerendes skriveprocesser. Det 
slående ved den debat der er fulgt i køl-
vandet på forslaget, er dog at den ensi-
digt fokuserer på at det er de studeren-
de der må gøre noget - altså begrænse 
sig – frem for at uddannelserne må gøre 
noget. 
 Men hvad nu hvis problemet ikke lig-
ger hos de studerende? Hvad nu hvis de 
lange specialeskrivningsforløb ikke 
skyldes at de studerende er overambi-
tiøse (eller dovne)? 
 Vores erfaring viser at de studerende 
hellere end gerne vil gøre sig færdige 
på normeret tid, men at problemet er at 
de ikke har forudsætningerne for at 
kunne gøre det. At skrive et speciale 
kræver at man behersker den akademi-
ske arbejdsmåde, det vil sige at man ev-
ner at arbejde ved hjælp af videnskabe-
lige metoder, ved brug af teori og be-
greber samt at man evner at fremstille 
sin undersøgelse i en videnskabelig 

brugbar form. Dernæst kræver det tid. 
Man kan ikke være videnskabelig uden 
at fordybe sig. 
 Derfor kan forslaget om tidsbegræns-
ninger ikke stå alene, men må kombi-
neres med dét der også nævnes i hø-
ringsudkastet, nemlig at universiteter-
ne skal fokusere på at understøtte de 
studerendes studieforløb i form af bed-
re studietilrettelæggelse (Forslag til Lov 
om ændring af universitetsloven, ud-
kast den 29. januar 2007). 

Progression og prioritering
Når man ændrer på en uddannelses 
slutprodukt, er man også nødt til at æn-
dre bagud i uddannelsen. Derfor vil vi 
foreslå at man fra uddannelsesstart 
tænker i progression i opgavetyper 
frem mod specialet, og tænker i syste-
matiske tilbud af kurser og workshops i 
videnskabelig metode og videnskabelig 
skrivning. 
 Dernæst vil vi foreslå at man bruger 
uddannelsens femte og sidste år på at 
skrive speciale – gerne med efterfølgen-
de deadlines – kombineret med at man 
deltager i videnskabelig metode- og 
skriveworkshops og modtager faglig 
vejledning. 
 Disse forslag vil betyde at der er nog-
le indholdselementer af uddannelserne 
som må glide ud. Det vil betyde mindre 
undervisning og et mindre fælles pen-
sum. Men den faglige bredde der der-
med går tabt, er i forvejen blot en kon-
struktion fordi vi i dag ikke længere kan 
operere med et fælles, afgrænset, kano-
niseret stof som alle skal kunne. 
 Dernæst kan man diskutere nødven-
digheden af at have en faglig bredde i 
typiske akademiker-jobs som fx infor-
mationsmedarbejder, projektleder, ad-
ministrator. I disse jobs synes det mere 
vigtigt at kunne beherske de kompeten-
cer som specialet opøver, nemlig sty-
ring af lange og komplekse projektfor-
løb, analytisk kompetence, syntetise-
rende kompetence og kritisk kompeten-
ce. 
 Vores budskab er altså: Giv de stude-
rende forudsætningerne for at kunne 
færdiggøre deres speciale på normeret 
tid. Forbud og restriktioner vil kun 
medføre et stresset og uvidenskabeligt 
arbejdsliv for de studerende og nogle 
dårligere kandidater for arbejdsmarke-
det.

Synspunkt

» Vores erfaring viser at de studerende  

hellere end gerne vil gøre sig færdige  

på normeret tid, men at problemet er  

at de ikke har forudsætningerne for  

at kunne gøre det.«
Signe Skov, cand.mag., 

skrivekonsulent, 

Akademisk Skrivecenter, 

Humaniora

Færdig på  
normeret tid

Bibliotekar berigtiger
UNIVERSITETSBIBLIOTEK � – Hypnotera-
peut, læge Steen Ahrenkiel har i Universitets-
avisen fyret en ’grusom salve’ af imod Universi-
tetsbiblioteket. Hans læserbrev rummer nogle 
forkerte oplysninger som jeg skal berigtige:

Der er ikke indført adgangsbegrænsning ved 
Københavns Universitetsbibliotek (KUB). Uni-
versitetsbibliotekets primære brugergruppe er 
fortsat Københavns Universitets ansatte og stu-
derende, men alle andre har adgang til at be-
nytte biblioteket, om end ikke med de samme 
rettigheder som universitetsbrugerne.

Det er ikke rigtigt at antallet at lånere på Kø-
benhavns Universitetsbibliotek Nord (Nørre Al-
lé) er faldet til under ti procent af det tidligere. 
I 2005 var antallet af besøgende 214.216 og i 
2006 216.502. Besøgsfrekvensen er i øvrigt ret 
sæsonbetonet. 

Det er heller ikke rigtigt at vi nu igen har ud-
skiftet bibliotekets printere. Det er mere end tre 
år siden at der sidst blev købt printere til publi-
kumsområdet.

Det er til gengæld rigtigt at vi har haft proble-
mer med de touchscreen pc’er lånerne skal bru-
ge til at melde sig ind. De aktuelle problemer 
opstod i forbindelse med vandskade med afled-
te el-problemer og elektroniksvigt for nyligt, og 
de skulle nu være løst. Der blev selvfølgelig i 
denne periode sat andre pc’er til rådighed for 
indmeldelse. Men jeg kan love at vi vil sætte 
touchscreen pc’erne under observation, og hvis 
de ikke fungerer ordentligt, vil de blive udskif-
tet. 

Nye lånerkort fungerer efter et minut, og nye 
printkort efter fem. 

 
Gebyrpolitik
Det er rigtigt at der ved KUB Nord nu er indført 
printgebyr ligesom det hidtil har været tilfældet 
ved universitetsbibliotekets øvrige afdelinger. 
Gebyret ligger på linje med gebyrniveauet ved 
andre universitetsbiblioteker. Det tager sigte på 
delvis dækning af omkostningerne ved udskrift-
ordningen og på at fremme en vis skønsomhed 
hos brugerne med hensyn til hvad der udskri-
ves, herunder at der ikke udskrives private ma-
terialer som e-kompendier, specialer, festsange 
m.v. 

Af denne sidste grund skal gebyret ligge over 
gebyrniveauet ved universitetets egne printfaci-
liteter for de studerende. Men lånerne har så i 
øvrigt fortsat gratis adgang til at downloade e-
artikler til USB-stik og i mange tilfælde til at 
sende dem til sig selv som mail. Også udlån af 
trykte bøger og tidsskrifter er fortsat gratis.

Universitetsbiblioteket har i løbet af det sid-
ste år gennemført fire store systemintegrationer 
som bestemt ikke har været uden problemer for 
brugerne og for personalet. Det er vi kede af, ik-
ke mindst fordi der er nogle af problemerne 
som vi kunne have håndteret bedre. Men sy-
stemintegrationerne er nødvendige som grund-
lag for den kommende serviceudvikling, og fle-
re ganske vigtige serviceforbedringer er faktisk 
gennemført i samme periode.

Michael Cotta-Schønberg, universitetsbibliotekar, 
Københavns Universitetsbibliotek.  
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Videnskabet

se med de nu fusionerede kæmpeinstitutter har 
de ikke en jordisk mulighed for at følge med i 
eller have kvalificerede meninger om hvad der 
foregår blandt de laveste i hierarkiet: det vil si-
ge lektorer og professorer. Det er dem der har 
den faktiske ekspertise, og det er dem der udfø-
rer det der er universiteters egentlige funktion: 
at forske og undervise. 
 Hvad de nye ledere kan gøre, er at kanalisere 
ressourcer og på andre måder påvirke forsk-
ningsfriheden – de skal jo også helst demon-
strere at de er ’stærke ledere’ og kan så samtidig 
realisere deres fikse idéer om hvordan man sty-
rer forskning. 
 Et universitet er ikke en skofabrik og kan ikke 
styres som sådan. For det første må man antage 
at skofabrikkens direktør ved meget om sko – 
og her er der også den kontrol at udygtig ledel-
se og administratitis fører til konkurs. Det er 
mindre synligt når universiteternes kvalitet går 
ned ad bakke – og hvis man registrerer det, så 
finder man jo nok på at hyre et par konsulenter 
til. 
 Man kan frygte at grundforskningens vilkår 
fremover i stigende grad vil blive påvirket og 
styret af kortsigtede ’visioner’ og politisk oppor-
tune initiativer. De nye lederes åremålsansæt-
telse falder jo praktisk nok næsten sammen 
med en valgperiode i folketinget.
 
Omstillingsparate opportunister
Der vil blive tilført flere statslige midler til 
forskning som overvejende tænkes uddelt efter 
konkurrence. Det lyder jo tilforladeligt nok, 
men det kommer jo an på hvad man konkurre-
rer om. Gennem forskningsrådsapparatet og 
gennem særbevillinger kan politikere fremme 
hvad de anser som værende aktuelt interessant 
eller kommercielt lukrativt – og universiteterne 
følger trop med ’stjerneprogrammer’ og ’fusi-
onsmidler’.       
  Forskning kræver fordybelse og kontinuitet, 
og ’omstillingsparathed’ er ikke et ubetinget po-
sitivt ladet ord. Det forhold at midlerne ikke 
udelukkende uddeles efter kvalitetskriterier, vil 
med rette føles som en indskrænkning af forsk-
ningsfriheden og dertil tiltrække opportunister, 
og det vil udsulte væsentlige forskningsområ-
der. Det er også en vigtig erfaring, at videnska-
belige gennembrud – store som små – ikke 
umiddelbart vækker interesse eller forståelse 
hos omgivelserne. Sådanne gennembrud får en 
krank skæbne i fremtiden.
 Vi er også blevet stillet i udsigt at få tilført fle-
re basismidler, men den indførte struktur bliver 
så dyr at det sluger det hele. De nye ledere skal 
naturligvis – og i fuld overensstemmelse med 

Parkinsons lov – have mindst to prodekaner un-
der sig samt såkaldte chefkonsulenter – en me-
kanisme der kan forventes at forplante sig ned-
ad i systemet. 
 Strukturen er også egnet til at få administra-
tionen og bureaukratiet til at svulme – der 
mangler simpelthen demokratisk kontrol. Den-
ne effekt forudsagde Jørgen Grønnegård Chri-
stensen i en kronik i Politiken sidste år 
(11.7.06). Og mens effekten på forskningen 
først vil vise sig om nogle år, så er bureaukrati-
seringseffekten allerede mærkbar. 
 
Sektorforskning og kollegial kritik
De fusionerede universiteter skal fremover også 
huse sektorforskning. Det er naturligvis helt legi-
timt at offentlige myndigheder kan få rådgivning 
eller undersøgelser af en eller anden art – og det 
havde man jo netop sektorforskningsinstitutio-
nerne til. Man har vel så i fremtiden tænkt sig at 
udlicitere sådanne opgaver som blandt andre 
universiteterne kan byde på. Ved fusionen af 
sektorforskningsinstitutterne med universiteter 
vil der imidlertid opstå en stribe problemer som 
tydeligvis ikke er gennemtænkte. 
 For det første er der – og skal være – en kul-
turforskel mellem de to typer af institutioner. 
De første skal give faglig rådgivning (på et vi-
denskabeligt grundlag, naturligvis) og de sidste 
skal skabe ny viden. Rådgivningsvirksomhed 
kræver at man udtaler sig som en enhed, og 
medarbejdernes ytringsfrihed må være begræn-
set med hensyn til offentligt at kritisere organi-
sationens rådgivning. Dette er blevet klart ud-
trykt af direktør Henrik Sandbeck fra Danmarks 
Miljøundersøgelser (Forskerforum, oktober 
2006). Universiteternes tradition er at det er in-
divider der udtaler sig, og de kan og skal kunne 
kritisere kollegers arbejde. 
 Hvordan vil fx Aarhus Universitet, der har 
overtaget DMU, klare dette. Får alle medarbej-
dere på AU mundkurv på, når det gælder miljø-
spørgsmål – eller er det kun nogle udvalgte 
medarbejdere der får begrænsninger af denne 
art i deres ansættelsespapirer. Eller vil rådgiv-
ningsopgaver reelt overtages af private firmaer 
i fremtiden – og hvad skal AU så stille op med 
en hær af miljøforskere. Dette berører et væ-
sentligt problem vedrørende ytringsfriheden og 
for den offentlige debat – et problem der klart 
er gennemtænkt i andre demokratier hvor 
forsknings- og ytringsfriheden er lovgivnings-
mæssigt sikret på universiteterne.   
 
Elite- og masseuniversiteter
Man vil gerne have eliteuniversiteter ligesom 
Oxbridge universiteterne, Yale, Stanford og så 

Forskningsfrihed
under pres

Nedenfor bringes en let bearbejdet udgave af præsident Tom Fenchels 
tale til årsmødet i Videnskabernes Selskab som ifølge Helge Sander 
»rammer helt ved siden af den hverdag jeg oplever som minister«. 
Spørgsmålet er om den også rammer helt ved siden af den hverdag 
som studerende og ansatte på Københavns Universitet oplever.   

DEN NYE UNIVERSITETSLOV

Af Professor Tom Fenchel

Den nye universitetslov har givet anledning til 
bekymring i universitetskredse ud fra flere 
synspunkter. Et vigtigt spørgsmål er hvorvidt 
forsknings- og ytringsfriheden er tilstrækkeligt 
beskyttet. 
 Der er i virkeligheden to aspekter af akade-
misk frihed: den institutionelle og den indivi-
duelle frihed. De to er naturligvis ikke helt uaf-
hængige størrelser. På papiret er universiteter-
nes institutionelle frihed beskyttet, men i virke-
ligheden har universiteterne aldrig været mere 
udsat for styring fra staten end nu – endog ned 
til den mindste detalje. Udover direkte indblan-
ding fra ministeriet om stort og småt, så er årsa-
gen grundlæggende den hierarkiske styreform: 
fra ministeriet til rektor til dekaner til institutle-
dere. Hvert led er bundet af kontrakter til ledet 
ovenover, og alle gør hvad der bliver sagt af 
hensyn til ’organisationen’ – hvilket ikke nød-
vendigvis er sammenfaldende med fornuftige 
vilkår for forskningen og undervisningen.
 Den individuelle forskningsfrihed er i de fle-
ste lande lovsikret – i nogle lande endog konsti-
tutionelt. I den danske lovgivning er den sikring 
enestående svag: omsat til almindelig dansk 
står der at der er forskningsfrihed såfremt insti-
tutlederen giver lov!   
 
Begrænset forskningsfrihed
Individuel forskningsfrihed betyder: 1. ret til 
valg af forskningsemne og metode, 2. ret til at 
offentliggøre resultater og 3. ret til offentligt at 
kritisere andre forskere og institutioner inklusi-
ve ens egen institution. Forskningsfriheden og 
den udvidede ytringsfrihed er ikke blot til for 
forskernes blå øjnes skyld – det er en sikring af 
en kvalificeret offentlige debat. 
 Forskningsfrihed vil naturligvis altid være be-
tinget: man skal overholde anden lovgivning, 
man skal finde et tidsskrift der er villig til at 
publicere resultaterne – og først og fremmest 
skal der være nogen der er villige til at betale 
gildet. Men den nye universitetslov er egnet til 
yderligere begrænsning af forskningsfriheden, 
og det er der flere årsager til. 
 De nye ledere er de facto blevet til managers 
(hvilket også viser sig sprogligt – hvad vi derfra 
modtager som mails, er ikke mere skrevet på 
dansk, men i stigende grad management voo-
doo og spin). Mange af de nye ledere er – eller 
har været – kompetente forskere inden for et el-
ler andet område, men ikke mindst i forbindel-
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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.

videre. Det kan man jo blandt andet se på KU’s 
noget bizarre annoncekampagne (hvem er 
egentlig målgruppen?). 
 Jeg har tidligere over for regeringens globali-
seringsråd haft lejlighed til at gøre opmærksom 
på at dansk forskning har klaret sig forbløffen-
de godt inden for de sidste årtier. I en bibliome-
trisk undersøgelse af R.M. May (Science 
275:793-796, 1997) vises det at Danmark i for-
hold til befolkningstal lå (over et bredt spek-
trum af forskningsområder) i spidsen sammen 
med Svejts, Israel og Sverige – tæt efterfulgt af 
en gruppe andre lande som bl.a. Holland, UK, 
USA og Canada. May’s konklusion var at det var 
lande der har (havde – for Danmarks vedkom-
mende) en flad og ikke-autoritær universitets-
struktur som ligger i toppen. Lande med en me-
re autoritær tradition som Tyskland og Frankrig 
lå betydeligt længere nede på listen, og begge 
lande har endda satset på ’eliteforskningsinsti-
tutioner’.
 Det at være eliteuniversitet og samtidig stå 
for masseuddannelse er ikke to helt forenelige 
størrelser. Det der karakteriserer de såkaldte 

eliteuniversiteter er at de er små, at de har be-
tydelige ubundne basismidler, at der ikke – el-
ler i en meget lav grad – er statsindblanding (de 
fleste er faktisk private), og at der er en grund-
fæstet forskningsfrihed. Blandt mange andre 
påtrængende spørgsmål kan man derfor spør-
ge, om regeringen overhovedet har taget inter-
nationale erfaringer og analyser med i de over-
vejelser, der må have gået forud for indførelsen 
af universitetsloven.
 De sker store omstruktureringer i universi-
tetsverdenen i disse år, og mange af dem be-
grundes i et ønske om at styrke forskningen. 
Desværre tegner der sig i realiteten et temmelig 
mistrøstigt billede af forskningen og forsknings-
frihedens vilkår i Danmark.

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab 
har udarbejdet en hvidbog om forsknings- og 
ytringsfriheden på universiteterne. Den kan fås 
ved henvendelse til Eva Bang-Hansen (e-mail: 
ebh@royalacademy.dk).

    

Professor Tom Fenchel

Marinbiologisk Laboratorium, KU

Præsident for 

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab

De nye ledere skal naturligvis, og i fuld overensstemmelse med Parkinsons  
lov, have mindst to prodekaner under sig samt såkaldte chefkonsulenter,  
en mekanisme der kan forventes at forplante sig nedad i systemet.

Fakta

Videnskabernes selskab

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab blev stiftet i 

1742 for at fremme videnskab og teknologi. Selskabet udgiver 

videnskabelige publikationer og bestyrer desuden en række 

fonde og legater og udpeger direktionen for Carlsbergfondet 

blandt sine medlemmer. Selskabet har et præsidium bestående 

af syv universitetsfolk. Desuden har man talrige menige med-

lemmer – de fleste er professorer fra landets universiteter.

Kilder: wikipedia.dk og royalacademy.dk
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REVY

Af Stine Maiken Brix

Fire piger i røde badedragter og matchende ba-
dehætter hænger ned fra loftet. Næsten fritsvæ-
vende udfører de en yndefuld synkroniseret ko-
reografi, alt imens de synger om det barske syn-
kronsvømmerliv.

Hvad i alverden foregår der på Panum Insti-
tuttet? Svaret er såre simpelt: Dette års Medici-
nerrevy, Ondskabens Profylakse, spiller for ful-
de huse. Satire og sange komponeret og frem-
ført af godt og vel 70 medicinstuderende. Det 
er vanvittigt og skørt, og det har det været lige 
siden revyen debuterede i 1994. I år blev billet-
terne til de syv forestillinger revet væk på knap 
en time.

Seletøj fra S/M-smed
Kulisser og kostumer er imponerende. Især i be-
tragtning af at de studerende har banket show-
et op på kun to uger efter studietid. Der har væ-
ret stress på. Synkronsvømmeren Sofie Bisgård 
fortæller at det først lykkedes at få seler og kro-
ge til svømmeholdet på plads aftenen før pre-
mieren. Det var nemlig ret svært at få det rette 
tyngdepunkt så pigerne ikke hang med hovedet 
nedad. Problemet blev først løst da en professi-

onel lædersmed med ekspertise i S/M-seler blev 
hentet til Panum.

Transformers til eksamen
Scenen er omdannet til Transformerskolen. 
Censor og lærer kommer ind. Det ligner en ek-
samenssituation som de fleste medicinstude-
rende kan nikke genkendende til. Bortset fra at 
underviser og censor er klædt i store sølvkasser. 
Ind træder en ung transformerstudent i gult ud-
styr med kroge. Han skal til sin første eksamen 
og har forberedt sig godt. Han trækker ’jetja-
ger’. Nervøsiteten breder sig over hans ansigt. 
Han panikker og kan kun huske hvordan han 
skal lave sig om til en kran. Eksamen går helt 
skævt for den stakkels transformer.

Den sjoveste revy kåres
De medicinstuderende er langt fra de eneste 
som skriver sketches efter studietid. Ethvert fa-
kultet med respekt for sig selv har efterhånden 
en studenterrevy. For første gang i år mødes re-
vykonger fra alle fag når Studenterforeningen 
inviterer til Universitetsrevyernes Revy den 31. 
marts. Her skal det afgøres hvilket fag som har 
de sjoveste og skøreste studenter af alle på Kø-
benhavns Universitet.

Stine Maiken Brix er medicinstuderende.

PANIK – Den stakkels Trans-

former trak ’jetjager’ til eksa-

men på Transformerskolen, 

men har desværre kun læst på 

’kran’. 

Fremtidens læger
Det er højsæson 
for studenter- 
revyer. Universi-
tetsavisen satte 
sig til rette 
blandt publikum 
da tæppet gik 
hos medicinerne

HEJSNING – »Gør som de an-

dre – og ik’ som dig selv…« Syn-

kronsvømmerne fra Mediciner-

revyen synger om deres hårde 

træning på vej mod OL. 
FOTOS: SØREN HARTVIG
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Fusionens grønne fordele
Det Biovidenskabelige fakultet stiller plantedyrkningsfaciliteter  

til rådighed for alle KU-borgere. Har du et uopdyrket behov for  

at få fingre i mulden, er hjælpen nær.  Læs mere på side 5

Festival på Humaniora
Temaet er kulturmøde når Københavns Universitet Amager i week-

enden 17.-18. marts lader tæppet gå for foredrag, udstillinger, 

dans og musik. Alle nysgerrige er velkomne!  Læs mere på side 72SEKTION

En stor del af programmet om-
handler levevilkår i forbindel-
se med klimaforandringer og 
globalisering af de befolknin-
ger der bor i polaregne. Det er 
selvfølgelig et af de områder 
Danmark og Grønland har væ-
ret aktive på fordi vi jo har en 
stor arktisk befolkning i Grøn-
land. En anden ting der tegner 
dette polarår er det store fokus 
på klimaforandringer, og vi 
mener at polaråret kommer 
ualmindeligt belejligt nu hvor 
vi står med et stort behov for 
at vide mere om de klimafor-
andringer der kommer.« 
 Hvordan hænger klimaforan-
dringerne sammen med forhol-
dene i de arktiske egne?
 »De hvide områder, havis-
områderne og landisområder-
ne, ligger jo i de polare egne, 
og de har enorm indflydelse 
på vores klima, for hvis sneen 
smelter, så erstatter man et 
hvidt, meget reflekterende 
område med et mørkt område 
som suger solens energi til sig. 
Det forstærker klimaforan-

dringer meget. Og Danmark 
har jo ansvaret for både Grøn-
land og Polarhavet. Og så lig-
ger vi centralt inden for hav-
strømmene med en vigtig 
Golfstrøm som fører varmt 
vand fra subtroperne op til os. 
Og det varme vand gør at vo-
res område er 10-15 grader 
varmere end det ellers ville ha-
ve været. Hvis man fx gik ned 
sydpå på en lignende bredde-
grad, ville det være 10-15 gra-
der koldere.« 
 Hvilken rolle spiller Køben-
havns Universitet i polarforsk-
ningen?
 »KU’s rolle er at vi har man-
ge af de forskere som arbejder 
med polarforskningen, og for-
håbentlig er KU’s rolle også at 
støtte og lade polarforsknin-
gen være en del af KU’s aktivi-
teter. På NBI’s geofysiske afde-
ling har vi både projekter med 
geologi, oceanografi og is-
forskning som projekter i pola-
råret. Biologisk institut har en 
masse projekter omkring bio-
diversity – altså af planterne i 

Grønland – Zoologisk Institut 
har mange forskere som med 
grønlandske institutioner kig-
ger på hvordan de levende res-
sourcer, fiskene og dyrene på 
land ændrer adfærd med kli-
maændringerne.«
 
Jorden i varmere perioder 
Hvad er formålet med endnu en 
iskerneboring på Grønland? 
 »Det korte formål med pro-
jektet er at bore en iskerne 
hvor vi får dybere, ældre is i en 
veldateret rækkefølge, og sær-
lig er vi interesseret i den is 
der ligger i perioden fra 
115.000-130.000 år før vor 
tid, dvs. den forrige varme kli-
maperiode som vi kalder for 
Eem-perioden. Vi vil gerne 
kunne sige noget om hvordan 
klimasystemerne har set ud i 
en periode der er varmere. Fra 
vores målinger på isen har vi 
jo komponenter der kan hjæl-
pe os med at forstå hvilke veje 
og hvor kraftigt vindene har 
blæst og hvor meget havis og 
is der har været på den nordli-

ge halvkugle. Desuden kan vi 
bruge vores målinger til at øge 
vores viden om hvor stor 
Grønlands indlandsis var un-
der den Eem-tid der var fem 
grader varmere. Og det kan så 
bruges til at sige noget om 
havvandsstigningen i varmere 
perioder. Hvor meget af den 
kommer fra indlandsisen på 
Grønland? Det kan jo øge vo-
res viden om hvad der vil ske 
frem i tiden og hvilke områder 
i verden der er truet af over-
svømmelser mv. 
 Er der andet man kan få ud 
af boringerne? 
 Vi vil blandt andet bygge la-
boratoriet op til at måle gassen 
i isen. Isen har jo indesluttede 
luftbobler af fortidens atmo-
sfære og er faktisk den kilde vi 
har til viden om hvordan driv-
husgasserne er steget gennem 
de seneste 250 år. Kun de sid-
ste 50 år, siden 1958, har der 
været landstationer der kan 
måle metan og CO2-indhold i 
vores atmosfære. Hvis vi laver 
samtidige målinger af kemi og 

gasser, så vil vi kunne regne 
tilbage og derved producere 
den første kurve om drivhus-
gasser fra Grønland.
 Hvad koster projektet?
 »Vi har fået en bevilling til 
at udføre iskerneboringen 
sammen med 14 andre natio-
ner. Det danske bidrag er lidt 
under 50 procent. Vi starter 
med de første møder om cirka 
to uger hvor vi samler hele 
gruppen og får styr på den 
samlede finansiering af pro-
jektet. Selve laboratoriet og al-
le de målinger vi ønsker at la-
ve på den nye iskerne, er dog 
kun blevet muliggjort takket 
være grundforskningsmidler 
til at oprette Center for Ice- 
and Climate som åbner 1. april 
på KU. At vi har så været så 
heldige at få mulighed for op-
rette begge dele nu, er jo fan-
tastisk.

rjb@adm.ku.dk

INTERNATIONALT  
POLARÅR

Af Richard Bisgaard

Hvad er Det Internationale  
Polarår?
 »Det er en tilbagevendende 
begivenhed der bliver holdt 
med 50 års mellemrum, og 
dette er det fjerde i rækken. 
Formålet er at man gennem 
store internationale projekter 
udfører forskning i polarområ-
det som ellers ikke ville kunne 
lade sig gøre og dermed tager 
nogle ordentlige skridt i for-
ståelsen af de processer der 
foregår i de polare egne. I alt 
60 lande deltager med cirka 
6.500 forskere i et eller flere af 
i alt 220 videnskabelige pro-
jekter. Fra dansk, færøsk og 
grønlandsk side er 300 forske-
re involveret.« 
 Hvad adskiller dette polarår 
fra de øvrige?
 »Udover naturvidenskab ta-
ger man denne gang også den 
menneskelige dimension med. 

Kolde fakta 
om klimaændringer

10.000 forskere verden over forventes at deltage i det fjerde internationale polarår fra marts �007 
til marts �009. Det største og dyreste danske bidrag bliver en ny iskerneboring på Grønland som 
forskere fra Is- og Klimagruppen fra Niels Bohr Instituttet skal stå for. Den ledes af professor  
Dorthe Dahl-Jensen der samtidig er formand for den danske komite for Det Internationale Polarår
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Boliger

Bolig udlejes

Nørrebro
Periode: 1/5-1/8-07 

Størrelse. Lejlighed, 2 vær.,  

55 kvm.

Udstyr: Møbleret, bredbånd,  

IP-telefoni, adgang til vaskeri.

Lejer: Rolig, ikkeryger, ingen 

husdyr. 

Husleje: 5.500 kr. pr. md. ekskl. 

forbrug. 

Depositum: 5.500 kr.

Kontakt: E-mail:  

annesjoe@hotmail.com.

Humlebæk
Periode: Fra 1/4-07.

Størrelse: Villalejlighed, 3 vær., 

70 kvm.

Udstyr. Have, garage, vaske-

kælder. 

Lejer: Ingen børn el. husdyr.

Husleje: 7.000 kr. pr. md. ekskl. 

forbrug.

Kontakt: Nina Gjessing,  

tlf. 4919 0182.

Copenhagen
Period: From 1/3-07.

Size: 1 room.

Equipment: Furnished. Washer, 

dryer, dishwasher, Internet.

Tenant: Min. 26 years.

Rent: 4.800 kr. per month all 

 incl.

Contact: E-mail: bgm@email.dk. 

Rødovre
Period: 1/4-07-1/4-09.

Size: House, 130 sqm.

Equipment: Garage, garden, 

can be furnished.

Rent: 12.000 kr. per month plus 

electricity, heating etc. 

Contact: Jens Ole Thomsen,  

tel. 2540 2112 or e-mail:  

jotoff@nypost.dk.

Copenhagen Ø
Period: From 1/3-07 for 8 

months, extra year possible.

Size: Apartment, 1½ rooms,  

65 sqm. 

Dansk tv’s historie:  
Fra sportens gavn til seernes 
tjeneste 
Foredrag ved lektor Kirsten Frandsen, Aarhus 

Universitet 

Tid: 20/3, kl. 15-17

Sted: KUA, lok. 8.3.32

Arr.: Institut for Medier, Erkendelse og Formid-

ling 

Hvorfor stavgang? –  
hvad ved vi om stavgangs 
virkning på kroppen
Foredrag ved Bente Rona Jensen og Nicolas S. 

Nielsen 

Tid: 20/3, kl. 15-17

Sted: Store Auditorium, Institut for Idræt,  

Nørre Allé 53, 1. sal

Arr.: Institut for Idræt

Det sker 16.-20. marts    20. marts

Novel experiences
Foredrag ved Alva Noë, Department of Philo-

sophy, University of California, Berkeley, USA

Tid: 16/3, kl. 14.15-16.00

Sted: CFS, KUA, lok. 25.5.11

Arrangør: Center for Subjektivitetsforskning

Konference ”Self and Other” 
5th Annual Meeting of the Nordic Society for 

Phenomenology. Information vedr. program, 

tilmelding, mm. er at finde på www.cfs.ku.dk

Tid: 20-22/4-07

Arr.: Center for Subjektivitetsforskning

Equipment: Fully furnished, In-

ternet, cable, laundry facilities.

Rent: 7.000 kr. per month all 

 incl.

Deposit: 14.000 kr.

Contact: E-mail:  

kvinther@kvit.net.

Boliger søges

København
Periode: Fra 1/4-07 og min. 1 år.

Størrelse: Lejlighed, 2-3 vær.

Lejere: Forskerpar fra Holland, 

ikkerygere. 

Husleje: Maks. 7.500 kr. pr. md.

Kontakt: Susanne den Boer,  

tlf. 4118 8436 el. e-mail:  

SPADenBoer@bi.ku.dk. 

Copenhagen
Period: 1/7-07-1/11-08.

Size: Apartment, min. 60 sqm.

Tenants: Academic, non-smo-

king couple 

Contact: Dr. David Hughes,  

tel. 3532 1233/3927 5151 or  

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

København
Periode: Fra ¼-07 og et år frem.

Størrelse: 2-3 vær.

Lejer: Lektor på KU, ikkeryger

Husleje: Maks. 8.000 kr. pr. md.

Kontakt: Andreas Wanninger, 

e-mail: awanninger@bi.ku.dk el. 

tlf. 2982 3826.

Copenhagen
Period: From 1/4, long term.

Size: Apartment, 1 or 2 rooms.

Tenant: PhD student.

Contact: E-mail: javiersanag@

gmail.com or tel. 6171 5936.

København
Periode: Fra ca. 1/7-07 og et år 

frem.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær.,  

gerne møbleret.

Lejere: Islandsk akademikerpar, 

ikkerygere, ingen børn eller 

dyr. 

Husleje: Maks. 9.000 kr. pr. md.

Kontakt: Larus H. Bjarnason,  

e-mail: rektor@mh.is,  

tlf. 354 899 9054.

Fysisk inaktivitet:  
Hvem er de inaktive  
og hvordan bliver  
de aktive?
Foredrag ved Laila Ottesen og  

Ole Skjerk

Tid: 20/3, kl. 15-17

Sted: Store Auditorium,  

Institut for Idræt,  

Nørre Allé 53, 1. sal

Arr.: Institut for Idræt

Kort nyt

Nettet strammes om den 
afhængige hjerne
WEBCAST – Den 12. marts afholdt satsningsområdet Krop 

og Bevidsthed et foredragsarrangement i Festsalen i anled-

ning af hjerneugen. Temaet var den afhængige hjerne, og 

der var fokus på sex, mad, alkohol, stoffer, computerspil og 

alle mulige andre ting der kan skabe afhængighed og mis-

brug. To hjerneforskere og psykolog, litteraturforsker og an-

melder Erik Skyum Nielsen deltog. Sidstnævnte fortalte om 

hvilken rolle alkohol spiller i (og for) litteraturen.

Arrangementet blev webcastet, og videoen kan nu ses af alle 

på hjemmesiden www.ku.dk/satsning/Krop_og_Bevidsthed/

hjerneuge/.

Prisopgaver om ophavsret
NY KONKURRENCE – Udvalget til Beskyttelse af Videnska-

beligt Arbejde, UBVA, der er tilknyttet AC, udskriver for før-

ste gang en konkurrence om tre prisopgaver. Hver pris er på 

75.000 kr. Priserne vil blive uddelt på et symposium om op-

havsret som UBVA afholder i november 2007. De tre priser 

der kan kæmpes om, er: 

•  Videnskabsprisen. Denne kan gå til et retsvidenskabeligt 

værk om et ophavsretligt emne der er relevant for den aka-

demiske verden.

•  Formidlingsprisen tildeles en forfatter der i et populærvi-

denskabeligt værk, henvendt til ikke-jurister, formidler in-

formation og viden om ophavsretlige spørgsmål af relevans 

for den akademiske verden. 

•  Den forskningsetiske pris bliver tildelt et videnskabeligt 

værk der beskriver og afgrænser de etiske problemer og 

konflikter der kan være i forbindelse med forskning eller 

formidling af forskning. 

Ansøgningsfrist: 22/10-07. 

Yderligere oplysninger: www.ubva.dk.

Der er langt fra konsensus om 

hvor mange danskere der er fy-

sisk inaktive. Dette skyldes dog 

ikke mangel på undersøgelser, 

men snarere manglende kon-

sensus omkring definitioner og 

målemetoder. Sundhedsstyrel-

sen angiver at et kvalificeret 

bud på antallet af inaktive 

voksne danskere der ikke opfyl-

der Sundhedsstyrelsens krav om 

30 minutters daglig fysisk akti-

vitet, er 30-40 procent. FO
T

O
: 
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Sommerskoler

Summer School in  
International Health

Københavns Universitet 

holder et fire ugers hel-

dagskursus på engelsk i  

International Sundhed 6/8-

31/8. Efter ansøgningsfrist 

udvælges 130 kursister. 

Husk at begrunde din an-

søgning.

Pris: 3.900 kr. for ansøgere 

der ikke er indskrevet på 

Københavns Universitet. 

Kurset er akkrediteret til 

7,5 ECTS. 

Yderligere oplysninger: 

www.pubhealth.ku.dk/ais_

en/courses og www.imcc.

dk.

Ansøgningsfrist: 25/4-07.

Sommerkursus ved 
Nordic Centre at Fudan 
University Shanghai 
�007

1. Culture and Society 

2. Politics and Economy

Fra 2/7–20/7 2007. Anslået 

til 6 ECTS. For mere infor-

mation samt ansøgnings-

skema: www.ku.dk/inter-

national. 

Ansøgningsfrist: 27/3-07 kl. 

13.00.

Equipment: Furnished, access  

to free washer & dryer.

Tenant: Visiting foreign resear-

cher or similar, non-smoking, 

no children or pets.

Rent: 4.500 kr. per month all 

 incl. except electricity.

Contact: E-mail:  

sgfr@stanford.edu.

Allerød
Period: 1/8-07-31/7-08.

Size: House, 5 rooms, 139 sqm. 

Equipment: Furnished if 

wanted.

Tenants: Nonsmokers, no pets.

Rent: 12.000 kr. per month excl. 

el, water and heating.

Contact: E-mail: jwt@fys.ku.dk.

Charlottenlund
Periode: Fra 1/3-07. 

Størrelse: Lejlighed, 2 vær.

Udstyr: Møbleret, vaskeri og 

 have. 

Husleje: 8.500 kr. pr. md. ekskl. 

forbrug.

Depositum: 25.500 kr.

Kontakt: E-mail: jane@fischer.

mail.dk, tlf. 6169 1445.

Sydhavnen, Copenhagen 
Period: 1/5-1/9-07.

Size: Apartment, 3 rooms,  

70 sqm.

FO
T

O
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Stillinger

VIP-stillinger

Biovidenskab

Assistant professor in  
Human Nutrition
Faculty of Life Sciences is sear-

ching for an assistant professor. 

The assistant professor’s duties 

will primarily include research, 

including obligations with re-

gard to publication/scientific 

communication, EU project re-

porting, project coordination 

and research-based teaching 

within Obesity and Human  

Nutrition. Qualifications nee-

ded is experience as project lea-

der of randomized human clini-

cal trials, experience with Good  

Clinical Practice. 

Full announcement: Applica-

tions cannot be based on  

this extract. See www.ku.dk/ 

stillinger.

Deadline for applications:  

16/3-07.

To adjunkter/lektorer  
til LIFE
Faculty of Life Sciences søger  

2 adjunkter/lektorer i Klinisk  

veterinærmedicin med fokus  

på heste. Arbejdsopgaverne vil 

omfatte forskning og forsk-

ningsbaseret undervisning in-

den for klinisk veterinærmedi-

cin med fokus på heste. Stillin-

gen ønskes besat med en kan-

didat der er dyrlæge med 

dansk autorisation eller mulig-

hed for at opnå en sådan samt 

har forskningskvalifikationer 

på ph.d.-niveau eller tilsvaren-

de klinisk erfaring inden for he-

ste. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

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

Ansøgningsfrist: 16/4-07.

 fixed-term (5 years) externally 

financed clinical professorship 

in Experimental and Compara-

tive Clinical Physiology to 

commence as soon as possible. 

The clinical professorship is 

composed of a salaried profes-

sorship at the Faculty of Health 

Sciences, Department for the 

Diagnostic Sciences and a con-

sultancy at Glostrup Hospital, 

Department of Clinical Physiolo-

gy and Nuclear Medicine. In or-

der to be considered, the appli-

cant must send an application 

both to the Faculty and to Glo-

strup Hospital.

Full announcement: Applica-

tions cannot be based on this 

abstract. See www.ku.dk/stillin-

ger and www.laegejob.dk.

Deadline for application:  

13/4-07 at noon.

Adjunktur i Medicinsk  
Psykologi
Det Sundhedsvidenskabelige 

Fakultet, Institut for Folkesund-

hedsvidenskab, Afdeling for 

Sundhedspsykologi søger en ad-

junkt i medicinsk psykologi pr. 

1/8-07. Stillingen er tidsbegræn-

set (op til fire år). Stillingen om-

fatter forskning, undervisning 

og administration inden for me-

dicinsk psykologi. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger. 

Yderligere oplysninger: Afde-

lingsleder, lektor Hans Henrik 

Jensen, tlf. 3532 7930 el. lektor 

Erik Lykke Mortensen,  

tlf. 3532 7839.

Ansøgningsfrist: 30/4-07,  

kl. 12.00.

TAP-stillinger

Systemadministrator til LIFE
Faculty of Life Sciences søger en 

systemadministrator der bl.a. 

har erfaring med operativsyste-

met Linux, C og/eller C++, SQL 

(gerne MySQL og MSSQL) og 

som har en it-relateret uddan-

nelse. Arbejdsopgaverne omfat-

ter administration og vedlige-

holdelse af diverse servere og et 

Linux cluster samt håndtering 

af biologiske (sekvens-) databa-

ser. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

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

Ansøgningsfrist: 21/3-07.

Konsulent til Det natur-
videnskabelige Fakultets-
sekretariat
Det naturvidenskabelige Fakul-

tetssekretariat søger en konsu-

lent hvis arbejdsopgaver pri-

mært vil være ansvar for plan-

lægning, indkaldelse til og op-

følgning på ledelsens møder. 

Stillingen ønskes besat med en 

kandidat der bl.a. er effektiv, 

resultatorienteret, selvstændig 

og velformuleret. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

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

Ansøgningsfrist: 23/3-07  

kl. 12.00.

AC-fuldmægtig til  
Tandlægeskolen
Afdeling for Ortodonti søger en 

AC-fuldmægtig til ansættelse 

pr. 1/3-07. Stillingen ønskes be-

sat med en kandidat der har 

kendskab/erfaring med økono-

mistyring og it samt kendskab 

til uddannelsesplanlægning og 

sundhedsvidenskab. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

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

Kontorfunktionær
Det naturvidenskabelige Fakul-

tetssekretariat søger medhjælp 

til sagsbehandling vedr. ansæt-

telse af videnskabeligt persona-

le samt mindre opgaver som 

udarbejdelse af ansættelsesbre-

ve, mødereferatskrivning, tele-

fonpasning, poståbning, jour-

nalisering, mm. med gode sam-

arbejdsevner, ordenssans, evne 

til at arbejde struktureret og 

særdeles gode engelskkundska-

ber.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning Se www.ku.dk/stillinger.

Ansøgningsfrist: 2/4-07,  

kl. 12.00.

Regnskabsmedarbejder  
til LIFE
Faculty of Life Sciences søger en 

regnskabsmedarbejder der bl.a. 

har en regnskabsmæssig uddan-

nelse samt gode dansk- og en-

gelskkundskaber. Arbejdsopga-

verne omfatter bl.a. økonomi-

styring, herunder løn- og perso-

nalestyring, økonomiske for-

hold i relation til ph.d.-bevillin-

ger og projektmidler. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

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

Ansøgningsfrist: 19/3-07.

Barselsvikar til  
Inspektørkontoret
H.C. Ørsted Instituttet har et 

job som barselsvikar i bygnings-

driften til besættelse 1/5. Ar-

bejdsopgaverne omfatter bl.a. 

bookning og udlejning af loka-

ler, Kassearbejde, opdatering af 

Id-kort for de ansatte og stude-

rende, skrankebetjening samt 

diverse forefaldende kontorop-

gaver. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

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

Ansøgningsfrist: 23/3-07.

Teknisk Projektleder til LIFE
Faculty of Life Sciences søger en 

teknisk projektleder med en re-

levant teknisk uddannelse, ger-

ne som energikonsulent, inge-

niør eller maskinmester. Ar-

bejdsopgaverne omfatter bl.a. 

energiledelse og styring, herun-

Abort og fostrets etiske 
 status
Seminar med talere fra Etisk Råd, Juridisk Fa-

kultet, RUC, Medicinsk Museion og Institit for 

Medier, Erkendelse & Formidling

Tid: 20/3, kl. 10-16

Sted: Det ny KUA, lok. 24.2.07

Arr.: BioCampus, www.ku.dk/satsning/bio-

campus

Seminar om sprogteknologi
Tid: 20/3, kl. 13-17

Sted: Det ny KUA, lok. 24.1.11

Arr.: Lingvistkredsen

Producing biomass for 
 energy
Bioenergy scientific seminar

Time: 21/4. 13.30-16.00

Venue: Auditorium 1.12, Faculty of Life 

Sciences, Bülowsvej 17

Org.: mmnk@life.ku.dk

20.-21. marts  21. marts  21. marts  22. marts

Intet nyt fra Vestfronten
Litteraturmøde, mødet efterfølges af fællesspis-

ning kl. 18

Tid. 21/3, kl. 15.15

Sted: St. Kannikestræde 8, 1. Studenterlokalet

Arr.: Studentermenigheden Indre By,  

www.indreby.org

Supplerende tekster udleveres ved henvendelse 

Carl Fuglsang, tlf. 3393 0183

Quantum-mechanical  
radio-electrical circuits
Niels Bohr Lecture ved professor Michel H. Devo-

ret, Yale University, USA og College de France, 

Paris

Tid: 21/3, kl. 15.15

Sted: Aud. 3, H.C. Ørsted Instituttet, Universitets-

parken 5

Arr.: Kollokvieudvalget/Niels Bohr Instituttet

Reintegrating the  
affective self
Foredrag ved Giovanna Colombetti, Cognitive 

Science Laboratory, University of Trento, Italy

Tid: 22/3 kl. 14.15-16.00

Sted: CFS, KUA, lok. 25.5.11

Arrangør: Center for Subjektivitetsforskning

Emnesøgning på Køben-
havns Universitetsbibliotek
Tid: 22/3, kl. 10.15-13

Sted: Københavns Universitetsbibliotek Syd, 

Njalsgade 80, lokale 8.1.128a ved siden af bibli-

oteket

Arr: Det Kongelige Bibliotek, kursus@kb.dk

Tilmelding: via www.kb.dk/kurser. Tilmelding 

skal ske seneste 3 arbejdsdage før kursusstart 

To adjunkter/lektorer  
til LIFE
Faculty of Life Sciences søger  

2 adjunkter/lektorer i Stordyrs-

kirurgi. Arbejdsopgaverne vil 

omfatte forskning og forsk-

ningsbaseret undervisning i 

stordyrskirurgi. Stillingen øn-

skes besat med en kandidat der 

er dyrlæge med dansk autorisa-

tion eller mulighed for at opnå 

en sådan samt har forsknings-

kvalifikationer på ph.d.-niveau 

eller tilsvarende. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

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

Ansøgningsfrist: 16/4-07.

Humaniora

Professorat i Kinesisk
Institut for Tværkulturelle og 

regionale studier søger profes-

sor pr. 1/10-07 el. snarest deref-

ter. ’The applicant will be ex-

pected to teach modern Chine-

se at all levels as well as to offer 

courses on aspects of contem-

porary Chinese culture and soci-

ety.’ Nærmere oplysninger om 

stillingens faglige indhold kan 

fås hos viceinstitutleder Marie 

Højlund Roesgaard,  

tlf. 3532 8834, e-mail:  

roesgd@hum.ku.dk.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger 

el. kontakt Det Humanistiske 

Fakultetssekretariat,  

tlf. 3532 8087.

Ansøgningsfrist: 16/4-07,  

kl. 12.00.

Lektorat i Moderne kultur 
og kulturformidling
Institut for Kunst- og Kulturvi-

denskab søger lektor pr. 1/8-07 

el. snarest derefter. Stillingen 

besættes med henblik på vare-

tagelse af forskning, undervis-

ning og vejledning inden for 

den moderne kultur. Nærmere 

oplysninger om stillingens fag-

lige indhold kan fås hos insti-

tutleder Marianne Ping Huang, 

tlf. 3532 8670, e-mail:  

mphuang@hum.ku.dk.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger 

el. kontakt Det Humanistiske 

Fakultetssekretariat,  

tlf. 3532 8087.

Ansøgningsfrist: 16/4-07,  

kl. 12.00

Adjunktur i Børns tale- og 
sprogvanskeligheder
Institut for Nordiske studier og 

Sprogvidenskab søger adjunkt 

pr. 1/8-07 el. snarest derefter. 

Stillingens fagområde er børne-

logopædi, og stillingen er fore-

løbig tilknyttet uddannelsen i 

audiologopædi.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger 

el. kontakt Det Humanistiske 

Fakultetssekretariat,  

tlf. 3532 8087.

Ansøgningsfrist: 16/4-07,  

kl. 12.00.

Adjunktur i norsk sprog  
og litteratur
Institut for Nordiske Studier og 

Sprogvidenskab søger adjunkt 

pr. 1/8-07 el. snarest derefter. 

Nærmere oplysninger om stillin-

gens indhold kan fås hos insti-

tutleder Finn Hauberg Morten-

sen, tlf. 3532 8317, e-mail: 

finn@hum.ku.dk.

Fuldt opslag: Kontakt Det Hu-

manistiske Fakultetssekretariat,  

tlf. 3532 8087.

Ansøgningsfrist: 16/4-07,  

kl. 12.00.

Sundhedsvidenskab

Professorship in Experimen-
tal and Comparative Clinical 
Physiology
Applications are invited for a 

Menneskets opståen:  
Hvad skal vi tro på – analyser 
af DNA, fossilfund eller  
religiøse argumenter?
Foredrag ved zoolog, ph.d. Bjarne Westergaard

Tid: 21/3, kl. 19.30

Sted: Auditorium B, Zoologisk Laboratorium, Uni-

versitetsparken 15

Arr.: Dansk 

Human-

etologisk 

Forening.

Entre: 30 kr. 

Gratis for 

medlemmer af 

Dansk Human-

etologisk 

Forening
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ning. Se: .www.rumcenter.dk/

job/kommunikations-medhjelp-

soges

Ansøgningsfrist: 19/3-07.

Ph.d.-stipendier

PhD. fellow in Laboratory 
Animal Sciences and Welfa-
re
Faculty of Life Sciences has a 

PhD. available in Laboratory 

Animal Sciences and Welfare. 

The applicant must have a  

Master’s degree within a rele-

vant area. 

Full announcement: Applica-

tions cannot be based on this 

extract. See www.ku.dk/stillin-

ger.

Deadline for application:  

19/3-07.

PhD. fellow in Companion 
Animal Neurology
Faculty of Life Sciences has a 

PhD. available in Companion 

Animal Neurology. The appli-

cant must have a DVM degree 

and authorization to practice 

veterinary medicine in Den-

mark. 

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this ex-

tract. See www.ku.dk/stillinger.

Deadline for application:  

19/3-07.

PhD. fellow in Companion 
Animal Oncology and  
Radiotherapy
Faculty of Life Sciences has a 

PhD. available in Companion 

Animal Oncology and Ra-

diotherapy. The applicant must 

have a DVM degree and autho-

rization to practice veterinary 

medicine in Denmark. 

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this ex-

tract. See www.ku.dk/stillinger.

Deadline for application:  

19/3-07.

Ordinære ph.d.-stipendier 
på LIFE
Faculty of Life Sciences har en 

række ledige ph.d.-stipendier til 

kandidater med en relevant 

kandidateksamen. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

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

Ansøgningsfrist: 16/4-07.

Faculty of Humanities 
Centre for the Study of Equality 

and Multiculturalism hereby in-

vites applications for the follo-

wing fellowships:

A PhD. fellowship on migration, 

globalization, and the welfare 

state.

A PhD. fellowship on discrimi-

nation against minorities.

A post doc fellowship on rights 

and cultural identity.

Full announcement: Applicants 

are required to consult the full 

job advertisement at www.ku.

dk/pers/stillinger.

Deadline for application:  

16/4-07 at noon. 

Endocytic downregulation 
of ErbB receptors
The Department of Cellular and 

Molecular Medicine, the Panum 

Building are working with vari-

ous aspects of the ErbB recep-

tors (the EGF receptor family) 

with particular emphasis on the 

role of endocytosis and intra-

cellular trafficking for the regu-

lation of these receptors in can-

cer cells. If you want to hear 

more about the project and the 

possibilities or you are intere-

sted in working with ErbB re-

ceptors and endocytosis as a 

PhD student, please contact  

Bo van Deurs, tel. 3532 7279,  

e-mail : b.v.deurs@mai.ku.dk as 

soon as possible. 

Deadline for application: 2/4-07.

Støtte
 

Legater

Københavns Universitets  
legater
Legater til studerende opslås på 

ku.dk under ”For studerende” 

(Legater og fonde/Aktuelle le-

gatopslag). På ku.dk/sa/su-kon-

tor/legat kan du tilmelde dig et 

nyhedsbrev for legater der op-

slås af SU-kontoret.

Københavns Universitets 
Fond for teologiske  
studerende og kandidater
Fondens formål er at yde støtte 

til teologiske kandidater til stu-

dierejser eller andre videregå-

ende studier, samt at belønne 

teologistuderende som har ud-

vist særlig flid eller særlige ev-

ner. 

Ansøgningen skal indeholde cv, 

herunder CPR-nr. og publika-

tionslister samt en kort beskri-

velse af og budget for hvorle-

des støtte fra legatet tænkes 

anvendt. 

Ansøgning sendes til: Det  

Teologiske Forskningsudvalg, 

Det Teologiske Fakultetskontor, 

Købmagergade 44-46,  

1150 Kbh. K. 

Ansøgningsfrist: 10/4-07.

Professor ved Københavns 
Universitet, Dr. Theol. J. 
Nørregaard´s rejselegat for 
teologiske kandidater
Legatet har til formål at yde til-

skud til studierejser for teologi-

ske KU-kandidater. Ansøgning 

må indeholde cv, herunder CPR-

nr., og publikationslister samt 

en kort beskrivelse af og bud-

get for, hvorledes støtte fra le-

gatet tænkes anvendt. 

Ansøgning sendes til: Det  

Teologiske Forskningsudvalg, 

Det Teologiske Fakultetskontor, 

Købmagergade 44-46,  

1150 Kbh. K. 

Ansøgningsfrist: 10/4-07. 

Generalforsamling og  
programlægningsmøde
Tid. 22/3, kl. 17.00

Sted: Det ny KUA, lok. 24.1.30

Arr.: Studentermenigheden på Amager, 

www.hum.ku.dk/sma

Kontakt: Annette Davidsen i bygn. 23.3.04, 

davidsen@hum.ku.dk el. tlf. 3532 8017

MEDLINE / PubMed for  
begyndere – heldagskursus
Tid: 22/3, kl. 9.15-16

Pris: 900 kr.

Sted: Kursuscenter, Københavns Universitets-

bibliotek Nord, Nørre Allé 49

Arr: Det Kongelige Bibliotek, kursus@kb.dk

Tilmelding: Via www.kb.dk/kurser. Tilmel-

dingsfrist: 1/3

Danmark i det europæiske  
kultursamarbejde –  
ophavsret
Foredrag ved Peter Schønning, Kulturministeriet; 

Peter Duelund; KU; Mercedes Echerer, Forum and 

Festival of European Film, Wien; Jacob Hüttel, ju-

ridisk konsulent, KODA; Pia Raug, generalsekre-

tær, Det Europæiske Kunstnerråd

Tid: 22/3, kl. 15–19

Sted: Det ny KUA, auditorium 23.0.49

Arr.: Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, 

www.modernekultur.ku.dk/kulturpolitisketorsda-

ge

Religion, skole og stat  
i Danmark fra 17�1 til 1975
Foredrag af eksten lektor, ph.d. Niels Reeh, Insti-

tut for Tværkulturelle og Regionale Studier

Tid: 22/3, kl. 20.00 

Sted: Artillerivej 86, lok. 2.34

Arr.: Religionshistorisk Forening og Religionshi-

storie ved Institut for Tværkulturelle og Regio- 

nale Studier

Frygt og lede ved ande-
dammen – gonzojournalistik 
på dansk 
Foredrag og efterfølgende debat med ekstern 

lektor, ph.d. Christine Isager

Tid: 22/3, kl. 20.00

Sted: Vartov, Farvergade 27H

Arr.: Studenterkredsen, www.studenterkredsen.

dk/ramme20.html 

Pris: 25 kr. for ikke-medlemmer

 

Fremtidsperspektiver  
for socialretten. Seminar
Tid: 23/3, kl. 11-17 

Sted: Hovedbygningen, Frue Plads, HO 6, Køben-

havns Universitet

Arr.: Docent, dr.jur. Mette Hartlev og professor, 

dr.jur. Jens Kristiansen, Det Juridiske Fakultet, KU 

og professor, dr.juris Anne Hellum, Det Juridiske 

Fakultet, Universitetet i Oslo

Tilmeldingsfrist: 16/3 pr. e-mail: Anja.Westmann@

jur.ku.dk med angivelse af navn og institution/ar-

bejdsplads

Når Historien Skal Formidles
Specialefremlæggelse af Johan P. V. Laustsen 

Tid: 23/3, kl. 13-15

Sted: KUA, lok. 23.0.49 

Arr.: SAXO Instituttet, afd. for historie

Cand.scient. i læge- 
middelvidenskab
Informationsmøde om kandidatuddannelse 

ved Det Farmaceutiske Fakultet

Tid: 23/3, kl. 13.-16

Sted: Universitetsparken 2

Arr.: Det Farmaceutiske Fakultet,  

www.farma.ku.dk/laegemiddelvidenskab

Det sker  22. marts    22.-23. marts  23. marts

flydende dansk. Arbejdsopga-

verne vil bl.a. være opsætning 

af websider, journalistisk re-

search og produktion af korte 

tekster til websites. Arbejdsti-

den aftales men er 1-2 dage om 

ugen. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

Andre stillinger

Danmarks Rumcenter søger 
kommunikationsmedhjælp
Kommunikationsafdelingen for 

Danmarks Rumcenter søger en 

studentermedhjælper der kan 

bistå det daglige arbejde i afde-

lingen der kan skrive korrekt og 

der udarbejdelse af nøgletal. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

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

Ansøgningsfrist: 23/3-07.
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Tidligere sognepræst  
i Aadum sogn, Pastor  
Emertus Sigurd Anders  
Michael Andersens og  
hustrus Agnes Dorthea, 
født Højers rejselegat for 
teologiske kandidater fra 
Københavns Universitet
Legatets formål er at yde rejse-

støtte til en teologisk kandidat 

fra Københavns Universitet.  

Ansøgningen skal indeholde cv, 

herunder CPR-nr., og publika-

tionslister samt en kort beskri-

velse af og budget for hvorle-

des støtte fra legatet tænkes 

anvendt. Ansøgning sendes til: 

Det Teologiske Forskningsud-

valg, Det Teologiske Fakultets-

kontor, Købmagergade 44-46, 

1150 Kbh. K. 

Ansøgningsfrist: 10/4-07.

Dr.phil. Leif Nedergaards 
Fond
Fondens formål er at yde støtte 

til udgivelse af litterære eller 

idéhistoriske afhandlinger af 

frisindet ånd, herunder religi-

onskritik. Støtten ydes som hel 

eller delvis trykningsstøtte. Der 

anvendes ikke specielle ansøg-

ningsskemaer, men ansøgnin-

ger om støtte skal være vedlagt 

manuskript og trykketilbud, 

eventuelt forlagskalkule. 

Ansøgning sendes til forman-

den for fondets bestyrelse, ad-

vokat Jørgen Juul, Bredgade 17, 

1260 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 1/4-07.

Stipendier

Rosenkrantz  
Rejsestipendium
Til rejse og ophold i udlandet 

for teologistuderende fra KU. 

Ansøgningen skal indeholde cv, 

herunder CPR-nr. og publika-

tionslister samt en kort beskri-

velse af og budget for hvorle-

des støtte fra legatet tænkes 

anvendt. 

Ansøgning sendes til: Det  

Teologiske Forskningsudvalg, 

Det Teologiske Fakultetskontor, 

Købmagergade 44-46,  

1150 Kbh. K. 

Ansøgningsfrist: 10/4-07.

Købmand i Odense Johann 
og Hanne Weimann, f.  
Seedorffs Legat
Personlig støtte til ganske sær-

ligt lovende videnskabsmænd 

el. -kvinder under 40 år hvis vi-

denskabelige virksomhed falder 

inden for el. har berøring med 

det lægevidenskabelige fagom-

råde. 1–2 stipendier af indtil 2 

års varighed er til uddeling i 

2007 med start tidligst 1/1-08. 

Stipendiet udbetales i beløb 

svarende til overenskomstmæs-

sig løn. Der anvendes ved an-

søgning om fuldtidsstipendium 

et skema som tilsendes ved 

skriftlig henvendelse til neden-

stående adresse ledsaget af 

svarkuvert frankeret med kr. 

4,75 el. via e-mail: maar@adm.

ku.dk. Ansøgningen sendes i 3 

eks., ansøgningsskemaet dog i 5 

eks., til Københavns Universitet, 

Att.: Marianne Arbirk, Det 

Sundhedsvidenskabelige Fakul-

tetssekretariat, Panum Institut-

tet, Blegdamsvej 3, 2200 Kbh. 

N. 

Ansøgningsfrisr: 23/4-07, kl. 

12.00. 

Forskningsstøtte

Eva og Henry Frænkels  
Mindefond
Fondets midler uddeler ca. 1,5 

mio. kr. til fremme af forskning 

af kræft-, hjerte- og kredsløbs-

sygdomme. Støtten kan gives til 

indkøb af apparatur, udgivelse 

af videnskabelige skrifter el. til 

legater til videnskabsmænd og 

læger til forskning ved viden-

skabelige institutioner her i lan-

det eller i udlandet, fx gennem 

udvekslingsophold. Fondet vil i 

særlig grad lægge vægt på ud-

veksling mellem Danmark og  

Israel. Ansøgninger skal indsen-

des elektronisk på www.fraen-

kel.info.

Ansøgningsfrist: 1/5-07.

Kvalitetsfremmemidler og 
samfinansierede stipendier
Støtte til kvalitetsfremmende 

aktiviteter inden for alle fag-

områder i forbindelse med det 

der hidtil er blevet betegnet 

som forskerskoler, og som frem-

over primært betegnes som for-

skeruddannelsesprogrammer.  

Yderligere information: http://

fist.dk/site/forside/soeg-stoette/

opslag-stoettemuligheder. 

Opslag og ansøgningsskema 

kan rekvireres via Forskningssty-

relsens hjemmeside: www.fist.

dk via e-post: fist@fist.dk el. på 

tlf. 3544 6200.

Ansøgningsfrist: 1/5-07,  

kl. 15.00.

Enkegrevinde Ulla Ruuth, 
født v. Haffners legat
Legatet har til formål at yde til-

skud til fremme af den evange-

lisk-lutherske kirkes mission, 

praktiske missionsformål, her-

under afholdelse af missions-

foredrag, samt til anskaffelse af 

missionsvidenskabelig litteratur. 

Ansøgning må indeholde en be-

skrivelse af hvorledes støtte fra 

legatet tænkes anvendt. 

Ansøgninger stilles til: Det  

Teologiske Forskningsudvalg, 

Det Teologiske Fakultetskontor, 

Købmagergade 44-46,  

1150 Kbh. K. 

Ansøgningsfrist: 10/4-07. 

European public finances
The European Court of Auditors 

and the European University  

Institute (Historical Archives of 

the European Union) have 

created a programme of short-

term grants, each worth 5.000 

Åbent Hus i Væksthusene 
på Rolighedsvej
Tid: 24-25/3, kl. 12-16

Sted: LIFEs væksthuse på Rolighedsvej 23, Fre-

deriksberg 

Arr.: Grøn Forvaltning, www.gf.life.ku.dk

Orientering om  
ph.d.-uddannelsen på Jura
Tid: 26/3, kl. 16

Sted: HO8, Hovedbygningen, Frue Plads

Arr.: Det Juridiske Fakultet, www.jur.ku.dk/

phd/

Tilmelding: E-mail: Rikke.T.Christensen@jur.

ku.dk

Palaeoecology of Upper  
Carboniferous Plants from 
Newfoundland, Canada  
Foredrag af Arden Bashforth, Dalhousie Universi-

ty, Canada

Tid: 27/3 kl. 15.15

Sted: Geologisk Institut, Øster Voldgade 10,  

Aud. A

Arr.: Palæontologisk Klub, palklub@geol.ku.dk

”L’avion accuse… ”.  
Flyvemaskiner, modernitet og 
funktionalisme hos  
Le Corbusier
Foredrag ved Dorthe Gert Simonsen,  

Saxo Instituttet

Tid: 27/3, kl. 14.15-16

Sted: KUA, lok. 16.1.61

Arr.: Netværk for mellemkrigstiden

Nye kommunikationsformer – 
unges sprogning på skærme 
og vægge
Foredrag af prof. Jens Normann  

Jørgensen, Institut for Nordiske Studier og  

Sprogvidenskab 

Tid: 27/3, kl. 16.30

Sted: Det ny KUA, lok. 23.2.47

Arr.: Fagligt Forum for Sprogpsykologi,  

fagligtforum@gmail.com

Entré: 10 kr.

24.-26. marts  27. marts    27. marts

Den teknologiske udvikling i vores verden har 

givet os mulighed for at kommunikere med 

hinanden på nogle nye måder - fx sms, chat og 

graffiti. Samtidig har bosættelsesmønstrene i 

den senmoderne verden skabt en langt større 

kontakt mellem vidt forskellige sprog. Disse 

tendenser har betydet at unge mennesker har 

adgang til og benytter sig af en bred vifte af 

sproglige træk til at kommunikere med. Vi ser 

på eksempler fra traditionelle og nyere typer 

kommunikationssituationer.
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Fusionens grønne fordele
Det Biovidenskabelige Fakultet stiller plantedyrkningsfaciliteter til rå-
dighed for hele universitetet 

Har du længe haft behov for at dyrke planter, men ikke haft muligheden, kan fusio-

nen hjælpe dig på vej.

På Rolighedsvej på Frederiksberg og på Højbakkegård i Taastrup findes i alt 3.500 kva-

dratmeter moderne væksthuse opdelt i mindre enheder som kan anvendes til forsk-

nings-, undervisnings- og studieformål. Alle ansatte og studerende på KU kan anven-

de anlæggene, og der er gartnere på stedet som passer planterne og hjælper dig med 

de praktiske forhold.

Hvis du har brug for mere plads og gerne vil på friland med dine planter, er der næ-

sten ubegrænsede muligheder på Forsøgsgårdene i Taastrup hvor vi råder over 200 

hektar god dansk muld dyrket konventionelt, økologisk, pløjefrit eller ugødet. Du kan 

selv være med til at bestemme, så det passer til dine forskningsbehov eller eksperi-

mentelle lyster.

Forsøgsgårdene er bemandet med forsøgsteknikere med bred viden og stor erfaring 

med udførelse af markforsøg i alle skalaer. På den tekniske side har vi traditionelle 

landbrugsmaskiner, specielle forsøgsmaskiner og måleudstyr til måling af alle tænkeli-

ge parametre i jord og planter. 

Ansøgning om arealer til markforsøg skal være os i hænde senest mandag den 26. 

marts af hensyn til arealplanlægningen. Ansøgning om plads i væksthusene kan ind-

sendes løbende. Kontakt os for mere information eller spring direkte ud i en ansøg-

ning via hjemmesiden www.gf.life.ku.dk.
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Dansk tv’s historie:  
Fra nationens stemme til  
folkets røst? Tv-nyheder fra 
monopol til konkurrence 
Foredrag ved professor Stig Hjarvard,  

Københavns Universitet 

Tid: 27/3, kl. 15-17

Sted: KUA, lok. 8.3.32

Arr.: Institut for Medier, Erkendelse og  

Formidling

Hvordan skriver man  
Kristendommens  
verdenshistorie?
Foredrag af lektor og centerleder Niels Kast-

felt

Tid: 27/3, Kl. 19.30

Sted: Kældercaféen, Købmagergade 44, kæl-

deren over gården

Arr.: Teologisk Forening  

Entré: 25 kr. for studenter/pensionister, 75 kr. 

for øvrige

Depressionens mange  
ansigter 
Foredrag af psykiater Jes Gerlach overlæge og 

formand for PsykiatriFonden

Tid: 27/3, kl. 19.30

Sted: Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6, Islands 

Brygge

Arr.: Studentermenigheden på Amager, www.

hum.ku.dk/sma

Udtalevariation og -forandring 
i københavnsk
Foredrag ved Marie Maegaard, ph.d.-studerende 

ved Københavns Universitet

Tid: 27/3, kl. 10-12

Sted: Det ny KUA, bygn. 27, 5. sal

Arr.: Den sociolingvistiske studiekreds

Kierkegaard and Women  
Symposium
One-day seminar with the speakers: Antonella  

Fimiani, Bartholomew Ryan, Christian Møller, Pia 

Søltoft, Benjamin Olivares Bøgeskov, Smail Rapic, 

Camilla Brudin Borg

Tid: 28/3 kl. 10.15-16.00   

Sted: Farvergade 27D, Prøvestenen 

Arr.: Kierkegaard Research Center, Pia Søltoft. 

Tilmelding nødvendig til: sec@sk.ku.dk

A Health Services Research  
Seminar – University of  
Copenhagen
Seminar with John Hsu, physician, scientist 

and internist at the Division of Research 

(DOR), Kaiser Permanente Northern Califor-

nia

Time: 28/3. 13.15-16.00

Venue: Centre for Health and Society, Øster 

Farimagsgade 5, Building 1, room 1.0.10

Org.: Allan Krasnik, Anne Frølich and Dan-

marks Forskerskole i Folkesundhedsvidenskab

Prædikenstudiekreds
Tid: 28/3, kl. 15.15

Sted: St. Kannikestræde 8, 1. Studenterloka-

let

Arr.: Studentermenigheden Indre By,  

www.indreby.org

Det sker  27. marts  27. marts  27.-28. marts  28. marts

euro, for researchers engaged 

in research on European public 

finances, the historical develop-

ment of the ”external control” 

function in the EU context and 

the impact of EU finances on 

various areas of European socie-

ty and culture. For more infor-

mation see: www.eui.eu/Servac.

Deadline of application:  

14/4-07.

Forsvar

Ph.d.-forsvar

Jura

Ægtefælleskifteretten i civil-
processuel belysning
Kandidat: Cand.jur. Julie Skat 

Rørdam. 

Tid: 21/3-07, kl. 14.00. 

Sted: Anneks A, Studiegården, 

Studiestræde 6. 

Afhandlingen: Ligger til afhent-

ning på Det Juridiske 

Dekansekretariat, Skinder- 

gade 14. 

Naturvidenskab

Mechanical behavior of cells 
studied using novel nano-
tools and reconstituted 
cellular model systems
Kandidat: Poul Martin Hansen.

Tid: 21/3-07, kl. 13.00.

Sted: Auditorium A, NBI,  

Blegdamsvej 17.

Afhandlingen: Fås på  

www.nbi.ku.dk/side11494.htm.

Army Ants: A Study in  
Molecular Ecology and  
Evolution
Kandidat: Cand.scient. Daniel 

Kronauer, Biologisk Institut.

Tid: 27/3-07, kl. 13.00.

Sted: Biologisk Institut, Univer-

sitetsparken 15, Aud. A.

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn i kaffestuen, Biologisk 

Institut, Afdeling for Popula-

tionsbiologi, Universitets- 

parken 15.

Samfundsvidenskab

Attachment patterns 
among young women  
diagnosed with bulimia  
nervosa and their mothers 
Kandidat: Cand.psych. Charlotte 

Sandros.

Tid: 21/3-07, kl. 13.00. 

Sted: Center for Sundhed og 

Samfund (CSS), Øster Farimags-

gade 5, lokale 5.1.22.

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn og hjemlån i Det Kgl. 

Biblioteks Information på KUA 

og på Institut for Psykologis 

bibliotek, Linnésgade 22,  

1361 Kbh K.
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Københavns Universitet har indgået en aftale med KursusCentre.dk, der giver 
yderst fordelagtige priser på kursus og konferencefaciliteter. 
Ring til os på 70 26 05 65 og henvis til aftalen.

I kan indrette jer som I vil i store mødelokaler med dagslys, store mødeborde og 
alt tænkeligt av-udstyr bl.a. SMART board. Men det, de fleste taler om efter et 
ophold hos os, er først og fremmest den natur og de omgivelser, der danner ram-
men om vores faciliteter, der virker så motiverende og inspirerende på deltagerne.

Omgivelserne udenfor mødelokalerne lægger op til at blive brugt, og vi hjælper 
gerne med at sammensætte aktiviteter, der passer ind i jeres program.
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Frigørelsens tid – Anaïs Nin 
og Henry Miller i 19�0’ernes 
Paris
Hertoft-eftermiddag med oplæg af Finn 

 Jensen

Tid: 29/3, kl. 16-18

Sted: Psykiatrisk auditorium (Rigshospitalet), 

Henrik Harpestrengs Vej, opgang 61a

Arr.: Dansk Forening for Klinisk Sexologi og 

Sex & Samfund, www.klinisksexologi.dk og 

www.sexogsamfund.dk

Hjælp-til-selvhjælp  
i Kirgistan 
Foredrag ved Rebecca Jensen og Liza Møller

Tid. 29/3 kl. 19.15

Sted. Det ny KUA, lok. 27.1.47 

Arr.: Centralasiatisk Selskab,  

www.centralasien.dk

Kierkegaards Jyllands- 
rejse – en personal- og  
kulturhistorisk hybrid
Foredrag ved forfatteren og filosoffen Peter 

 Tudvad

Tid: 29/3, kl. 19.30

Sted: Købmagergade 44 (over gården)

Arr.: Søren Kierkegaard Selskabet, www.sk.ku.dk/

selskab/

Jean-Jacques Salomon:  
”The social irresponsibility  
of scientists”
Foredrag

Tid: 29/3-07, kl. 14.15–16

Sted: Auditorium A, Niels Bohr Institutet,  

Blegdamsvej 17

Arr.: Center for Naturfilosofi og Videnskabs- 

studier

29. marts  29. marts  29. marts  29. marts

Temadag om etymologi
9 korte oplæg om etymologi samt plenum-

diskussion

Tid: 29/3 kl. 15.15-19

Sted: Det ny KUA, lok. 24.4.01 

Arr.: Etymologisk Netværk. Kontakt: jan.katlev@

get2net.dk el. adam_hyllested@gyldendal.dk

Europa og den globale kamp 
om kulturel  
mangfoldighed
Foredrag ved Peter Duelund, Københavns Univer-

sitet, Henning Camre, direktør, Det Danske Film-

institut, Ole Reitov, FREEMUSE 

Tid: 29/3, kl. 15–18

Sted: Det ny KUA, aud. 23.0.49

Arr.: Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, 

www.modernekultur.ku.dk/kulturpolitisketorsda-

ge

Biografien – en tværkulturel 
genre med mange liv
Tiltrædelsesforelæsning ved adjungeret pro-

fessor Birgitte Possing

Tid: 29/3, kl. 15.15

Sted: Center for Komparative Kulturstudier, 

Institut for Tværkulturelle og Regionale Studi-

er, Snorresgade 17-19, lok. U3

Arr.: Institut for Tværkulturelle og Regionale 

Studier

Indfødte folk og 
 globalisering
Tiltrædelsesforelæsning ved adjungeret  

professor Jens Dahl

Tid: 29/3, kl. 15.15

Sted: Center for Komparative Kulturstudier, 

Institut for Tværkulturelle og Regionale Studi-

er, Snorresgade 17-19, lokale U3

Arr.: Institut for Tværkulturelle og Regionale 

Studier

Af Pernille Munch

Temaet er ’Kulturmøde’, når Københavns Universitet Ama-

ger i denne weekend for fjerde gang slår dørene op for 

Humaniorafestival. I løbet af lørdag og søndag har alle in-

teresserede muligheden for at opleve, hvad humaniora har 

at byde på. Der vil være både foredrag, udstillinger, rund-

visninger, dans og musik i løbet af weekenden, og der bli-

ver rig mulighed for at opleve, hvor bredt de humanistiske 

fag spænder; fra filosofi, kunst og historie til sprog, kom-

munikation og moderne medier. Det hele foregår i univer-

sitetets nye bygninger på Njalsgade, og alle arrangemen-

terne er gratis.

Maskulinitet og gastronomi
Kan en akademiker beskæftige sig seriøst med mad? Og 

hvad gemmer der sig bag det kulturelle jerntæppe, der sta-

dig eksisterer mellem Øst og Vest? Det er blot et par af de 

mange spørgsmål, der bliver besvaret i løbet af festivalen, 

når fakultetets undervisere og studerende giver eksempler 

på deres arbejde og forskning. Således kan man for eksem-

pel høre stud.mag. Jonatan Leers foredrag om maskulinitet 

og gastronomi eller møde navneforsker Birgit Eggert, der 

fortæller, hvorfor gamle navne som Freja og Noah i dag 

hører til blandt de hotteste fornavne til nyfødte drenge og 

piger. Eller opleve religionshistoriker Mikael Rothstein for-

tælle, og vise lysbilleder, om, hvorfor penanerne, der er 

Borneos sidste nomader, er vigtige for vores forståelse af 

kultur og religion.

Pulsen op – og ned igen
I løbet af weekenden, vil det også være muligt at prøve 

kræfter med den japanske folkedans Bon odori. Et team af 

danske og japanske studerende fra fakultetets Asienafde-

ling vil lede dansen, som alle kan være med til. Og når man 

bagefter har fået pusten, kan man studere udvalget af bø-

ger hos Museum Tusculanums Forlag og Akademisk Bog-

handel. Både forlag og boghandel udstiller og sælger bø-

ger under hele festivalen i kantinen på det nye KUA. I van-

drehallen i bygning 22 kan man også besøge udstillingen 

’Tsunami Afterwards: Reconstructing Lives’. Udstillingen ta-

ger os tilbage til Sumatra, naturkatastrofens epicenter, samt 

de omkringliggende områder i Indonesien og Thailand, og 

den fortæller blandt andet om de mange udfordringer, der 

i dag møder de lande, der blev ramt af naturkatastrofen i 

juledagene 2004.

Ph.d. på plakaten
Vandrehallen i bygning 22 lægger også vægge til årets po-

sterkonkurrence for fakultetets ph.d.-studerende. På udstil-

lingen kan man se de deltagende posters, og festivalens be-

søgende kan her blive klogere på, hvilke emner, der bliver 

forsket i på fakultetet og se, hvor gode humanistiske ph.d.er 

er til at formidle. Vinderne af konkurrencen bliver afsløret 

ved en præmieoverrækkelse i vandrehallen søndag den 18. 

kl. 15.30.

Derudover er det også muligt at få en guidet rundtur i Øre-

stad Nord, der er det kvarter, der omgiver KUA. Her finder 

man, udover det nye KUA, blandt andet også byggerier som 

Tietgenkollegiet, IT-Universitetet og Danmarks Radios me-

get omdiskuterede nye bygninger. Og hvis sulten melder sig 

i løbet af weekenden, har fakultetets store kantine, Mosaik-

ken, der holder til i bygning 23, åbent under hele festivalen. 

I kantinen kan du også besøge festivalens forskellige andre 

boder.

Læs hele festivalprogrammet på www.humaniorafestival.dk.

Kulturelt  
rendezvous 
på Amager
Humaniorafestival på Det Humanistiske 

Fakultet den 17.-18. marts

Navne

Priser

Ulla Wewer 
modtager en 
halv million
Professor, 

dr.med. Ulla 

Wewer fra Insti-

tut for Biomedi-

cin på Det Sundhedsvidenska-

belige Fakultet har fået 500.000 

kr. fra Lundbeckfonden. Penge-

ne skal anvendes til at forstå 

proteinet ADAM12’s funktion i 

sygdom f.eks. kræft. Ulla 

Wewer og hendes forskergrup-

pe har tidligere vist at ADAM12 

er opreguleret i forskellige ty-

per af kræft – bl.a. brystkræft 

samt at det hos mus forøger 

størrelsen af kræftknuder og 

øger risikoen for spredning. 

Desuden kan ADAM12 muligvis 

anvendes ved prænatal diagno-

stik ved Downs syndrom. 

ADAM12 er således en lovende 

markør for en række sygdom-

me. 

Stor svensk 
pris til  
KU-forsker
Mogens Her-

man Hansen der 

i 40 år har un-

dervist i klassisk 

filologi på Københavns Univer-

sitet, rejser den 20. marts til 

Stockholm for at modtage den 

fornemme Gad Rausingpris på 

800.000 svenske kroner for 

2007. Æren er tilfaldet ham på 

baggrund af hans arbejde med 

det store grundforskningspro-

jekt Copenhagen Polis Center 

der undersøgte antikkens bysta-

ter og bystatskulturer med en 

grundighed den akademiske 

verden ikke før havde set. Pro-

jektet studerede således antik-

kens politiske kultur og trak 

store perspektiver til nutidens 

verden og fastslog blandt andet 

at det var i bystaterne den poli-

tiske tænkning opstod. Det var 

for eksempel her man udviklede 

ideen om forbundsstaten og 

først indså nødvendigheden af 

at have forfatninger.

Dansk Medi-
cinsk-historisk 
Selskabs Stu-
denterpris 
�00�
Nadia Lyhne 

Larsen, nybagt cand.med. fra 

Københavns Universitet, har 

modtaget Dansk Medicinsk-hi-

storisk Selskabs Studenterpris 

på 10.000 kr. for sin OSVAL-II 

opgave Hysteriets eksistens. På 

baggrund af en historisk gen-

nemgang af begrebet foretager 

Nadia Lyhne Larsen en analyse 

af de lægefaglige, sociale og 

kulturelle faktorer der spiller 

ind i den nutidige debat, og bi-

drager dermed med et nyt per-

spektiv på somatoforme lidel-

sers rolle i sundhedsvæsenet i 

dag. Opgaven kan læses på 

Dansk Medicinsk-historisk Sel-

skabs hjemmeside, www.dmhs.

suite.dk.
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I DET KØBENHAVNSKE GADEBILLEDE lokker 
frokostbeværtninger og studenterknejper med happy 
hour. ’Pizza ad libitum: 40 kr.’ eller ’2 øl koster 1 øl’, 
lyder de indbydende skilte. I øjeblikket skilter EU og-
så med happy hour. Ikke med billige Fassbier og buf-
feter. Men med flere forskningsmidler. 

MED SINE 50 MILLIARDEER euro fra 2007 til 
2013 er EU’s 7. rammeprogram angiveligt verdens 
største forskningsprogram, omtrent 60 procent stør-
re end 6. rammeprogram. Af samme årsag har KU 
blikket stift rettet mod EU. Faktisk var vi sammen 
med dekaner og prodekaner til et tætpakket seminar 
i Bruxelles for et par uger siden. Formålet var blandt 
andet at drøfte hvad KU skal gøre for at få indflydel-
se på EU’s forskningsprogrammer, og hvordan vi kan 
raffinere vores ’sugerørsteknik’. Det ambitiøse mål er 
at vi tiltrækker dobbelt så mange midler som i 6. 
rammeprogram hvor vi fik ca. 100 mio. kr. om året. 

UNDERVEJS HAVDE VI møder med flere forsk-
ningspolitiske nøglepersoner, Europaparlamentari-
kere, landbrugskommissær Mariann Fischer Boel og 
generalsekretæren for de europæiske universiteters 
interesseorganisation, EUA. Vi spurgte en højt place-
ret embedsmand fra Generaldirektoratet for forsk-
ning om det 7. rammeprogram er lige så bureaukra-

tisk som det 6, hvortil han lakonisk svarede: »The 
red tape has turned pink.« Fortrøstningsfulde ord. 
Men desværre forventer vi ikke at vores nye forsker-
service som blandt andet skal hjælpe EU-ansøgnin-
ger på vej vil blive helt arbejdsløs. 

MEN EU ER IKKE KUN for gourmands der bare 
ønsker at blive mættet af de mange nye forsknings-
midler. Der er også noget på menuen for gourmets 
og feinschmeckere blandt KU’s forskere. Det gælder 
særligt Det Europæiske Forskningsråd (ERC) som 
EU’s forkvinde Angela Merkel officielt skød i gang 
den 27. februar. ERC er indrettet efter amerikansk 
forbillede. Et uafhængigt Scientific Council beståen-
de af 22 højagtede forskere skal udvælge projekter 
hvor det altovervejende kriterium er excellence. I alt 
har de ca. 7,5 mia. euro at gøre godt med. I første 
omgang har ERC valgt at gøre unge forskere til et 
særligt indsatsområde. Programmet ’Starting Grants’ 
er således målrettet unge forskere der bedriver frem-
ragende forskning. Den første ansøgningsfrist er 
snublende nær, nemlig den 25. april. Se mere på 
http://erc.europa.eu/.

ERC LYDER ALTSÅ som et slaraffenland for et kva-
litetsbevidst KU der også har konkrete strategiske 
målsætninger inden for talentpleje. Men ERC kan 

også ses som et interessant politisk modtræk på et 
stadig mere konkurrencepræget globalt forskermar-
ked. Ifølge det tyske EU-formandskab står vi og 
mangler 700.000 forskere hvis vi skal realisere Bar-
celona-målsætningen om at bruge tre procent af BNP 
på forskning og udvikling. Måske kan ERC være med 
til at holde på vores unge talenter eller lokke uden-
landske talenter til Europa. Vi vil gerne tilskynde for-
skere på KU til at søge EU-midler. I øjeblikket grub-
ler vi over hvordan vi kan skabe en håndgribelig inci-
tamentsstruktur så flere vil dukke op til EU’s happy 
hour. Vi overvejer at garnere en godkendt projektan-
søgning med blandt andet ekstra ph.d.-bevillinger.

NÅR ALT ER SAGT, så er penge naturligvis ikke 
alt. Vi håber også, at flere KU-forskere vil have en in-
teresse i at deltage i EU-projekter for at styrke det in-
ternationale netværk og direkte forsker-til-forsker 
kontakt. Præcis derfor drog vi også til Bruxelles. For 
KU kan ikke blive et af de absolut førende universite-
ter i Europa uden at vi har et slagkraftigt netværk i 
Bruxelles. 
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Happy hour i EU

Vi vil gerne tilskynde forskere på KU til at søge  
EU-midler. I øjeblikket grubler vi over hvordan vi  
kan skabe en håndgribelig incitamentsstruktur 

Af Ralf Hemmingsen, rektor og 

Lykke Friis, prorektor 


