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Richardson i Galathea-storm 
Katherine Richardson har tilladt sig at kritisere mediekonceptet for 

Galathea-Ekspeditionen i en kronik. Det skulle hun aldrig have 

gjort. Nu har hun også fået Jyllands-Posten på nakken  Læs side 8-9

Et rent syvtal!
Den nye karakterskala træder i kraft den 1. september  

2007. Den kræver at man tænker karakterer på en helt  

ny måde  Læs side 11

Kongelig kommunikation
Universitetsavisen havde placeret en skjult mikrofon i kommunika-

tionschef Jacob Søbye Bangs slips da han ledsagede de royale grand-

kusiner under deres besøg på LIFE  Læs side �

Studenterrådets taxameterkontrollører har 
taget konsekvensen af nedskæringerne og 
tilbyder nu alle et gratis ’Bevis for Discount-
graden’ ved Københavns Universitet
Læs side 4-5

Discount-
patruljen 
slår til
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Royal reportage

Kongelig 
kommunikation
Ét kongehus på besøg har vi efterhånden 
prøvet mange gange. Men to kongehuse 
på én gang hører til sjældenhederne. Kom-
munikationschefen på LIFE ledsagede de 
royale grandkusiner da de kom til KU for at 
høre om Gastronomi & Sundhed. Universi-
tetsavisen havde placeret en skjult mikrofon 
i hans slips 

11.30 Afprøvning af Arne Astrups oplæg – sam-
men med ham. Skal vare 16 minutter. Der er 
stof til 160. Han er en blændende formidler og 
har intet problem med at hive et par af de spek-
takulære forskningsresultater ud. Der er stadig 
forsidestof i det der bliver tilbage. Vi har allere-
de gennemgået det for et par uger siden for en 
delegation af 26 embedsfolk fra broderfolkets 
centraladministration. Dem med mange stjer-
ner på skuldrene. De har godkendt indholdet. 
Forskningsfrihed er jo ikke formidlingsfrihed. 
Der må rimeligvis tages visse hensyn til vores 
kommende nationale overhoveder.

1�.00 PET og politiet møder op med bombe-
hunde i massivt antal. Har de løsladte idealister 
fra Ungeren mon meldt deres ankomst? Tanken 
huer mig ikke. Det ville ødelægge al forberedel-
se. Vi giver betjentene kaffe. Og æbler. Citron-
månen må vente til de kommer tilbage på stati-
onen. De er jo trods alt på Danmarks fødevare-
universitet. Så vi må holde stilen.

13.00 De første fotografer og filmhold begyn-
der at tage opstilling i de særlige afsnit de er 
blevet clearet til af Udenrigsministeriet og PET. 
Der er både tyskere og svenskere blandt dem. 
 
13.30 Arne Astrup reciterer sit oplæg igen. Det 
har han ellers ikke gjort i ti år. Åbenbart en sær-
lig dag for alle. Selv for en af de få forskere her-
hjemme som med størst træfsikkerhed kan fyl-
de et pressemøde med journalister. Og jeg har 
slips på.

14.00 Tjekker den mad og de posters der er sat 
op for at sikre de helt rigtige photo opportuni-
ties. Det virker perfekt. Vores royale team har 
lavet et stærkt forarbejde. Historien om Gastro-
nomi & Sundhed skal nok brænde igennem.

14.30 Omkring 40 fotografer står klar til at 
skyde. Dekanen ankommer. Roser mit slips. 
Takker. Gennemgår programmet igen. Der er 
tjek på det hele. Det er der. Håber jeg. Undren-
de frederiksbergborgere kommer til. Stilhed før 
stormen.

14.59 Rolighedsvej rammes af en tsunami af 
politimotorcykler og følgebiler. Strammer slip-
seknuden.

15.00 Krone 2 lægger til ved fortovskanten. De 
to ikoner træder ud. Vi træder frem. Skal lige til 
at give Victoria et knus. Nøjes med håndtryk. 
Kronprinsen blinker på den super cool måde da 
jeg byder ham velkommen. Sejt. Vi spankulerer 
igennem knipsende kameraer og blitzlys hen 
imod indgangen til Fødevarevidenskab og Hu-
man Ernæring. Per Holten-Andersen, vores de-
kan, ærgrer sig højlydt over at det ikke er alle 
medarbejdere på universitetet der mødes sådan 
hver dag. Frede griner – og erklærer sig enig. 

15.03 Vi befinder os i LIFE’s forsøgsspisestue. 
En lille håndfuld KU-folk, nogle kongelige, ni 
clearede pressefotografer og to rullende liveka-
meraer. Dekanen byder velkommen til Nordens 
førende center for gastronomi og sundhed. Ste-
det hvor grundforskning bringes i spil med det 
anvendelsesorienterede. Store ord. Men sande. 
Arne Astrup tager over. Fortæller om den ny 
kandidatuddannelse i Gastronomi og Sundhed. 
Og om de seneste års landvindinger inden for 
ernæringsvidenskab. Om hvordan vi har fundet 
ud af at magre mælkeprodukter kan forhindre 
os i at optage fedt. At rugbrød med hørfrø er 
mindre fedende end andet rugbrød. At chili 
øger forbrændingen. At andre krydderier påvir-
ker både smags- og mæthedsfornemmelse. Og 
at mørk chokolade mætter. Den tager kegler. Vi 
smager forsøgsmad og fremragende chokolade 
som måske alt i alt virker slankende. Det må da 
være fremtiden. Selv fotograferne spørger om 
de ikke må få ekstra portioner med hjem til re-
daktionerne. Frederik og Victoria spørger inte-
resseret. Og ved begge tydeligvis en hel del om 
feltet. 

15.�6 Vi spankulerer ned til vores forsøgsfacili-
teter. Kronkusinerne ser det materiel der er 
unikt på verdensplan og som blandt andet bety-
der at man kan bestemme ned til mindste kalo-
rie præcis hvor meget man forbrænder i løbet af 
24 timer samt præcis hvor mange gram fedt 
man har siddende hvorhenne og hvorfra det 

stammer. Bøffer eller bearnaise. Stemningen er 
let. Vi griner og taler. Er tilfreds med mit slips.

15.40 De kongelige takker af. Forærer Frede en 
bog om dyrehospitalet. Ikke til ham selv, men 
så han har lidt at læse højt af for ungerne der-
hjemme på Fredensborg. Og så han bliver min-
det om hvordan fødevarer og sundhed passer 
ind i kæden med veterinærmedicin og naturres-
sourcer. De virker oprigtigt glade for besøget.

15.41 Krone 2 forlader Campus. Vinker. Direk-
te over til TV2 News med Arne Astrup for at la-
ve live interview. ’Hvad sagde de så til det, Arne 
Astrup? – Jo, de har jo lige besøgt Nordens føre-
nde center for gastronomi og sundhed…’ 
Stærkt gået Arne. 

16.00 Debriefing med dekanen. Vi er tilfredse. 
Og han kom i Ude og Hjemme. Ikke dekan-
vant. 

16.30 Møde med vores egen fotograf. Der er et 
udmærket billede hvor jeg lige har overrakt bo-
gen. Og et perfekt billede af de to kongelige der 
ler spontant. Lige under skiltet med Ny uddan-
nelse i Gastronomi & Sundhed. Fedt. Dem væl-
ger vi. To kolleger lynproducerer pressemedde-
lelse som kan ryge ud med billederne. Flot ar-
bejde.

17.15 Cykler hjem. Passerer råbende kollega: 
’Vi kører rullende i TV2 News igen og igen’. 
Smiler. 

17.45 Hjemme. Kysser kone og unger goddag. 
Telefonen ringer. Det er min far der fortæller at 
jeg lige har været i Danmarks Radio. Jeg ved 
det. Lægger på. Smider mig på sofaen med min 
datter. Zapper mellem nyhedsudsendelserne. 
Løsner slipset. Endelig. 

Jakob Søby Bang er kommunikationschef på Det 
Biovidenskabelige Fakultet.

HOFBESØG

Af Jakob Søby Bang

05.30 Mobiltelefonens første ringen minder 
mig om at det er i dag de kommer. Frede, Victo-
ria og hele verdenspressen. Står op med det 
samme, tager et hurtigt bad. Spekulerer uvant 
over dagens påklædning. Genkalder mig Cere-
monimesterens ord: ’De skal opleve universi-
tetshverdagen som den er. Ingen rød løber. Nul 
hornmusik. Intet festtøj’. Men helt ærligt. Det er 
jo et statsbesøg. Gennemgår stangen med jak-
kesæt. Stopper ved ’universel universitetsuni-
form’. Jeans, skjorte, jakke. Tilføjer nyeste slips. 
Casual på den kongelige måde, tænker jeg.

08.30 Morgenmøde i Kommunikation. Slipset 
fremkalder smil. Fortjent nok. Men jeg synes 
det holder. Vi repeterer målet med dagen. Begi-
venheden skal bruges til at skabe maksimal op-
mærksomhed omkring universitetets nye sats-
ningsområde Gastronomi & Sundhed. Ny kan-
didatuddannelse med start til september. LIFE 
udvikler det ny nordiske køkken. Michelinkok-
ke møder stjerneforskere og fødevareindustri. 
Sund køkkenkunst. Og convenience. Kæmpe 
potentiale. KU vil blive kendt for det her.

09.30 En engelsk journalist ringer. Vil lige være 
sikker på adressen. Ja, det foregår på Frederiks-
berg Campus. Nej, vi hedder ikke længere 
Landbohøjskolen. Vores presserådgiver har på 
forhånd gjort et fremragende arbejde for at 
spinne historien rigtigt. Men i statsbesøgets of-
ficielle program har de skrevet forkert adresse, 
titel og fakultetsnavn. Og de rettelser vi har 
sendt dem, er ikke blevet indarbejdet. Super øv. 
Det vil få konsekvenser for omtalen.

10.00 Printer opdateret program ud til journa-
lister med rigtigt navn og rigtige adresser. Ko-
pierer det i 25 eksemplarer. Flere pressefolk 
kommer der vel ikke. 

11.00 Kolleger fra andre afdelinger begynder 
at kigge forbi. Rygtet om slipset må have spredt 
sig. Jeg viser det frem. De griner. Jeg takker. 
Sådan er det.

BRANDGOD BRANDING – Frederik og den svenske kronprinsesse Victoria på Frederiksberg Campus for at høre om 

Gastronomi & Sundhed – et af de nye områder hvor KU med succes arbejder for at være verdensledende forsknings- og 

uddannelsesmæssigt. Til venstre kommunikationschef Jakob Søby Bang og i baggrunden professor ved Human Ernæring 

Arne Astrup.
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kompetencer og evner til at 
motivere andre og tænke kon-
krete løsninger på opgaver.

Den modsatte effekt
Nis har en klar holdning til 
den nye taxametermodel og 
mener ikke at den vil afholde 
folk fra at søge udenlands ef-
ter praktikophold eller fra at 
tage en pause i studierne. Sna-
rere tværtimod. En af grunde-
ne til at søge væk fra universi-
teterne, tror han, er at kvalite-
ten af undervisningen er for 
lav og at den ikke giver de stu-
derende indblik i hvordan de-
res nye evner kan bruges. Un-
derbemidlede universiteter 
som bliver nødt til at slække 
på kvaliteten og skære i vejled-
ningstimerne, vil derfor se 
endnu flere studerende i prak-
tik end de gør nu. 
 »Det er enormt utilfredsstil-
lende at gå rundt med en mas-
se viden som man ikke ved om 
man kan bruge til noget. Det 
var derfor jeg tog i praktik. Der 
er i forvejen meget lidt der 
holder os på universitet, så 
færre ressourcer vil blot føre til 
en ond spiral hvor flere vil føle 
det nødvendigt at supplere 
den lille mængde universitets-
undervisning med andre kilder 
til læring.
 Men er et praktikophold el-
ler studiearbejde nødvendigvis 
en hindring for at gennemføre 
sin uddannelse på normeret 
tid?
 »I hele ideen om et SU-sy-
stem ligger en forventning om 
at det er et fuldtidsjob at stu-
dere hvilket man jo også får at 
vide første dag på universite-
tet. Et arbejde ved siden af gi-
ver ofte en ugentlig arbejdstid 
på 45-50 timer, og så er der ik-
ke meget fritid tilbage. Nogle 
er arbejdsnarkomaner og kan 

godt klare det, men det er ure-
alistisk at tro at alle kan,« siger 
Nis og tilføjer efter en tænke-
pause: 
 »Det er muligt at man får så-
kaldt kvalificeret arbejdskraft 
på den måde, men man får ik-
ke gode mennesker.«

Studiet som identitet
Nis Benn mener at store for-
sinkelser i studietiden er et 
problem i det omfang at de ik-
ke er kompetenceudviklende. 
Men han tror ikke nødvendig-
vis det skyldes dovenskab. 
 »Jeg tror studiet ofte kom-
mer til at udgøre en kæmpe 
del af ens identitet som man 
giver køb på i det øjeblik man 
afleverer sit speciale. Det kan 
være ret skræmmende,« siger 
han og kommer med sit bud 
på hvorfor københavnske stu-
derende er de langsomste i 
landet. 
 »Alle jobbene er i Køben-
havn. Og der er et væld af jobs 
som kun kan besættes af stu-
derende og som altid vil være 
der, og det er hverken univer-
sitetets eller de studerendes 
skyld, eller noget de kan påvir-
ke.«

For mange tænkere
Nis Benn har sideløbende med 
studiet haft arbejde på blandt 
andet Socialforskningsinstitut-
tet og har altså også formået at 
skabe sit eget studiejob. Han 
mener at universitetet mang-
ler tilbud til iværksættertypen. 
Underviserne er ’tænkere’ – 
hvilket selvfølgelig er nødven-
digt – men han mener at der er 
mange andre behov for de 
mindre boglige som ikke op-
fyldes. Han har selv været gæ-
steunderviser på humaniora 
som en del af en innovations-
kursus og kunne mærke at der 

også er brug for iværksættere 
på fag som kunsthistorie og lit-
teraturvidenskab. 
 »Tænkere og filosoffer kan 
sagtens gøres produktive. Man 
skal bare selv finde ud af det. 
Det er ikke noget, man nød-
vendigvis kan undervise sig ud 
af,« siger Nis som tror at en 
stor del af uoverensstemmel-
sen omkring taxameterrefor-
men bunder i at mange politi-
kere er »voksne som har glemt 
hvordan det er at være ung.«  
 Udefra ligner Nis’ liv og kar-
riere et nøje planlagt forløb 
der har trillet stille og roligt af 
sted uden for mange svinke-
ærinder eller bommerter. Men 
det er mere tilfældigt end som 
så. 
 »Når jeg ser tilbage, virker 
det som om jeg har handlet 
meget formålsrationelt og at 
alt har været planlagt, men jeg 
tror snarere mine aktiviteter 
ved siden af studiet har været 
et udtryk for at det ikke har 
været tilstrækkeligt interes-
sant at studere, og så er der 
opstået tilfældigheder under-
vejs som har ledt til hvor jeg er 
i dag.«

Sune Engel Rasmussen  
er historiestuderende  
og freelanceskribent.

STUDIERELEVANT  
ARBEJDE

Af Sune Engel Rasmussen

Han vidste ikke helt hvor stu-
diet skulle bære ham hen, så 
efter at have færdiggjort sin 
bachelor tog Nis Benn et prak-
tikophold på den danske am-
bassade i Vietnam. Herefter 
startede han sammen med tre 
studiekammerater sit eget 
konsulentfirma som han i dag 
i en alder af 26 kører sidelø-
bende med specialeskrivning, 
medlemskab af bestyrelserne i 
Mellemfolkeligt Samvirke og 
Dansk Ungdoms Fællesråd og 
en tjans som børneleder i spej-
derorganisationen FDF. 
 Når han afleverer sit specia-
le, har han brugt omkring syv 
år på sine studier, eller et år 
mere end den nye taxameter-
reform tillader.
 »Jeg startede på universite-
tet som nittenårig da der sta-
dig var mange ting jeg skulle 
opdage,« fortæller Nis Benn. 
 Hans ophold i Vietnam var 
ikke synderligt studierelevant, 
men fik alligevel stor betyd-
ning for hans senere tilværel-
se. 
 »Jeg fik stor erfaring med 
projektimplementering, og jeg 
er blevet meget klogere på 
hvilken type arbejde jeg gerne 
ville have. Jeg skal ikke løbes i 
gang efter jeg har afsluttet min 
uddannelse,« siger han.
 I dag bruger Nis sine organi-
satoriske erfaringer fra Viet-
nam i kombination med socio-
logien i firmaet Mandat som 
leverer analyse af data til 
blandt andet private firmaer 
og ministerier. Gennem sin 
deltagelse i foreningslivet me-
ner Nis desuden at han tileg-
ner sig nye organisatoriske 

Gode mennesker  
fås ikke altid  
på normeret tid
Nis Benn har startet sin egen virksomhed 
mens han studerer. Han mener at svinke-
ærinder kan være vigtige og afgørende for 
at komme i job hurtigt efter endt studium  

Fakta om taxametermodellen

Den nuværende taxamodel udløser bevillinger for hver gen-

nemført eksamen.

Den nye model kommer til at udløse bevillinger for hvert stu-

die gennemført på normeret tid.

Første bonus udløses for studerende der gennemfører en ba-

cheloruddannelse på normeret tid (3 år) + 1 år.

Anden bonus udløses for studerende der gennemfører en 

kandidatuddannelse på normeret tid (2 år)

    

    BA på normeret  Kandidat på

 KU: tid + 1 år normeret tid

  Humaniora :  39 %  4%

  Samfundsvidenskab:  57 % 7 %

  Naturvidenskab:  34 % 9 %

 AU

  Humaniora:  49 %   6 %

  Samfundsvidenskab:  59 %  19 %

  Naturvidenskab:   42 %  17 %

 SDU

  Humaniora:   35 %  4 %

  Samfundsvidenskab:   57 % 15 %

  Naturvidenskab:   39 %  43 %

RUC:   

  Humaniora:  63 %  12 %

  Samfundsvidenskab:  64 %  8 %

  Naturvidenskab:  54 %   4 %

AAU: 

  Humaniora:  56 %  10 %

   Samfundsvidenskab 62 % 20 %

   Naturvidenskab: 60 %  59 %

Konsekvens for universiteterne:

KU: -18 mio

AU: +5 mio

SDU: +3 mio

RUC: -3 mio

AAU: +4 mio

Kilde: Politiken, Videnskabsministeriet og Finansministeriet. 
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BAGGRUND

Af Sune Engel Rasmussen

Ledelsen på KU frygtede at bli-
ve udsat for en ordentlig om-
gang økonomisk spanking da 
de første forslag til en ny taxa-
meterordning for universite-
terne slap ud fra forhandlin-
gerne på Christiansborg. 
 Nu ser det ud til at det ender 
med et rap over ballerne der 
godt nok svider, men ikke gi-
ver varige mén. Til trods for at 
man således på Københavns 
Universitet kan se frem til at 
miste penge, er der umiddel-
bar lettelse over den nye mo-
del. 
»Tidligere pønsede man på en 

model der ville koste KU 200 
millioner kroner. Den model 
som vi forstår er til forhand-
ling nu, virker mindre brutal«, 
udtaler prorektor Lykke Friis 
som anslår at den nye ordning 
vil koste KU omkring 20 milli-
oner kroner.
 Taxametertilskuddet er den 
del af tilskuddet fra staten der 
er afhængig af hvor mange 
kandidater den enkelte institu-
tion udklækker. 
 Et flertal i Folketinget bestå-
ende af regeringen, Dansk Fol-
keparti, Socialdemokratiet og 
Det Radikale Venstre vil tage ti 
procent af de midler som uni-
versiteterne normalt får i til-
skud og samle dem i en pulje. 
Det sker uanset hvor lang tid 

de studerende bruger på deres 
uddannelse. Pengene bliver 
tilbagebetalt til universiteter-
ne i form af en bonus for de 
studerende som gennemfører 
studiet på normeret tid for at 
tilskynde universiteterne til at 
få de studerende til at gen-
nemføre på normeret tid. 

Gulerod frem for pisk
København har de suverænt 
langsomste universitetsstude-
rende i landet. Det er især på 
kandidatuddannelsen køben-
havnerne tager sig god tid, og 
antallet af specialeskrivere 
som afleverer til tiden, er mar-
kant lavere i hovedstaden end 
i resten af landet. Der vil der-
for ske en markant omforde-

ling af ressourcer indbyrdes 
mellem universiteterne. 
 Lykke Friis erkender at evig-
hedsstudenter er et problem 
som universitet må tage hånd 
om. 
 »KU må optræde ansvarligt i 
en situation hvor arbejdsmar-
kedet er glohedt og mange går 
på pension. Det gælder om at 
træde på gennemførsels-spee-
deren uden at bremse for kva-
liteten«, siger hun.
 Ifølge Lykke Friis er der alle-
rede taget initiativ til at styrke 
studiemiljøet og vejledningen 
af de studerende, ligesom et 
kvalitetssikringssystem skal 
være med til at opretholde det 
faglige niveau. Lykke Friis me-
ner dog ikke at de studerende 

Færre pisk i nyt taxameter
En ny tilskudsordning skal belønne studerende der bliver færdige til tiden.  
Det vil koste Københavns Universitet 20 millioner kroner i tilskud 

nødvendigvis skal droppe ud-
landsopholdet eller studiejob-
bet. 
 »Jeg tror da at de fleste ar-
bejdsgivere vil se positivt på 
en potentiel medarbejder der 
har haft et spændende 25 ti-
mers studiejob, et udlandsop-
hold og måske har taget nogle 
lidt skæve fag på kandidatud-
dannelsen. Vel at mærke selv 
om vedkommende har brugt 
et år mere på at færdiggøre 
studiet«, udtaler hun. 
 Lykke Friis gør samtidig op-
mærksom på at København er 
en særlig by med mange rele-
vante studiejobs.

STUDENTERKONTROL

Af Sune Engel Rasmussen

 
Fredag formiddag på H.C. Ør-
sted Instituttet. Mens solen 
skinner udenfor, indhyller en 
forelæsning om elektromagne-
tisme auditoriet i stilhed og 
dvale. Roen bliver brudt af et 
højt pift da tre kampklædte 
kontrollører stormer rummet 
bevæbnet med girokort.  
Skulderpudderne i deres sorte 
uniformer giver kontrollørerne 
en robotagtig karisma, og den 
eneste øjenkontakt er et spejl-
billede i de sølvgrå solbriller. 
Mens de holder ro og orden, 
passer en flok unge mennesker 
i jakkesæt de studerende op og 
deler eksamensbeviser ud til 
højre og venstre. 

»Universitetet har ikke råd 
til at give dig en uddannelse, 
men her er et gratis eksamens-
bevis. Tillykke med det, du er 
nu cand. discount!« råber de. 

Blandt de studerende på Det 
Naturvidenskabelige Fakultet 
er der stor interesse for de 
masseproducerede kandidat-
grader og for forklaringen som 
følger: Det nye taxametersy-
stem lægger op til at straffe de 
universiteter hvis studerende 
bruger længere tid end den 
normerede på at gennemføre 
deres uddannelse. Det kom-
mer til at gå ud over Køben-
havns Universitet, og derfor 
har Studenterrådet besluttet 
at hjælpe universitetet ud af 
den økonomiske knibe ved at 
sende de studerende ud på ar-
bejdsmarkedet med samme. 

»Vi har taget konsekvensen 
af nedskæringerne og uddeler 
discount-eksamensbeviser til 
alle her på instituttet,« fortæl-
ler et af jakkesættene, Pia 
Daugbjerg der læser stats-
kundskab. 

»Vi kan lige så godt sænke 
det faglige niveau allerede nu 
hvis der skal være råd til en el-
ler anden form for undervis-
ning.« 

På vej mod bruger- 
betaling?
Gangene på H.C. Ørsted Insti-
tuttet er også blevet indtaget 
af kontrollører, og eksamens-
beviserne flyver gennem luf-
ten. Mattias Friis Jørgensen 
forklarer, mens han uddeler 
plagierede kandidatgrader, at 
han frygter at den nye taxame-

Eksamensbevis til discountpris

Københavnske stude-

rende er de sløveste i 

landet når det drejer 

sig om at få afleveret 

specialet til tiden. 

Men hvis man truer 

dem med nedskærin-

ger, tager de affære

DISCOUNTBEVIS – Studenterrådet ved KU 

i aktion mod omlægning af taxametersyste-

met som man frygter vil føre til forringelser i 

kvaliteten og i sidste ende brugerbetaling.

terordning er et skridt på vejen 
mod indførsel af brugerbeta-
ling. 

»En sandsynlig konsekvens 
af de nye taxameterforringel-
ser er at man må slække på 
kvaliteten af undervisningen 
for at få flere studerende hur-
tigere igennem. Ellers får uni-
versitetet ingen penge – og så 
vil næste skridt være brugerbe-
taling,« forklarer han mens en 
krølhåret, uniformeret pige 
med skuldre som en klippe 
galper efter de studerende: 
»Og se så at komme ud på ar-
bejdsmarkedet i en fart!« 

Om taxametersystemet får 
de studerende til at oppe sig, 
vil tiden vise. Men hvis prisen 
bliver discountgrader, er Stu-

denterrådets formand David 
Salomonsen ikke i tvivl om 
hvad der bør prioriteres højst. 

»Vi mener det er vigtigere 
med dygtige kandidater end 
med mange kandidater. Det 
giver i sidste ende bedre kvali-
fikationer at man får prøvet sit 
fag i praksis, også selvom det 
kan betyde forlænget studie-
tid,« udtaler han.

Anført af kontrollørerne for-
lader aktivisterne fakultetet og 
leverer en afskedssalut sam-
men med de resterende giro-
kort. 

»Og hvis nogen i øvrigt skul-
le være interesseret i en rigtig 
uddannelse, kan de selv få lov 
at betale!«

BaggrundTaxameter
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Rekordoverskud på budgettet
Resultatet blev et plus på 102 millioner kroner for 2006,  
men de ansatte skal stadig udvise sparsommelighed  

GYLDNE TAL

Af Claus Baggersgaard

Mens de ansatte skal holde 
igen på udgifterne, skovler Kø-
benhavns Universitet (KU) 
nærmest penge ind. 102 milli-
oner kroner lyder overskuddet 
for 2006 på til trods for at der 
herskede noget nær domme-
dagsstemning og udsigt til et 
minus på 34 millioner tidligere 
på året.

Den glædelige overraskelse 
får dog ikke universitetsdirek-
tør Jørgen Honoré til at invite-
re medarbejderne til forbrugs-
fest. 

»Vi forventer at enhver an-
sat på KU udviser sparsomme-
lighed uanset om vi har over-
skud eller ej,« siger Jørgen Ho-
noré.

De 102 millioner kroner bli-
ver i stedet overført til egenka-
pitalen så der er noget at tære 
på i tilfælde af magre tider.

Usikre indtægter
Universitetsdirektøren tilskri-
ver det flotte resultat at der er 
uddannet flere kandidater end 
forventet (STÅ-produktionen) 
hvilket udløser et større til-
skud fra staten. 

Derudover har fakulteterne 
udvist tilbageholdenhed på 
driften, og endelig er det efter 
en gennemgang af KU’s samle-
de ejendomsmasse blevet af-
klaret hvilke bygninger univer-
sitetet selv ejer og hvilke der 

skal betales husleje til Univer-
sitets- og Bygningsstyrelsen 
for at benytte. Der har været 
usikkerhed om hvorvidt done-
rede bygninger tilhørte KU el-
ler styrelsen, men det er der 
efter længere tids forhandlin-
ger nu endelig skabt enighed 
om.

»Det er utrolig vanskeligt at 
budgettere på et universitet 
fordi der er mange decentrale 
enheder, og fordi vores ind-
tægter i højere grad er politisk 
bestemte end tidligere. Det be-
tyder at vi må lægge et forsig-
tigt budget, men vi strammer 
nu op på procedurerne for at 
forbedre vores evne til at lave 
prognoser, siger Jørgen Hono-
ré. 

Det betyder i praksis at bud-
getchef Thomas Buchvald 
Vind i spidsen for økonomiaf-
delingen som noget nyt vil af-
holde møder med fakulteterne 
hvert kvartal for at få mere de-
taljerede oplysninger om 
blandt andet udviklingen i løn-
omkostninger, investeringer 
og indtægter fra eksternt fi-
nansierede forskningsprojek-
ter. 

Uddan de ansatte
Poul Erik Krogshave, TR-re-
præsentant for medlemmer af 
Teknisk Landsforbund og 
næstformand for Hovedsamar-
bejdsudvalget, er glad for at 
den positive udvikling i økono-
mien betyder at der kan an-
sættes flere hvilket kan lette 

arbejdspresset rundt omkring. 
Han mener at noget af det sto-
re overskud skal bruges til løn-
forbedringer og til bedre mu-
ligheder for kompetenceudvik-
ling for de ansatte.

Der er som en del af den nye 
organisationsstruktur for KU 
planer om at oprette en Hu-
man Resource-afdeling (HR) 
som afløser for Personaleafde-
lingen, men de ansatte venter 
spændt på at få at vide hvad 
den nye afdeling skal gøre an-
derledes end i dag.

Ifølge Krogshave er meldin-
gen fra rektor at den nye HR-
direktør skal ansættes først 
hvilket vil ske i løbet af som-
meren.

»Vi har svært ved at se hvad 
der konkret menes med en 
HR-afdeling. Vi forventer at 
den vil gavne personale- og ar-
bejdsforholdene generelt og 
ikke kun personaleadministra-
tionen,« siger han. 

Mere i løn, tak
Leif Søndergaard, AC-fællestil-
lidsmand og medlem af HSU 
for det videnskabelige perso-
nale, er enig i at kompetence-
udvikling er vigtig, men mener 
desuden at overskuddet vil 
skabe pres for at få forbedret 
lønforholdene specielt for lek-
torerne. Der skal forhandles 
ny overenskomst i marts 2008.

»Vi hører at kravet er løn, 
løn og atter løn. Løngabet er 
blevet alt for stort i forhold til 
det private og for eksempel 

specialkonsulenter i den of-
fentlige administration,« siger 
han. 

Det bekræfter en ny under-
søgelse lavet af Akademiker-
nes Centralorganisation. Den 
viser at lektorlønningerne er 
steget med 15 procent i perio-
den 2000 til 2006. Det svarer 
stort set til prisudviklingen. Til 
sammenligning er de statslige 
kontorchefers løn steget med 
25 procent i samme periode og 
professorernes med 23 pro-
cent. 

Ifølge budgetchef Thomas 
Buchvald Vind var det gamle 
KU’s egenkapital ved udgan-
gen af 2006 på 345 millioner 
kroner og med fusionen med 
Den Kongelige Veterinær- og 
Landbohøjskole og Det Farma-
ceutiske Universitet stiger den 
til samlet 450 millioner kro-
ner.

clba@adm.ku.dk

Fusions- 
budgettet  
holder
SPARSOMMELIGHED – 16 millioner kroner 
lød buddet på hvad det ville koste at sikre at de 
administrative systemer ville fungere efter Køben-
havns Universitet, Den Kongelige Veterinær- og 
Landbohøjskole og Det Farmaceutiske Universitet 
fusionerede ved årsskiftet. 

Nu står det klart at opgaven kunne klares for  
8,7 millioner kroner.

»Vi var usikre på omfanget af en række aktivite-
ter da vi lavede fusionsbudgettet tilbage i 2006, så 
vi lavede et pessimistisk skøn, men tingene er gle-
det lettere igennem end troet,« siger Nicolai Kragh 
Pedersen, chef for Fusionssekretariatet.

Fusionsbudgettet er finansieret ved brug af KU’s 
egenkapital, så det mindre pengeforbrug betyder 
blot at trækket fra bankkontoen bliver lidt mindre.

Ifølge Nicolai Kragh Pedersen kan man ikke ud 
fra det mindre forbrug på sikker drift udlede at fu-
sionen samlet set bliver billigere at gennemføre 
end oprindeligt forventet.

Fusionssekretariatet fastholder derfor det oprin-
delige budget på 189 millioner kroner for årene 
2007–2009. Herunder en reserve på 52,5 millio-
ner kroner.

»Noget bliver sikkert billigere og andet dyrere, 
men vi er nu kommet længere med vores analyser 
end da budgettet oprindeligt blev lagt, så vores 
skøn er mere sikkert i dag,« siger Nicolai Kragh Pe-
dersen.   

clba@adm.ku.dk
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600 millioner 
gange tak
Det Sundhedsvidenskabelige  
Fakultet har fået 600 millioner 
kroner af Novo Nordisk Fonden  
til etableringen af nyt protein-
forskningscenter

gang med at indrette det helt 
nye The Novo Nordisk Founda-
tion Center for Protein Re-
search. Det 4.000 kvadratme-
ter store center skal stå klar i 
bygning 6 på Panum i 2008 og 
får mere end 100 medarbejde-
re. Fakultetet håber at forhol-
dene vil tiltrække de bedste 
proteinforskere fra ind- og ud-
land.

»En drøm er gået i opfyldel-
se. Tak for at tænke fremsynet 
og tak for at give grundforsk-
ningen i proteiner et løft,« sag-
de Ulla Wewer til Ulf J. Jo-
hansson, formand for Novo 
Nordisk Fonden og løftede ar-
mene i vejret i triumf under et 
bragende bifald.

 
Ansættelser venter
Det nye center kommer ifølge 
Ulla Wewer til at bestå af en 
afdeling med i alt ca. 100 
medarbejdere heraf 30-35 for-
skere med topmoderne facili-
teter der skal stå for fremstil-
ling af proteiner til forsknings-
brug og fem separate forsk-
ningsgrupper med hver deres 
fokus inden for proteinforsk-
ning.

Lederne af to af grupperne 

er på plads. Det bliver profes-
sor Matthias Mann fra Max-
Planck Instituttet i München 
der tilknyttes på deltid, så han 
kan fortsætte sit virke i Tysk-
land. Han forsker i proteomics 
hvor han kigger på et stort an-
tal proteiners interaktion sam-
tidig.

Leder af forskningsgruppe 
to bliver professor Søren 
Brunak fra DTU der ligeledes 
bliver ansat på deltid så han 
samtidig kan arbejde videre på 
DTU. Han benytter enorme 
computere i sin forskning til at 
lave modeller af proteinernes 
vekselvirkninger i forsøget på 
at finde forskellige sygdoms-
mønstre.

De tre sidste forskningslede-
re rekrutteres internationalt i 
løbet af 2008 og 2009. Lokke-
maden er 15 millioner kroner 
til at starte hver af de tre sidste 
grupper op og fire-fem millio-
ner til forskning årligt.

Inden skal de op til 40 år 
gamle bygninger på Panum In-
stituttet dog renoveres. Fakul-
tetet har endnu ikke overblik 
over hvad den samlede reg-
ning bliver, men ifølge Ulla 
Wewer vil det koste alene 20-

MILLION DOLLAR BABY – 

Dekan Ulla Wewer fra Det 

Sundhedsvidenskabelige Fakul-

tet modtager kæmpechecken 

fra Novo Nordisk Fondens for-

mand Ulf J. Johansson. Det er 

historiens største private penge-

gave til forskning.

30 millioner kroner at udskifte 
ventilationssystemet. Lokaler-
ne bliver ledige i forbindelse 
med Campusplanen der bety-
der at Det Sundhedsvidenska-
belige Fakultet skal rykke sam-
men på mindre plads.

Rektor Ralf Hemmingsen lo-
vede på pressemødet at ledel-
sen vil hjælpe med at løfte op-
gaven.

»Universitetet vil bakke op 
med en bevilling så bygningen 
kan blive klargjort hurtigst 
muligt,« sagde han.

    
Tiltrækningskraft
Manden med checken, Ulf J. 
Johansson, formand for Novo 
Nordisk Fonden, blev af åben-
lyse årsager mødt af klapsalver 
da han gik på talerstolen for at 
forklare hvorfor fonden har 
besluttet at være så rundhån-
det og hvorfor valget faldt net-
op på Det Sundhedsvidenska-
belige Fakultet.

Det hænger sammen med at 
fakultetet har lavet et grundigt 
projektarbejde; der er allerede 
kompetente forskere i regio-
nen; Danmark er med i den in-
ternationale front; fondens 
formue er vokset med 50 pro-

cent de seneste år, så der var 
nogle penge der skulle bræn-
des af; og så er proteinforsk-
ning inde i en rivende udvik-
ling med mange nye mulighe-
der for at behandle alvorlige 
lidelser. 

Selv om Novo Nordisk ikke 
har fortrinsret til eventuelle 
forskningsresultater, mener 
Ulf J. Johansson at det er en 
fornuftig investering for virk-
somheden bag fonden.

»Målet er ikke at etablere en 
Novo Nordisk forskningsafde-
ling på Københavns Universi-
tet. Vi har en interesse i at ska-
be et internationalt forsk-
ningsmiljø, og det kræver kon-
kurrence hvis vi skal kunne til-
trække de bedste forskere til 
regionen, og at vi uddanner de 
bedste. Hvis Novo ikke kan få 
kompetente medarbejdere, må 
de gå et andet sted hen,« siger 
han. 

Ulla Wewer bekræfter at KU 
ejer rettighederne til alle 
forskningsresultater og at de 
nye forskere får samme rettig-
heder og pligter som alle an-
dre forskere på universitetet. 

clba@adm.ku.dk

Ekstern bevilling

Proteinernes pixibog

• Proteiner er store molekyler med et væld af funktioner i mennesket.

•  De mest kendte er hæmoglobin (der transporterer ilt i blodet) og insulin (som re-

gulerer blodsukkeret).

•  Menneskets 30.000 gener danner grundlaget for proteinerne. Proteiner dannes ved 

at sammenkoble aminosyrer efter instruktioner der findes i genet for hvert enkelt 

protein.

•  Der findes sandsynligvis mellem 100.000 og flere millioner proteiner fordi de findes 

i forskellige varianter eller kan spaltes op.

•  En lille forandring kan ændre et proteins funktion væsentligt og måske være afgø-

rende for om et menneske bliver sygt eller ej.

•  Lidelser som Alzheimers demens og kogalskab er eksempler på proteinbetingede 

sygdomme.

•  De fleste lægemidler virker ved at aktivere eller bremse proteiner i kroppen, så det 

er vigtigt at kende deres opbygning og form så de kan skræddersyes helt præcist 

da der ellers opstår bivirkninger.

Kilde: Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 

GAVMILDT

Af Claus Baggersgaard

En gave på 600 millioner kro-
ner giver åbenbart en uimod-
ståelig lyst til at sige tak og 
smile meget bredt. I hvert fald 
hvis du er dekan på Det Sund-
hedsvidenskabelige Fakultet 
og lige har fået en check på det 
enorme beløb fra Novo Nor-
disk Fonden i hænderne.

Ulla Wewer havde så svært 
ved at skjule sin glæde over at 
den største danske private 
pengegave til forskning no-
gensinde var i hus at selv vi-
denskabsministeren ikke kun-
ne undgå at bemærke det. 

»Når du kigger på dekanen, 
er der vist ingen tvivl om at 
det her er en meget glædelig 
begivenhed både for Køben-
havns Universitet og resten af 
Danmark,« sagde Helge San-
der (V) på pressemødet den 
30. april.

Og Det Sundhedsvidenska-
belige Fakultet har virkelig no-
get at smile af. Med de 600 
millioner kroner i hånden til 
indkøb af udstyr og til grund-
forskning kan man nu gå i 
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Resultater fra den nys hjem- 

vendte forskningsekspedition  

Galathea 3 kan opleves på  

Zoologisk Museum

FORMIDLING

Af Rikke Danø

GALATHEA er en ny særudstilling på Zoologisk 
Museum der blev åbnet den 26. april 2007, da-
gen efter Vædderens ankomst til København. 

Udstillingen tager udgangspunkt i Galathea 
3-ekspeditionen (august 2006 – april 2007) og 
sætter ufokus på hvad det vil sige at være for-
sker. Det er således ikke de enkelte forsknings-
projekter og deres resultater der fokuseres på, 

men mere hvad det er der driver en forsker og 
hvem mennesket bag forskeren er. 

Forskerbyen, som containerne på Vædderens 
agterdæk blev kaldt, er i udstillingen blevet 
genskabt, og her kan publikum via de opstillede 
videoskærme møde ti forskere der har været 
med på Galathea. Men man møder dem i en an-
den sammenhæng end den man kender fra me-
dierne. På videoskærmene kan du stille dem fi-
losofiske, personlige og etiske spørgsmål. 

Fx kan du spørge dem om de mener at for-
skere er klogere end andre mennesker. Om de 
tror på Gud eller om de selv synes de er nørde-
de. Forskerne fortæller også om deres forsk-
ningsprojekt på Galathea 3. Det er ikke bare 
forskerne fra Galathea 3 du kan stille spørgs-
mål. Her er også en forsker fra Galathea 2, og 
endda en fra Galathea 1!

Udstillingen er suppleret med forskningsud-
styr, illustrationer, præparater og et akvarium 
med levende dolkhaler, og som noget helt unikt 

EFTERSPIL

Af Claus Baggersgaard og  

Ida Alsing

Bølgerne er gået højt efter 
forskningsskibet Galathea 
vendte tilbage til hjemlige far-
vande, og professor Katherine 
Richardson fra Københavns 
Universitet (KU) og togtleder 
på dele af rejsen er havnet 
midt i orkanens øje.
 Morgenavisen Jyllands-Po-
sten har nemlig klaget til rek-
tor på KU over en kronik hun 
er medforfatter af i Berlingske 
Tidende hvor hun kritiserer 
mediekonceptet for Galathea 
Ekspeditionen. Blandt andet 
mener hun at nogle få danske 
medier reelt har haft monopol 
på at skrive om rejsen og har 
forment alle andre mediesel-
skaber adgang ombord.
 John Martinsen, chef for Di-
rektørsekretariatet på KU, be-
kræfter at rektoratet har mod-
taget en henvendelse angåen-
de Katherine Richardson der 
nu får mulighed for at forklare 
sig hvorefter rektor vil svare 
Jyllands-Posten.

Ufrivillig hovedperson
Henrik Thomsen, chefredaktør 
på Jyllands-Posten, ønsker ik-
ke at udtale sig om sagen, men 
det fremgår dog af JP`s evalu-
eringsrapport at avisen mener 
at kronikken er fuld af faktuel-
le fejl og urigtige påstande.    
 »Alle danske medier har 
haft muligheden for at deltage 
i Galathea Ekspeditionen. For-
ud for ekspeditionen blev 
samtlige medier inviteret med, 
men kun mediepartnerne tog 
imod invitationen. Præmissen 
er altså lodret forkert,« står 
der i rapporten.
 Klagen får ikke Katherine 
Richardson til at ændre sin op-
fattelse.
 »Det kan godt være der har 
været en udbudsrunde, men 
nogle medier er blevet givet 
rettigheder som ekskluderer 
andre. Fire medier har reelt 
dækket turen, mens alle andre 
er blevet holdt ude,« siger 
hun.
 Hun afviser at der er tale om 
en konflikt mellem hende og 
de andre forskere på den ene 
side og JP på den anden.
 »Jyllands-Posten har tilsyne-
ladende ikke fået det ud af tu-
ren som avisen forventede, og 

det har været en evig kilde til 
konfrontation og spændinger 
undervejs. JP har erklæret eks-
peditionsfonden og søværnet 
krig, og jeg er røget ind i slip-
strømmen fordi jeg har skrevet 
en kronik som nogen ikke kan 
lide,« siger Katherine Richard-
son.
 Jordomsejlingen var oprin-
deligt Jyllands-Postens ide, 
men Dansk Ekspeditionsfond 
overtog rettighederne til medi-
edækningen for 1,5 millioner 
kroner samtidig med at JP fik 
to ekstra pladser ombord og 
ret til at udpege et medlem af 
fondens bestyrelse.

Alle kunne byde
Ifølge Jens Claus Hansen, se-
kretariatetschef for Dansk Eks-
peditionsfond, er det korrekt 
at der  blev gennemført en ud-
budsrunde hvor alle medier 
havde mulighed for at byde 
ind. 
 Målsætningen var at få så 
mange og så brede medier 
med som muligt under hen-
syntagen til det begrænsede 
antal pladser.
 Der skulle et tv-medie med 
på turen, men da Danmarks 
Radio ikke ønskede at deltage, 

måtte de andre medier tage 
over med TV2 Vejret i spidsen.     
 »Jeg er enig med Katherine 
Richardson i at formidlingen 
kunne have været bedre end 
tilfældet er. Jeg kan ikke forstå 
at man ikke greb chancen for 
at lave mere tv fra jordomsej-
lingen, men der ligger heldig-
vis masser af råbånd, så jeg hå-
ber stadig at nogen på et tids-
punkt laver  film,« siger han.
 Carsten Broder Hansen, 
medlem af bestyrelsen i Dan-
ske Videnskabsjournalister, 
mener at Jyllands-Posten næp-
pe er uden skyld i problemer-
ne med formidlingen. Han sy-
nes at det ville have været na-
turligt at et medlem af for-
eningen var blevet inviteret 
med, men der kom aldrig en 
henvendelse.

 »Jyllands-Posten satte sig 
meget tungt på projektet fra 
starten, og dagbladene var ik-
ke interesseret i at få andre 
end deres egne journalister 
med ombord,« siger han. 

Ugennemtænkt koncept 
Katherine Richardson mener 
at det største problem for for-
midlingen af Galathea-ekspe-
ditionen var at det ikke stod 
klart hvilke budskaber man 
gerne ville have ud.
 »Et eller andet sted var der 
nogen der ikke tænkte koncep-
tet ordentligt igennem fra star-
ten. Man har ikke gjort sig 
klart hvem man gerne ville 
formidle til, og hvilke budska-
ber man gerne ville ud med. Vi 
skal ikke styre hvad medierne 
skriver. Men man kunne godt 

have gjort sig klart om man 
ville underholde eller fortælle 
om resultater eller om proces-
sen ved at være forsker. Det 
hele blev en pærevælling.«
 Hun undrer sig specielt over 
at der ikke var tv-dækning af 
forskningstogtet. Hvis man 
virkelig gerne ville have de un-
ge til at interessere sig mere 
for naturvidenskab, ville det 
da være oplagt at bruge de un-
ges foretrukne medie. Men var 
det de unge man gerne ville ud 
til, eller var der en anden 
dagsorden? 
 
For stort fokus på fejl
En af dem der har kritiseret 
Galathea-ekspeditionen, er 
journalisten Anders Lund 
Madsen. Han foreslog i en kro-
nik i Jyllands-Posten blandt 

Galathea på Zoologisk Museum

KU-forsker i centrum  
af Galathea-storm 
Katherine Richardson har kritiseret mediernes  
formidling af Galathea Ekspeditionen i en kronik. 
Det har fået Jyllands-Posten til at klage til rektor

SPØRG PROFESSOREN – I Forskerbyen kan 

man via videoskærme stille personlige spørgsmål 

til forskere der har deltaget på Galathea 1, 2 og 

3. Her er det Katherine Richardson. 
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ISFISK – Et fund af sort patagonisk isfisk (D. ele-

ginoides) ved Grønland i 2003 var en kæmpesen-

sation som pustede nyt liv i diskussionen om 

hvorvidt polare organismer kan migrere gennem 

troperne i de kolde dybe vandmasser på over 

1.000 meters dybde. 
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kan Zoologisk Museum vise mange af de gen-
stande som de to første Galathea-ekspeditioner 
bragte hjem for 50 og 150 år siden. I museets 
magasiner findes ekspeditionskasser, gamle 
journaler, præparater i sprit, skitser og mæng-
der af andet materiale hjembragt fra Galathea 1 
(1845-1847) og Galathea 2 (1950-1952). 

Urbløddyr og ålekvabbe
Galathea 1-ekspeditionen hjembragte den dan-
ske naturhistoriker P.W. Lunds meget omfat-
tende samling af dyre- og menneskeknogler fra 
Brasiliens huler. Dele af samlingen var udstillet 
i det gamle Zoologiske Museum i Krystalgade, 
men har ikke været vist siden flytningen af mu-
seet i 1970. På Galathea-udstillingen vises igen 
nogle af de spektakulære og også videnskabe-
ligt meget interessante fund. Desuden udstiller 
vi nogle af de fantastisk smukke illustrationer 
som Galathea 1-ekspeditionens to illustratorer 
frembragte. 

Den største enkeltopdagelse der blev gjort på 
Galathea 2-ekspeditionen var fundet af urblød-
dyret, Neopilina galatheae, som blev fanget på 
3.600 meters dybde nord for Panamagolfen og 
som blev en verdensbegivenhed. 

Fra Galathea 3 vises en antarktisk ålekvabbe 
– en helt ny fiskeart indfanget ved Antarktis. 
Herudover kan man læne sig tilbage og nyde en 
audiovisuel tur under havets overflade. Muse-
ets to hvalskeletter er forvandlet til filmlærre-
der i et multimedie-show med billeder og lyde 
fra havet. Et andet sted kan man fortabe sig i en 
audiovisuel installation lavet af lydkunstneren 
Harald Viuff, inspireret af kunstnerens ophold 
på Vædderen og suppleret af Anne Haastrup 
Hansens visuelle effekter.

Rikke Danø er cand.scient. og formidlingsmedar-
bejder på Zoologisk Museum. Udstillingen er åben 
tirsdag til søndag kl. 10-17.

andet at man skulle have ero-
bret et stykke af Antarktis for 
at gøre ekspeditionen mere 
eventyrlig og appellerende til 
de unge. 
 »Jeg er meget enig med An-
ders Lund Madsen, for jeg sy-
nes heller ikke at vi fik det ud 
af det som jeg havde håbet. 
Men vi havde forskellige for-
ventninger til hvad vi skulle 
have ud af det. Det han taler 
om, er underholdning og har 
ikke noget med forskning at 
gøre, men jeg forstår godt 
hans frustration,« siger Kathe-
rine Richardson.
 Mange af de historier som 
slog igennem i medierne, 
handlede om ting der gik galt 
undervejs. For eksempel da 
nogle forskere tabte noget ud-
styr. Og den type historier byg-
ger blandt andet på journali-
sternes manglende kendskab 
til forskernes hverdag. 
 »Når man lever af at kaste 
dyrt elektronisk udstyr på en 
tynd wire ud i havet – og salt-
vand og elektronisk udstyr er 
ikke gode venner – så går det 
altså galt. Ikke kun engang 
imellem, men stort set hver 
dag. Og det store fokus på 
ulykker fjerner fokus fra det 

spændende ved forskning som 
er processen.«
 Man kunne have gjort mere 
for at bygge bro mellem for-
skerne og journalisterne, me-
ner Katherine Richardson. 
Man kunne for eksempel have 
haft coaching ombord, og på 
den måde hjulpet formidlin-
gen. Så kunne der måske være 
kommet flere historier om 
hvad det vil sige at forske. 
Men når det så er sagt, ser Ka-
therine Richardson stadig eks-
peditionen som en kæmpe suc-
ces.
 »Det er utrolig nemt i Jante-
lovens hjemland at være kri-
tisk over for projektet. Men i 
de fremmede havne vi kom til, 
var de målløse over at vi kun-
ne få så stort et projekt op at 
stå. Det er typisk dansk med 
alt det fnidder-fnadder om 
hvad vi ikke fik. Herregud, der 
er da ting der kunne have væ-
ret bedre. Men hvis man opfyl-
der alle sine mål, så har man 
ikke sigtet højt nok. Nu har vi i 
stedet lært noget som vi kan 
bruge senere hen.«

clba@adm.ku.dk

HVALSKELETBIF – Museets to store hvalske-

letter er omdannet til et multimedie-show med 

billeder og lyd fra havet. 

NANOBJØRNE – På udstillingen vises forsk-

ningsudstyr, illustrationer, præparater og et 

akvarium med levende dolkhaler indfanget på 

ekspeditionens sidste etape. Her er det en gengi-

vet forstørrelse af de mikroskopiske bjørnedyr. 
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Galathea 3 – to successer og en fiasko

»…vi er forbavsede over, at dansk licensbetalt TV kan 

fravælge(s) deltagelse i formidling af et så storstilet offentligt 

projekt som dette. Man kan yderligere give sig til at spekulere 

over, hvorfor formidlingen af ekspeditionen næsten udelukken-

de blev varetaget af tre danske aviser og et privat TV-produkti-

onsselskab. Konstruktionen er besynderlig, fordi man derved 

har lagt »ansvaret« for hele formidlingen af et højt profileret 

og statsstøttet prestigeprojekt ud til nogle få udvalgte medier, 

hvis egentlige formål er at tjene penge. Ud over ansvaret har 

man reelt givet få privilegerede danske medier monopol og har 

dermed forment alle andre medieselskaber – danske som uden-

landske – adgang ombord. Derfor har ekspeditionen kun van-

skeligt kunnet profileres internationalt, og ingen af de ombord-

værende medier har haft et incitament til at promovere ekspe-

ditionen over for den udenlandske presse og lokalbefolkningen 

under de mange havneophold…« 

Uddrag fra Lars H. Hansen og Katherine Richardsons kronik i 

Berlingske Tidende den 25. april.

Galathea er også en opdagelsesrejse

»…Der burde udarbejdes en folder med konkrete gode råd til 

forskerne om hvordan journalister arbejder og tænker. Hvad er 

’en god historie’, og hvordan kan de selv være med til at ’sælge 

den’ til formidlerne om bord? Samtidig kunne man aflive nogle 

af de myter, som forskerne har med i bagagen, når de går om 

bord. Mange af forskerne brokker sig over, at journalisterne 

skriver for lidt om forskningen og for meget om bingo og bad-

ning. Der må etableres en forståelse for og respekt omkring, at 

Galathea OGSÅ er en opdagelsesrejse…«

»…Togtlederens rolle i forhold til formidlerne må præciseres. 

Det var vor forventning, at togtlederne også ville være formid-

lernes togtledere. Det har togtlederne ikke hidtil været. De er 

oplevet som forskernes togtledere. Der huskes ikke ét eneste ek-

sempel på, at et formidlingshensyn blot har været sidestillet 

med et forskningshensyn. Af hensyn til formidlingen er elemen-

ter af eventyr afgørende…«

»… Da gummibådspladserne på Antarktis skal fordeles, beslut-

tes det at prioritere søværnsbesætningens muligheder for at ta-

ge turistbilleder højere end mediernes opgaveløsning. Konse-

kvensen er, at medierne først kommer i land langt ud på afte-

nen, da lyset stort set er væk…«

Uddrag fra Morgenavisen Jyllands-Postens evalueringsrapport

KUs bidrag til ekspeditionen

14 projekter på Galathea 3 blev ledet af forskere fra KU. Der var 

desuden forskere fra KU med i flere andre projekter som blev le-

det af forskere fra andre institutioner. Her kan du se en liste 

over de projekter der blev ledet af KU-forskere.

• Bundfauna i Salomonhavet

• Bæredygtig brug af ressourcer

• Dybvandsfisk

• Dyreplanktonparasitter

• Fiskefysiologi

• Fuglediversifikation

• Furealger
• Mineraler fra Jordens indre
• Kultur og katastrofe
• Tranquebar

• Plantepopulationer – Galápagos og Isla de la Plata
• Protister
• Stemmer fra graven
• Tidligt liv i Antarktis 

Hvis du vil se en nærmere beskrivelse af de enkelte projekter og 

af hvem der ledede dem, kan du gå ind www.ku.dk/galathea/. 

Du kan også finde projektbeskrivelser på Galathea-ekspeditio-

nens egen hjemmeside www.galathea3.dk

Fakta

Dokumentation

HAVFORSKER – Katherine Richardson synes at 

forskningsformidlingen af resultaterne af 

jordomsejlingen har været for tynd. 

Selv har hun været leder af forskningsprojektet 

der skulle måle kulstofkredsløbet rundt på jord-

kloden under Galathea 3 Ekspeditionen. 

Her bruser og bobler det omkring korallen i glas-

set. Verdenshavene har indtil nu kunnet absorbe-

re noget af den øgede mængde CO2 i atmosfæ-

ren, men Katherine Richardson er bekymret for  

at global opvarmning vil få havene til at afgive  

kuldioxiden. Korallerne vil dermed ætse op som 

tænder i et glas cola.
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KU mangler 2.500 læsepladser 
SELVSTUDIEPLADSER

Af Claus Baggersgaard

Der er nu endelig udsigt til at 
de studerendes kamp om at 
finde et sted at kaste sig over 
bøgerne mellem forelæsninger 
og holdtimer bliver lidt mindre 
blodig end tidligere i universi-
tetets mere end 525 år lange 
historie. 

Den første optælling nogen-
sinde af antallet af læseplad-
ser, eller selvstudiepladser 
som administrationen ynder at 
kalde dem, er netop gennem-
ført. Resultatet er ikke just op-
løftende læsning for fortalerne 
af vigtigheden af et godt stu-
diemiljø. Til gengæld har det 
skabt opmærksomhed om og 
vilje til at gøre noget ved det 
elendige studiemiljø.

3.500 selvstudiepladser har 
det gamle KU at tilbyde de me-
re end 33.000 studerende, 
men der er stor forskel på hvor 
spidse albuer der skal til for at 
få en plads på det enkelte fa-
kultet. 

På Humaniora må lidt over 
12 studerende kæmpe om 
hver stol, mens der kun er 
knap seks studerende per 
plads på Teologi. 

De pladser der findes på Kø-
benhavns Universitetsbiblio-
tek er dog ikke medregnet. 

Til sammenligning er tallet 
4,5 studerende per selvstudie-
plads på Det Biovidenskabeli-
ge Fakultet for Fødevarer, Ve-
terinærmedicin og Naturres-
sourcer (tidl. KVL).

Oveni viser optællingen at 
der er himmelvid forskel på 
hvilke forhold fakulteterne til-
byder de få privilegerede der 
finder et sted at sidde.

»Vi har set inventar helt til-
bage fra halvtredserne og bor-
de og stole lavet til folkeskole-
elever der følgelig var alt for 
lave,« siger Jan Friis Jensen 
der har stået for optællingen.

Planen skrider frem 
KU’s Uddannelsesstrategiske 
Råd (KUUR) med prorektor 
Lykke Friis som formand har 
bevilget 6,5 millioner kroner i 

år til at oprette flere selvstu-
diepladser og installere tråd-
løst internet. 

Ifølge Thorkil Damsgaard 
Olsen, kommitteret for rekto-
ratet, har fakulteterne selv bi-
draget med betydelige beløb. 
Det betyder at arbejdet er i 
fuld gang, og der vil være op-
rettet 1.000 nye pladser allere-
de den 1. september i stedet 
for ved årets udgang, hvis alt 
falder i hak. Thorkil Damsga-
ard Olsen garanterer at mindst 
halvdelen er klar til det nye se-
mester, heriblandt 350 på Kø-
benhavns Universitetsbibliotek 
Nord (KUB Nord) der er Fa-
kultetsbibliotek for natur- og 
sundhedsvidenskaberne.

»Vi råder nu bod på de dårli-
ge forhold ved at give alle selv-
studiepladser et løft, nogle 
med helt nye borde, stole og 
lamper, andre ved at det tråd-
løse netværk udbygges væ-
sentlig og der opsættes flere 
stikkontakter til bærbare com-
putere,« siger Thorkil Dams-
gaard Olsen.

Studiemiljø

Nye minimumsstandarder for selvstudiepladser

1.  Læse- og skriveplads med et bord, der måler 92×62cm, en bordlampe med fleksarm, en polstret 

kontorstol på hjul der kan indstilles i højden. Adgang til el-stik og trådløst internet.

2.  Specialeplads med et bord der måler 122×72cm, en bordlampe med fleksarm, en polstret kontor-

stol på hjul der kan indstilles i højden. Adgang til el-stik, trådløst internet, personligt skab og 

bogreol.

3.  Læse- og gruppearbejdsplads i åbne arealer med lavt møblement. Polstrede sammenhængende 

siddepladser. Lavt bord i forskellige størrelser. Adgang til el-stik og trådløst internet. Pladserne 

afskærmes med planter og skærmvægge.

4.  Læse- og gruppearbejdsplads i åbne arealer. Let, stabil og vedligeholdelsesvenlig stol i alumini-

um med kunststof på sæde og ryg. Adgang til el-stik og trådløst internet. Pladserne afskærmes 

med planter og skærmvægge.

Arbejdsmiljøsektionens undersøgelse

  

 Fakultet Antal selvstudie- Antal studerende Antal studerende

  pladser på institutter, (inkl. studerende per selvstudieplads

  gangarealer og biblioteker på orlov m.v.)  

 Teologi  157 894 5,69

 Samfundsvidenskab 657 6.455 9,82

 Sundhedsvidenskab 392 3.910 9,97

 Humaniora 970 11.950 12,32

 Naturvidenskab 802 6.117 7,63

 Jura 521 4.033 7,74

 I alt 3.499 33.359 9,53

De to nye fakulteter er ikke med i undersøgelsen (red.)

God start
Pernille Skipper, næstformand 
for Studenterrådet, har som 
medlem af KUUR været med 
til at beslutte hvordan de 6,5 
millioner kroner skulle bruges, 
og hun er godt tilfreds med at 
størstedelen af pengene går til 
flere selvstudiepladser.

»Du skal have en arbejds-
plads for at føle en tilknytning 
til dit studium, så vi er glade 
for at der langt om længe sker 
noget. Det er en god start, men 
det er vigtigt at det fortsat pri-
oriteres de kommende år når 
det ikke længere er den nye 
gode ide,« siger Pernille Skip-
per.

Hun mener at et rimeligt an-
tal selvstudiepladser ville være 
7.000. Det ville betyde at det 
gamle KU kommer ned på én 
plads per 4,5 studerende som 
på Det Biovidenskabelige Fa-
kultet. 

Trine Sofie Nielsen, for-
mand for De Studerendes Råd 
på Det Biovidenskabelige Fa-
kultetet, vil dog gerne have 
endnu flere pladser.

»Det fungerer i dag, men ik-
ke optimalt, hvilket også kan 
ses af den undervisningsmiljø-
vurdering vi afsluttede i efter-
året 2006. Vi har derfor klart 
givet udtryk for – både til le-
delsen her og til prorektor Lyk-
ke Friis – at vores største ønske 
er flere pladser,« siger hun.

En del af problemet er må-
ske at rygtet om de noget bed-
re pladsforhold har spredt sig, 
så mange der ikke studerer på 
fakultetet, kommer der og læ-
ser alligevel.

Thorkil Damsgaard Olsen 
mener at 4,5 plads per stude-
rende bør være et minimum, 
så han håber at KU’s bestyrelse 
vil afsætte en pose penge til 
næste år så man kan fortsætte 
arbejdet. Derudover opfordrer 
han de studerende til at indgå 
aktivt i arbejdet med at få for-
bedret studiemiljøet på deres 
studium, blandt andet ved at 
forhandle med den lokale le-
delse.

clba@adm.ku.dk

1.000 nye  
pladser er på vej 
i år. Det bringer 
antallet op på 
4.500, men for-
holdene er først 
acceptable når 
antallet når 
7.000 

FOTO FRA STUDIEGÅRDEN PÅ JURA: POLFOTO



UNIVERSITETSAVISEN 7  ·  2007    11

NY KARAKTERSKALA

Af Kristoffer Holm Pedersen

Hvis du af og til bruger udtryk 
som »det er til UG« eller »hun 
er et omvandrende 13-tal,« så 
skal du vænne dig af med at 
gøre det til den 1. september. 
Der træder nemlig den nye 
syvtrins karakterskala i kraft. 
Og det kræver ikke blot at vi 
skal til at vænne os til en helt 
ny talrække, men også at vi 
skal til at øve os i en helt ny 
måde at tænke karakterer på.

Det var hovedbudskabet på 
det infomøde som KU onsdag 
den 9. maj på CSS havde invi-
teret studerende, undervisere, 
censorer og studieadministra-
tivt personale med til.

Prodekan Katherine Ri-
chardson fra NAT, formand for 
den karakterkommission der i 
2004 afleverede en betænk-
ning om den nye karakterska-
la, fortalte om arbejdet med at 
revidere 13-skalaen og om 
hvorfor kommissionen havde 
fundet at en ny karakterskala 
er nødvendig:

For det første er den gamle 
13-skala ikke internationalt 
anvendelig. Dels er der for 
mange karakterer i den hvilket 
giver problemer når man skal 
omregne til den fælleseuropæ-
iske ECTS-skala, og dels har 
udlandet svært ved at forstå 
den danske »undtagelseska-
rakter« som 13-tallet i virkelig-
heden er, fortalte Richardson.

For det andet anvendes 13-
skalaen ikke ens fra fag til fag, 
hvilket Richardson stemplede 
som direkte unfair:

»På Matematik bruger de 
hele skalaen når de giver ka-
rakterer. Men når man som 
studerende går til eksamen på 
Dansk, har man nærmest 8 
stemplet i panden,« sagde 
hun.

For det tredje bliver 13-ska-
laen ikke brugt absolut selv 
om det faktisk er meningen. 
Det skyldes at der ikke er no-
gen faste mål for hvad en 
»god«, »middel« og en »frem-
ragende« præstation dækker 
over.

Og endelig er der gået infla-
tion i 13-skalaen hvilket kunne 
tyde på at der er sket et skred 
imellem de enkelte karakterer 
fordi de ligger for tæt på hin-
anden.

Målopfyldelse
Der var med andre ord brug 
for en ny, absolut karakterska-
la der havde klart definerede 
mål, fortalte Richardson. Der-
for udarbejdede Karakterkom-
missionen syvtrins skalaen der 
adskiller sig fra 13-skalaen ved 
at gå ud fra såkaldte målopfyl-
delser.

I gamle dage når man gik til 
eksamen, startede den stude-
rende de facto på 8 og kunne 
så bevæge sig op eller ned i ka-
raktererne alt efter hvordan 
det gik. 

Den nye skala ser i stedet på 
om eksaminanden har opfyldt 
de mål som hvert studieforløb 
skal sætte for sig selv. Opfyl-
der den studerende alle måle-
ne, får hun topkarakteren 12. 
Har eksaminanden nogle min-
dre væsentlige mangler, får 
hun 10, og så tælles der ellers 
nedad. Det kræver en helt ny 
måde at tænke på for censorer 
og undervisere.

»Som censor skal man spør-
ge sig selv: Kan jeg give den 
her præstation topkarakter? 
Nej, det kan jeg ikke. Hvad og 
hvor meget er det der mang-
ler?,« sagde Katherine Ri-
chardson der slog fast at den 
store udfordring til uddannel-
serne nu er at lave nye studie-
ordninger med helt klare mål-
beskrivelser for hvert studie-
forløb. Uden dem giver målop-
fyldelse nemlig ingen mening.

Kæmpe oplysningsarbejde
Det var Peter Erling Nielsen, 
studieleder på Økonomi, enig 
i. »Målbeskrivelserne skal la-
ves meget omhyggeligt inden 
vi implementerer dem den 1. 
september,« sagde han. 

Peter Erling Nielsen kunne 
også fortælle at den nye karak-
terskala allerede inden sin ind-
førelse havde fået nogle uven-
tede konsekvenser for de stu-
derende på Økonomi der ger-

ne vil undgå at få karakterer 
efter den nye skala:

»De studerende er gået i pa-
nik – de skynder sig at blive 
færdige inden 1. september. Vi 
har aldrig haft så mange spe-
cialeskrivende som vi har nu. 
De afleverer i rasende tempo. 
Det er det bedste der er sket 
for specialesumpen i mange 
år.«

Christina Bruun Andersen 
fra Studenterrådet kunne se 
rigtig gode muligheder i den 
nye karakterskala. Specielt at 
den var absolut og ikke – som 
13-skalaen havde tendens til 
at være – relativ.

»Vi skal som studerende 
vurderes på vores egne færdig-

heder, ikke alle mulige an-
dres,« sagde hun.

Til gengæld mente hun det 
er et problem hvis de nye ka-
rakterer betyder at de stude-
rende der bliver færdige efter 
1. september 2007, kommer til 
at stå dårligere i forhold til 
dem der dimitterer før fordi 
erhvervsliv og arbejdsgivere 
ikke forstår den nye skala. For 
at undgå det skal der en mas-
siv oplysningskampagne over 
for arbejdsgiverne i gang, sag-
de Christina Bruun Andersen.

Fritz Schønau Jørgensen re-
præsenterede censorerne på 
infomødet. Han var ked af at 
se 13-tallet forsvinde, fortalte 
han. Han delte også bekymrin-

gen om kommunikationen af 
den nye karakterskala var god 
nok. Ved folk overhovedet at 
den kommer og hvad den går 
ud på, spurgte han.

Ordstyreren, studieleder på 
Jura, Mette Hartlev, opsum-
merede mødet. Det vigtigste er 
at kommunikere den nye ka-
rakterskala og ideen om må-

lopfyldelse ud til alle berørte 
parter. Det kræver et kæmpe 
oplysningsarbejde som alle fa-
kulteter og studieretninger må 
tage på sig, sagde hun.

Kun på den måde kan man 
sikre sig at indførelsen af den 
nye karakterskala sker til et 
rent 13-tal. Undskyld, 12-tal.

Det gik rigtig godt!  
Du får syv!
12, 10, 7, 4, 02, 0, –3. Den nye 
karakterskala træder i kraft den  
1. september 2007. Den kræver at 
man tænker karakterer på en helt 
ny måde

NERVØSITET – »De studerende er gået i panik – de skynder sig 

at blive færdige inden 1. september. Vi har aldrig haft så mange 

specialeskrivende som vi har nu. De afleverer i rasende tempo. Det 

er det bedste der er sket for specialesumpen i mange år,« fortalte 

studieleder på økonomi, Peter Erling Nielsen på infomøde om den 

nye skala. »De er nervøse for at erhvervslivet ikke forstår den nye 

skala.«

De nye karakterer og hvad de betyder:

1�. Den fremragende præstation 

Karakteren 12 gives for den fremragende præstation 

der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets 

mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler.

10. Den fortrinlige præstation 

Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation 

der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med nog-

le mindre væsentlige mangler.

7. Den gode præstation 

Karakteren 7 gives for den gode præstation der de-

monstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del 

mangler.

4. Den jævne præstation 

Karakteren 4 gives for den jævne præstation der de-

monstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets 

mål, med adskillige væsentlige mangler.

0�. Den tilstrækkelige præstation 

Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstati-

on der demonstrerer den minimalt acceptable grad 

af opfyldelse af fagets mål.

00. Den utilstrækkelige præstation 

Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstati-

on der ikke demonstrerer en acceptabel grad af op-

fyldelse af fagets mål.

–3. Den ringe præstation

Karakteren –3 gives for den helt uacceptable præsta-

tion.

Kilde: www.karakterskala.ku.dk
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Deltag i debatten
Skriv kort og præcist og oplys altid navn, adresse og stilling. Et læ-

serbrev bør være på højst 2.000 enheder med mellemrum eller 300 

ord. Et synspunkt må ikke overskride 4.000 enheder med mellem-

rum 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.

Debat

Bedre støtte til studier 
i udlandet
TAXAMETERTILSKUD – Fra næste sommer 
kan danske studerende få penge med til udlan-
det til at betale for et studieophold på et uden-
landsk universitet. Mulighederne for at læse i 
udlandet skal ikke længere begrænses af uni-
versiteternes udvekslingsaftaler eller af om 
man selv kan betale studieafgiften. Dermed får 
danske studerende fantastiske muligheder for 
at rejse til udenlandske universiteter for at dyg-
tiggøre sig.

I dag tager godt hver tredje universitetsstu-
derende på udlandsophold i løbet af studieti-
den. Studier i udlandet er en fantastisk mulig-
hed for at lære fremmede sprog og kulturer at 
kende. Og samtidig giver det mulighed for at 
opleve ens fag fra en ny side. Men der er to pro-
blemer.

For det første er der få pladser til rådighed. 
De 3.500 danske studerende som er i udlandet 
hvert år gør det typisk gennem udvekslingsafta-
ler som deres danske universitet indgår med et 
universitet i udlandet. Problemet er at der er 
ganske få udvekslingspladser, og mange ansøg-
ninger afvises hvert år. Så mange bliver skuffe-
de og kun få kommer af sted til lige netop deres 
udenlandske drømmeuniversitet.

For det andet er det meget dyrt at rejse ud 

Synliggørelse eller 
skalkeskjul
HUMANIORA – Under overskriften ’Skalke-
skjul’ citeres jeg fejlagtigt (i Universitetsavisen 
nr. 6) for det synspunkt at den forskningsopgø-
relsesmetode jeg selv har været med til at lave, 
er svindel, beregnet på at narre ministeren. 

Det jeg forsøgte at sige var noget andet, nem-
lig at hele øvelsen drejer sig om dokumentati-
on. I disse år stiller omverdenen – og det gæl-
der, som jeg også sagde ved mødet, ikke blot 
Helge Sander, men på globalt plan – skærpede 
krav til humaniora om at dokumentere kvalite-
ten af den forskning der laves. Det vil efter min 
mening være temmelig dumt at nægte at levere 
denne dokumentation, eftersom der ikke er no-
gen grund til at tvivle på at vi kan. 

Derfor går jeg ind for at vi finder en model 
omtrent af den art jeg har været med til at lave 
hvor der gives point efter forskellige ydre, do-
kumenterbare kriterier, og denne (som aftalt i 
udviklingskontrakten) bruges som fordelings-
nøgle for de ti procent der er omfattet af kravet 
herom.

Ikke model for forskningskvalitet
Når jeg alligevel godt kan forstå Sune Aukens 
og Johnny Kondrups protestaktion (og Henrik 
Prebensens argumentation på mødet), er det 

hvis man ikke får en udvekslingsplads. Selvføl-
gelig er der nogle få heldige som selv har råd til 
at betale for et udenlandsk studieophold. Men 
det er altså de færreste som har råd til selv at 
betale over 30.000 kr. om året for at studere på 
eksempelvis Oxford. 

Regeringens forslag løser problemerne. Nu 
kan alle danske studerende tage et beløb sva-
rende til universitetets uddannelsestaxameter 
med til udlandet. I og for sig er det underord-
net, både samfundsmæssigt og for statskassen, 
om den studerende tager sin uddannelse i 
Odense eller i Oxford. Med det nye forslag føl-
ger taxametertilskuddet den studerende.

Jeg håber at mange studerende vil bruge 
denne nye mulighed til at rejse ud og studere 
på universiteter i topklasse. Det skal ikke være 
forbeholdt rige folks børn at kunne tage til ud-
landet for at studere. Derfor skal danske stude-
rende fremover kunne tage taxametertilskud-
det med til et studieophold i udlandet.

Torsten Schack Pedersen, MF og Videnskabsord-
fører for Venstre.

fordi spørgsmålet om dokumentation fra deka-
natets side er blevet lanceret som en ’model for 
forskningskvalitet’ (se overskriften på dekanens 
indlæg i samme nummer af universitetsavisen). 
Denne lancering betyder at den enkelte forsker 
med føje kan føle sig kvalitetsbedømt fra deka-
nens side af den pointsum man ’scorer’ i denne 
opgørelse.

Dette ville imidlertid være helt misvisende 
(som det også fremgår nede i selve dekanens 
argumentation). Der er kun en meget grov og 
upålidelig sammenhæng mellem de dokumen-
terbare kvalitetsstempler den enkelte forsker 
kan samle sig, og den indre lødighed af arbej-
det. Jens Chr. Skou har forklaret hvordan han 
aldrig ville have fået nobelprisen hvis han hele 
tiden havde skullet leve op til bestemte point-
krav fordi det tog syv år inden hans forsknings-
arbejde kronedes med held. Men (som jeg også 
sagde ved mødet) det betød ikke at hans forsk-
ning var elendig de første seks år og så pludse-
lig blev genial det syvende år.

Opgørelsen har derfor ingen mening på indi-
vidplan. Den er imidlertid anvendelig på insti-
tutplan fordi de individuelle urimeligheder i 
nogen grad jævner sig når man lægger tallene 
sammen. Derfor kan det godt være irriterende 
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at se på de urimeligheder der opstår undervejs 
– men det må man leve med i en tid hvor fokus i 
stigende grad forskyder sig fra Sein til Schein, 
fra at være til at se ud af noget. 

Den kyniske konklusion er den at så må man 
koncentrere sig om at se ud af noget og være li-
geglad med at være (det var hvad Universitets-
avisen fik ud af det). Den realistiske konklusion 
er at man må bruge noget mere energi på at 
synliggøre det man laver. Det er det der er mit 
synspunkt. Men det betyder ikke at man skal 
falde for fristelsen til at sætte synlighed lig med 
kvalitet.

Peter Harder, professor, Institut for Engelsk, Ger-
mansk og Romansk.

Detailstyring kvæler 
universiteterne
ÅBENT BREV TIL SANDER – Som studeren-
de i landets universitetsbestyrelser oplever vi 
detailstyringen af landets universiteter på tæt 
hold. Vi er skuffede over at regeringen ikke har 
levet op til sine egne mål.

Regeringens begrundelse for den nye univer-
sitetslov anno 2003 var at skabe større selvstyre 
til landets universiteter og handelshøjskoler, 
men virkeligheden er en helt anden. Detailsty-
ringen er blevet langt værre end før strukturæn-
dringerne. Det er dybt kritisabelt at regeringen 
ikke lever op til sin egen intention med den nye 
universitetslov anno 2003. 

Intentionen med den nye universitetslov i 
2003 var at give universiteterne en større selv-
stændighed med et ønske om at de skulle kon-
kurrere med hinanden. Bagefter har man så 
gradvist fjernet flere og flere konkurrencepara-
metre ved at detailstyre universiteterne. 

Regeringen lovede at der med den nye uni-
versitetslov skulle følge en forenkling af regler-
ne, men det modsatte er sket. De ansatte på 
universiteterne knokler med alle de komplice-
rede regler der skal opfyldes. Samtidig forsøger 
universiteterne at leve op til ministeriets kon-
stante korte høringsfrister. Det eneste vi opnår 
på universiteterne er at medarbejderne bliver 
stressede, og der bliver lavet alt for mange ’hal-
ve’ løsninger.

De studerende tager afstand fra at Folketin-
get og regeringen gør sig til herre over under-
visning og forskning på højeste niveau. Her 
burde eksperter råde i tæt samarbejde med de 
studerende og ledelsen. Vi håber på at regerin-
gen fremover lever op til deres egne løfter og 
målsætninger i forhold til universiteterne.

Medlemmer af danske universitetsbestyrelser An-
ders Ehlers; Mette Marbæk; Pernille Miller; Søren 
Elmer Kristensen; Simon Krøyer; Freja Boe-Han-
sen; Henrik Ringgaard; Ann Fugl-Meyer; Julie 
Rademacher; Thomas Valentinsen; Nikolaj Bak 
Sørensen; Diana Kofod; Anders Hvashøj; Karina 
Tambo; Øjvind Harkamp.
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Videnskabet

og som associeres med et bestemt geografisk 
område og/eller med en bestemt socialklasse 
eller statusgruppe’. 

Denne definition passer på multietnolekt. 
Der er tale om systematisk variation på de for-
skellige sproglige niveauer, grammatik, udtale 
osv. Og sproget forbindes med en bestemt sta-
tusgruppe, nemlig unge med indvandrerbag-
grund, og et bestemt geografisk område, de et-
nisk blandede områder som for eksempel Nør-
rebro. 

Med dialektforskerens udgangspunkt og per-
spektiv fik vi altså øje på noget helt nyt i det kø-
benhavnske sprogbillede. Men samtidig var der 
andet vi ikke så, og det skal jeg vende tilbage til 
om lidt. Dialektforskerens perspektiv gav os 
mulighed for at sætte ord på noget som vi hidtil 
enten slet ikke havde talt om, eller kun havde 
talt om som noget mangelfuldt – noget lidt ved 
siden af som ikke kunne betragtes som en del af 
det egentlige københavnske sprog. 

Sproglig intolerance
Da Kotsinas begyndte at tale om rinkebysvensk 
som en ny svensk dialekt, var hun oppe mod 
stærke normative kræfter (fx bekymrede lærere 
og politikere) som kun kunne se på de unges 
sprog som mangelfuldt og utilpasset. Sådanne 
normative kræfter er stadig stærke og udbredte, 
også i Danmark. 

Louise Frevert sætter på sin hjemmeside – i et 
lidt ekstremt eksempel – ord på nogle af be-
kymringerne:

»Uanset hvordan man vender og drejer det, 
så vil det danske sprog blive forringet i det øje-
blik der blandes sammenblandede fraser og ord 
ind i det danske sprog så ordforrådet ikke bliver 
optimalt. Man må med det samme henstille at 
folkeskolen tager hånd om dette problem og ik-
ke tillader denne multietniticering i dagligda-
gen og i timerne, da der så ikke vil gå lang tid 
før sproget vil få en anden værdi og ikke vil væ-
re dansk, som er basen for vores kultur.«

Jeg kunne skrive meget om det naive sprog-
syn og den sproglige intolerance der ligger bag 
en sådan udtalelse. Men her skal citatet blot il-
lustrere den type af holdninger til multietnolekt 
som stadig florerer i forskellige afskygninger. 

Til Louise Frevert og andre bekymrede vil jeg 
sige at multietnolekt skal tages alvorligt lige-
som andre danske dialekter. Der er tale om sy-
stematisk og ikke tilfældig eller ødelæggende 

variation. De unge bruger dansk på den måde 
de gør, fordi de er opvokset og hører til et be-
stemt sted i Danmark hvor der nu engang tales 
på denne måde. 

Derfor er disse unge i præcis samme situation 
som andre dialekttalere. De er nødt til at lære 
sig standarddansk, i både skrift og tale, i skolen. 
Men vi skal ikke fordømme deres sprog eller be-
tragte det som ’et problem’ fordi det afviger fra 
standarddansk, ligesom vi ikke skal fordømme 
sønderjysk og bornholmsk. 

Denne måde at tale om multietnolekt på kan 
man kalde en slags strategisk essentialisme. 
Altså, det at vi taler om multietnolekt som var 
det en fast størrelse, giver os samtidig mulighed 
for at argumentere for at det skal tages alvorligt 
på lige vilkår med gamle velkendte sprogvarie-
teter. Det er en måde at inkludere brugerne af 
multietnolekt i en fortælling om dansk som et 
helt men mangfoldigt sprog. 

Blinde vinkler
Dialektperspektivet har altså været en vigtig 
forudsætning for at skabe bevidsthed blandt 
sprogfolk, lærere og andre om unge indvandre-
res sprog som noget acceptabelt og genkende-
ligt. Men dialektperspektivet har også begræns-
ninger og blinde vinkler. For det første bliver 
det nemt en konsekvens af dialektperspektivet 
at man inddeler sprogbrugere i alt for rigide ka-
tegorier – i dette tilfælde indvandrerunge over 
for indfødte standarddansktalende.

 Man anskuer altså ikke i udgangspunktet så-
danne kategorier som forhandlede, og det bli-
ver derfor ikke en del af beskrivelsen at der (na-
turligvis) ikke er nogen en-til-en-relation mel-
lem det der kunne kaldes talerens objektive ka-
tegori, og så hendes sprog. I en senere undersø-
gelse har jeg derfor set på multietnolekt fra no-
get man kunne kalde et praksisperspektiv. 

I praksisperspektivet forudsættes ingen socia-
le kategorier, men identiteter ses som processer 
der forhandles og (gen)konstrueres i daglige 
praksisser. Med dette perspektiv bliver det for 
eksempel tydeligt at multietnolekt indgår som 
et stilistisk element mellem alle mulige andre 
stilistiske udtryk som kan bruges – eller fravæl-
ges – af alle uanset hudfarve. 

Inden for samme (praksis)fællesskab er der 
unge med indvandrerbaggrund der aldrig bru-
ger multietnolekt, og der er unge med dansk et-
nisk baggrund der bruger det. De unge med 

sprogforsker Ulla-Britt Kotsinas’ studier i Stock-
holm. Allerede i 1980’erne havde hun skrevet 
om rinkebysvensk som oversat til en dansk 
sammenhæng ville kunne kaldes for ishøjdansk 
eller nørrebrodansk. Kotsinas argumenterede i 
sine artikler for at de unges sprog i Stockholm-
forstaden Rinkeby skulle betragtes som en ny 
svensk dialekt. 

Hun viste at der ikke var tale om dårligt tileg-
net svensk, men om et ungdomssprog som bur-
de anskues på lige fod med andre svenske dia-
lekter. Denne tilgang til de unges sprog vakte 
stor opmærksomhed både i offentligheden og i 
den skandinaviske sprogforskning. På det tids-
punkt havde forskningen i tosprogede børns og 
unges sprog nemlig stort set kun været foreta-
get fra et tilegnelsesperspektiv. Det vil sige at 
man havde set på de tosprogedes sprog som til-
egnersprog, som noget ufærdigt på vej mod at 
blive til ’rigtigt’ svensk. Derfor var det noget 
helt nyt da Kotsinas insisterede på at rinke-
bysvensk var en dialekt. 

I slutningen af 90’erne ville vi gerne undersø-
ge om der mon kunne findes et fænomen i Kø-
benhavn der svarede til Kotsinas’ rinke-
bysvensk. De demografiske forudsætninger så 
ud til at være til stede, for der var i København 
områder der over en årrække havde været et-
nisk blandede nok til at det var relevant at fore-
stille sig at nye sprogformer var ved at etablere 
sig. 

Så medbringende dialektforskerbriller og 
feltbåndoptager drog jeg i 1998 i marken for at 
opsøge det som nogle allerede dengang kaldte 
for perkerdansk. Undersøgelsesspørgsmålet lød 
ganske enkelt om de nye flersprogede miljøer i 
København havde ført til nye varieteter af 
dansk talesprog.

Et særligt sprog
Svaret blev et ja. Der fandtes sprog ’derude’ 
som afveg fra standarddansk på en række punk-
ter, og som ikke blot kunne affærdiges som dår-
ligt tilegnet dansk. Dertil kom at sprogbrugerne 
selv var bevidste om et særligt sprog, det vil si-
ge at de kunne tale om det og formulere hold-
ninger til det. 

Var der så også tale om en dialekt? Ja, det ar-
gumenterede jeg for at der var. Med en inden 
for dialektforskningen gængs definition er dia-
lekt ’en sproglig varietet som afviger gramma-
tisk, fonetisk og leksikalsk fra andre varieteter, 

Multietnolekt 
og blinde vikler
Journalister behandler multietnolekt med fængende  
overskrifter og muntre eksempler. Sprogrevsere er bekymrede, 
og gammeldanskere er forundrede. Men for brugerne er  
dialekten hverken eksotisk, forkert eller udtryk for forfald

DIALEKTFORSKNING

Af Pia Quist

Multietnolekt hedder en ny dansk dialekt der er 
opstået som et parallelt fænomen til andre dan-
ske dialekter. Den er et forventeligt resultat af 
at dansk bruges i multietniske omgivelser hvor 
sproget er i kontakt med mange forskellige 
sprog. Overalt og til alle tider kendes eksempler 
på at nye varieteter – som det hedder inden for 
dialektforskningen – og sprog opstår som kon-
sekvens af sprogkontakt. 

Derfor er det ikke for en sprogforsker synder-
ligt overraskende at man på eksempelvis Nørre-
bro i dag kan høre nye udgaver af dansk, udga-
ver som adskiller sig fra de traditionelle køben-
havnske sociolekter, lav- og høj-københavnsk, 
og som ser ud til at have etableret sig som en 
sprogstil med karakteristisk udtale, grammatik 
og ordforråd. 

Men for journalister er multietnolekt en over-
raskelse og derfor en god historie der nemt kan 
fortælles med fængende overskrifter og muntre 
eksempler. For nogle lærere og pædagoger er 
multietnolekt (det var dog mest i begyndelsen) 
kilde til bekymring. 

For gammeldanskere kan multietnolekt fore-
komme underlig og måske ligefrem tillokkende 
eksotisk. For sprogrevsere og nationalister er 
multietnolekt endnu et af mange tegn på spro-
gets forfald og altings tilbagegang. 

Og hvad så med dem der selv taler multietno-
lekt? Eller dem der har venner og klassekam-
merater der gør det? For dem er multietnolekt 
naturligvis hverken eksotisk, forkert eller ud-
tryk for forfald. For dem er det en del af deres 
daglige praksisser, det vil sige en naturlig del af 
den i øvrigt blandede sammenhæng de lever og 
færdes i. 

Dialektforskerens perspektiv
Fænomenet multietnolekt kan betragtes på for-
skellige måder. Alt afhængigt af betragterens 
position og betragtningsmåde kan multietno-
lekt tage helt forskellige former. I min allerfør-
ste undersøgelse af københavnsk multietnolekt 
var betragtningsmåden i høj grad dialektforske-
rens. Jeg så i princippet på de unge tosprogedes 
sprog som man ville se på eksempelvis born-
holmsk eller sønderjysk. 

Undersøgelsen var inspireret af den svenske 
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dansk etnisk baggrund er ikke eksotiske undta-
gelser som opfører sig stik imod alle forventnin-
ger. De er helt almindelige sprogbrugere som 
deltager i et fællesskab hvor multietnolekt er en 
del af de sproglige praksisser. 

Den nok største ulempe ved dialektperspekti-
vet er dog at det isolerer multietnolekten fra 
det sociale og sproglige rum som den bruges i. 
Med dialektperspektivet kommer man nemt til 
at negligere at sprogbrugen er vokset ud af me-
get komplekse blandede sammenhænge fordi 
man fokuserer på varieteten som system inden 
for en enkelt gruppe i forhold til en overordnet 
standard. Men det er naturligvis ikke sådan at 
indvandrere på for eksempel Nørrebro lever i 
harmoniske, ikke-stratificerede områder. 

I de etnisk blandede områder bor mange for-
skellige mennesker side om side – arbejdere, 
selvstændige, akademikere, narkomaner, 
kunstnere og så videre – alle med forskellige 
livsstile og baggrunde. Man engagerer sig i 
mange forskellige – og flere af dem meget kom-
plekse – sammenhænge, som for eksempel den 
lokale skole. 

Det er derfor vigtigt at pointere at multietno-
lekt bruges side om side med – ja, alle mulige 
andre slags københavnsk. Det er altså ikke så-
dan som enkelte forestiller sig, at multietnolekt 
eksisterer som et ’hemmeligt sprog’ blandt 
sprogbrugere i lukkede grupper som ikke kom-
munikerer med andre ikke-brugere. Multietno-
lekt er en integreret del af det københavnske 
sprogsamfund. 

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.

ET MANGFOLDIGT SPROG – Multietnolekt 

er en systematisk og ikke tilfældig eller ødelæg-

gende variation af københavnsk. De unge bruger 

dansk på den måde de gør, fordi de hører til et 

bestemt sted i Danmark hvor der nu engang tales 

på denne måde. Det sætter disse unge i præcis 

samme situation som andre dialekttalere. Vi er 

nødt til at inkludere brugerne af multietnolekt i 

en fortælling om dansk som et helt, men mang-

foldigt sprog.
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Pia Quist er adjunkt på  

Nordisk Forskningsinstitut,  

Det Humanistiske Fakultet.

» Uanset hvordan man vender og drejer det, så vil det danske sprog  
blive forringet i det øjeblik der blandes sammenblandede fraser og 
ord ind i det danske sprog så ordforrådet ikke bliver optimalt.«

Louise Frevert
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Iværksætterdag
Studerende med spirende drømme om at starte egen  

virksomhed kan få råd og vejledning fra mentorer.  

Læs mere på side �

Perspektiver på sekulariseringen
International tværfaglig konference på Center  

for Sundhed og Samfund.  

Læs mere på side �2SEKTIoN

Af Pia Mejdahl Daugbjerg

Hvorfor er arbejdet med hjerte-
arytmi så vigtigt?

En stor del af den danske 
befolkning dør på grund af 
hjerte- karsygdomme. Stati-
stikker viser at hjertedød ud-
gør mere end 30 procent af  
alle dødsfald i dag. Det er me-
re end fx cancerrelaterede 
dødsfald. 

En tredjedel af de hjerte-
relaterede dødsfald skyldes så-
kaldte hjerterytmeforstyrrelser 
der er elektriske forstyrrelser i 
hjertet. Hjertet er en muskel, 
og hver gang den trækker sig 
sammen, resulterer det i at 
blodet strømmer ud i systemet 
og giver det vi kender som et 
pulsslag. 

Prisen er givet til arbejdet med 
ionkanaler – hvad er det?
Det er en type af proteiner, de 
såkaldte ionkanaler, som er 
meget væsentlige i kontrollen 
af hjerterytmen. Ionkanaler er 
proteiner der er lokaliseret i 
celleoverfladen, og som er i 

biokemiske niveau. Her i grup-
pen fokuserer vi på at lægge 
flere elementer til puslespillet 
om hvilke ændringer der sker i 
ionkanalerne i forbindelse 
med udvikling af en hjertesyg-
dom.  

Hvad er den medicinske betyd-
ning af dette?
Ved at kortlægge de processer 
der foregår, får vi en forøget 
forståelse for udviklingen af 
hjertesygdomme. Denne øge-
de forståelse vil kunne bruges 
på to fronter. På den ene side 
vil den være direkte anvende-
lig for hjertelægerne så de kan 
igangsætte en mere specifik 
behandling for den enkelte pa-
tient. 

På den anden side vil resul-
taterne også kunne bruges af 
medicinalvirksomhederne som 
vil være i stand til at udvikle 
en forbedret medicin og der-
med forbedre livslængden og 
livskvaliteten hos patienterne. 

Hvad skal pengene fra Lund-
beckfonden bruges til?
Vi fokuserer på tre områder. Vi 
har dels en projektrække hvor 
vi analyserer de såkaldte ion-
kanalmutanter der er fundet i 
patienter med hjertesygdom-
me. Her laver vi en karakteri-
sering af hvorfor disse mutan-
ter er årsag til genetiske syg-
domme i hjertet. Dette giver 
en overordnet viden om hvor-
dan ionkanalerne fungerer i 
hjertet. 

For det andet arbejder vi 
med analyser af donorhjerter 
fra hjertesyge patienter. Her 
går vi ind og kigger på de æn-
dringer der er sket i ionkana-
lerne i forbindelse med udvik-
lingen af deres sygdom. Dette 
giver en øget viden om de pro-
cesser der foregår fra hjertet er 
normalfungerende og til det 
bliver et sygt hjerte. 

For det tredje arbejder vi 
med dyremodeller hvor vi un-
dersøger hvad der sker i dyre-
hjerterne når de har rytmefor-
styrrelser. Disse tre tilgange 

betyder at vi kan lave analyser 
fra det mindste molekyle til le-
vende hjertesyge patienter.

Hvilke resultater håber I at  
opnå med forskningen?
Vi ønsker at bidrage til udvik-
lingen af medicin og nye be-
handlingsmetoder der kan for-

Det bankende 
hjerte 

Forskningslektor Thomas Jespersen har modtaget en million kr. fra  
Lundbeckfonden til sit arbejde på Danmarks Grundforskningscenter  
for Hjertearytmi. Han fortæller her om den livsvigtige forskning  
i hjertets rytmer

Fakta

I efteråret 2005 oprettedes Danmarks Grundforskningscen-

ter for Hjertearytmi efter en femårig bevilling på 25 mio. 

fra Danmarks Grundforskningsråd – Danish Arrhythmia  

Research Centre (DARC – www.darc.ku.dk), der indbefatter 

omkring 50 forskere. Forskningslektor Thomas Jespersen 

modtog i tilknytning til dette en million kr. fra Lundbeck-

fonden til projektet »Ionkanalers betydning for humane 

hjerterytmeforstyrrelser«.  

FoTo: LIzETTE KABRé

bedre livskvaliteten for hjerte-
patienterne. Med vores forsk-
ning vil vi opnå en øget forstå-
else i udviklingen af et sygt 
hjerte og være i stand til på et 
tidligt tidspunkt at diagnosti-
cere problemet og dermed for-
bedre levetiden for hjertet. 

pmd@adm.ku.dk

stand til selektivt at lade speci-
fikke ioner passere. 

Ionkanaler findes i alle cel-
ler i kroppen, men deres mest 
prominente rolle er i nerver og 
muskler hvor de er ansvarlige 
for udbredelsen af elektriske 
impulser. Ionkanalerne regu-
lerer den spænding der er i 
hjertet. Man kan sige at ioner-
ne fungerer som de elektroner 
der er i ledningerne vi sætter i 
stikkontakten. Det er de elek-
troner der er afgørende for om 
vi kan tænde for en lampe og 
tilsvarende er bevægelsen af 
ionerne altafgørende for om 
en nerve eller en muskel træk-
ker sig sammen.

Hvad er det så konkret I arbej-
der med?
Der en forholdsvis stor viden 
på det overordnede niveau 
vedrørende ændringer i denne 
elektriske ledning i hjertet fra 
både kliniske og elektrokardi-
ologiske studier. Der er dog 
meget lidt viden om hvad der 
sker på det molekylære og det 
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Ordinationens betydning i de 
nordiske kirker
Indlæg ved prof., dr.theol. Ola Tjørhom, Stavan-

ger; dekan, prof., Teol.Dr. Sven-Erik Brodd, Upp-

sala; Dr. Risto Cantell, Helsingfors; prof., Teol.Dr. 

Einar Sigurbjörsson, Reykjavik og lektor, ph.d. 

Kirsten Busch Nielsen, København

Tid: 22/5 kl. 10.15-12.00

Sted: Det Teologiske Fakultet, Købmagergade 46, 

3 sal., Aud. 11

Arr.: Afdeling for Systematisk Teologi

Det sker  21.-22. maj  22. maj              22. maj

The Schooling of Landau 
Lecture by Karl Hall, Central European  

University, Budapest

Tid: 21/5 kl. 14.15 

Sted: Niels Bohr Institute, Blegdamsvej 17, 

Aud. A

Arr.: The Niels Bohr Archive’s History of 

Science Seminar 

Med samtalen på spil –  
Interaktionsanalytiske  
studier af sprogtestning  
i danske naturalisations
samtaler
Foredrag af Christina Fogtmann, ph.d.-stude-

rende 

Tid: 22/5 kl. 10.00-12.00

Sted: KUA, Bygning 27, 5. sal

Arr.: Sociolingvistisk Studiekreds

Iværksætterdag
Tid: 22/5 kl. 9-17 med efterfølgende speed-

mentoring og networking

Sted: Metroannexet i Fiolstræde 4-6, lok.  

Metro 11

Arr.: Københavns Universitet. Program og tilmel-

ding på www.ku.dk/innovation/iv-dag07 

Det Internationale Kontor 
søger boliger
Det Internationale Kontor søger møblerede lejligheder og 

værelser med adgang til køkken og bad for et eller to seme-

stre pr. 1/8 eller 1/9 i cykelafstand fra KU. Den samlede må-

nedlige husleje inkl. varme og el bør ikke overstige 2.800 

kroner per person. Vi formidler kontrakt. Læs mere på www.

ku.dk/international eller skriv til int-housing@adm.ku.dk for 

yderligere information hvis du er interesseret i at udleje. 

Søren Kierkegaard  
Forskningscenteret søger 
boliger
1.  Lille lejlighed til en amerikansk gæsteforsker i sommerfe-

rien (endnu ikke endeligt tidsbestemt)

2.  3-4 værelses lejlighed eller hus til amerikansk gæstefor-

sker med kone og ni-årig datter fra 1/8-07 til 31/7-08

3.  Værelse med adgang til køkken og bad til schweizisk gæ-

steforsker juli - september 2007

4.  Lille lejlighed eller stort værelse til svensk gæsteforsker fra 

august 07 til 31/3-08

5.  Værelse med adgang til køkken og bad til amerikansk gæ-

steforsker fra august 07 til 31/6-08

6.  Værelse med adgang til køkken og bad til italiensk gæste-

forsker fra 1/9-07 til 30/4-08

7.  Værelse med adgang til køkken og bad til portugisisk gæ-

steforsker i sommerferien (ikke endeligt tidsbestemt)

Kontakt tlf. 3376 6900 eller e-mail: sec@sk.ku.dk.

Boliger 

Bolig søges

Københavnsområdet
Periode: Fra 1/9 til 31/12-07.

Størrelse: Møbleret lejlighed.

Lejer: K post doc.

Husleje: Maks. 6.000 kr. pr. md. 

Kontakt: E-mail:  

imf@math.ku.dk.

København
Periode: fra 1/8-07 og to år 

frem.

Størrelse: Lejlighed, 1-2 vær.

Kontakt: Halvor Holter, e-mail: 

halvorho@m6.stud.ku.dk.

Copenhagen
Period: from 1/7-07 for up to  

3 years.

Size: Apartment.

Equipment: Unfurnished or  

furnished.

Tenants: Korean female post 

doc, non-smoker.

Rent: Max 7.000 kr. per month.

Contact: Jiyoung Kim,  

tel. 3532 7298 or e-mail:  

smartiekim@gmail.com.

København/ Frederiksberg/
Gentofte
Periode: Fra 1/6-07. 

Størrelse: Hus eller lejlighed, 

3/4 vær., adgang til have.

Lejer: Enlig hollandsk professor, 

rolig, ikkeryger, søn på 5 år.

Kontakt: Cornelis, e-mail:  

cgrimmelikhuijzen@bi.ku.dk, 

tlf. 3532 1227

Bolig udlejes

Vesterbro
Periode: Snarest.

Størrelse: Værelse, 30 kvm. i lej-

lighed m. eget toilet. Adgang 

til køkken, bad, vaskemaskine, 

trådløst internet.

Lejer: Helst K studerende el.

lign. 

Husleje: 3.500 kr. pr. md. inkl. 

forbrug.

Depositum: 10.000 kr.

Kontakt: E-mail:  

anseiden@privat.dk.

Hellerup
Periode: Fra 1/6-07, min. et år.

Størrelse: Lejlighed, 64 kvm.,  

2 vær.

Udstyr: Vaskemulighed, have.

Husleje: 6.500 kr. pr. md. inkl. 

forbrug.

Depositum: 13.000 kr.

Kontakt: Mette Mortensen,  

tlf. 3294 0636/4494 6343 el.  

e-mail: mette.m.mortensen@

skolekom.dk.

Copenhagen Ø
Period: From 1/6-31/8-07, can 

be prolongued or start earlier.

Size: 1 room, 20 sqm.

Equipment: Fully furnished,  

access to kitchen, bathroom,  

laundry.

Rent: 2.800 kr. per month.

Contact: E-mail:  

andersfree@gmail.com.

Bagsværd
Periode: Fra 15/8-07 til 1/8-10.

Størrelse: Hus, 136 kvm.

Husleje: 12.500 kr. pr. md.  

ekskl. forbrug. 

Kontakt: www.123hjemmeside.

dk/haspegaardsvej,  

tlf. 2127 5624.

Helsingør
Periode: 1/8-07, min. 1 år.

Størrelse: Hus, 200 kvm. 

Husleje: 11.500 kr. pr. md.  

ekskl. vand, el, varme.

Kontakt: Anni Glud,  

e-mail: aglud@bi.ku.dk, el.  

tlf. 4926 2232/2122 2433

Emdrup
Period: 15/8-07-30/7-08.

Size: House, 110+100 sqm.,  

4+2 rooms.

Equipment: Fully furnished,  

washer, dish-washer.

Tenants: Non-smokers.

Rent: 14.000 kr. per month. 

Contact: Inge, e-mail:  

is@geogr.ku.dk.

Copenhagen Ø
Period: 1/8-07-31/7-08.

Size: House, 6 rooms, 140 sqm. 

Equipment: Fully furnished,  

dishwasher, washer, garden.

Tenant: Single or family, non-

smoker.

Rent: 17.000 kr. per month all 

incl.

Deposit: 34.000 kr.

Contact: E-mail:  

pjorgensen@health.sdu.dk.

København K
Periode: 15/5-15/9-07

Størrelse: Lejlighed, 59 kvm.

Lejer: Ikkeryger.

Leje: 5.000 kr. pr.md. alt inkl.

Kontakt: E-mail:  

hannedetlef@yahoo.dk.

Copenhagen N
Period: 15/8-07-15/7-08.

Size: Apartment, 140 sqm.,  

6 rooms. 

Equipment: Partly furnished, 

washer and dishwasher.

Rent: 9.000 kr. per month  

excl. amenities.

Contact: Tel: 2065 0676 or  

e-mail: ths@stm.dk.

Copenhagen/Nørrebro
Period 20/8-20/12-07.

Size: 4 rooms, 130 sqm.

Equipment: Fully furnished, TV, 

Internet, balcony.

Tenant: Visiting scholars or  

similar preferred – single or  

family, non-smoker, no pets.

Rent: 5.500 kr. per month plus 

utilities, approx. 1.000 kr./

month.

Deposit: 11.000 kr.

Contact: E-mail: 

flyverbom@language.sdu.dk.

Birkerød
Period: From 1/7-07, for 1 year.

Size: House, 208 sqm.

Equipment: Furnished, laundry, 

dishwasher, garden.

Rent: 21.000 kr. per month excl. 

heat, water, electricity.

Contact: Tel: 6161 3030 or  

e-mail:  

acstaunstrup@hotmail.com.

Du er studerende med en spirende drøm om at 

skabe din egen virksomhed. Du går og pusler 

med en forretningsidé der måske er på tegne-

brættet, måske er du allerede i gang. Iværksæt-

terdagen er for dig som vil have ny inspiration,  

viden og praktiske værktøjer til at komme videre 

med udviklingen af din virksomhed. Vær forbe-

redt på en intensiv iværksætterdag hvor man kan 

opleve en vekselvirkning mellem inspirerende op-

læg af erfarne iværksættere og praktiske work-

shops, og du kan få mulighed for at arbejde med 

din egen forretningsdrøm eller -idé. 
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Stillinger

VIPstillinger

Biovidenskab

Assistant/associate  
Professor in Bioinorganic 
Chemistry
Faculty of Life Sciences seeks as-

sistant professor/associate pro-

fessor with duties that primarily 

include research, including obli-

gations with regard to publica-

tion/scientific communication 

and research-based teaching 

with associated examination ob-

ligations within bioinorganic, 

inorganic and physical chemi-

stry. In addition, the appointee 

must be able and willing to 

teach general chemistry at the 

bachelor level. The appointed 

should have qualifications with-

in two or more of the following 

areas: Inorganic synthesis and 

coordination chemistry; spectro-

scopy on metal ions in model sy-

stems and/or in biological sy-

stems; structure and function of 

metal ion containing enzymes 

and proteins.

Application deadline: 25/6-07.

Humaniora

Studieadjunkt  
i AVformidling
Institut for Medier, Erkendelse 

og Formidling har et adjunktur 

til besættelse 1/8. Stillingen om-

fatter varetagelse af undervis-

ning, vejledning og eksamina-

tion i praktisk audiovisuel for-

midling, herunder Web-produk-

tioner, af studerende på BA, 

KA, tilvalg og åbent universitet. 

Dette uddrag kan ikke danne 

grundlag for ansøgning.  

Se: www.ku.dk/stillinger. 

Ansøgningsfrist: 1/6-07,  

kl. 12.00.

Poetry Reading 
By Les Murray 

Tid: 22/5 kl. 14-16

Sted: KUA, lok. TBA

Arr.: Afd. for Engelsk, Germansk og Romansk 

 

Kierkegaard and Modernity
Projektseminar med ekstern lektor Dario 

Gonzales. Assistant professor Leonardo Lissi 

er respondent

Tid: 23/5 kl. 10.15-12.00

Sted: Farvergade 27 D, Prøvestenen

Arr.: Søren Kierkegaard Research Center, Pia 

Søltoft

22.-23. maj  23. maj

Samfundsvidenskab

Ekstern lektor  
til Testdemonstration 
Institut for Psykologi søger eks-

tern lektor til selvstændigt at 

tilrettelægge og gennemføre 

holdundervisning af kandidat-

studerende hvor de studerende 

skal præsenteres for psykologi-

ske tests, heriblandt Wechsler 

og Rorschach. Udover relevant 

kandidateksamen kræves prak-

tisk erfaring med administra-

tion, scoring og fortolkning af 

tests, inklusive både WAIS-III og 

Rorschach.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne baggrund for an-

søgning. Se www.ku.dk/stillin-

ger. 

Ansøgningsfrist: 21/5-07.

Kandidatstillinger  
på Psykologi
På Universitetets Psykologiske 

Klinik, Institut for Psykologi, er

to etårige kandidatstillinger in-

den for børne- og/eller voksen-

området ledige pr. 1/9-07 for 

kandidater med klinisk erfaring 

og interesse for forskning. An-

søgningsskema fås ved henv. til 

Universitetsklinikken, tlf.  

3532 4900. Yderligere oplysnin-

ger kan fås ved henvendelse til 

sekretær Heidi Riiber el. klinik-

leder, lektor, cand.psych.  

Helmer Bøving Larsen. 

Ansøgningsfrist: 1/6-07.

Undervisningsassistent til 
Socialpsykologi I 
Institut for Psykologi søger un-

dervisningsassistent til selvstæn-

digt at tilrettelægge og gen-

nemføre undervisning og dertil 

hørende eksaminer inden for 

Socialpsykologi I under vejled-

ning af fagets fagkoordinator.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne baggrund for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger. 

Ansøgningsfrist: 21/5-07.

Naturvidenskab

Instruktorer
Institut for Matematiske fag har 

en række instruktorstillinger  

ledige til efterårssemesteret.  

Se mere på ku.dk/stillinger.

Ansøgningsfrist: 10/6-07,  

kl. 13.00.

Instruktorer til Kemisk  
Institut
Der er en række ledige stillinger 

som instruktorer ledige ved  

Kemisk Institut. Læs mere på 

www.kiku.dk.

Ansøgningsfrist: 10/6-07. 

Sundhedsvidenskab

Lektor inden for  
området DNA teknologi  
og genmedicin
Ved Det Sundhedsvidenskabe-

lige Fakultet, Institut for Cellu-

lær og Molekylær Medicin er en 

stilling som lektor inden for 

området DNA teknologi og 

genmedicin ledig til besættelse 

snarest muligt.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger 

el. kontakt Fakultetssekretaria-

tet, tlf. 3532 7048.

Ansøgningsfrist: 15/6-07,  

kl. 12.00.

TAPstillinger

HRansvarlig
Retsmedicinsk Institut søger en 

HR-ansvarlig med betydelig pio-

nerånd. Kerneområderne vil 

være udvikling af kompetence, 

ledelse og organisationskultur. 

Den HR-ansvarlige refererer til 

institutadministratoren og vil 

indgå i institutlederens rådgiv-

ningsteam. 

Fuldt opslag: Se www.ku.dk el. 

ring til institutadministrator 

Discerning Dark Energy
Tale ved Brian P. Schmidt, astronomer, ph.d.

Tid: 23. maj 2007 kl. 15.15

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

tetsparken 5

Arr.: Kollokvieudvalget/Niels Bohr Instituttet

Styr lige dit kropssprog
Foredrag ved mimer, klovn og artist Henrik 

Rasmussen.

Tid: 23/5, kl. 19.30.

Sted: Auditorium B, Zoologisk Laboratorium, 

Universitetsparken 15.

Arr.: Dansk Human-etologisk Forening.

5th May 2007 

Biofarmaci sektionen 

Danmarks Farmaceutiske Selskab 

GENE THERAPY –
THE NEED FOR EFFICIENT DRUG DELIVERY

Tuesday the 22nd May 2007 at 2.30 PM in auditorium 2 (Benzon) 
The Faculty of Pharmaceutical Sciences, University of Copenhagen. 

Main entrance at Universitetsparken 2, 2100 Copenhagen. 

The interest for using nucleic acid based drugs such as DNA, PNA, LNA and 
siRNA has been ever increasing during the last decade. However, there are a lot 
of challenges to address in order deliver these drugs in a controlled manner to 
the diseased tissues/cells in the patient. This meeting will address the 
challenges and promising approaches to successful delivery of nucleic acid 
based drugs.  

Programme
2:30 Welcome  
2:40 Associate Research Professor Hans Skovgaard Poulsen, Department of 
 Radiation Biology, Copenhagen University Hospital will talk about the
 status – how far are we regarding therapy with nucleic acid based drugs?   
3:20 Troels Koch, Vice President Drug Discovery & Manufacture, Santaris 
 Pharma A/S  
 Single stranded RNA interference 
4:00 Coffee break 
4:15 Dr. Camilla Foged, Department of Pharmaceutics and Analytical Chemistry, 
 University of Copenhagen  
 Phospholipase A2 sensitive liposomes for delivery of siRNA 
4:55 Dr. Takehiko Shiraishi, Center for Biomolecular Recognition, University of 
 Copenhagen  
 Targeting the intracellular delivery of peptide nucleic acids (PNAs) by cell 
 penetrating peptides (CPPs) 
5:30 Discussion and closing remarks 
_____________________________________________________________________ 
Participation in the seminar is free of charge and open for attendance by all interested 

parties. Number of attendants is limited to 100. Registration is required to Anne 
Scheffel (asc@pharmadanmark.dk) no later than 20th May 2007 

Copenhagen BioCenter • Ole Maaløes Vej 5 • 2200 København N • www.bric.dk

TOPICS
MicroRNAs
Signal transduction
Cellular senescence
Cell cycle checkpoints
Hypoxia signalling

Biotech Research & Innovation Centre

BRIC SYMPOSIUM ON

CANCER
BIOLOGY

Participation is free of charge, but please register 
before June 1st . To register, send an email with name 
and institution to symposia@bric.dk and visit 
www.bric.dk for details on the symposium.

SPEAKERS
Reuven Agami, the Netherlands
Dario Alessi, UK
Anne Dejean, France
Pier Paolo Di Fiore, Italy
James Maller, USA
Jacques Pouysségur, France

 June 8th, 2007 (9:30 -16:30)

In collaboration with the 
Danish Society for Biochemistry and Molecular Biology
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Flemming Johansen,  

tlf. 3532 6161.

Ansøgningsfrist 24/5-07.

Medarbejdere til studie
administrative opgaver
Det Biovidenskabelige Fakultet 

for Fødevarer, Veterinærmedi-

cin og Naturressourcer har to 

stillinger til besættelse 1/8. Der 

søges 1) En fuldmægtig til opta-

gelse. De primære arbejdsopga-

ver omfatter optagelse af natio-

nale og internationale stude-

rende på bachelor- og kandi-

datuddannelser, herunder også 

udenlandske selvbetalere og sti-

pendiefinansierede studerende 

samt 2) En fuldmægtig til 

STADS og studiestatistik. De pri-

mære arbejdsopgaver er at ud-

arbejde årlige statistiske indbe-

retninger og at udarbejde stati-

stisk ledelsesinformation inden 

for uddannelsesområdet. 

Fuldt opslag:  

www.life.ku.dk/job.

Ansøgningsfrist: 13/6-07,  

kl. 12.00.

ACmedarbejder 
Institut for Folkesundhedsvi-

denskab søger cand.scient.san.

publ., cand.scient.pol., cand.

merc. el. lign. til studieadmini-

stration, herunder sekretariats-

betjening af studienævn; sags-

behandling af merit- og dispen-

sationsansøgninger; sagsbe-

handling af internationale sa-

ger vedr. FSV-uddannelsen; eva-

luering af uddannelserne; op-

læg og analyser vedr. økonomi 

og studieordninger m.v.

Fuldt opslag: www.ku.dk/led/

stillinger. 

Ansøgningsfrist: 1/6-07.

ACfuldmægtig til Nordisk 
Forskningsinstitut
Nordisk har en nyoprettet fuld-

tidsstilling som AC-fuldmægtig 

til besættelse pr. 1/8. Instituttet 

driver forskning, formidling og 

undervisning i nordiske sprog 

og litteratur, håndskriftstudier, 

danske talesprog (dialekter, re-

gionalsprog og sociolekter) 

samt danske og nordiske sted- 

og personnavne.

Fuldt opslag:  

www.ku.dk/stillinger

Ansøgningsfrist: 25/5-07,  

kl. 12.00.

Bibliotekar. Vikariat
Institut for Statskundskab søger 

en cand.scient.bibl./bibliotekar 

fra 1/7-07 for foreløbig et år, 

men med mulighed for fastan-

sættelse. Vi afholder samtaler i 

uge 22, og oplæring vil finde 

sted i uge 27.

Fuldt opslag: www.ku.dk/stillin-

ger. 

Ansøgningsfrist: 24/5-07.

Kontorfunktionær/ 
regnskabsmedarbejder
Det Teologiske Fakultet søger 

en regnskabsmedarbejder med 

tiltrædelse 1/8-07 til daglig bog-

føring/afstemning herunder 

kontering og ompostering; 

budget- og regnskab, primært 

for eksterne bevillinger; løs-

lønsafstemning, udgiftsrefusio-

ner mm.

Kontakt økonomichef Bent  

Jørgensen, tlf. 3532 3604 for 

yderligere oplysninger.

Fuldt opslag: www.teol.ku.dk.

Ansøgningsfrist: 25/5-07,  

kl. 12.00.

Bygningsvagt
Det Biovidenskabelige Fakultet 

for Fødevarer, Veterinærmedi-

cin og Naturressourcer, Bygnin-

ger og Drift, Driftsafdelingen 

søger en bygningsvagt fra den 

1. juli 2007 el. snarest derefter. 

Stillingen er en fuldtidsstilling 

med fast aftenvagt. De primære 

arbejdsopgaver omfatter vagt 

og serviceopgaver; overvågning 

af CTS anlæg; mindre reparatio-

ner ved akut opståede skader.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning.  

Se www.life.ku.dk/job.

Ansøgningsfrist: 25/5-07,  

kl. 12.00.

Studentermedhjælpere
Videnskabsbutikken ved Det 

Samfundsvidenskabelige Fakul-

tet søger to studentermedhjæl-

pere ca. ti timer/uge til udtænk-

ning og formulering af nye pro-

jekter herunder målrettet op-

søgning af nye projektstillere; 

daglig drift af Videnskabsbutik-

ken, herunder kontakt til stude-

rende, undervisere og projekt-

stillere, oplæg på de forskellige 

studier, opstartsmøder, regn-

skab og drift af forlagsvirksom-

hed; vedligeholdelse og udvik-

ling af hjemmeside.

Fuldt opslag: Se  

www.videnskabsbutikken.dk.

Ansøgningsfrist: 22/5-07,  

kl. 12.00. 

Studentermedhjælp
Det Internationale Kontor søger 

en student til ansættelse i slut-

ningen af juni måned. Vi behø-

ver hjælp til at forberede vores 

studerende på at tage på stu-

dieophold i udlandet og især 

Europa. 

Fuldt opslag: Se www.ku.dk/ 

international.

Klinikassistentelever 
Tandlægeskolens kliniksektion 

tilbyder elevpladser med start 

1/9-07. Skriftlig ansøgning, sen-

des i 3 eks. til Institutsekretær 

Michelle Larsen, Tandlægesko-

len, Nørre Allé 20, 2200 Kbh. N, 

mærk kuverten ’Klinikassistent-

elev’.

Fuldt opslag: Se www.ku.dk/ 

stillinger.

Ansøgningsfrist 29/5-07. 

Ph.d.stipendier

Biovidenskab

PhD fellow in Animal  
reproduction
Faculty of Life Sciences offers 

this PhD. With reference to the 

project manager, the work will 

mainly consist of duties in con-

nection with research and de-

velopment within Animal Re-

production. Graduates with a 

Master’s degree of veterinary 

science may apply. It is a condi-

tion that the relevant applicant 

can be admitted as a PhD fel-

low at LIFE.

Full announcement: www.life.

ku.dk/job.

Application deadline: 1/6-07.

Ph.d.stipendier  
i landbrugs/fødevare
sociologi 
Institut for Human Ernæring 

ved det Biovidenskabelige Fa-

kultet, Københavns Universitet 

søger 2 ph.d.-studerende inden 

for hhv. befolkningens opfattel-

ser af brugen af grise som syg-

domsmodeller og befolknin-

gens opfattelser af gensplejsede 

planter. Begge stipendier løber 

over tre år med start august 

2007. Ph.d.-stipendiaternes ar-

bejde vil hovedsageligt bestå af 

opgaver i forbindelse med 

forskning inden for det fødeva-

resociologiske område. Fuldt 

opslag: www.life.ku.dk/jobs.

Ansøgningsfrist: 8/6-07  

kl. 12.00.

Farma

PhD studentship in Drug 
Delivery and Targeting
The Faculty of Pharmaceutical 

Sciences has a PhD studentship 

available from August 2007:  

Design and  investigation of  

nanoparticles for targeted deli-

very of small interfering RNA 

Could AntiClimacus have 
 been Author of the Essay on 
The MusicalErotic?
Projektseminar med lektor Ettore Rocca. Ekstern 

lektor Dario Gonzales er respondent

Tid: 23/5 kl. 13.15-15.00

Sted: Farvergade 27 D, Prøvestenen

Arr.: Søren Kierkegaard Research Center,  

Pia Søltoft

Antigen/adjuvant adsorption – 
necessary for optimal vaccine 
responses? 
Foredrag for forskere og studerende inden for 

det immunologiske område med interesse i Vacci-

neforskning og Infektionsimmunologi

Tid: 25/5 kl. 13.30–15.00

Sted: Statens Serum Institut, Artillierivej 5, Fore-

dragssalen, Bygning 89

Arr.: Center for Vaccineforskning, Statens Serum 

Institut

Secularism and Beyond –  
Comparative Perspectives
Tid: 29/5 kl. 8.00. 1/6 kl. 17.00

Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lok. 15.3.01

Arr.: Satsningsområdet Religion i det 21. år-

hundrede

International, tværfaglig konference der går 

bag om sekularismen med humanistiske, juridi-

ske og socialvidenskabelige tilgange.

Tidens store udfordring er forståelsen af religi-

on i politik, retsvidenskab og offentligheden. 

Kan sekularisme som politisk doktrin være en 

passende indfaldsvinkel når der skal sættes ind 

over for denne udfordring? 

Kort nyt

LIFE har modtaget 
 Konsulentprisen 2007
LIFE har modtaget prisen for sit arbejde med at udvikle insti-

tutledernes ledelsesmæssige kompetencer. Det er Dansk  

Management Råd der kårer årets bedste konsulentprojekt.

Læs mere på www.danskmanagementraad.dk.

Forsøgspersoner søges
Bio Medicinsk Institut søger utrænede normalvægtige 

mænd i alderen 20-30 år uden første grads slægtninge med 

type 2 diabetes. Vi undersøger hvordan kostens fedtindhold 

og fysisk træning påvirker dannelsen af frie radikaler og 

energi til skeletmuskelarbejde. Deltagelse indebærer i alt  

12 dage med kostregistrering og daglig afvejning af mad-

indtaget i fem uger. To en halv uge indebærer desuden  

stationær cykeltræning af moderat til høj intensitet under 

supervision. 

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

tlf. 3532 7413, mobil 2286 9886.

Nye telefonnumre til LIFE 
og FARmA
Pr. 25/5-07 vil LIFE og FARMA få nye telefonnumre:

LIFE: 353-3xxxx (De sidste fire cifre er magen til det nuvæ-

rende lokalnummer)

FARMA: 353-36xxx (De sidste 3 cifre er magen til det nuvæ-

rende lokalnummer)

Der vil blive etableret viderestilling fra de gamle numre til 

de nye frem til den 1. oktober 2007. Viderestillingen betyder 

at der personer der ringer til det gamle nummer automatisk 

vil blive stillet videre til det nye nummer. Derefter vil der i  

3 måneder, frem til den 1. januar 2008, være en henvisning, 

som oplyser at LIFE og FARMA har fået nye numre. Efter den 

1. januar 2008 vil de gamle nummerserier blive nedtaget.

23.-25. maj      29. maj
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(siRNA). Supervisors:  

Associate Professor Hanne 

Mørck Nielsen and postdoc  

Camilla Foged, Department of 

Pharmaceutics and Analytical 

Chemistry. 

Full announcement:  

www.farma.ku.dk/stillinger.

Application deadline: 14/6-07. 

Humaniora

Internationalt ph.d.stipen
dium i Argumentation og 
Fremmedsprogstilegnelse
Forskerskole Øst opslår hermed 

i fællesskab med Københavns 

Universitet og The Modern Lan-

guage Centre, Ontario Institute 

for Studies in Education (OISE), 

University of Toronto et ledigt 

3-årigt ph.d.-stipendium i Ex-

pertise in argumentative wri-

ting in English as a foreign lan-

guage. Stipendiet opslås til be-

sættelse 1/8-07. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

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

ger/ el. http://gradeast.dk/atsoe-

ge/opslag/internationalt_stip/.

Ansøgningsfrist: 1/6-07.

Samfundsvidenskab

Scholarships in Economics
Applications are invited for 2 

PhD scholarships at the Depart-

ment of Economics, Centre for 

Applied Micro econometrics 

(CAM) and The Danish National 

Institute of Social Research (SFI) 

for appointment 1. August 

2007. Information can be ob-

tained from associate professor 

Mette Ejrnæs, Department of 

Economics, e-mail:  

mette.ejrnes@econ.ku.dk,  

tel. 3530 3062 or from research 

director Niels Ploug, SFI,  

np@sfi.dk, tel. 3348 0840. 

Full announcement:  

Applications cannot be based 

on this extract. See www.ku.dk/

stillinger. 

Application deadline: 22/5-07 at 

noon. 

Sundhedsvidenskab

International PhD stu
dentship in Stem Cells and 
Cardiac Regeneration
Health Sciences offers this PhD. 

It is vacant from July 2007. The 

successful applicant will spend 

1½ year at the Laboratory for 

Molecular Cardiology, Rigs-

hospitalet, and 1½ year at New 

York Medical College, USA. 

Full announcement: www.life.

ku.dk/job.

Additional information:  

Professor Sten Christensen,  

tel. +45 3532 7614, e-mail  

fisc@farmakol.ku.dk

Application deadline:  

15 June 2007. 

Post docstipendier

Post docs til BRIC
BRIC søger post docs inden for 

neuroimmunologi til Issazadeh-

Navikas gruppen. Stillingerne 

ønskes besat snarest og er tids-

begrænsede til 1-3 år. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning, se www.bric.dk under 

Jobs.

Ansøgningsfrist: 15/6-07,  

kl. 12.00.

Støtte

Stipendier

Oliver Bishop Harriman  
Stipendiet
Formålet er at fremme engelsk 

sprog og litteratur, målgruppen 

er cand.mag. el. cand.phil. med 

engelsk som hovedfag el. magi-

stre i engelsk der har bestået 

eksamen fra KU efter vinterter-

min 2003. Der er en legatpor-

tion ledig på 20.000 kr. Ansøge-

re skal have vist evne til selv-

stændig forskning i engelsk. 

Oplys kvalifikationer og evt. 

formål og send ansøgning til 

Det Humanistiske Fakultet, 

Njalsgade 80, 2300 Kbh. S. Kon-

takt lektor Jørgen Sevaldsen, 

sevald@hum.ku.dk, for yderlige-

re oplysninger.

Ansøgningsfrist: 15/6-07,  

kl. 12.00.

Introduktionsstipendier
Gigtforeningen har 2 introduk-

tionsstipendier a 6 mdr. ledige 

til besættelse pr. 1. september 

2007 el. snarest derefter. An-

søgningsskema udfyldes og ind-

sendes elektronisk via ’Søg støt-

te fra forskningsrådet’ på www.

gigtforeningen.dk/forskning. 

Evt. spørgsmål kan rettes til  

Marianne Pagels, tlf. 3977 8073 

el. på forskning@gigtforenin-

gen.dk.

Ansøgningsfrist: 15/6-07.

Studentermenighedernes 
 pinsefest 
Der vil være lækker mad, forskellige 

slagsange og god musik. 

Arrangementet koster 70 kr., og der er til-

melding via pinsefest@hotmail.com

Tid: 25/5 kl. 17.30

Sted: Sankt Johannes Gården, Blegdams-

vej 1B, kld.

Arr.: Studentermenighederne, www.

indreby.org,  www.sund.ku.dk/praest/, 

www.hum.ku.dk/sma 

Niels Bohr and Paul Dirac:  
Father and son in science 
Lecture by Graham Farmelo, Senior Re-

search Fellow at the Science Museum, 

London and Associate Professor of Phy-

sics, Northeastern University, Boston 

Tid: 31/5 kl. 14.15

Sted: Niels Bohr Institute, Blegdamsvej 17, 

Aud. A

Arr.: The Niels Bohr Archive’s History of 

Science 

Hvordan læse  
Kierkegaard? –  
Om fire befærdede 
blindgyder og en  
mulig udvej
Foredrag af lektor emeritus 

 Flemming Harrits

Tid: 31/5 kl. 19.30

Sted: Teologicafeen, Købmager-

gade 44 over gården

Arr.: Søren Kierkegaard Selskabet

Pris: 40 kr. 

25.-31. maj  31. maj
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Forsvar

Disputatsforsvar

Humaniora

Brakteatstudier
Doktorand: Mag.art. Morten 

Axboe

Tid: 29/6-07, kl. 13.00.

Sted: Det Nye KUA, Njalsgade 

126, aud. 23.0.50.

Officielle opponenter: Prof. Bir-

gitta Hårdh, Lunds Universitet 

og prof. Ulla Lund Hansen, KU.

Afhandlingen: Kan købes i  

boghandlen. Bedømmelsesud-

valgets indstilling kan købes hos 

Kompendieudsalget Huma-

niora.

Sundhedsvidenskab

Streptococcus pneumoniae 
meningitis. Clinical and  
experimental studies
Doktorand: Afdelingslæge, 

ph.d. Christian Østergaard 

 Andersen.

Tid: 1/6-07, kl. 13.00.

Sted: Hannover Auditoriet, Pa-

num Instituttet, Blegdamsvej 3.

Officielle opponenter: Profes-

sor, dr.odont. Mogens Kilian og 

professor, overlæge, dr.med. 

Peter Skinhøj.

Afhandlingen: Se venligst ’det 

sker i ugen’ på www.ku.dk. 

  

Aspects of metabolism and 
hormonal dysfunction in 
patients with HIVlipodys
trophy. Emphasizing insulin 
sensitivity and betacell 
function
Doktorand: Cand.med. Steen B. 

Haugaard.

Tid: 4/6-07, kl. 14.00

Sted: Dam Auditoriet, Panum 

Instituttet, Blegdamsvej 3.

Officielle opponenter: Profes-

sor, overlæge, dr.med. Ole 

 Schmitz og professor, overlæge, 

dr.med. Niels Møller.

Afhandlingen: Se venligst ’det 

sker i ugen’ på www.ku.dk. 

 

TIMP1 as a potential  
tumour marker in colorectal 
cancer
Doktorand: Cand.med. Mads N. 

Holten-Andersen.

Tid: 15/6-07.

Sted: Haderup Auditoriet,  

Panum Instituttet, Blegdams- 

vej 3.

Officielle opponenter: Profes-

sor, överläkare, med.dr. Bengt 

Glimelius og professor, overlæ-

ge, dr.med. Niels Qvist.

Afhandlingen: Se venligst ’det 

sker i ugen’ på www.ku.dk. 

Results from the  
International Cataract  
Surgery Outcomes Study
Doktorand: Overlæge, klinisk 

lektor, ph.d. Jens Christian  

Nørregaard.

Tid: 19/6-07, kl. 14.00.

Sted: Henrik Dam Auditoriet, 

Panum Instituttet, Blegdams- 

vej 3.

Officielle opponenter: Professor 

Mads Melbye og øjenlæge, 

dr.med. Knud Erik Sørensen.

Afhandlingen: Fås på www.

blackwell-synergy.com/loi/aos. 

Bedømmelsesudvalgets indstil-

ling kan købes hos 

Fakultetssekretariatet, Bleg-

damsvej 3, 2200 Kbh. N.

Ph.d.forsvar 

Biovidenskab

Economic and Political 
Aspects of Decentralised 
Forest Management in  
Tanzania
Kandidat: Cand.silv. Jens Friis 

Lund.

Tid: 18/5 kl. 13.00

Sted: Bülowsvej 17, Lecture Hall 

1.01. 

Inference in Multivariate 
Mixed Models for Predic
tion of Breeding Values
Kandidat: Cand.agro. Jan  

Lassen.

Tid: 23/5 kl. 14.00.

Sted: Bülowsvej 17, Lecture  

Hall 1.01. 

Naturvidenskab

Xray Telescopes: Develop
ment, Flight and Analysis
Kandidat: Kristin Kruse Madsen.

Tid: 18/5 kl. 13.15.

Sted: Auditoriet, NBI, Rockefel-

ler Komplekset, Juliane Maries 

Vej 30. 

Afhandlingen: Findes på  

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

Single Molecule Dynamics 
at Surfaces
Kandidat: Jesper Donsmark.

Tid: 8/6 kl. 10

Sted: Auditorium A, NBI,  

Blegdamsvej 17

Afhandlingen: Findes på  

www.nbi.ku.dk/side160460.htm.

Physical activity and bone 
health in Danish children; 
the Copenhagen School 
Child Intervention Study 
Kandidat: Henriette Hassel-

strøm.

Tid: 12/6 kl. 13.00

Sted: August Krogh Bygningen, 

Auditorium 1, Universitets-

parken 13.

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn på Institut for Idræts 

bibliotek, Nørre Allé 51.

Børn, fysisk aktivitet  
og læring
Kandidat: Vivian Grønfeldt.

Tid: 1/6, kl. 14.00.

Sted: Institut for Idræt, St.  

Auditorium, Nørre Alle 53.

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn på Institut for Idræts 

bibliotek, Nørre Alle 51.

Informationsmedarbejder 
til Universitetsavisen

Universitetsavisen søger en deltids barselsvikar for vores  

informationsmedarbejder fra 1. august 2007 til 31. januar 2008 med mu-

lighed for forlængelse.

Informationsmedarbejderen fungerer som redaktør af avisens 2. sektion 

med meddelelser, kalender og navnestof. Derudover indgår informations-

medarbejderen i det journalistiske fællesskab med ideudvikling, redige-

rings- og skriveopgaver samt korrekturlæsning og billedsøgning. Det er 

også informationsmedarbejderens opgave i fællesskab med en studenter-

medhjælp at passe telefonerne, servicere brugerne og lave avisens regn-

skab.

Universitetsavisen udgives hver 14. dag i semestermånederne af Køben-

havns Universitet i et oplag på 57.000 eksemplarer der postomdeles til 

samtlige ansatte og studerende. Som uafhængigt organ for studerende 

og ansatte har avisen til opgave at styrke fællesskabsfølelse og sammen-

hold på tværs af fag og enheder gennem levende og engageret journali-

stik.

Vi forventer: 

•  At du er uddannet cand.mag., cand.comm. el. lign.

•  At du har en veludviklet sprogsans og er hurtig på tasterne

• At du arbejder struktureret og har ordenssans

• At du interesserer dig for uddannelse og forskning

Vi tilbyder:

• Et selvstændigt job med afvekslende informationsarbejde

•  Gode kolleger i en lille dynamisk redaktion bestående af fire medarbej-

dere og en stab af løst tilknyttede freelancere

• 30 timers arbejdsuge og løn efter AC-overenskomst.

Ansøgningsfrist

Vi skal modtage din ansøgning senest 4.6.2007 kl. 12. Den skal sendes 

sammen med dokumentation for uddannelse samt CV til Københavns 

Universitet, Personaleafdelingen, Nørregade 10, postboks 2177,  

1017 København K eller pr. e-mail til fa-ansogning@adm.ku.dk mærket 

journal nr. 211-0112/07-7710.

Yderligere oplysninger kan fås hos redaktør Richard Bisgaard på  

tlf. 3532 2900 el. informationsmedarbejder Gry Gaihede på tlf. 3532 2898. 

Se også www.ku.dk/universitetsavisen.

Dissensus – research, politics, money 
and journalism
One day conference on the role of science and science journa-

lism under political and economical pressure

Tid: 1/6 kl. 8.30-16.30

Sted: University of Copenhagen

Arr.: The Danish Science Journalists, www.dissensus.dk 

Politics of Contigency:  
The Aestetic in Søren Kierkegaard
Projektseminar med ph.d.-stipendiat Eugen Nagy. Valgmenig-

hedspræst Niels Grønkjær er respondent

Tid: 6/6 kl. 13.15-15.00

Sted: Farvergade 27 D, Prøvestenen

Arr.: Søren Kierkegaard Research Center,  

Pia Søltoft

Fysisk aktivitet, børnefedme 
og voksendiabetes
Tid: 12/6 kl. 15-17

Sted: Nørre Allé 53, 1., Store Auditorium

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

Idrætsprojekter for overvægtige børn – hvad vir-

ker? af Annette Michelsen La Cour. Fysisk aktivi-

tet, insulinvirkning og diabetes II af Erik Richter. 

Vi bruger foreningsidrætten når det gælder fore-

byggelse og behandling af overvægt hos børn. 

Overvægten er dog ofte et symptom på andre 

problemer. Ofte er disse børn ensomme og mar-

ginaliserede – de har dårlig trivsel. Skaber det 

øget trivsel at tabe sig? 

1.-6. juni                    12. juni

Fo
T

o
: 

P
h

o
T

o
S

.c
o

m



UNIVERSITETSAVISEN 7  ·  2007    �

Navne

Niels Peder 
Kristensen  
æresmedlem
Det tysk-

østrigsk-schwei-

ziske Gesell-

schaft für Biologische Systema-

tik har på sit årsmøde valgt in-

sektforskeren, professor Niels 

Peder Kristensen, Statens Natur-

historiske Museum på Køben-

havns Universitet som selska-

bets 5. æresmedlem – og det 

første som ikke har rødder i et 

tysktalende land. Niels Peder 

Kristensen har tidligere blandt 

andet modtaget den amerikan-

ske Karl Jordan Medalje  for 

”fremragende original somm-

merfugleforskning” samt et 

æresmedlemskab af  Linnean 

Society i London.

Gretty M. 
Mirdal  
modtager 
fransk orden
Professor på  

Institut for Psy-

kologi Gretty M. Mirdal er net-

op blevet hædret på Den fran-

ske Ambassade i København 

med ordenen Palmes Acadé-

miques grundet sit formandska-

bet for det franske humanisti-

ske forskningsråd under Agence 

nationale de la Recherche, og 

medlemskabet af bestyrelsen 

for CNRS (Centre Nationale de 

la Recherche). Palmes Acadé-

miques blev indstiftet af Napo-

leon den Første i 1808 og tilde-

les udlændige eller franskmænd 

bosiddende i udlandet, som bi-

drager aktivt til at udbrede 

fransk kultur.

Jørn Boisen 
modtager 
fransk orden
Lektor på Insti-

tut for Engelsk, 

Germansk og 

Romansk Jørn Boisen er netop 

blevet hædret på Den franske 

Ambassade i København med 

ordenen Chevalier des Palmes 

Académiques grundet sit arbej-

de med fransk litteratur og kul-

tur som underviser og skribent. 

Palmes Académiques blev ind-

stiftet af Napoleon den Første i 

1808 og tildeles udlændige eller 

franskmænd bosiddende i ud-

landet, som bidrager aktivt til 

at udbrede fransk kultur.

Dansk  
Polarcenter 
får ny chef
Peter Sloth bli-

ver den 1. juni 

2007 chef for 

Dansk Polarcenter (DPC). Han 

kommer fra en stilling som sik-

kerhedsdirektør i Trafikstyrel-

sen, hvor han har haft ansvaret 

for landets jernbanesikkerhed. 

DPC blev den 1. marts en del af 

Forsknings- og Innovationssty-

relsen. DPC er et videns-, ser-

vice- og formidlingscenter un-

der Forsknings- og Innovations-

styrelsen. Centret henvender sig 

til forskere, myndigheder og in-

stitutioner, der beskæftiger sig 

med polarforskning og arktiske 

forhold.

Studietur  
til Dublin
Tilmelding via indbetaling  

af depositum på 1.000 kr.  

senest 3/6. Prisen er 2.700 kr.

Tid: 23-28/9-07

Arr.: Studentermenigheden 

på Amager, www.hum.ku.

dk/sma 

23.-28. september

Til Klinisk biokemisk afdeling, 
Bispebjerg Hospital ønskes en 
vagtfri fuldtidsstilling som forsk-
ningsbioanalytiker/laborant besat 
snarest muligt. 

Stillingen er knyttet til en forsk-
ningsgruppe, som undersøger 
forekomst og funktion af nerve-
systemets signalstoff er og deres 
receptorer. En ansøger med 
kendskab til molekylærbiologiske 
og biokemiske teknikker samt 
erfaring med forskningsarbejde, 
evt. også på små forsøgsdyr, vil 
blive foretrukket.

Ansøgning sendes til 
professor, overlæge, dr.med. 
Jan Fahrenkrug
Klinisk Biokemisk Afdeling
Bispebjerg Hospital
Bispebjerg Bakke 23
2400  København NV 
eller pr. e-mail: jf01@bbh.regionh.dk

Ansøgningsfrist
senest den 28. maj 2007 

Yderligere oplysninger kan fås 
ved at kontakte professor, 
overlæge, dr.med. Jan Fahrenkrug 
eller cand.scient. ph.d. Birgitte 
Georg på tlf. 35 31 26 46.

Bispebjerg Hospital
Klinisk biokemisk afdeling

Bioanalytiker, laborant 
eller lignende

Bispebjerg Hospital har fokus på trivsel
På Bispebjerg Hospital ved vi, at patienternes tilfredshed og hospitalets 
succes er helt afhængig af medarbejdernes trivsel. Hospitalet arbejder 
målrettet med trivsel med særligt fokus på ledelse, kommunikation og 
arbejdsmiljø. Vores seneste trivselsundersøgelse viste en fortsat god 
fremgang i trivselsniveauet og en generel høj tilfredshed med at arbejde 
på Bispebjerg Hospital.

Bispebjerg Hospital er røgfrit område
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Daniscos Fond uddeler  
legater til tre levneds
middelstuderende fra LIFE
De tre legatmodtagere af 

50.000 kr. er: Kirsten Kastberg 

Møller der arbejder med inter-

aktioner mellem forskellige 

emulgatorer og stabilisatorer. 

Katrine Kortegaard arbejder 

med interaktioner mellem pro-

teiner og bakterielt produceret 

polysakkarider. 

Samt Line Holler Mielsby der 

undersøger krydsfeltet mellem 

disciplinerne molekylær gastro-

nomi og sensorik. Det handler 

om menneskers opfattelse af 

hele måltider under forskellige 

restaurantsituationer. 
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Universitetsavisen

Krystalgade 16, 1. sal
Postboks 161
1005 København K
Tlf. 35 32 28 98
Fax 35 32 29 20
E-mail: uni-avis@adm.ku.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 9.00-16.00
Fredag kl. 10.00-16.00

Redaktion: Richard Bisgaard, ansvarshavende, DJ;  
Claus Baggersgaard, journalist, DJ; Gry Bartroff Gaihede, 
informationsmedarbejder og Pia Mejdahl Daugbjerg, 
studentermedhjælp.

Redaktionel uafhængighed
Universitetsavisen er redaktionelt uafhængig af ledelsen 
hvis officielle standpunkt står at læse i KUmmentaren 
herunder. Resten af avisen redigeres efter gængse jour-
nalistiske kriterier og kan altså ikke tages som udtryk for 
ledelsens synspunkter og prioriteringer.

Annoncer: DG Media as, Studiestræde 5-7, 1455 Køben-
havn K, tlf. 70 27 11 55, www.dgmedia.dk.

Layout: Rumfang

Tryk: Dansk Avistryk

Oplag: 57.000

Medlem af Dansk Fagpresse.

Avisen udgives af Københavns Universitet 15 gange årligt og 
postomdeles til alle studerende og ansatte.

Framelding: Ønsker du ikke at modtage avisen, kan du  
framelde dig via Punkt KU >Selvbetjening>Mine 
data>Universitetsavisen

Abonnement: 1�0 kr. årligt. 
For udlandet 250 kr. årligt.

Udebliver avisen, så henvend dig til din lokale post- 
modtagelse. Ved længere tids udeblivelse send en mail til 
uni-avis@adm.ku.dk

Debat og læserindlæg modtages gerne per e-mail.

Deadline (kl. 10)

Nr. Udkommer Debat Meddelelser
  � �/� �0/� �9/�
  9 31/8 22/8 20/8
10 14/9 5/9 3/9

KUmmentar

PÅ DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET er vi både 
glade og stolte over at være en blevet del af et Kø-
benhavns Universitet der har evnen og viljen til at 
ville hævde sig blandt de bedste universiteter i Euro-
pa og verden. Denne ambition ligger i lige linje med 
de ambitioner der allerede inden fusionen var for-
muleret for det daværende KVL – eller Landbohøj-
skolen om man vil. På en lang række områder har 
Københavns Universitet mulighed for at blive kendt 
for forskning og uddannelse af allerhøjeste internati-
onale kvalitet. Den nyligt overståede fusion repræ-
senterer en gylden mulighed for nu at sætte skarpt 
fokus på nogle af de udfordringer som har stigende 
bevågenhed herhjemme såvel som i det internatio-
nale samfund. Det gælder ikke mindst de områder 
der relaterer sig til sundhed og velfærd, og det der 
på godt dansk ofte går under betegnelsen ’Health 
and Life Sciences’.

HVIS KU OGSÅ I FREMTIDEN skal anerkendes bredt 
som Nordens internationalt førende universitet, så 
kræver det at vi til stadighed formår at stimulere vo-
res mange lyse hoveder – hvad enten det er ansatte 
eller studerende. Jeg ser det som en af mine fornem-
ste opgaver som en del af universitetsledelsen at ska-
be muligheder og betingelser som stimulerer vores 
mange kreative, nytænkende og indimellem geniale 
medarbejdere og studerende. For mig at se handler 
det blandt andet om at give rum til både det anven-
delsesorienterede og det grundforskningsorientere-
de.

MANGE AF DE STØRSTE videnskabelige landvindin-
ger gennem tiden er opnået gennem fremragende 
grundforskning og nogle af vor tids største opdagel-
ser er fremkommet ved at kloge hoveder på eget  
initiativ har søgt løsninger på helt grundlæggende 
teoretiske problemstillinger. Bohrs atommodel, der 
blandt andet var grundlaget for det periodiske sy-
stem, er blot ét eksempel på erkendelse der har revo-
lutioneret den måde vi anskuer verden på, og hvis 
fremkomst er et udtryk for at geniet har haft mulig-
hed og frie hænder til at konstatere og efterfølgende 
søge og finde løsninger på de problemstillinger der 
optog dem.

MEN DER FINDES OGSÅ FORSKNING der tager ud-
gangspunkt i et ønske om at løse konkrete praktiske 
problemstillinger i samfundet. Denne type forskning 
fører også ofte til grundlæggende ny, teoretisk viden 
der udvider grænsen for, hvad vi ved, og som andre 
forskere kan bygge videre på. Det kan man finde tal-
rige eksempler på historisk set. Ét eksempel er vari-
ansanalysen, den moderne statistiks grundlag, som 
blev udviklet på en forsøgsstation i England i starten 
af det 20. århundrede fordi man havde brug at finde 
ud af hvordan man kunne forudsige høstudbyttet på 
forskellige typer af jord ud fra langvarige dyrknings-
forsøg. Et andet eksempel er den økonomiske inve-
steringsteori der har sit udspring i skovbruget hvor 
man i midten af 1800-tallet havde brug for at finde 
ud af hvilke slags træer det bedst kunne betale sig at 
dyrke. Det ledte til udviklingen af hele kapitalværdi-
tankegangen og teorien om hvordan man sammen-
ligninger økonomiske alternativer. 

EKSEMPLER SOM DISSE ILLUSTRERER at det bru-
gerdrevne og anvendelsesorienterede også har en 
berettigelse når det gælder at frembringe forskning 
af højeste internationale kvalitet. Faktum er at forsk-
ning motiveres af forskellige kræfter. Én forsker kan 
være drevet af den rene tanke og ønsket om at forstå 
en teoretisk problemstilling mens en anden i højere 
grad motiveres af at løse de praktiske problemer der 
relaterer sig til menneskers sundhed, fødevaresitua-
tionen i ulande, hvordan man kan forbedre holdbar-
heden af mælk, lave en emballage der ikke forurener 
eller noget ganske andet. 

DER ER SÅLEDES IKKE én entydig vej til erkendelser 
af banebrydende og grundlæggende karakter – eller 
til frembringelsen af en nobelprismodtager for den 
sags skyld. Siden Den Kgl. Veterinær- og Landbohøj-
skoles grundlæggelse har det været Danmarks næst-
ældste universitets mål at finde løsninger på en ræk-
ke praktiske problemstillinger for det danske jord-
brugs- og fødevareerhverv, det danske og internatio-
nale samfund og for forbrugerne. Dette behovsfoku-
serede, brugerdrevne og erhvervsorienterede fokus 
vil være fakultetets særkende også i fremtiden. Og 
som Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns 
Universitet glæder vi os samtidig meget til at bidrage 
til at etablere landets største vidensvirksomhed som 
Nordens internationalt førende universitet der frem-
bringer viden af banebrydende og højeste internatio-
nale karat.

Det brugerdrevne – et vigtigt element i frontforskningen

» Det behovsfokuserede, brugerdrevne og  

erhvervsorienterede fokus vil være  

Det Biovidenskabelige Fakultets særkende  

i fremtiden«

Af Dekan Per Holten-Andersen,  

Det Biovidenskabelige Fakultet
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Karrieredag på Jura
Torsdag den 3. maj blev en oplevelses- og informationsrig dag for de ca. 

500 studerende der havde lagt vejen forbi Festsalen for at høre om kan-

didatuddannelsens opbygning og de forskellige muligheder der er for 

selv at sammensætte jurastudiet fx mulighederne for at deltage i proces-

spil og tage på udlandsophold. Alle studerende havde mulighed for at 

deltage i workshops om arbejdet som jurist. Til hver workshop var invite-

ret to forskellige profiler med juridisk baggrund der, som oplæg til 

spørgsmål fra de studerende, debatterede arbejdsopgaver, karrieremulig-

heder og ansættelsesprocedurer på deres område. De fortalte om deres 

karrierevej, deres overvejelser under studietiden og om deres nuværende 

arbejdsopgaver. Karrieredagen var den første af sin slags på Jura, men 

det bliver ikke den sidste.


