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Sport – sociologisk set
Globalisering, kampen om kroppen og medierne er blot tre  

eksempler på områder der berettiger sociologiske betragtninger  

på sporten. Læs side 1�-1�

Rift om de bedste forskere
Flere tusinde nye forskere skal ansættes de næste fem år.  

Resultatet kan blive mangel på kvalificerede folk, lønpres og 

strandhugst hos konkurrenterne, frygter rektorer Læs side �

At bygge det gode studieliv
Nutidens studerende vil både være sociale og private, og det  

giver de tre kollegier Regensen, Bikuben Kollegiet og Tietgen-

kollegiet rig mulighed for. Læs side �-�

Røven til eksamen 

Hvor polemisk må  
man være når man  
formidler sin forskning? 
Lektor Klaus Kjøller  
opdagede tidens, KU’s 
og Studenterrådets  
begrænsninger da han 
kom i mediernes søgelys 
med udtalelser om sex-
appeal og eksamen. 
Læs side 3 
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LØNDIKTAT

Af Claus Baggersgaard 

Videnskabsministeriet har ind-
ført en maksimumgrænse for 
institutledernes løn, men det 
gør det nærmest umuligt for 
universiteterne at tiltrække 
nye, kvalificerede institutlede-
re.

Flere institutledere på Kø-
benhavns Universitet slår fast 
at de i hvert fald ikke havde 
søgt jobbet hvis de højest kun-
ne opnå en løn på mellem 
565.000 og 705.000 kroner år-
ligt som ministeriet dikterer. 
De bedst lønnede institutlede-
re på KU får i øjeblikket 
900.000 kroner.

»Jeg ville i så fald ikke have 
drømt om at søge stillingen, 
og jeg tror slet ikke universite-
terne vil kunne rekruttere folk 
udefra til lederposter hvis det 
er lønniveauet. Det vil blive 
opfattet som en retrætepost el-
ler som udtryk for at du har en 
meget god grund til at søge 
væk fra dit job i en fart hvis du 
er villig til at gå så meget ned i 

løn. Det kan ingen leve med 
karrieremæssigt,« siger Peder 
Andersen, institutleder på 
Økonomisk Institut.

Han skiftede selv fra en stil-
ling som sekretariatschef i Det 
Økonomiske Råd for fire må-
neder siden hvor han fik om-
kring 900.000 kroner i årsløn. 
Han får stort set det samme på 
KU, men til gengæld er han ik-
ke længere tjenestemandsan-
sat, men har en tidsbegrænset 
kontrakt. Økonomisk Institut 
har 40 videnskabelige medar-
bejdere, så med de nye ret-
ningslinjer ville han få maksi-
malt 635.000 kroner årligt.

Pose og sæk
Carsten Geisler, leder på Insti-
tut for International Sundhed, 
Immunologi og Mikrobiologi, 
kommer fra en stilling som 
professor samme sted.

Han havde ikke skiftet livet 
som fuldtidsforsker ud med 
dynger af administrativt arbej-
de hvis lønnen var som Viden-
skabsministeriet nu siger.

»Jeg vil ikke være institutle-
der for en krone mindre. De vil 

have fagligt kompetente lede-
re som professorer eller lekto-
rer der samtidig skal have do-
kumenteret ledelseskompe-
tence og være dygtige admini-
stratorer. De vil have i pose og 
sæk, men ikke betale, så jeg si-
ger op hvis de justerer på løn-
nen,« siger Carsten Geisler.

Han får omkring 200.000 
kroner ekstra brutto årligt i 
forhold til minimumslønnen 
som professor. Det betyder at 
han får udbetalt 5.000 kroner 
ekstra om måneden ved at væ-
re institutleder, og hvis det be-
løb bliver sat ned, mener han 
ikke det vil være det kæmpe 
ekstra arbejde værd.

Lektor Bente Holmberg fra 
Nordisk Forskningsinstitut er 
med en årsløn på 646.000 kro-
ner den dårligst betalte insti-
tutleder på KU. Hun ville få 
81.000 kroner mindre årligt 
med de nye retningslinjer.

»Jeg syntes egentligt lønnen 
var fair nok da jeg sagde ja 
 fordi det er et mindre institut 
uden studieadministration, 
men jeg må sige der har været 
mere at lave end jeg havde tro-

et. Jeg er nok en af dem der ik-
ke tænker så meget over hvor 
lang tid jeg bruger på mit ar-
bejde, men jeg kan helt sikkert 
ikke blive ved med at løbe så 
hurtigt,« siger hun.

Selvmodsigende
Sine Sunesen, formand for 
Akademikernes Centralorgani-
sation, kalder lønloftet for 
»barokt,« og hun har derfor 
skrevet til statsministeren om 
spørgsmålet.

»Jeg har en ubehagelig for-
nemmelse af at det hænger 
sammen med den klassiske 
tænkning i forhold til lønsty-
ringen i det offentlige hvor lo-
gikken var at jo længere væk 
fra ministeren man sad, desto 
lavere løn,« skriver AC-for-
manden.

Formand for Rektorkollegiet 
Jens Oddershede opfordrer 
staten til helt at blande sig 
uden om og lade universiteter-
ne suverænt bestemme hvor 
meget de vil betale deres insti-
tutledere.

»Et væsentligt formål med 
universitetsloven var at skabe 

en professionel fuldtidsledel-
se, og det harmonerer meget 
dårligt med at man indfører et 
lønloft der betyder at en pro-
fessor ingen lønfremgang har 
ved at blive institutleder,« si-
ger han.  

Rektorlønninger næste 
skridt?
Noget tyder på at Videnskabs-
ministeriet også er ude efter 
rektorernes lønninger.

Ifølge Jens Odddershede 
har kredsen af universitetsfor-
mænd på opfordring fra Vi-
denskabsministeriet i hvert 
fald udpeget en arbejdsgruppe 
af universitetsdirektører der 
skal »drøfte lønstruktur og 
grundlag for aflønning af rek-
torer.« 

»Det er den enkelte univer-
sitetsbestyrelses ansvar at be-
stemme lønnen, men jeg synes 
at det er naturligt at formæn-
dene sætter sig sammen og 
diskuterer lønfastsættelsen for 
rektorer,« siger Jens Odders-
hede der har en årsløn på 1,1 
million kroner.

Rektor Ralf Hemmingsen fra 

Institutledere afviser lønloft
Flere institutledere på Københavns Universitet havde aldrig 
søgt jobbet hvis Videnskabsministeriets nye retningslinjer 
for lederlønninger havde været gældende

Nyheder

KU der får 1,7 millioner kroner 
årligt, ønsker ikke at udtale sig 
om sin egen eller andres løn, 
mens bestyrelsesformand Bo-
dil Nyboe Andersen nøjes med 
at svare at hun finder rektors 
løn »passende«.

Ifølge Videnskabsminister 
Helge Sander skal de nye ret-
ningslinjer ses i lyset af at 
statsrevisorerne i november 
2006 kritiserede ministeriets 
utilstrækkelige styring af løn-
udviklingen for universiteter-
nes ledelse efter overgangen 
til selveje.

Kritikken kom i forlængelse 
af revisionen af statsregnska-
bet for 2005 hvori Rigsrevisio-
nen fandt at lønniveauet for 
rektorer lå væsentligt over det 
hidtidige niveau. Rigsrevisio-
nen fandt desuden tegn på at 
rektorernes høje lønniveau har 
haft en afsmittende effekt på 
den øvrige øverste ledelses af-
lønning og dermed skabte løn-
pres.

clba@adm.ku.dk 

Nuværende løn på KU 
(total-løn inklusiv pension)

Medicin         kr.

 Immunologi & Mikrobio.  900.000

 Celle- og Molekylær Med.  900.000 

 Neurovid & Farmakologi  900.000 

 Biomedicin 900.000 

 Odontologi 900.000

 Folkesundhedsvidenskab 900.000

  (samt retsmedicin og fem kliniske hospitals- 

institutter)

Humaniora kr.

 Engelsk, Germansk mm 802.000

 Saxoinstituttet 871.000

 Tværkultur & Regional 835.000

 Medier, Formidling mm. 803.000

 Nordiske Studier & Sprog 856.000

 Kunst & Kulturvid. 803.000

 Nordisk Forsk.-institut 646.000

Samfundsvidenskab 
 Statskundskab  800.000

 Økonomi 899.000

 Sociologi 730.000

 Antropologi  730.000

 Psykologi 800.000

 

Naturvidenskab kr.

 Molekylærbiologi 892.000

 Niels Bohr 843.000

 Matematik 779.000

 Kemi 843.000

 Datalogi 811.000

 Geografi og geologi 811.000

 Naturfagenes didaktik 779.000

 Naturhist. Museum 843.000

 Idræt 779.000

Rektor        kr.

  1.776.000

Videnskabsministeriets krav 
(total-løn inklusiv pension)

Institutter med 

•  op til 25 videnskabelige årsværk: maks.  

565.000 kroner årligt

•  mellem 26 og 100 videnskabelige årsværk: 

maks. 635.000 kroner årligt

•  med mere end 100 videnskabelige årsværk: 

maks. 705.000 kroner årligt

KU offentliggør strategi 

DESTINATION 2012 – Forbedring af studiemiljøet er blot ét af de konkre-

te initiativer i KU’s første samlede strategi, ’Destination 2012’. Strategien 

er resultatet af flere måneders diskussioner mellem ledelse, studerende og 

medarbejdere. Ambitionen frem mod 2012 er klar: KU skal satse så målret-

tet på den fremragende grundforskning at det bliver et internationalt højt 

estimeret universitet blandt de absolut førende i Europa. Strategien blev 

offentliggjort fredag 1.juni på KU’s 528-års fødselsdag. Ceremonien i Frue 

Kirke i 1479 hvor Christian I indvier Københavns Universitet, er skildret på 

Wilhelm Marstrands maleri fra 1871 som findes over talerstolen i universi-

tetets festsal.

Kort nyt

Alumneforening navngivet

KUBULUS – Efter en hård navnekonkurrence har Københavns Univer-

sitets nystartede alumneforening fundet sit navn. Blandt et halvt 

hundrede forslag valgte foreningens bestyrelse navnet KUbulus. »KU-

bulus er nemt at udtale. Samtidig giver navnet associationer til ’cube’ 

– som leder tankerne hen på byggesten, hvilket passer godt på alum-

neforeningen: Formålet er netop at alumneforeningen skal bygge 

bro fra studietid til livet som færdig kandidat på arbejdsmarkedet og 

at tidligere studerende – alumnerne – bevarer forbindelsen til univer-

sitetsmiljøet,« skriver prorektor Lykke Friis på sin blog. Psykologistu-

derende Peter Bratberg Hansen er manden bag vindernavnet. Det 

blev han præmieret med en iPod for.

Løn til institutledere
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EKSAMENSRÅD

Af Kristoffer Holm Pedersen

Hvert år ved eksamenstid rin-
ger medierne til lektor i kom-
munikation ved Institut for 
Nordiske Studier og Sprogvi-
denskab, Klaus Kjøller, for at 
få ham til at give de studeren-
de nogle fif inden de skal op til 
eksamen. Sådan har det været 
lige siden 1993 hvor han ud-
gav bogen ’Snyd ikke dig selv 
ved eksamen’ første gang.

Journalisterne ved nemlig at 
Kjøller ofte er god for en kon-
troversiel udtalelse. Det slog 
heller ikke fejl i år hvor han til 
Nyhedsavisen udtalte at »det 
verbale er en meget lille del af 
det at gå til eksamen. Man skal 
vise sin personlighed på tøjet. 
Hvis man har en god røv, er 
der ingen grund til at skjule 
den til eksamen. Hvis man har 
lidt sexappeal, må man gerne 
vise det.«

Og så gik mediemøllen el-
lers i gang. Historien om at en 
gammel lektorgris belønner 
gode røve med gode karakte-
rer, spredte sig som ringe i 
vandet, og Studenterrådet tog 
i en pressemeddelelse skarp 
afstand fra Kjøllers udtalelser:

»Det er absurd at en censor 
på landets fornemmeste vi-
densinstitution blåstempler at 
det er den seksuelle appel over 
for censorerne der er vejen til 
de gode karakterer. Det er 
nedladende, uprofessionelt og 
særdeles bekymrende,« udtal-
te studenterrådsformand Da-
vid Salomonsen og opfordrede 
Kjøller til at trække sine udta-
lelser tilbage eller selv gå af 
som censor.

Kjøller blev kaldt til kollegi-
al samtale med rektor der efter 
en snak med sin omblæste lek-
tor slog fast at det »selvfølgelig 
er fagligheden der er i fokus 
når man går til eksamen. Det 
skal der ikke være tvivl om.«

Puritanisme og topstyring
At hans udtalelser har vakt så 
stærke reaktioner er kommet 
bag på Klaus Kjøller. Han har 
ikke sagt andet i år end han 

har sagt de foregående tretten 
år. Derfor fortryder han heller 
ikke sine udtalelser om at det 
nonverbale spiller en endog 
meget stor rolle i al mundtlig 
kommunikation – og således 
også til eksamen. Men han be-
klager at hans sædvanlige ek-
sempler og konkretiseringer 
med røv og sexappeal i år har 
overskygget budskabet.

»Når journalisterne fokuse-
rer så ekstremt på det billede, 
bliver mit væsentlige budskab 
jo totalt væk i støj,« siger Kjøl-
ler.

Han accepterer de risici der 
findes når man formidler of-
fensivt og bruger provokatio-
nen for at få sit budskab ud. 
Alligevel ærgrer Kjøller sig 
over den unuancerede debat 
som hans udtalelser har vakt. 
Da han udgav sin eksamens-
bog i 1993, vakte det en stor 
principiel debat om mundtlig 
eksamen, uden nogen som 
helst antydning af ’gammel 
gris’-temaet som visse medier 
har kørt op denne gang.

At hans udtalelser har haft 
den effekt, tilskriver Kjøller to 
ting. For det første har den 
nypuritanske bølge der er så 
meget oppe i tiden, også ramt 
de studerendes repræsentan-
ter i Studenterrådet, mener 
han.

»Selvom jeg godt kan forstå 
Studenterrådets reaktion, sy-
nes jeg nok den er lidt snerpet. 
Sådan ville man ikke gøre i 
70’erne eller 90’erne. Det var 
en mere uskyldig tid. Der er i 
samfundet i dag en ekstrem 
følsomhed. Folk bliver kræn-
kede over ting de ikke før ville 
blive krænket over,« siger 
Klaus Kjøller.

Den anden faktor er at Kø-
benhavns Universitet er blevet 
meget mere kommunikations-
bevidst end det var for bare 
nogle få år siden.

»Københavns Universitet er 
blevet mere topstyret. Men det 
mener jeg ikke er negativt. Det 
er simpelthen nødvendigt når 
man som KU er blevet meget 
mere bevidst om at brande sig 
selv. Man kan jo ikke have alle 
mulige originaler til at rende 

Baggrund

rundt og sige noget der laver 
støj i det toppen gerne vil have 
sagt,« siger Klaus Kjøller der 
mener at balladen om hans 
udtalelser trods alt har haft 
nogle positive virkninger.

»For det første har det vist 
hvor vigtigt det er, når man 
som formidlende forsker kom-
mer med kontroversielle udta-
lelser, at overveje hvor pole-
misk man kan være. Hvor me-
get må man sige, og hvor 
stærkt må man udtrykke sig 
før man går over stregen? Det 
er et godt spørgsmål, for man 
kommer ikke langt med lam-
mefrom formidling hvis man 
ønsker at nå den almindelige 
dansker,« siger han.

»For det andet så tror jeg at 
mine råd om mundtlig eksa-
men har fået mange eksamina-
torer og censorer til at debat-
tere det jeg har været ude 
med. Det tror jeg netop har 
gjort dem ekstra opmærksom-
me på ikke at lade sig påvirke 
af fagligt irrelevante ting,« si-
ger Klaus Kjøller.

Fagligheden central
Studenterrådets næstformand, 
Pernille Skipper, er glad for at 
samtalen med rektor har fået 
Kjøller til at undgå at bruge 
ord der kan opfattes seksuelt. 
Det er helt afgørende at uni-
versitetet melder ud at det er 
det faglige der er det centrale 
ved mundtlig eksamen, siger 
hun.

Hun mener ikke Studenter-
rådet har overreageret.

»Klaus Kjøller har begrundet 
sine udtalelser med forsk-
ningsresultater der viser at ud-
stråling – herunder den seksu-
elle – spiller en stor rolle i den 
mundtlige kommunikation. 
Det anfægter vi sådan set ikke 
er tilfældet. Problemet er at 
Kjøller accepterer det i stedet 
for at problematisere det. Når 
han siger at de studerende skal 
spille på deres sexappeal til 
eksamen, blåstempler han jo 
at censor kigger på det. Og det 
duer ikke,« siger Pernille Skip-
per.

Hun fortæller at Studenter-
rådet gerne vil i kontakt med 

Kjøllers studerende hvis de er 
utrygge ved at gå op til eksa-
men hos ham og har brug for 
støtte eller hjælp.

»Som universitetslektor er 
hans embede jo ikke at give de 
studerende råd til eksamen, 
det gør han ud fra en bog han 
har skrevet ved siden af. Klaus 
Kjøller kan ikke bare tage sin 
censorhat af når han udtaler 
sig om den slags ting, og bag-
efter forvente at det ikke spil-
ler ind når han sidder over for 
sine studerende ved eksa-
mensbordet,« siger Pernille 
Skipper.

Hun mener ikke at Studen-
terrådet er ramt af den nypuri-
tanske bølge som Kjøller anty-
der. Heller ikke at de ukritisk 
har kørt med på mediernes fo-
kus på røv og sexappeal. 

»Nu er Klaus Kjøller jo lektor 
i kommunikation, så han må 
vide hvordan folk reagerer på 
sådan nogle udtalelser. Og nu 
blev han jo også ved med at si-
ge røv og sexappeal i en hel 
uge uden at forsøge at omfor-
mulere sig. Men det vi reage-
rer på, er ikke ordene. Det er 
hans budskab om at røv og 
sexappeal er i orden at kigge 
på ved eksamensbordet,« siger 
Pernille Skipper.

Den udlægning af hans ord 
er Klaus Kjøller dog slet ikke 
enig i. Han mener det primært 
er medierne der har kogt sup-
pe på de udtalelser som Ny-
hedsavisen refererede ham 
for. Han er skuffet over at Stu-
denterrådet ikke er bedre til at 
gennemskue nogle mediers 
kortslutning og hysteriske op-

Kjøllers røvtur
Lektor Klaus Kjøller fik røven på komedie  
i medierne da han udtalte at studerende 
med fordel kunne bruge deres bagdel  
når de gik til eksamen. Det har givet ham  
Studenterrådet på nakken.

KONTROVERSIEL – »Det er vigtigt, når man som formidlende forsker kommer 

med kontroversielle udtalelser, at overveje hvor polemisk man kan være. Hvor meget 

må man sige, og hvor stærkt må man udtrykke sig før man går over stregen? Det er 

et godt spørgsmål, for man kommer ikke langt med lammefrom formidling hvis man 

ønsker at nå den almindelige dansker,« siger lektor Klaus Kjøller.

tagethed af et enkelt, ret ud-
bredt eksempel på brug af 
kropssprog, siger han. 

For Pernille Skipper er sa-
gen helt principiel.

»Helt basalt handler det om 
de studerendes retssikkerhed. 
Vi har simpelthen et retskrav 
på at få en ordentlig bedøm-
melse af vores faglighed. Og i 
bedømmelsen af vores faglig-
hed indgår vores seksualitet 
simpelthen ikke.«

Både Klaus Kjøller, Studen-
terrådet og Rektoratet betrag-
ter med universitetets presse-
meddelelse sagen som afslut-
tet.

khpe@adm.ku.dk
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BEVILLING

Af Claus Baggersgaard

600 millioner kroner er rigtigt mange penge, 
også i forskningsverden. 

Faktisk svarer det til det samlede beløb sta-
ten har afsat til investeringen i infrastruktur på 
forskningsområdet de næste tre år.

Det har derfor skabt røre blandt provinsens 
proteinforskere at Novo Nordisk Fonden for ny-
ligt donerede dette kæmpebeløb til Det Sund-
hedsvidenskabelige Fakultet på Københavns 
Universitet til at oprette »The Novo Nordisk 
Foundation Center for Protein Research« 

Forskerne ønsker samstemmende KU tillykke 
med pengene, men de undrer sig over at de ik-
ke har haft mulighed for at konkurrere om at få 
del i midlerne.

»Forskningsrådet og politikerne har meldt ud 
at der skal være mere konkurrence om pengene 
til forskning, og det er fair nok. Ud af det blå 
kommer der pludselig en bevilling som uddeles 
uden nogen form for konkurrence eller evalue-
ring. Det ærgrer mig at vi ikke har fået mulig-

hed for at spille med, og det er min personlige 
holdning at almennyttige fonde har en forplig-
tigelse til at fordele midlerne efter normale pro-
cedurer,« siger Poul Henning Jensen, professor 
og institutleder på Medicinsk Biokemi på Aar-
hus Universitet.

Ændrer konkurrencen
Peder Thusgaard Ruhoff, institutleder på Insti-
tut for Biokemi og Molekylær Biologi på Syd-
dansk Universitet, ærgrer sig også over at uni-
versitetet ikke fik mulighed for at byde, da pro-
teinforskning er et af instituttets kerneområder. 
Han forventer dog at kæmpegaven bliver til 
gavn for det samlede danske forskningsmiljø, 
og det resulterer i øget samarbejde på tværs af 
universiteterne.

»Vi har klart noget at byde ind med, men fon-
den har pengene og bestemmer suverænt. Det 
ændrer helt klart konkurrencesituationen at der 
kommer en stor ny spiller. Der er en klar risiko 
for at KU vil rekruttere nogle af vores dygtigste 
folk,« siger han og gør opmærksom på at den 
tyske professor Matthias Mann, der skal være 
en af fem nye forskningschefer på KU´s nye 

LIBERALISERING

Af Claus Baggersgaard

Videnskabsminister Helge 
Sander (V) er en gæstfri mand. 
Så gæstfri at han vil lade uden-
landske eliteuniversiteter slå 
sig ned i Danmark. 

Det afslørede han i sin tale 
til jubilæumskonferencen for 
Videnskabsministeriets første 
2000 dage den 21. maj.

»Hvis vi skal leve af viden  
og kompetencer fremover, 
skal vi have endnu lettere ad-
gang til verdens førende vi-
denmiljøer. Og hvorfor ikke 
lokke et af dem til Danmark. 
Det kan for eksempel ske ved 
at udenlandske universiteter 
etablerer afdelinger i Danmark 
eller ved et organiseret samar-
bejde mellem et udenlandsk 
og et dansk universitet,« sagde 
Helge Sander der også afsløre-
de at han er åben for at et pri-

vat udenlandsk universitet slår 
sig ned på dansk grund.

Som eksempler nævnte han 
at University of Nottingham 
allerede har afdelinger i Ma-
laysia og Kina ligesom New 
York University har afdelinger 
eller programmer i Firenze, 
London, Prag og Paris.

Samarbejde, ikke konkur-
rence
Invitationen til at komme til 
Danmark forsøger man i øje-
blikket at fortolke på Det In-
ternationale Kontor på Køben-
havns Universitet.

De danske studerende får 
fra sommeren 2008 mulighed 
for at tage taxametertilskud-
det med til udlandet og læse 
på den danske stats regning.

John Edelsgaard Andersen, 
kontorchef for Det Internatio-
nale Kontor, har dog ikke fan-
tasi til at forestille sig at Helge 
Sander nu vil åbne for at dan-

ske studerende dropper ind-
skrivningen på for eksempel 
Københavns Universitet til for-
del for at læse på en dansk af-
deling af et udenlandsk uni-
versitet. Og vel at mærke tager 
taxametertilskuddet med. Det 
kræver i hvert fald en lovæn-
dring.

»Hvis udenlandske universi-
teter pludselig får lov til at 
komme her og lave godkendte 
danske uddannelser, vil det 
være grotesk og stærkt kon-
kurrenceforvridende. Så ville 
de blive en direkte konkurrent 
til os, men vi foretrækker at 
udvikle et samarbejde med an-
dre universiteter som ligevær-
dige partnere og ikke som kon-
kurrenter på et betalingsmar-
ked,« siger han.

Skred mod brugerbetaling
Forskningsordfører Rasmus 
Prehn fra Socialdemokraterne 
ser gerne at de danske univer-

siteter indgår flere samar-
bejdsaftaler med udenlandske 
universiteter om forskning og 
fælles uddannelsesforløb.  

Han er også tilhænger af at 
lade de studerende tage taxa-
metertilskuddet med til udlan-
det for at få flere til at drage 
ud, men han er imod at bruge 
skattekroner på at betale for at 
danske studerende kan læse 
på udenlandske universiteter i 
Danmark. 

»Jeg er bange for at under-
minere danske universiteter 
ved at sprede pengene. Man 
kan også frygte at Sander vil 
bruge de udenlandske univer-
siteter på dansk jord som et ar-
gument for langsomt at starte 
op med brugerbetaling for at 
finansiere det, men det får han 
ikke igennem med vores støt-
te,« siger Rasmus Prehn.

Studenterrådet på KU aktio-
nerer i øjeblikket imod hvad 
de studerende opfatter som et 

langsomt, men sikkert skred 
mod at indføre brugerbetaling 
herhjemme, og Helge Sanders 
tale giver ny næring til de stu-
derendes frygt.

»Det er med til at tegne et 
samlet billede af ministerens 
intentioner om at indføre bru-
gerbetaling, så vi har uden 
held forsøgt at få ham til at ud-
dybe hvad han egentligt me-
ner,« siger David Salomonsen, 
formand for Studenterrådet på 
KU.

De studerende ser derimod 
gerne et intensiveret internati-
onalt samarbejde. 

  
Svært at tiltrække
Ifølge kontorchef John Edels-
gaard Andersen samarbejder 
Københavns Universitet allere-
de med ni andre udenlandske 
universiteter om fælles som-
merkurser og master classes 
gennem det såkaldte IARU-
samarbejde.

Sander vil byde  
udenlandske  
eliteuniversiteter  
indenfor
Universiteterne sukker efter en reformpau-
se, men videnskabsministeren har andre 
planer. Nyeste ide er at lade eliteuniversite-
ter slå sig ned i Danmark

Kritik af gigantgave 
til SUND
Provinsens proteinforskere undrer sig over  
at Novo Nordisk Fonden gav 600 millioner 
kroner til nyt center på KU uden andre fik 
mulighed for at konkurrere om pengene. 
Dekan Ulla Wewer og fondens direktør 
Gert Almind afviser kritikken

Den alliance ser han gerne 
blive endnu mere forpligten-
de, således at man bliver re-
præsenteret med en afdeling 
på hinandens campusser. 

Til gengæld har det vist sig 
meget vanskeligt at få uden-
landske universiteter til at op-
rette afdelinger på KU til at 
servicere deres udvekslings-
studerende da man er i stærk 
konkurrence med andre store 
uddannelsesbyer om at til-
trække udenlandske studeren-
de. 

De eneste der i øjeblikket 
har et campuskontor på KU, er 
University of California hvor-
fra der årligt kommer 30-40 
udvekslingsstuderende.

Det har ikke været muligt at 
få Helge Sander til at forklare 
hvad han præcist vil gøre for 
at lokke udenlandske eliteuni-
versiteter til Danmark.

Nyheder

FO
T

O
: 

S
c

A
N

P
Ix



UNIVERSITETSAVISEN 8  ·  2007    �

FORSKERMANGEL

Af Claus Baggersgaard   

Den største ansættelsesfest si-
den 60’erne er under forbere-
delse på de danske universite-
ter, og der bliver kamp om at 
få de bedste forskere til at sige 
ja til invitationen.

Universiteterne skal nemlig 
samlet ansætte 4.000-5.000 af 
de ypperste hjerner de kom-
mende fem år da staten samlet 
pumper 21 milliarder kroner 
ud i systemet til forskning og 
investering i nyt apparatur.

Rektor Lauritz B. Holm-
Nielsen fra Aarhus Universitet 
vurderer at østjyderne med 
6.000 ansatte skal udvide med 
1.000 nye eliteforskere, og be-
skriver det som »den største 
udfordring nogensinde.«

Jens Oddershede, rektor på 
Syddansk Universitet og for-
mand for Rektorkollegiet an-
slår at omkring 400 ekstra for-
skere skal ansættes på Syd-
dansk.

Københavns Universitet har 
endnu ikke foretaget grundige 
beregninger af hvor mange 
der i alt skal ansættes over de 
kommende år. Det skyldes 

blandt andet at midlerne bli-
ver fordelt i konkurrence, at 
regeringen endnu ikke har 
fastlagt kriterierne, og at man 
ikke ved hvor mange penge 
der vil gå til at forbedre labo-
ratorieforhold, bygninger og 
lignende.

KUs andel af sektoren er 
omkring 40 procent, så et godt 
bud er at KU skal finde 1.500 
til 2.000 nye forskere oveni  
de cirka 7.500 ansatte som det 
gamle KU, Den Kongelige Ve-
terinær- og Landbohøjskole og 
Danmarks Farmaceutiske Uni-
versitet tilsammen havde in-
den fusionen ved årets start.

Tag ikke fra hinanden
Ifølge Jens Oddershede er  
der ikke tilstrækkeligt mange 
kompetente forskere i Dan-
mark til at dække en så vold-
som stigning i efterspørgselen 
efter arbejdskraft.

Universiteterne skal også 
omstille til at skulle rekruttere 
en stor gruppe nye medarbej-
dere efter årevis med økono-
misk smalhals og til tider an-
sættelsesstop.

Han har derfor taget initia-
tiv til at diskutere problem-
stillingen i Rektorkollegiet og 

opfordret universiteterne til at 
afstå fra at kæmpe om at til-
trække hinandens kloge hove-
der.

»Jeg vil gerne understrege 
at jeg ikke er modstander at 
konkurrence, og der vil også 
ske en omflytning mellem uni-
versiteterne. Det er naturligt 
og sundt, men vi har som sek-
tor et stort problem hvis vi ale-
ne benytter dette middel til at 
tiltrække flere medarbejdere. 
Det kan føre til lønpres, og at 
der reelt ikke kommer ny in-
spiration i forskningsmiljøet. 
Et andet skrækscenarie er at vi 
ansætter en masse nye forske-
re og bagefter fortryder fordi 
de ikke er dygtige nok som det 
skete i 60’erne. Så sænker vi 
niveauet,« siger han.

Han opfordrer derfor uni-
versiteterne til at kigge uden 
for landets grænser i jagten på 
nye forskningstalenter.

Konkurrence naturligt
Lauritz B. Holm-Nielsen, rek-
tor på Aarhus Universitet,  
vurderer at en fjerdedel af uni-
versitetets nye forskere skal 
lokkes til fra andre danske  
universiteter og private virk-
somheder. En fjerdedel skal 

findes i udlandet og den sid-
ste halvdel vil man selv uddan-
ne.

»Vi går ind for en fair kon-
kurrence, og det er også fair at 
konkurrere på lønnen så længe 
det foregår åbent uden skæg 
og blå briller. Det er helt na-
turligt at folk skifter job, og al-
le kan jo ikke bo på Rådhus-
pladsen,« siger han. 

Lauritz B. Holm-Nielsen me-
ner dog at de danske universi-
teter burde samarbejde om en 
fælles kampagne i udlandet 
for at tiltrække flere forskere 
til Danmark.

»Med væksten i forsknings-
ressourcerne ender vi med at 

æde af hinanden hvis vi ikke 
får gjort det samlede antal for-
skere større. Hvis vi bliver kan-
nibalistiske skaber vi ikke kun 
et problem for os selv, men og-
så for hele Danmark, og det 
kan ingen være tjent med,« til-
føjer han. 

Usikkerhed på KU
Rektor Ralf Hemmingsen på 
KU ønsker ikke at udtale sig 
om sagen og henviser til deka-
nerne på de to fakulteter hvor 
en væsentlig del af væksten 
skal ske, nemlig Det Sund-
hedsvidenskabelige Fakultet 
og Det Naturvidenskabelige 
Fakultet.

SUND-dekan Ulla Wewer 
tør ikke gætte på hvor de nye 
forskere skal findes. 

»Vi planlægger åbne opslag 
både på dansk og engelsk. Vi 
har på SUND også brug for at 
se på investeringer i vores byg-
ninger og infrastruktur – vi vil 
gerne tilbyde optimale forhold 
for de forskere og studerende 
vi rekrutterer,« siger hun. 

Nils O. Andersen, dekan på 
NAT, tager det helt afslappet.

»Vores problem ved stil-
lingsansættelser har i en år-
række været at der var mange 
kvalificerede folk, men at lø-
bende nedskæringer har for-
hindret deres ansættelser samt 
i visse tilfælde endda ført til fy-
ringsbølger. Jeg tror ikke på 
generel mangel på kvalificere-
de ansøgere til stillinger på 
NAT så langt øjet rækker,« si-
ger han. 

Rift om de  
bedste forskere
Universiteterne får med globaliseringsmidlerne  
råd til at ansætte flere tusinde nye forskere de  
næste fem år. Det kan betyde mangel på  
kvalificerede folk, lønpres og strandhugst hos  
konkurrenterne, frygter nogle rektorer

proteincenter, faktisk var med til opbygge cen-
tret på Syddansk Universitet.

»Men vi kaster ikke håndklædet i ringen. Der 
er stadig plads til andre proteinforskningsmiljø-
er i Danmark,« tilføjer han.

Kun et sted
Gert Almind, direktør for Novo Nordisk Fon-
den, mener at det kun vil være en fordel hvis de 
bedste danske forskere bliver samlet på det nye 
proteincenter.

»Centret er lavet for at tiltrække de bedste, så 
hvis de dygtigste fra andre steder i ind- og ud-
land kommer til København, vil det være lyk-
ken,« siger han.  

Fondsdirektøren kan godt se at det havde væ-
ret en mulighed at indbyde Aarhus Universitet, 
Syddansk eller for den sags skyld svenske uni-
versiteter til at skrive en ansøgning på lige fod 
med KU.

»Vi valgte i stedet efter at have rådført os 
med en række mennesker der har forstand på 
området at undersøge hvor i Norden et nyt cen-
ter kunne placeres. Det var afgørende at finde 
ét sted og kun ét sted, da virkningen bliver for 

lille, hvis pengene bliver spredt ud,« siger han.
Et af argumenterne for at vælge København 

og KU lyder at universitetet er stærkt inden for 
proteinforskning, netop er blevet styrket med 
to nye fakulteter indenfor life science, at DTU 
ligger i regionen, og at der er flere store medici-
nalvirksomheder i området der forsker i protei-
ner.

Offentlige millioner følger med  
Oveni de 600 millioner kroner fra Novo Nordisk 
Fonden kan KU se frem til at få 80 millioner 
kroner fra staten. Universiteterne får nemlig et 
bygnings- og driftstilskud fra Videnskabsmini-
steriet beregnet på grundlag af hvor mange eks-
terne midler de henter hjem til forskning. Mini-
steriet begynder tilmed også snart at uddele ba-
sismidlerne på baggrund af forskningsaktivite-
ten. 

Gaven fra Novo Nordisk Fonden udløser altså 
en stor sæk offentlige penge. Poul Henning Jen-
sen fra Aarhus Universitet vurderer derfor at 
det bliver sværere for de andre proteinforsk-
ningsmiljøer at finde finansiering, og at det bli-
ver op ad bakke at få nye forskere til Århus.

»Novo-bevillingen trækker offentlige midler 
med som vi dermed ikke har adgang til. Derud-
over kan jeg levende forestille mig at viden-
skabsministeren vil tænke at der ikke er brug 
for at satse offentlige penge på proteinforsk-
ning nu Novo Nordisk Fonden har gjort det. 
Den samlede pulje vi kan søge, kan dermed bli-
ve mindre,« siger han.

Videnskabsminister Helge Sander (V) forstår 
ikke kritikken.

»Jeg kan ikke se hvordan en gave på 600 mil-
lioner kroner kan skabe begrænsninger for 
dansk forskning. Alle andre forskere og institu-
tioner kan jo stadig få glæde af de offentlige ba-
sisbevillinger,« siger han til Information.

Vil samarbejde
Ulla Wewer, dekan på Det Sundhedsvidenska-
belige Fakultet på KU, er på linje med ministe-
ren.

»Vi får med bevillingen fra Novo Nordisk 
Fonden fuldstændig den samme medfinansie-
ring fra Videnskabsministeriet som alle andre 
forskningsbevillinger. Jeg finder det meget 
mærkeligt hvis fonde der giver større beløb 

skulle behandles dårligere end dem der giver 
mindre bevillinger,« siger hun.

Ulla Wewer mener slet ikke at det nye center 
skal opfattes som en trussel mod andre forsk-
ningsmiljøer. Mange af de nye forskere skal 
nemlig findes i udlandet og så vil centret sam-
arbejde med andre danske proteinforsknings-
miljøer. 

Hun peger på at professor Søren Brunak, der 
er en af fem nye forskningsledere, har stor erfa-
ring med at hente udenlandske forskere til Dan-
mark.

Syv ud af de sidste ti af hans forskere på 
DTU, hvor han skal fortsætte på deltid, er fun-
det udenfor landets grænser, inklusiv en profes-
sor fra Harvard Medical School.

»Vi forventer at det nye center bliver endnu 
mere tiltrækkende for udlændinge, samtidig 
med der selvfølgelig også kommer danske ansø-
gere. Vi går ind for fri og åben konkurrence, og 
går efter de dygtigste,« siger hun.

dba@adm.ku.dk

Afsatte midler til investeringer i forskning og udvikling på danske universiteter  

fra Globaliseringspuljen 

År  2007 2008 2009 2010 2011 2012 I alt 

Millioner kroner 1.000 2.000 3.300 4.600 4.900 5.200 21.000

NÆVEKAMP – Op mod fem 

tusinde forskerstillinger skal i 

de kommende år besættes på 

danske universiteter. Forman-

den for rektorkollegiet opfor-

drer universiteterne til at kigge 

uden for landets grænser i jag-

ten på nye forskertalenter i ste-

det for at slås om hinandens 

bedste hoveder. 

Konkurrence
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morgenavisen  

Jyllands-Posten får  

ikke noget ud af  

klage over kronik 

med professor  

Katherine Richardson 

som medforfatter

EFTERSPIL

Af Claus Baggersgaard

Rektor Ralf Hemmingsen afvi-
ser i et brev til Morgenavisen 
Jyllands-Posten at gribe ind 
over for professor og havfor-
sker Katherine Richardson, 
der har været togtleder på dele 
af Galathea 3 ekspeditionen. 
Avisen havde den 7. maj kla-
get over en kronik som hun er 
medforfatter til, hvor hun kri-
tiserer formidlingskonstruktio-
nen i forbindelse med ekspedi-
tionen. Problemet var ifølge 

COSTA KU

Af Kristoffer Holm Pedersen

»Er du træt af sydens sne og 
slud / kom til det varme nord 
/ kom til Costa Kalundborg / 
hvor de slanke palmer står / 
og svajer blidt i brisen / bag 
Jens Hansens bondegård.«

Det er en som altid velop-
lagt prorektor Lykke Friis der 
med et citat fra Shubiduas 
klassiker ’Costa Kalundborg’ 
byder velkommen til de godt 
hundrede studerende og an-
satte på Københavns Universi-
tet der har sat deres fredag 
formiddag af til at mødes med 
miljøminister Connie Hede-
gaard i universitetets festsal. 

Hun skal tale om miljøet og 
de globale klimaændringer og 
om hvad vi som enkeltperso-
ner og som universitet kan gø-
re ved dem. Og det står hurtigt 
klart at udfordringerne og pro-
blemerne er mange. Men også 
at det bestemt er muligt at gø-
re noget ved dem hvis bare vi 
handler hurtigt.

De rige skal gå forrest
Det første punkt Connie Hede-
gaard berører, er nødvendig-
heden af at de rige lande med 
USA og EU i spidsen går foran 

i klimakampen og forpligter 
sig til at nedsætte udledningen 
af drivhusgasser. Gør vi ikke 
det, kan vi ikke forvente at ud-
viklingslandene gør det, siger 
hun.

Hun peger på den store 
vækst som udviklingslande 
som Kina, Indien og Brasilien 
står overfor og de problemer 
det vil medføre. I løbet af de 
næste 25 år vil det globale for-
brug blive firedoblet hvilket i 
høj grad skyldes øget velstand 
og vækst i udviklingslandene.

»Men løsningen er ikke at 
stoppe denne vækst. Det me-
ner jeg ikke er etisk muligt. I 
dag findes der cirka 1,7 milli-
ard kinesere i verden. En milli-
ard af dem er endnu ikke oppe 
på vores levestandard, men 
håber på at komme det. At det 
sker uden at vi ødelægger mil-
jøet, bliver en kæmpe udfor-
dring,« siger Connie Hede-
gaard. 

I stedet for at begrænse den 
globale vækst peger Connie 
Hedegaard på teknologiske 
løsninger for at dæmme op for 
klimaændringerne. Vi har 
nemlig teknologien til at gøre 
noget ved dem. Nu skal vi bare 
beslutte os for at gøre det, og 
gøre det hurtigt.

»Det kommer til at koste 

verdenssamfundet rigtig man-
ge penge at standse klimaæn-
dringerne. Man regner med 
omkring tre procent af verdens 
BNP i 2030. Men de økonomi-
ske omkostninger ved at lade 
stå til er meget større end hvis 
vi griber ind nu,« slår Connie 
Hedegaard fast.

Frem med forskerne
Efter miljøministerens oplæg 
er det tid til spørgsmål fra sa-
len, og det skorter ikke på 
spørgelyst. Det viser sig at 
spørgerne generelt er meget 
begejstrede for Connie Hede-
gaard, mens de er mere tviv-
lende over for den regering 
hun repræsenterer. Er »de 
gamle mænd« i regeringen vir-
kelig villige til at betale den 
pris som en ordentlig miljøind-
sats kræver, spørges der.

Rektor Ralf Hemmingsen får 
mikrofonen og spørger hvor-
dan miljøministeren bedst 
forestiller sig at man samler al 
den teknologiske viden som 

miljøministeren jo allerede på-
står findes, så den lettest bli-
ver brugbar?

Connie Hedegaard foreslår 
at man opretter et forum hvor 
idéudveksling mellem politi-
kere og forskere kan finde 
sted. Hvis forskerne har gode 
idéer til nye løsninger eller 
teknologier, er de mere end 
velkomne til at komme frem 
med dem, siger Connie Hede-
gaard og opfordrer forskerne 
til at komme med flere udmel-
dinger og ideer.

»Hvor skulle vi politikere el-
lers få nye ting at vide fra?« 
spørger hun.

Bæredygtighedspiloter
Efter debatten har Rektoratet, 
Grøn Agenda og Studenterrå-
det inviteret til møde i Munke-
kælderen hvor KU’s mulighe-
der som Grøn Campus bliver 
diskuteret.

Adam Bank Lentz fra For-
eningen for Naturressourcest-
uderende på LIFE foreslår at 

man opretter et ’Bæredygtig-
hedskontor’ på KU der kan va-
retage alle universitetets mil-
jøspørgsmål. Det skal have re-
el indflydelse og beslutnings-
dygtighed og implementeres i 
universitetets strategi, siger 
han.

Det forslag er Frederik Nol-
tenius Busck fra Grøn Agenda 
begejstret for. Han betoner 
dog det vigtige i stadig at in-
volvere de studerende i uni-
versitetets miljøpolitik og ikke 
lukke den inde på et kontor.

Prorektor Lykke Friis er ikke 
meget for at oprette et helt nyt 
bæredygtighedskontor. Det vil 
være spild af tid, mener hun. I 
stedet foreslår hun at indbyg-
ge det i de allerede eksisteren-
de campus-grupper og supple-
rede det med en såkaldt grøn 
campusstafet.

Campusstafetten er Adam 
Bank Lentz positiv over for. 
Men han understreger samti-
dig nødvendigheden af at mil-
jøet tænkes som en helhed. KU 

skal være et fyrtårn der facili-
terer en grøn forandring i sam-
fundet, siger han. Han intro-
ducerer det elegante begreb 
’bæredygtighedspiloter’ og for-
tæller at KU faktisk kan lære 
meget af hvordan de gør i Ki-
na.

»I Kina har de indført obli-
gatoriske kurser i bæredygtig-
hed for alle universitetsstude-
rende. Så kan man spørge: 
hvad har fx teologi med bære-
dygtighed at gøre? Men på 
den måde bliver bæredygtig-
hed indarbejdet i alle de kan-
didater der kommer ud af uni-
versiteterne. Så det er større 
end campus, det her. Det giver 
genlyd i samfundet.«

Den slags målrettet miljøar-
bejde kan også ske på Køben-
havns Universitet. Vi har, iføl-
ge Connie Hedegaard, tekno-
logien, viden og viljen. Nu skal 
det bare gøres.

khpe@adm.ku.dk

 Katherine Richardson at det 
 valgte mediekoncept reelt  
gav nogle få medier herunder 
Jyllands-Posten monopol på at 
dække jordomrejsen.
 Det er øjensynligt faldet avi-
sen for brystet. 
 »Det er uforståeligt for os at 
den formidlingsansvarlige pro-
dekan på Københavns Univer-
sitet (Katherine Richardson, 
red.) fremsætter falske og mis-
krediterende påstande og til-
med efterfølgende erklærer  
at hun står ved oplysninger, 
som er faktuelt forkerte. Det 
forekommer uredeligt og 

uholdbart,« skriver avisen i sin 
klage.

Ikke gået over stregen
Den vurdering er Ralf Hem-
mingsen ikke enig i, så han 
skriver blandt andet i sit svar 
til Morgenavisen Jyllands-Po-
sten.
 »Det er min opfattelse at 
prodekan Katherine Richard-
son i den nævnte kronik delta-
ger i den offentlige debat og 
udøver sin grundlovssikrede 
ret til at ytre sig… Jeg finder 
det misvisende at bruge beteg-
nelser som uredeligt og frem-

føre påstande om at lyve, hvis 
der reelt er tale om uenighed 
og forskellige vurderinger i en 
offentligt debatteret sag… Det 
er ikke min umiddelbare vur-
dering at prodekan Katherine 
Richardson i kronikken er på 
kollision med de juridisk etab-
lerede grænser for ytringsfri-
heden, og jeg finder ikke an-
ledning til at foretage mig 
yderligere.«
 Hovedpersonen selv er lyk-
kelig for støtten fra rektor.
»Jeg er både glad for og stolt 
af, at være ansat på en institu-
tion, hvor man får så stor og 

helhjertet støtte af sin arbejds-
giver,« siger hun.
 Henrik Thomsen, chefre-
daktør på Jyllands-Posten, er 
derimod ikke tilfreds, men vil 
ikke gå til domstolene med sa-
gen.
 »Det kan undre at en rektor 
på et universitet finder det i 
orden at en formidlingsansvar-
lig løber med halve og kvarte 
vinde. Det er ikke opbyggeligt 
for troværdigheden, men vi 
 tager det til efterretning. Jyl-
lands-Posten foretager sig ikke 
yderligere, skriver Henrik 
Thomsen per e-mail. 

Rektor støtter forsker i Galathea-strid

connie,  
klimaet og KU
De globale klimaændringer skal vi gøre 
noget ved nu. Ikke i morgen, men i  
dag. Det var budskabet fra miljøminister 
connie Hedegaard da hun talte på  
Københavns Universitets miljødag

BÆREDYGTIGE DAMER – Prorektor Lykke Friis i intens dialog med miljøministeren.  

»Vi har teknologien, viden og viljen,« sagde Connie Hedegaard.
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Strong organisational performances and financial 

results depend on dedicated human efforts. Therefore 

a strategic focus on HR is absolutely vital for the 

A.P. Moller - Maersk Group’s future capitalisation on 

business opportunities. MIHR is our new international 

human resource programme that provides you with 

a unique understanding of the business scope and growth 

strategies of the entire Group. MIHR gives you a

business consultant mindset to solve business and industry 

challenges through people and people processes. 

Join the new Maersk 
International Human 
Resource Programme (MIHR)

Outstanding programme 

and insight into our business

The 2-year programme will give you hands-on experi-

ence and a unique start for an international career within 

HR. You will be employed in one of our diverse business 

units and hold three consecutive 8-12 month assign-

ments.

You will gain experience in different challenging HR posi-

tions such as talent management, training and educa-

tion, organisational development, leadership develop-

ment, recruitment, operations and performance 

management.

Combining your on-the-job-training with theoretical 

modules and networking, you will twice a year meet up 

with your MIHR colleagues from all around the world 

and take part in our advanced training modules. Specifi-

cally, you will acquire knowledge about people processes 

and organisational capabilities as well as operational HR, 

strategic HR and business processes. You will also be 

skilled in analytical framing and problem solving. 

Successful completion of the programme will give you 

the skills to take on a position as Organisational Manage-

ment Consultant or HR Business Partner.

Global mindset and passion 

for business and people processes

You have a university degree within the business, natural 

or social sciences – potentially supported by a couple of 

years business experience. Alternatively, an education 

within the human sciences. On a personal level, you have 

a global mindset and thrive in a truly international 

environment. Finally, you have a passion for converting 

business and people processes into direct bottom line 

results.

For further information about the programme, please con-

tact HR Consultant Sonia Lema Blanco at +45 33 63 51 25. 

Please apply online via www.maersk.com/mihr

Our people – a key competitive advantage

The A.P. Moller - Maersk Group employs more than 

110,000 people around the world. A career with us can 

start at any level of our organisation – whether you are a 

recent graduate or a seasoned professional. Our compa-

nies provide a truly international workplace, where 

employees are encouraged to take on responsibilities – 

and rewarded for managing them well.
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KOLLEGIELIV

Af Kristoffer Holm Pedersen

Der måtte tremmer for vinduerne for at de stu-
derende ikke skulle få mærkelige ideer og di-
straheres fra deres bøger og læsning. Til gen-
gæld havde man også karle til at pudse studen-
ternes sko. 

Både tremmer og karle er væk nu. Men ellers 
er tingene stort set som de altid har været på et 
af Danmarks ældste kollegier, Regensen.

Tårnuret klinger stemningsfuldt hvert kvar-
ter, lindetræet står blomstrende i den brostens-
belagte gård, og udsigten til Rundetårn er den 
samme for litteraturstuderende Maria Jørgen-
sen der som en ugle sidder med bare fødder ud 
af vinduet fra sit værelse som dengang Kingo, 
Brorson og Hostrup boede på Regensen.

På Regensen deles beboerne om alt: fælles 
køkkener, fælles toilet, fælles bad – ja sågar fæl-
les privatliv som deles igennem de tynde væg-
ge. Men det gør ikke noget for Maria der flytte-
de ind på Regensen i vinteren 2004.

»De fælles baderum er faktisk med til at man 
hurtigt finder ud af hvem der bor her. Man 
kommer tæt på hinanden på en anden måde 
når man står dernede om morgenen i badekå-
be. For mig krævede det ingen tilvænning. Jeg 
syntes bare det var skægt,« siger Maria Jørgen-
sen med et smil.

Aandernes Rige
For det er ikke moderne komfort der gør at Ma-
ria Jørgensen holder af at bo på det gamle kol-
legium midt i byen. Tværtimod er det de histo-
riske rammer på gange og værelser der giver 
Regensen sin helt egen atmosfære.

»Jeg kan godt lide at man kan fornemme at 
her har boet så mange andre studerende før én 
selv. Det historiske er meget nærværende her,« 
siger Maria Jørgensen der ser Regensen som et 
alternativ til den øvrige studievirkelighed.

»Regensen giver sit eget bud på hvordan man 
kan være studerende. Og selv om det på mange 
måde er en lille elitær enklave, udgør det en 
modkultur til nutidens masseuniversitet og års-
værksræs. Jeg mener, hvor mange andre steder 
synger de studerende stadigvæk ’Herrer vi ere i 
Aandernes Rige’ til sangaftener i biblioteket,« 
spørger Maria og vipper med tæerne i det sam-
me som en overbo skruer ekstra højt op for mu-
sikken til ære for en besøgende gruppe turister.

Det er dog ikke Christian Winthers højstemte 
studentervise fra 1820 der lyder fra vinduet 
nogle etager over os, men Bjørks nye, industrial-
inspirerede plade. Lidt har de da fulgt med ti-
den, regensianerne.

Kubistiske Tietgen
Vi springer fra Regensens gård og ud på Ama-
ger hvor nogle af Danmarks mest moderne kol-
legier er skudt op i løbet af det sidste år. Det er 
bogstaveligt talt som at springe 300 år frem i ti-
den.

Mellem det nye KUA og IT-Universitetet lig-
ger Tietgenkollegiet. Det blev først indviet offi-
cielt 3. maj i år, men er allerede et af de mest 
prisbelønnede byggerier i Danmark i moderne 
tid. »En af Danmarks smukkeste og klareste 
bygninger,« har Politikens arkitekturskribent 
Karsten R.S. Ifversen kaldt kollegiet.

Man forstår hvorfor når man som besøgende 
træder ind i den kobberglødende gårdhave der 
ligger i midten af det cirkelrunde, træbelagte 
kollegium. Fra den lille græsplæne med de ny-
plantede træer kigger man op på den mærkeli-
ge blanding af blændende glasfremspring, åbne 
solterrasser og kubistiske kobberkasser der ud-
gør hjem, køkkener og fællesarealer for kollegi-
ets 360 beboere.

Luksus og livskvalitet
Det er Nordea Danmark Fonden der står bag 
opførelsen af kollegiet. Fondens ønske var at 
skabe et byggeri med internationalt format, og 

til det formål valgte man det succesfulde arki-
tektfirma Lundgaard & Tranberg der blandt an-
det også står bag det nye skuespilhus i Køben-
havns havn.

»Tietgenkollegiet er skabt til at være rammen 
om et mangfoldigt samvær for unge menne-
sker,« fortalte arkitekt Lene Tranberg om kolle-
giets særprægede opbygning til åbningshøjtide-
ligheden hvor kollegiets nøgle blev overrakt de 
studerende. 

Den cirkelrunde form, med værelserne der 
vender udad mod omverdenen og fællesrum-
mene der vender ind mod gården, opfordrer 
nemlig til fællesskab og samvær på tværs af eta-
ger og køkkener og gør det svært at gå glip af 
noget som helst der foregår i kollegiets mange 
fællesrum. Det giver den enkelte beboer en for-
nemmelse af overblik og en følelse af tryghed, 
sagde Lene Tranberg.

Den fornemmelse får man straks når man be-
væger sig rundt i kollegiets lyse gange og fæl-
leslokaler. Kollegianere der sidder og soler sig, 
laver mad eller sidder og læser på terrasserne, 
er udsigten hvorhen man kigger hen. Det giver 
en stærk fællesskabsfølelse samtidig med at 
man til hver en tid kan trække sig ind bag sin 
lydisolerede værelsesdør og orientere sig udad 
mod Ørestadens øvrige indbyggere.

Det er fællesskab når man vil, og privatliv når 
man vil. Det er luksus og høj livskvalitet for 
Tietgenkollegiets heldige beboere. Hvilket også 
illustreres ved at der ved første optagerunde 
var over 1000 ansøgere til kollegiets 360 værel-
ser.

Fremtidens kollegium
Et par hundrede meter fra Tietgenkollegiet, på 
hjørnet af Amager Fælledvej og Njalsgade, lig-
ger Bikuben Kollegiet. Det unge, århusianske 
arkitektfirma aart der har tegnet bygningen, 
kalder selv kollegiet for »fremtidens kollegium,« 
og som man langsomt bevæger sig ind under 
den svævende futuristiske grå- og orangefarve-

de betonblok, føler man bestemt der er noget 
om snakken.

Bikuben Kollegiet er ikke opført med nær så 
luksuriøse materialer som Tietgenkollegiets 
amerikanske egetræ og store glaspartier. Der er 
noget råt og industrielt, ja måske ligefrem insti-
tutionelt, over de grå betonvægge og hvide træ-
plader der dominerer den indvendige indret-
ning. Men udsigten fra den store, fælles tagter-
rasse på toppen af bygningen over byens tårne 
og spir er der bestemt ikke noget i vejen med.

Ambitionen bag kollegiet er at få fællesarea-
lerne og de private rum til at agere tæt sam-
men. Derfor ligger alle fællesrummene nærmest 
lige uden for værelserne. Det inviterer til fælles-
skab og socialt samvær, men gør det samtidig 
muligt for de studerende at trække sig tilbage 
for sig selv når eksamenslæsning og privatliv 
kræver det, fortæller projektleder for Kollegie-
fonden Bikuben, Holger Lindemann.

 Derfor har alle Bikuben Kollegiets værelser 
også et tekøkken indbygget til de dage hvor 
man ikke lige har lyst til at gå ud i fælleskøkke-
net for at lave mad. Det sætter danskstuderen-
de Toke Vadstrup, der flyttede ind på kollegiet i 
september sidste år, pris på, selvom han som re-
gel bruger fælleskøkkenet når han skal lave 
mad. Det sociale hører nemlig for Toke uløse-
ligt sammen med at bo på kollegium.

»Når man nu har valgt at bo på kollegium, sy-
nes jeg man lige så godt kan gøre det fuldt ud. 
Fællesskabet og det sociale er grunden til at jeg 
flyttede på kollegium. Man kan gå ud i fælles-
køkkenet, og så er der altid nogen. Omvendt er 
det også rart at man altid kan gå ind til sig selv 
hvis det er det man vil,« siger Toke Vadstrup.

Selvom bygningen opfordrer til fællesskab, er 
der dog nogle af køkkenfællerne han aldrig ser, 
fortæller Toke mens han sidder i sit store, lyse 
dobbeltværelse med udsigt til Amager Fælled-
vejs mylder.

»Men det er jo hvad man gør det til. For mig 
er det en god overgang fra at bo på højskole og 

At bygge  
det gode studieliv
Hvor vil unge studerende egentlig bo? På kollegium åbenbart! Sådan 
var det i 1623 på Regensen, og sådan er det i 2007 hvor de to splin-
ternye kollegier Bikuben Kollegiet og Tietgenkollegiet kommer med 
spændende bud på det moderne studieliv

TEmA: Kollegier
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til at flytte for sig selv. Det ville nemt kunne bli-
ve lidt ensomt at bo alene i sin egen lejlighed. 
Her er det faktisk lidt højskoleagtigt at bo,« si-
ger han og smiler.

Godt vante unge
Holger Lindemann forklarer at man var meget 
opmærksom på at bygge noget som de unge vil-
le synes var skønt at bo i. Da man indbød fem 
arkitektfirmaer til at komme med hver deres 
bud på hvordan fremtidens kollegium skulle se 
ud, var det vigtigt for fonden at ingen af arki-
tektfirmaernes indehavere var fyldt 40 år.

»Målet var at unge skulle tegne til unge,« si-
ger Holger Lindemann der mener at det var 
nødvendigt hvis kollegiet overhovedet skulle 
være et sted nutidens unge ville flytte ind i.

»De unge i dag er temmelig godt vant. Hvis vi 
var kommet med en bygning der lignede et 
70’er-kollegie, ville vi ikke få nogen unge til at 
flytte ind. Samtidig skulle kollegiet ligge cen-

tralt, hvilket vi må sige at vi gør,« siger han 
mens han peger ud over Indre Ørestads skyline.

For ud over gode muligheder for fællesskab 
og privatliv er beliggenheden også yderst vig-
tigt når unge søger kollegiepladser. På den må-
de adskiller de sig ikke fra alle andre boligsø-
gende, om end det nok er andre ting de lægger 
vægt på.

»Dér ligger Københavns Universitet, dér lig-
ger IT-Universitetet, dér ligger Metroen der kø-
rer direkte ind til CBS. Og lige ind til diskote-
kerne,« siger Holger Lindemann.

Så hvad end man er til historiske rammer el-
ler topmoderne arkitektur, er der som stude-
rende gode muligheder for at leve sit studieliv 
på lige præcis den måde man helst vil det. Uden 
tremmer for vinduerne, men med højt til loftet 
og visionsrige tanker om det gode studenterliv.

khpe@adm.ku.dk

 

Regensen

Bygget (første gang): 1623 

Antal værelser: 100

Værelsesstørrelser: 11 - 25 

kvadratmeter

Husleje: 1.340 kroner

Hjemmeside: www.regensen.

dk

Fællesfaciliteter: Festsal, fri 

vaskeri, fri internet, fri intern 

telefoni, bordtennis, bordfod-

bold og Rundetårn uden for 

vinduet. Der er fælleskøkke-

ner og fælles bad og toilet.

Tietgenkollegiet

Bygget: 2007

Antal værelser: 360

Værelsesstørrelser: 24 - 45 

kvadratmeter

Husleje: 2.400 - 4.200 kroner

Hjemmeside: www.tietgen-

kollegiet.dk

Fællesfaciliteter: Computerlo-

kaler, tv-stuer, festsal, cykel-

parkering, vaskeri, bryggers, 

terrasse og fællesrum. 12 væ-

relser deler et fælleskøkken. 

Værelserne har eget bad og 

toilet.

Bikuben Kollegiet

Bygget: 2006

Antal værelser: 107

Værelsesstørrelser: 20-46 kva-

dratmeter

Husleje: 2.150-4.250 kroner

Hjemmeside:  

www.kollegiefonden.dk

Fællesfaciliteter: Motionsrum, 

vaskerum, lounge samt ter-

rasser, depotrum og en fest-

sal. Der er fælleskøkkener og 

opholdsrum på hver af de 

seks etager. Kollegiet har 

egen parkeringskælder.  

Værelserne har desuden eget 

tekøkken, bad og toilet.

ALSIDIGHED – Åndelig  

hygge anno 1623, eget moder-

ne køkken på værelset eller cir-

kelformet luksus? Nutidens stu-

derende vil både være sociale 

og private, og det giver de tre 

kollegier Regensen, Bikuben 

Kollegiet og Tietgenkollegiet 

rig mulighed for.
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Antallet af henvendelser for at få  
psykologbistand er steget med  
133 procent på et år

KRISEHjÆLP

Af Claus Baggersgaard

Et stigende antal ansatte på 
Københavns Universitet (KU) 
har så store problemer med 
stress, mobning og chikane at 
de må have psykisk krisehjælp.

Således var 66 ansatte sidste 
år så langt ude at de henvend-
te sig til Arbejdsmiljøsektionen 
for at blive henvist til psyko-
log. En stigning på 133 pro-
cent i forhold til året før.

»Vi har folk i røret der er 
helt ude af den. De oplever at 
deres arbejdsmæssige situati-
on er så uoverskuelig at de på 
et tidspunkt er gået helt ned 
med flaget,« siger sektionsle-
der Jørgen Thomsen.

Ladt i stikken
KU har siden 2004 haft en af-
tale med JobLiv Danmark om 
at yde psykisk krisehjælp til 
den ansatte. Ifølge Conni La-
chenmeier, chefkonsulent ved 
JobLiv Danmark, handler 90 
procent af henvendelserne om 
stress, konflikter og mobning. 

Det typiske billede er at de 
ansatte er bekymrede over de 

mange forandringer på univer-
sitetet, og om der er plads til 
dem i den nye struktur. De fø-
ler at de ikke kan klare de 
mange nye administrative op-
gaver de bliver pålagt, og at de 
bliver ladt i stikken af ledel-
sen.

»KU er midt i en stor foran-
dring der sætter sig nogle dybe 
spor blandt de ansatte. Man 
kan kun håbe at processen går 
hurtigt så folk kan få lidt ro på 
igen,« siger hun.

Mange KU-ansatte klager 
over at der er en uklar ledel-
sesstruktur på deres arbejds-
plads; der er ingen der tager 
sig af dem; og de aner ikke 
hvem der skal løse eventuelle 
konflikter.  

»Der har været et stort hul 
fordi der har manglet persona-
leledelse, men det er mit ind-
tryk at man forsøger at gøre 
noget ved problemerne med 
den nye organisationsstruk-
tur,« siger Conni Lachenmeier.

Stigende behov
Poul Erik Krogshave, næstfor-
mand i Hovedsamarbejdsud-
valget, mener at en del af stig-
ningen kan forklares med at 

ondt i psyken
Forandringer gør  

Arbejdsmiljø

tilbuddet om psykisk krise-
hjælp efterhånden er blevet 
mere kendt blandt de ansatte 
siden starten i 2004, men han 
frygter at mange fortsat ikke 
har hørt om ordningen og går 
rundt med problemer uden at 
søge hjælp.

»Det er helt sikkert at de 
mange nye initiativer og tiltag 
gør folk usikre, siger han.

Også Jørgen Thomsen, sek-
tionsleder i Arbejdsmiljøsekti-
onen, forventer at stadig flere 
vil henvende sig for at få hjælp 
de kommende år.

»Det er en stor overvindelse 
for mange at sige at det hele er 
for meget og at de har brug for 
hjælp, men det er langsomt 
ved at gå op for folk at ordnin-
gen eksisterer, og at mange 
frygter hvad forandringerne 
betyder for deres arbejde,« si-
ger han.  

Ifølge Jørgen Thomsen er 
det psykiske arbejdsmiljø et af 
de største arbejdsmiljøproble-
mer i øjeblikket, og det kan 
koste millioner hvis nøglemed-
arbejdere må sygemelde sig i 
længere tid.   

clba@adm.ku.dk
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IVÆRKSÆTTERI

Af Claus Baggesgaard

Det er blevet så populært at få 
gode ideer, føre dem ud i livet 
og få en virksomhed til at 
blomstre at KUs iværksætter-
dag den 22. maj slet ikke kun-
ne følge med interessen. 

70 studerende var der plads 
til, men ifølge forskningspoli-
tisk chef Anne-Marie Levy hav-
de tre gange så mange meldt 
sig til blot to døgn efter der var 
åbent for tilmelding. 

KU følger derfor succesen 

op med en ny iværksætterdag 
til efteråret. 

Der er meget fokus på 
iværksætteri fra samfundets si-
de i øjeblikket, og så har hold-
ningen ændret sig blandt de 
unge. For de studerende hand-
ler det om at de ønsker valg-
muligheder og fleksibilitet i 
deres liv, og her ser de det at 
starte egen virksomhed som 
en god karrierevej,« siger An-
ne-Marie Levy.

De 70 heldige studerende, 
flest fra naturvidenskab og hu-
maniora, fik blandt andet et 
kursus i ide- og produktudvik-

Voldsom interesse  
for iværksætterdag 
Tre gange så mange som der var plads til,  

ville på kursus i at realisere deres gode ideer

ling samt godt købmandskab 
på karrieredagen.

KU benyttede lejligheden til 
at præsentere et nyt samarbej-
de med Dansk Industri der gi-
ver de studerende mulighed 
for at skabe kontakter til er-
hvervslivet. 

De studerende havde under 
iværksætterdagen mulighed 
for at drøfte deres ideer med 
folk fra Dansk Industris iværk-
sætternetværk ligesom det nye 
samarbejde også betyder at DI 
vil hjælpe med at finde mento-
rer til de studerende blandt 
medlemsvirksomhederne.   

Skarp ide

Andreas Brus-

gaard Nyholm der 

læser fysik på 

Niels Bohr Insti-

tutet, var blandt 

de håbefulde der 

deltog i KU’s 

iværksætterdag 

for at få hjælp til 

at komme videre 

med sin ide. Han 

undrede sig en 

dag i køen i Netto 

over at der kun findes meget dyre barberblade fra 

Gillette eller billigere engangsskrabere på markedet. 

»Det er alt for dyrt for studerende og andre der ikke 

har så mange penge. Der findes ingen reelle alterna-

tiver,« siger han.

Planen er gå i gang med at producere barberblade 

af en god kvalitet til rimelige penge, og han er alle-

rede ved at bestille vareprøver hjem. Han mangler 

dog at finde en producent der kan leve op til kvali-

tetskravene og håbede at finde kontakter med 

kendskab til det kinesiske marked under iværksæt-

terdagen.

Studiemiljø
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 Ønske om psykisk krisehjælp

  2004 2005 2006

 Mobning og chikane 5 6 20

 Stress 7 9 37

 Dødsfald, sorg 1 1 3

 Overfald/trusler 1 2 1

 Fyring/fyringstrussel 0 2 3

 Andre personlige problemer 0 4 2

 I alt 1� �� ��

 Alarmsymptomer

 Apati 

 Overdreven aktivitet 

 Søvnløshed/træthed

 Følelsestomhed

 Hukommelses- og koncentrationsbesvær

 Alkohol- og medicinmisbrug

 Øget sygefravær

	 Kilde:	JobLiv	Danmark

Administrative pligter tynger
Trivselsundersøgelse viser at en stor del af de ansatte føler de har 

svært ved at finde tid til mange nye opgaver 

Om undersøgelsen 

Undersøgelsen er lavet i foråret 2006, som en del af projekt 

’Trivsel i en forskningsverden’ der støttes med ca. 600.000 kr. 

af Statens Center for Kompetence og Kvalitetsudvikling 

(SCKK).

Deltagerne var videnskabeligt og administrativt personale 

på Institut for Folkesundhed, Medicinsk Anatomisk Institut, 

Institut for Medicinsk Biokemi og Genetik og Medicinsk Fysi-

ologisk Institut på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, 

Biologisk Institut på Det Naturvidenskabelige Fakultet og In-

stitut for Engelsk, Germansk og Romansk samt Institut for 

Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Det Humanistiske Fa-

kultet. 

Biologisk Institut valgte dog at udtræde af projektet ved års-

skiftet på grund af travlhed med flytning og ansættelse af 

ny institutleder.

616 ansatte har besvaret spørgeskemaet hvilket giver en 

svarprocent på 65,3. Der er derefter afholdt interviews.

Hvert institut har afholdt seminar om resultaterne af under-

søgelsen i januar 2007, med henblik på at udvælge deres 

indsatsområder.

Der er oprettet en procesgruppe på hvert institut med med-

arbejdere og institutlederen som medlemmer.

Institutterne har i alt fået 160.000 kroner fra SCKK til at 

igangsætte initiativer der fremmer trivslen.

retvisende billede af situatio-
nen på resten af KU.

»Det går igen overalt at folk 
er presset af nye administrati-
ve opgaver samtidig med at 
der ikke er skabt plads til at 
udføre dem. De føler at de er 
blevet beskåret samtidig med 
at der er en frygtelig masse 
nye systemer de skal sætte sig 
ind i,« siger hun. 

Således svarer hver femte 
VIP at de hverken har tilstræk-
kelig sammenhængende tid til 
at udføre deres administrative 
opgaver eller passende indfly-
delse på hvilke de skal udføre. 

Hver femte oplever også at de 
kun lidt af tiden er rolige og 
afslappede samt glade og til-
fredse. 

30 procent af TAP’erne sva-
rer at de ikke har tilfredsstil-
lende indflydelse på mængden 
af pålagte opgaver.

Mangler sammenhæng
Lisbeth Falster Jakobsen, til-
lidsrepræsentant og lektor på 
Institut for Engelsk, Germansk 
og Romansk, bekræfter at 
mange er pressede.

»Mængden af opgaver og 
den hastighed de skal udføres 
med står simpelthen ikke mål 
med bemandingen. Vi kan ik-
ke nå det hele, og tingene vir-
ker ikke altid lige gennem-
tænkte,« siger hun. 

Lisbeth Falster Jakobsen pe-
ger på at sammenlægningen af 
studienævn har gjort arbejdet 
mere tidskrævende for mindre 
tidsbetaling for VIP’erne ved 
de enkelte fag under studie-
nævnet  stik mod hensigten, 
studieordninger skal laves om, 
der er kommet nye krav til 
hvordan man laver studiepla-
ner og indkøring af nye admi-
nistrative økonomisystemer 
tager tid. Oveni har mange 
TAP’er valgt at finde andet ar-
bejde, og det er ressourcekræ-
vende at køre de nye medar-
bejdere ind.

For mange ting i kog
Undersøgelsen viser tilmed 
stor utilfredshed med ledelsen 
på institutterne, men den er 
lavet inden de nye institutle-
dere blev ansat.

Københavns 
Universitet lig-
ger stille efter 
klokken 16,  
lyder kritikken

STUDIEMILjØ

Af Claus Baggesgaard

De studerende på Nørre, City 
og Søndre Campus vil have 
universitetet til at åbne sig for 
de studerende, ansatte og re-
sten af københavnerne. 

Det viser meldingerne fra de 
tre såkaldte fremtidsværkste-
der for de studerende. Cirka 
65 studerende havde valgt at 
benytte muligheden for at sige 
deres mening og komme med 
forslag til at forbedre forhol-
dene.

Nicoline Kieler, projektkoor-
dinator i Campus Program-
gruppen, understreger at de 
65 studerende ikke kan opfat-
tes som et repræsentativt ud-

snit af de studerende på de tre 
campus-områder. Næste skridt 
består nu i at prioritere ideer-
ne og i samarbejde med stude-
rende og ansatte finde ud af 
hvilke der skal realiseres.

Kritikken af de nuværende 
forhold på KU var dog ensly-
dende:

Campus skal åbne sig. De 
studerende peger blandt andet 
på at fag og funktioner i øje-
blikket lukker sig om sig selv. 
Der er for mange låste døre, så 
biblioteker og læsepladser er 
utilgængelige uden for ’nor-
mal arbejdstid’, og informati-
onssystemernes kvalitet gør 
campus utilgængelig for folk 
uden specialkendskab til ste-
det.

Derudover går kritikken på 

at der mangler egenidentitet 
formet efter de faglige gruppe-
ringer der har deres daglige 
gang i bygningerne, og at cam-
pus-områderne skal lukke op 
over for resten af byen. 

Projektkoordinator i cam-
pusgruppen Nicoline Kieler 
påpeger at der allerede arbej-
des flere steder på at finde 
økonomiske og sikkerheds-
mæssige forsvarlige løsninger 
som sikrer adgang til læse-
pladser i samtlige af døgnets 
24 timer samt længere åb-
ningstid af bibliotek og kanti-
ne. 

Bryd hegnene ned
Blandt forslagene til at åbne 
campus er at opstille informa-
tionsrobotter ved indgangene, 

bryde hegn mellem enhederne 
og mod byen ned, åbne lukke-
de facader mod omverdenen 
og at gøre alle nødvendige 
funktioner tilgængelige med et 
id-kort døgnet rundt. 

Campusområderne skal ha-
ve torve med butikker, caféer, 
arbejdspladser, kunst, planter, 
fitness, koncerter og biograf. 
Mulighed for spisning tidligt 
og sent skal give liv, og det 
skal være muligt som fag eller 
institut at skabe sig en byg-
ningsmæssig identitet på cam-
pus via udsmykning og indret-
ning. Dette har man bl.a. søgt 
imødekomme på Det Sam-
fundsvidenskabelig Fakultet 
hvor man har valgt at lægge ti 
procent oveni institutarealer-
ne til lokale studenterarealer.

Resultaterne af fremtids-
værkstederne skal fungere 
som idekatalog til at udforme 
målsætninger for studiemiljøet 
i campusområderne. Det har 
allerede nu givet inspiration til 
at afholde en Nørre Campus 
semesterstartsfest til septem-
ber. 

clba@adm.ku.dk

Studerende kræver åbne campuser 

Den siger derfor ikke noget 
om holdningen til den nuvæ-
rende ledelse, men man kan 
ifølge arbejdsmiljøkonsulent 
Anette Tørning konkludere at 
der i 2006 blev efterlyst mere 
personaleledelse fx omkring 
konflikthåndtering og plan-
lægning af ressourcer.

Tillidsrepræsentant Lisbeth 
Falster Jakobsen er dog fortsat 
ikke tilfreds.

»Tidligere bestod ledelses-
problemet i at der ikke blev 
gjort så meget for at skabe for-
nyelse, men nu består det i at 
alt skal laves om på en gang. 
Der er tendens til at ledelsen 
glemmer at vores kerneydelser 
er undervisning og forskning,« 
siger hun.

Hun efterspørger flere med-
arbejdere og en bedre priorite-
ring af opgaverne.

Gør noget 
Finn Hauberg Mortensen, in-
stitutleder for Nordiske Studi-
er og Sprogvidenskab, er en af 
de nye der har arvet proble-
merne med dårlig trivsel.

Han har sat ind ved at afhol-
de et stormøde i januar, og 
hver enkelt medarbejder har 
været til samtale.

»De ønsker mere tid til 
forskning, en mere synlig le-
delse, bedre kommunikation 
og mere samarbejde, og det 
arbejder vi på,« siger han.

Indtil videre er instituttet 
ved at etablere en bedre elek-
tronisk kommunikation, sekre-
tærerne er blevet inddelt i ar-
bejdsgrupper så de kan hjælpe 
hinanden, ledelsen forsøger at 

fordele de interessante opga-
ver mere ligeligt, der er søgt 
om midler til at afholde et kur-
sus i teamsamarbejde, og der 
skal udformes en handlings-
plan.

»Jeg vil selvfølgelig gerne 
have flere medarbejdere, men 
vi kan nå et langt stykke ved at 
skabe en mere tydelig struktur 

ARBEjDSPRES

Af Claus Baggersgaard

Færre ansatte til at udføre fle-
re administrative opgaver øde-
lægger trivslen for en stor an-
del af både det videnskabelige 
(VIP) og administrative (TAP) 
personale på Københavns Uni-
versitet (KU).

Det viser en ny undersøgelse 
foretaget på syv institutter for-
delt på tre fakulteter. Arbejds-
miljøkonsulent og projektleder 
Anette Tørning vurderer at un-
dersøgelsen tegner et meget 

for hvordan vi behandler sa-
gerne og prioriterer opgaverne 
tidsmæssigt,« siger han.  

Ifølge Anette Tørning har 
institutterne resten af året til 
at gennemføre aktiviteter der 
kan fremme trivslen, hvorefter 
trivselsprojektet skal evalue-
res.
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Deltag i debatten
Skriv kort og præcist og oplys altid navn, adresse og stilling. Et læserbrev bør være på højst 2.000 en-

heder med mellemrum eller 300 ord. Et synspunkt må ikke overskride 4.000 enheder med mellemrum 

eller 600 ord. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og forkorte indsendte læserbreve.

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

Deadline: Se kolofonen på bagsiden af sektion 2. Debat

censur og sex-appeal
ÅBENT BREV TIL KLAUS KjØLLER – Lek-
tor og censor Klaus Kjøller, Københavns Univer-
sitet, har gjort sig bemærket i medierne med 
udtalelser om at udseende og sex-appeal – især 
selvfølgelig de kvindelige studerendes – har væ-
sentlig betydning ved bedømmelsen af mundtli-
ge eksaminer.
 Den påstand er horribel og så grov en insinu-
ation i forhold til censorinstitutionen og eksa-
menssystemet at man spørger sig selv hvis ærin-
de Klaus Kjøller egentlig går.
 Er det hans sædvanlige provokation for at 
skabe debat, så er det én ting, men er det et for-
søg på yderligere at svække censorinstitutio-
nen, som guderne skal vide at en vis minister 
gerne vil af med, så er det meget, meget ilde 
anbragt.
 Du skylder, Klaus Kjøller, at give os bare eet 
klart, konkret og bevisligt eksempel på at du 
har ret.
 Ellers bør du skamme dig og give en offentlig 
undskyldning både over for alle de kolleger der 
udfører et sobert stykke bedømmelsesarbejde, 
og ikke mindst over for de kvindelige studeren-
de. 

 Jeg skal i parentes bemærke at jeg har været 
med i censorformandskabet for historie i mere 
end 20 år og har fungeret som ankenævnsfor-
mand i en årrække. Jeg har aldrig selv oplevet 
noget der antydningsvis kunne ligne et forsøg 
på at dække over hullet viden med flirt eller 
’sex-appeal’ – og jeg har aldrig hørt om nogen 
der har.
 Tværtimod har jeg set adskillige eksempler 
på at ansvarlige vejledere både i eksamens-og 
jobsøgningsteknik gør en hel del ud af at frarå-
de de unge at møde op i oversmart udstaffe-
ring.
 Det er mit klare indtryk at de studerende – 
også de kvindelige – gerne vil have en sober be-
dømmelse af deres præstationer. Og at de får 
det!
 Skulle du have eksempler på det modsatte, så 
må du – som nævnt – komme med beviserne el-
ler undskylde. Skulle det være din egen praksis, 
du hentyder til, er der jo et meget enkelt råd for 
det.

Margit Hurup Grove, Censorformand for Historie. 

     

SVAR FRA KLAUS KjØLLER – Jeg er helt 
enig med censorformand for Historie, Margit 
Hurup Grove, i at man ved eksamen bør lægge 
mest mulig vægt på det faglige indhold: Eksa-
minandens faglige viden og færdigheder skal 
bedømmes. Det er som om Margit Hurup Grove 
går ud fra at jeg mener at eksaminator og cen-
sor skal bedømme helhedsindtrykket, herunder 
kropssprog, mimik m.m. Men det er klart at det 
jo netop ikke er deres faglige opgave. De skal 
tværtimod mest muligt se bort fra det fagligt ir-
relevante. 
 Men det er så min videnskabeligt underbyg-
gede påstand at det ikke er menneskeligt mu-
ligt at gøre det. Forskning viser at i ansigt-til-
ansigt-kommunikation spiller de verbalt bårne 
informationer en mindre rolle end alt det an-
det. Dette betyder ikke at eksaminator og cen-
sor skal opgive at fokusere på det faglige, dvs. 
det der kommer ud af munden på eksaminan-
den. Men det betyder at det ikke er menneske-
ligt muligt at se bort fra det fagligt irrelevante 
som derfor uvægerligt kommer til at spille en 
stor rolle for bedømmelsen. 
 Journalister har stort set hvert år siden 1993 
hvor jeg første gang udgav eksamensvejlednin-
gen Snyd ikke dig selv ved eksamen, ringet og 
bedt om input til artikler med eksamensråd når 
eksamen nærner sig. Her går jeg så beredvilligt 
ind og giver råd til journalisten og mine klien-
ter, nemlig dem der skal til eksamen. Min råd-
givning er (var) udelukkende båret af hensynet 
til at give de kommende eksaminander råd som 
giver dem de bedste muligheder for at score 
den højest mulige karakter. 
 

Ingen mundkurv fra rektor
Angående Margit Hurup Groves anklager for at 
underminere censorinstitutionen og eksamens-
systemet er jeg helt tryg ved at universitetsle-
delsen har taget sagen op på højeste niveau. 
Jeg har været til en kollegial samtale med rek-
tor tirsdag den 2. maj. Efter samtalen blev der 
udsendt en pressemeddelelse som stadig kan 
beses på universitetets netsted: www.ku.dk/ny-
heder. 
 Efterfølgende har jeg – efter forståelse med 
rektor – flere gange præciseret over for pressen 
at der ikke er tale om at universitetet har givet 
en formidlende forsker mundkurv på. Det 
handler udelukkende om at nogle medier har 
været så fikseret på at kombinere min lektorrol-
le med visse ord med seksuelle konnotationer 
at jeg i fremtiden må undgå at konkretisere mi-
ne pointer med sådanne ord. 
 Det er altså udelukkende af hensyn til visse 
mediers forkærlighed for det seksuelle at jeg for 
fremtiden må undgå at bruge billeder som kan 
friste disse medier over evne og dermed skade 
universitetets omdømme. Det centrale budskab 
om at kropssprog m.m. har stor betydning, også 
ved mundtlig eksamen, er der vist ingen der har 
anfægtet. Det er jo også en ca. 2500 år gammel 
retorisk indsigt. 
 Men det er væsentligt at få med at det altid er 
eksaminators og censors opgave samvittigheds-
fuldt at sørge for at det faglige spiller den størst 
mulige rolle. Og det kan man jo bedst når man 
ser sandheden i øjnene. Det tror jeg ikke at 
Margit Hurup Grove og jeg er spor uenige om.
 

Klaus Kjøller, lektor.

.
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Forlaget Samfundslitteratur 

Rettelse
SKALKESKjUL – Under overskriften »Skalkeskjul« bragte Universitetsavisen i 
nummer 6 en artikel om et stormøde på Det Humanistiske Fakultet om implemente-
ringen af en forskningskvalitetsmodel. I faktaboksen, som ledsager artiklen, nævnes 
det at modellen tæller artikler og at modellen »har mødt modstand fra størstedelen 
af forskerne på Humaniora«. Dette er ikke korrekt, oplyser prodekan for forskning 
Mette Thunø der gør opmærksom på at modellen netop omfatter alle former for pub-
likationer og ikke kun artikler og at modstanden er kommet til udtryk ved at 144 for-
skere har underskrevet en indsigelse. 144 forskere og ph.d. stipendiater udgør ikke 
størstedelen af alle forskere på HUM, men nærmere en fjerdedel. Vi beklager.

Forskningsformidlingens grænser går 
ved universitetets brand



UNIVERSITETSAVISEN 8  ·  2007    1�

Af Bjarne Larsen,  

stud.hort.,  

Det Biovidenskabelige  

Fakultet

POSTHUME FUSIONSTANKER

I juni 2005 nedsatte regeringen Børstingudvalget med 
det formål at finde den optimale løsning til universi-
tetsfusionerne. Allerede den 1. december 2005 offent-
liggjorde udvalget en rapport der anbefalede en fusion 
mellem Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KVL), 
Danmarks JordbrugsForskning (DJF) og Danmarks Fø-
devareforskning (DFVF). Hertil kom MAPP-centret ved 
Handelshøjskolen i Århus, BioCentrum ved Danmarks 
Tekniske Universitet samt dele af Danmarks Miljøun-
dersøgelser og Risø. Udvalget berører endvidere mulig-
heden for tillige at fusionere med Danmarks Farmaceu-
tiske Universitet (DFU). 
 Denne universitetsfusion havde samlet ét universitet 
på fødevareområdet. Det havde styrket forskningen og 
undervisningen på fødevare- og jordbrugsområdet. 
Konsekvensen havde været et slagkraftigt dansk føde-
vare- og jordbrugsuniversitet der kunne klare sig på in-
ternationalt niveau. 
 Sådan blev det ikke. Børstingrapporten blev fejet til 
side, og nye tanker kom på dagsordenen. Realiteten 
blev en fusion mellem KVL, DFU og KU. Visionen var at 
skabe et universitet i verdensklasse. Et universitet der 
kunne måle sig med verdens helt store universiteter. 
 Man kan imidlertid undre sig over hvordan universi-
teter som KVL og KU der har så forskellige interesser 
som de har, sammen skulle kunne skabe noget der er 
bedre end det eksisterende. Noget der som en selvfølge 
gør det nye universitet værdigt til at komme i klub med 

Yale, Oxford og Cambridge. Noget der som en selvfølge 
bliver bedre bare fordi det er større. Noget der som en 
selvfølge bliver bedre bare fordi det bliver slået sam-
men. Noget der bliver bedre fordi det gør som univer-
set (altså udvider). 
 
KVL er stadig ung og frisk
Færre universiteter betyder færre valg for den enkelte. 
Universitetsverdenen bliver fattigere fordi forskningen 
på sigt bliver slået sammen, nedlagt og ensrettet. Med 
meget stor vægt på nogle få hovedområder, i stedet for 
at sprede vingerne ud, udvide horisonter, vidensområ-
der og kortlægge på kryds og tværs. Det er godt nok ik-
ke visionerne på papirerne og i tankernes verden at 
nedlægge og ensrette – men det bliver en realitet. 
 Skal man tage opfordringen i reklamen »Først lærer 
vi dig alt. Så lærer du os hvor vi tog fejl« op, ja, så må 
fusionen siges at være et af områderne hvor ’vi’ tog fejl. 
Fejl er det man tager når man slår sammen for at spare. 
Sparer for at sætte niveauet ned, og sætter niveauet 
ned for at ensrette. Ensretter for at fjerne personlig fri-
hed således at ledelsen nemmere kan diktere og der-
med at kunne føre universitetet med hård hånd i den 
retning man ønsker. 
 Her på Københavns Universitets campus på Frede-
riksberg opfører vi os gerne civiliseret. Det har der 
nemlig været tradition for i halvandet hundrede år. 
366 år efter Columbus opdagede Amerika, blev Land-
bohøjskolen oprettet. 379 år efter Christian I oprettede 
KU. Med sine 150 år på bagen er KVL stadig frisk og 

ung og i den grad oppe på mærkerne. Nutidssvarende 
fordi den ikke hænger fast i middelalderens og refor-
mationens lænker. 

Ryst lænkerne af gamle KU
Opfordringen til det gamle KU er derfor at ryste alt 
hvad de kan, ryste lænkerne af sig og stige på vognen 
sammen med DFU og KVL. Ikke fordi vi ikke har dyb re-
spekt for et universitet der har klaret sig i mere end 500 
år, for det har vi i den grad. Tillige med dyb respekt for 
det arbejde der udføres på universitetet. KU er på vej 
ud af lænkerne. 
 Derfor ser vi også frem til samarbejdet med jer alle 
sammen. Og jeg tør godt sige at vi glæder os. Bare I ik-
ke rør ikke ved det enestående miljø og de fremragen-
de traditioner vi har her på Københavns Universitets 
campus på Frederiksberg. Vi er så glade for dem. Og vi 
deler gerne hvis I vil være med. 
 Tilbage sidder man med spørgsmålet om hvorvidt 
Københavns Universitet virkelig var godt nok til Hol-
berg, Kierkegaard og Bohr. Der findes der mig bekendt 
ingen beviser for deres tilfredshed. Tilfredshedsunder-
søgelser var næppe noget man gjorde det i den gang. 
Det er det derimod i dag. Men er der nogensinde nogle 
der har spurgt Børstingudvalget om hvorvidt de er til-
fredse med fusionen? 
 Hvorfor blev udvalget pludselig fejet ind under gulv-
tæppet, og hvad blev der af alle de flinke mennesker i 
udvalget? Vi savner dem sådan her på KU-LIFE. 

med sine 150 år på bagen er KVL stadig frisk og ung og i den grad oppe 

på mærkerne. Tidssvarende fordi den ikke hænger fast i middelalderens 

og reformationens lænker. Opfordringen til det gamle KU er derfor at  

ryste lænkerne af sig og stige på vognen sammen med DFU og KVL.

Hvor blev Børstingudvalget egentlig af?

Synspunkt
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Videnskabet

STIKORD

Af Ulrik Wagner 

Sociologiens ældste teoretiske klassikere som Max 
Weber, Karl Marx og Emile Dürkheim brugte ikke ti-
den på at analysere sporten. Det kan man ikke klan-
dre dem for. De levede for det første i en tid  hvor den 
moderne kapitalisme tordnede frem, og arbejderklas-
sens elendighed, selvmordsrater og religionens vigen-
de betydning med rette blev anset som nogle af samti-
dens vigtigste problemstillinger. 
 For det andet er den moderne sport trods sin frem-
komst i slutningen af 1800-tallet først for alvor et fæ-
nomen der vinder bredt folkeligt fodfæste efter 2. ver-
denskrig. Hermed ikke sagt at fysisk aktivitet ikke ek-
sisterede før; gymnastikken havde her i landet en vig-
tig politisk identitetsskabende funktion for bondebe-
vægelsen og kampen for parlamentarisk demokrati, 
men som fuldt uddifferentieret og herigennem mere 
synliggjort felt, er det først tiden efter der er interes-
sant. 
 Det er dog i et stærk begrænset omfang at de nyere 
generationer af sociologiske klassikere har beskæfti-
get sig med sporten. Parallelt til myten om at man ik-
ke bør blande politik og sport sammen, kan man iagt-
tage tendenser til en lignende opfattelse af sport og 
samfundsvidenskab. 
 Fra udøvernes side har man til tider vendt sig mod 
en videnskabeliggørelse af en rekreativ praksis. I bund 
og grund en sympatisk tilgang, for hvorfor skal man 
reflektere, problematisere og objektificere at en række 
mennesker ofte i voksenalderen løber rundt og spar-
ker indædt til en læderbold eller har det sjovt ved at 
svømme om kap på tid i et svømmebassin med stan-
dardmålet 25 meter? 
 Fra en samfundsvidenskabelig vinkel – og især ved 
at gå et par årtier tilbage fra nu – har man ikke anta-

get at det var væsentligt at beskæftige sig med dette 
felt der som udgangspunkt ikke ansås som produktivt 
eller måske blot ansås som et område til pacificering 
af et per se revolutionært potentiale og derfor højst 
kunne betegnes som et nyt ’opium for folket’. Måske 
er det det der fik den franske sociolog Pierre Bourdieu 
til at betegne problemerne for en sociologi om sporten 
som »scorned by sociologists, it is despised by sports-
persons« (Bourdieu, Pierre: Program for a Sociology of 
Sport, i: Sociology of Sport Journal, 1988, 5 side 153-
161.).
 Min intention med denne indledning er ikke at 
klynke over manglende opmærksomhed, men tværti-
mod at konstatere at sociologien om sporten står over 
for to udfordringer. På den ene side skal vi legitimere 
over for idrættens udøvere og især dens ekspanderen-
de bureaukratiske organisationer at vi må underkaste 
dem en videnskabelig observation, det vil sige anskue 
og analysere dem og deres relation til samfundet fra 
en anden position hvorved man forhåbentlig får øje 
på ting som idrætten selv er blind overfor. 
 På den anden side skal vi over for andre sociologer 
kæmpe for berettigelsen af vores niche hvilket ikke 
adskiller os fra andre nicher inden for sociologiens 
mangfoldighed. Ideelt set gøres dette ved at lave 
grundig, international og original forskning, alt andet 
ville være en falliterklæring for idéen om ens egen le-
gitimitet inden for universitetsverdenen. 

Sportens globalisering
Et yderst relevant udgangspunkt for en sociologisk 
analyse af sporten kan være globaliseringen. Man kan 
argumentere for at netop den moderne sport har væ-
ret en af spydspidserne når det har drejet sig om at 
bryde de nationalstatslige rammer, men samtidig har 
sporten også bidraget til at konstruere nationalstater: 
Professionelle tennisspillere rejser verden rundt for at 
spille turneringer uden at være bundet til en national 

Sport  – just do it?

Emnet sport indtager en tilbage-
trukket tilværelse blandt sociolo-
giens klassikere. Sommerens kon-
ference Sport in a Global World 
giver mulighed for at rette op på 
det når førende sociologer og 
 historikere inden for samfundsvi-
denskabelig sportsforskning kom-
mer til København. men hvilke  
udfordringer står man overfor?
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Sport  – just do it?

Af Ulrik Wagner, ph.d.-studerende, 

Institut for Idræt, KU. Tilknyttet 

forskningsgruppen ’Idræt, Politik og 

Velfærd’. 

liga; på samme måde opererer fodboldspillere på et 
internationalt marked hvor man fra sæson til sæson 
skifter liga på tværs af nationale grænser, og hvor de 
bedste klubber parallelt med de nationale turneringer 
deltager i interregionale konkurrencer. Samtidig er et 
løb som Tour de France med til at konstruere natio-
nen Frankrig: Tidligere ved at betone landegrænser, i 
dag ved at fremstille Frankrig som det centrale kultur-
land i EU. 
 Det kritiske spørgsmål man kan rejse i den sam-
menhæng er: Sker denne globalisering af specifikke 
sportsgrene via hegemoniske institutioner som ek-
sempelvis den Internationale Olympiske Komité på 
bekostning af regionale varianter af samme sport eller 
lokale sportsgrene? Netop fordi sporten er symbiotisk 
koblet til medierne, kan det være relevant at spørge 
hvorvidt denne globalisering fører til en sportskultu-
rel ensretning idet den vestlige variant af sporten ud-
bredes til hele verdenen. 
 Med globaliseringen står sportens lokale forankring 
således over for en udfordring der vil vise om den 
vestlige dominans kan møde modsvar og alternativer, 
eller om de globale institutioner under vestlig domi-
nans evner at inkorporere den mangfoldighed af fysi-
ske aktiviteter forskellige kulturer består af. Konferen-
cens deltagere fra lande uden for Europa og Nord-
amerika vil forhåbentlig levere spændende inputs til 
dette spørgsmål. 

Kampen om kroppen  
En sociologi om sporten er også sociologien om krop-
pen. Kroppen er udgangspunktet for sport, mediet 
man anvender. Det er med kroppen man har det sjovt, 
bryder sammen af træthed eller perfektionerer til top-
præstation. Af den grund udgør sporten også et stort 
disciplineringspotentiale. 
 Sporten kan gøres til magtredskab for at eksponere 
den rette krop. Det kan eksempelvis være bondebevæ-

gelsens gymnastik med dens fokus på den rette ryg 
der signalerede en stolt identitet og varslede et snar-
ligt opgør med godsejerklassen, eller den moderne 
management ledertype der med fitness-trimmet krop 
signalerer selvkontrol og indre disciplin modsat den 
overvægtige krop der ikke kan leve op til askesen og 
gang på gang bukker under for slagtilbuddet i super-
markedet. Den kropsliggjorte kommunikation findes 
om noget i sporten. Her legitimeres overdrivelsen, og 
grænserne for hvad der netop i dette felt er muligt, 
udfordres løbende. Her pines man til udtrætning hvil-
ket – heldigvis – vil høre til de absolutte undtagelser 
på andre felter, fx på arbejdsmarkedet. 
 Sporten har således sin egen logik der til tider mø-
des med forundring fra omverdenen: Dopingen kan i 
nogle tilfælde set fra sportens eget perspektiv være en 
logisk fortsættelse af retten til overdrivelse og stræben 
efter sejren, mens dens omverden langt fra deler den-
ne anskuelse. I sidste ende kan de aktuelle bestræbel-
ser på at komme doping til livs være en kamp om den 
legitime krop. 
 Sportens kropdisciplinerende facetter balancerer 
derfor på en knivsæg: Her optimeres kroppen til præ-
station, men overskrider hermed grænsen til det der 
udefra opfattes som illegitimt. Denne balancegang 
ændres og nuanceres over tid som følge af kampe og 
magtkonstellationer; fx var maratonløb for kvinder 
frem til 1980 absolut ikke reglen, men siden er denne 
opfattelse ændret, og mange kvinder har i lighed med 
mænd haft gode (og mindre gode) erfaringer med de 
42 kilometer. 
 Ved at anlægge et samfundsvidenskabeligt per-
spektiv på kroppen kan vi komme udover at tale om 
kroppen som en essens, som noget der en gang for al-
le er givet, men snarere se den som noget man kæm-
per om. Sporten giver os adgang til et rigt reservoir af 
empiri som kan bearbejdes. Herved fremgår den dy-
namiske proces som kampen om kroppen er. Ved at 

stille de rette spørgsmål og ved at anskue dér hvor de 
blinde pletter findes, kan man bidrage til at rykke 
grænserne for og opfattelser af hvad kroppen kan og 
ikke kan.   

Symbiosen mellem sport og medier    
I forbindelse med Danmarks Radios nylige sparerunde 
måtte sporten stå for skud. Et modigt træk fra direktø-
rerne idet risikoen for øretæver (i andre medier) var 
stor. Men også bemærkelsesværdigt fordi man tvun-
get af omstændighederne måtte justere på den indlej-
rede symbiose mellem sport og medier. 
 Det omsiggribende udvalg af tv-kanaler har næsten 
alle uden undtagelse måttet sande at sporten har vist 
sig leveringsdygtig i et lukrativt produkt: På den ene 
side leveres et drama med sved og tårer. Der er en ta-
ber eller en vinder, sjældent noget midt imellem. I teo-
rien kendes udfaldet ikke før til slut: ’the underdog’ 
kan overraske og slå mesteren. På den anden side er 
produktet afgrænset. Det er jo ’bare sport’ – virkelig-
heden vender tilbage, diskussionerne om finanslov 
kommer efter kampen. Det udramatiske bliver for en 
stund dramatisk fordi det virkelige drama synes for 
dramatisk. 
 Yderligere er sporten afhængig af medierne. Den 
sublime præstation når en dansk cykelrytter kører op 
af et bjerg i Frankrig, bliver først ekstraordinær når 
den relateres til noget, og det er i den sammenhæng 
alle os ordinære danskere der ikke kan køre op ad et 
bjerg. Medierne formidler denne præstation som et 
drama, mens sporten gennem denne relation repro-
ducerer sig som stedet hvor man legitimt må overdri-
ve for at fremme den sublime præstation. 
 Træder man et skridt tilbage, fremstår denne relati-
on med en vis komik: Sportens drama er måske ikke 
så dramatisk, men det iscenesættes således. Men hvor 
vi andre skal lappe cyklen selv, får cykelrytteren 
straks en ny cykel. Netop mediernes beskrivelse af 

sportens drama er med til at reproducere sportens 
egen selvforståelse som et dybt seriøst felt, og dette er 
ikke stort anderledes for alle andre områder hvor man 
er blind for sin egen position, men det spændende er 
at sportens selvforståelse netop forstærkes i kraft af 
symbiosen med medierne. Denne symbiose og selvfor-
ståelse kan man afmontere ved at betragte fra en sam-
fundsvidenskabelig vinkel, og det er en væsentlig 
grund til at sport og medier fylder en del på somme-
rens konference.
 Globalisering, kampen om kroppen og medierne er 
blot tre eksempler på yderst relevante områder der 
berettiger sociologiske betragtninger på sporten. Et 
fjerde og ligeså vigtigt aspekt er at sport – eller idræt, 
for at bruge den mere brede skandinaviske betegnelse 
– er en folkelig forankret praksis. En ganske stor del af 
befolkningen er fysisk aktive af vidt forskellige årsa-
ger: Nogle konkurrerer på eliteplan, andre for at tabe 
sig. Visse mænd prøver med sporten at undslippe 
hjemmets pligter, andre kvinder vælger det til som en 
del af en ’empowerment’-strategi. Sporten bruges for 
gøre sig eksklusiv og distancere sig til pøblen, politi-
kere spiller bold for at tækkes en potentiel vælgerska-
re. Denne mangfoldige praksis kalder på at sociologer 
må observere fænomenet.  

Konferencen ”Sport in a Global World – past, present 
and future” foregår i København fra den 31. juli til 5. 
august og er første fælles verdenskongres for Internatio-
nal Sociology of Sport Association og International Soci-
ety for the History of Physical Education and Sport. Ar-
rangeres i samarbejde med Institut for Idræt. Se også 
www.ifi.ku.dk/congress2007    
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risle ned ad ryggen samtidig 
med at latterkramper hærgede 
mavesækken. 

Af samme skuffe var LIFE-
medleyet en demonstration af 
både musisk overblik, akroba-
tik og overlegen sarkasme da 
cheerleader-tøser med L, I, F 
og E på maven sprang lystigt 
omkring til diverse LIFE-rela-
terede sange. Klimakset blev 
opnået da guitaristen i kom-
plet puddelrock outfit trykke-
de en solo af til Bon Jovis »It’s 
my life«. Stor kunst og fed hu-
mor.

Fluen i Matrix
Men man behøvede ikke at 
være studerende på fakultetet 
for at more sig. I den ordløse 
sketch ’Fluen’ kastede en over-
dimensioneret flue sig ind i en 
slowmotion duel med bonde-
manden i bedste Matrix-stil. 
En kamp af episke proportio-
ner som blev hysterisk mor-
som ved sin afslutning da bon-
demanden på bedste teenage-
manér tilfreds snuppede et 
sejrsbillede med sin mobil. 

Det var detaljer som disse 
der løftede revyen ud over at 
være bare sjov. Idéen bag sket-
chen om ’Den Nye Verdensor-
den’ var i sig selv morsom, 
men detaljer som de rædsels-
vækkende, dinglende hænge-
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SMEDIEREVYEN �007

Af Per Tage Duer

Hvis ét ord skulle beskrive 
Smedierevyen 2007, ville det 
blive et usandsynligt langt og 
kompliceret ord. For årets 
bedste underholdningsindslag 
fløj som en ustyrlig hoppebold 
fra det ene emne til det andet 
og dækkede alt fra Danmarks 
tvivlsomme asylpolitik til VM i 
sten-saks-papir. 

På trods af bredden var ef-
fekten ikke et sønderdelt 
show, men snarere en farverig 
symfoni af morsomme indslag 
der dækkede alt fra det banale 
til det geniale over pruttelyde 
til klassisk musik. 

Revyprogrammet var prydet 
med et billede af en toiletrulle 
og sloganet »Nu med 4 lag!« 
og det var en underdrivelse!    

Life på dansk
Navneforvirringen på fakulte-
tet kom under kærlig behand-
ling. En af revyens ubestridte 
perler var da Elton Johns klas-
siker »Can you feel the love to-
night« blev konverteret til 
»Kan man sige LIFE på dansk.« 
Til et fyldigt akkompagnement 
fra bandet svang sangerinden 
Tanja stemmen helt op under 
loftsbjælkerne og fik det til at 

Den Nye Verdensorden på LIFE

patter, toiletpapiret i skoen og 
de nervøse ticks hævede – eller 
sænkede, pointen er den sam-
me – niveauet op til det geniale.

Den syngende håndtaske
Dansk politik fik også lige en 
kommentar med på vejen, dels 
i form af en syngende Marian-
ne Jelved der savnede sin Na-
ser Khader, og dels i form af 
quiz-showet »Dansk or NO 
dansk«. Her viste holdet bag 
revyen at de kan lave andet 
end ufarlig humor. »Dansk or 
NO dansk« udpensler i al sin 
enkelthed de mildest talt ab-
surde strømninger i samfundet 
omkring danskhed, integra-
tion og behandling af asylan-
søgere.

Spændvidden blev demon-
streret yderligere i sketchen 
om naturlig sex. Med udspring 
i Danmarks Naturfrednings-
forenings omdiskuterede fol-
der om romantiske steder i na-
turen lader et par sig lede til et 
’Yngleområde’ hvor en elskovs-
vagt i pigespejderuniform står 
klar med tværfløjte og et skilt 
med påskriften ’Optaget’. På 
kommando lader hun Carl 
Nielsens ’Tågen letter’ danne 
stemningsfuld baggrundsmu-
sik for den romantiske skovtur 
der udvikler sig mere og mere 
hedt. Inden vi får set os om, 

eksploderer musikken i ’Misir-
lou’, det galopperende intro-
nummer til Pulp Fiction, mens 
gigantiske selvlysende sædcel-
ler svømmer over scenen og 
slutteligt befrugter et enormt 
æg. Sjovt, sort og meget gen-
nemført. 

Hyldest til kvinden
Generelt var der rigeligt for 
husarerne. De badutspringen-
de cheerleaderpiger og glade 
dansesild gjorde deres for at 
hæve temperaturen i det i for-
vejen varme lokale, og efter en 
gruppe mandshungrende dyr-
lægestudiner i meget korte kit-
ler blev det decideret hedt. 

Det eneste kedelige man 
kan sige om revyen, er sådan 
set omgivelserne. Revyen for-
tjener nogle bedre forhold – 
eller publikum gør. Det er hyg-
geligt at sidde på gulvet, men 
det er for hårdt at sidder der i 
over en time. Når man så sam-
tidig sidder så tæt pakket at 
man ikke kan flytte sig uden at 
sparke manden foran i nyrer-
ne, bliver det et problem. Det 
lægger en dæmper på begej-
stringen når man ikke længere 
kan mærke sine fødder. 

Per Tage Duel læser på Environ-
mental and Natural Resource 
Economics på LIFE.

VM I STEN-SAKS-PAPIR – Det afgørende øjeblik hvor russe-

ren knuser de danske gulddrømme med en velovervejet papir-mod-

sten under VM i sten-saks-papir.

Anmeldelse

Ninja-fluer, cheerleaders 
og selvlysende sædceller. 
Årets smederevy på  
Det Biovidenskabelige  
Fakultet var en hyldest til 
det uhøjtidelige grin  
serveret med charme og 
fed underlægningsmusik

KIKSET FORELÆSER – Det gælder om at ha-

ve styr på udstrålingen når man skal fremlægge 

Den Nye Verdensorden.

SEjRSBEVIS – Efter en hård kamp mod fluen 

skal man da lige ha’ et sejrsbillede på mobilen.

jELVED SLÅR SIG LØS – Marianne Jelved 

savner sin Naser Khader.

ROMANTISK SKOVTUR – Yngleområdet er optaget, og  

romantikken breder sig.
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Fra Linné til stregkoder
Særindstilling på Botanisk Museum om den  

banebrydende naturforsker.  

Læs mere på side �

LIFE løber marathon
32 studerende fra Det Biovidenskabelige Fakultet deltog  

i Copenhagen Marathon. Med flere flotte placeringer til følge.  

Læs mere på side �2SEKTIoN

Adopterede piger går tid-
ligere i puberteten end pi-
ger der er født i Danmark. 
Grete Teilmann, ph.d.-stu-
derende ved Rigshospita-
lets Center for Vækst og 
Reproduktion, har under-
søgt hvorfor. Kemikalier 
spiller sandsynligvis en 
rolle

AF PIA MEJDAHL DAUGBJERG

Hvad handler din afhandling 
om?
Min ph.d.-afhandling handler 
om adopterede pigers puber-
tetsudvikling. Pigerne går tid-
ligere i puberteten end de pi-
ger der er født i Danmark. De 
udvikler bryster og har deres 
første menstruation 1,3 år tid-
ligere end en tilsvarende grup-
pe danske piger. Andelene af 
dem der har det der kaldes ’for 
tidlig pubertet’ er også tilsva-
rende langt større. For tidlig 
pubertet er når puberteten 
starter inden pigen er otte år.  
I gruppen af adopterede piger 
var det 16 procent der udvikle-
de bryster inden de var otte år. 

nogen svar da pigerne går se-
nere i puberteten i de lande pi-
gerne stammer fra. Det må 
derfor være det miljøskifte der 
sker der har en betydning. Bl.a. 
vokser børnene ekstremt kraf-
tigt i perioden lige efter de 
kommer til Danmark, og det 
kan muligvis have en betyd-
ning. Det kan muligvis være 
med til at rykke ved program-
meringen – altså at kroppen 
tror at den er længere i sin ud-
vikling end den egentlig er. 

Der er en forsker fra Belgien 
der har præsenteret en teori 
der viser at man i mange af 
udviklingslandene stadig bru-
ger sprøjtemidlet DDT mod bl.
a. myg, og når kroppen ned-
bryder DDT, udvikler den nog-
le hormonlignende stoffer i 
processen. I hjemlandet har 
børnene været udsat for DDT, 
og når de flytter, findes stoffet 
stadigvæk i kroppen, men i en 
mindre grad end tidligere, og 
det at graden af disse hormon-
lignende stoffer falder, kan 
være med til at starte en pro-
ces. Denne proces kan mulig-
vis starte puberteten før tid. 

Det kan altså være ændringen 
i udsættelsen for hormonfor-
styrrende stoffer der er skyld i 
den tidlige pubertet. 

Hvad burde man gøre?
Det man for alvor burde gøre 
for at få adgang til problemfel-
tet er at undersøge pigernes 
niveau af disse hormonforstyr-
rende stoffer før de kommer til 
Danmark, lige når de er an-
kommet og så igen når de er 
kommet i puberteten for at se 
om der er forskel på de der har 
høje eller lave forekomster af 
stofferne. Det har vi ikke haft 
mulighed for i denne undersø-
gelse. Til gengæld har vi kemi-
kalieprøver liggende i fryseren 
så vi kan se om de der gik tid-
ligt i puberteten, så også er 
dem med de høje forekomster 
af kemikalier i blodet. I Bel-
gien har de kunnet se at de pi-
ger der gik tidligt i puberteten, 
havde ti gange så høje fore-
komster af de DDT-lignende 
stoffer i blodet sammenlignet 
med belgiske piger der gik tid-
ligt i puberteten, men de 
manglede en kontrolgruppe 

for at kunne drage en endelig 
konklusion. 

Hvorfor er dette område så  
vigtigt?
Hver sjette adopterede pige 
starter pubertetsudvikling in-
den hun er fyldt otte år, og for 
de børn er det et stort psykolo-
gisk og følelsesmæssigt pro-
blem. Det er derfor helt afgø-
rende at vi får klarlagt de pro-
blemer der er, og at vi finder 
pigerne så de kan få den hjælp 

Den tidlige pubertet
foTo: poLfoTo

de behøver. Der er flere ting 
der skal undersøges før vi en-
deligt kan sige hvad det skyl-
des. Derfor er det vigtigt at bli-
ve ved med at forske inden for 
området.

Ti procent af alle nyfødte 
drenge har misdannelser i de-
res kønsorganer, og der er 
samtidig sket en stigning i til-
fælde af testikelkræft. Synde-
ren er angiveligt de kemikalier 
vi omgiver os med. Og det al-
lerede inden vi bliver født.

Det var en mistanke vi havde 
inden forsøget gik i gang da vi 
har undersøgt patientregiste-
ret, og der kunne vi se at adop-
terede børn havde 10-20 gan-
ge så stor risiko for gå for tid-
ligt i puberteten. 

Hvad er årsagen?
Det er en generel tendens at 
alle børn kommer tidligere i 
puberteten end man gjorde for 
10, 20 og 30 år siden, så på 
den ene side kan det være en 
del af den udvikling. På den 
anden side kan vi også se at 
børn i dag er tykkere end de 
var for 10, 20 og 30 år siden. 
Hvis vi sammenligner adoptiv-
børnenes BMI med de danske 
børns, så er det præcis den 
samme; adoptivbørnene er alt-
så ikke mere overvægtige end 
de danske børn. Så det er ikke 
på grund af overvægt at deres 
pubertet starter endnu tidlige-
re end de danske børns. 

Vi har derfor også undersøgt 
de genforskelle der er. Der er 
nogle raceforskelle knyttet til 
hvornår man går i puberteten. 
Men her finder vi heller ikke 

Fakta

Ti procent af alle nyfødte drenge 

har misdannelser i kønsorganerne, 

og der er samtidig sket en stigning i 

tilfælde af testikelkræft. De sidste 

dage i maj blev problemerne disku-

teret på en konference på Rigshospi-

talet. Synderen er angiveligt de ke-

mikalier vi omgiver os med. Grethe 

Teilmann (billedet) forsvarer sin ph.

d.-afhandling om adopterede pigers 

tidlige pubertet den 14. juni.

pmd@adm.ku.dk
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Det sker   12. juni

Uddannelse i 
kommunikation og 
dialog med mænd
Tid: 12/6 kl. 9-16

Pris: 700 kr. + moms

Arr.: www.seminarer.dk el.  

www.sundmand.dk

Tilmelding: www.sak-seminarer.dk

Boliger

Bolig søges

Københavnsområdet
Periode: Fra 1/9 el. 1/10, min.  

6 mdr.

Størrelse: 2-3 vær. lejlighed.

Lejer: Par (studerende og prak-

tikant), ikkerygere.

Husleje: Maks. 5.000 kr. pr. md. 

inkl. forbrug.

Kontakt: Anna, e-mail: grishil-

dur@yahoo.com. 

Copenhagen
Period: From 15/7-07, 5 months, 

possibly longer.

Size: Apartment, 2 rooms.

Equipment: Furnished.

Tenant: Non-smoking foreign 

researcher.

Contact: Martin Platt, e-mail: 

platt@hum.ku.dk.

Søborg
Period: From 1/8-07, for 3 years.

Size: Apartment.

Equipment: Furnished if possi-

ble.

Tenants: Hungarian academic 

couple, non-smokers.

Rent: Approx. 6.500 kr. per 

month.

Contact: Tel. 5013 4400.

København
Periode: Ca. 1/8-07-31/6-08

Størrelse: Lejlighed, 2-3 vær.

Udstyr: Møbleret/umøbleret.

Lejere: Akademisk par fra 

 Norge.

Leje: Maks. 6.500 kr. pr. md.  

alt inkl.

Kontakt: Tlf. 4127 9784 el.  

5047 2646, e-mail:  

margrethe@adbusters.no el.  

tage@adbusters.no.

Copenhagen
Period: From 1/8-07 up to  

2,5 years.

Size: Apartment.

Equipment: (Un-) or furnished.

Tenant: Female American PhD 

student, non-smoker.

Rent: Max 5.000 kr. per month.

Contact: Lana Vojvodic,  

tel. 2116 6376, e-mail:  

svo@life.ku.dk.

Copenhagen
Period: Flexible from July/Aug/

Sept for 2+ years

Size: Rooms in quiet house, or 

small apartment for one; quiet 

environment essential

Equipment: Unfurnished.

Tenant: Irish scientist, male, 

non-smoker.

Contact: Éamonn,  

e-mail: eotuama@gbif.org,  

tlf. 3532 1494.

Københavnsområdet
Periode: 1/9-07-30/6-08.

Størrelse: Møbleret værelse 

med adgang til køkken og bad.

Husleje: Maks. 3.000 kr. inkl. el, 

vand og varme.

Lejer: Kvindelig japansk prakti-

kant, ikkeryger 

Kontakt: E-mail: mehl@hum.

ku.dk el. evieg@hum.ku.dk.

København (Ø)
Periode: Snarest muligt.

Størrelse: Lille lejlighed, 2 vær.

Udstyr: Internetadgang og tele-

fon.

Lejer: Nigeriansk ph.d.-stude-

rende på Kemisk Institut.

Pris: Maks. 4.000 kr. pr. md.  

Kontakt: E-mail: lenep@kiku.dk.

Bolig udlejes

København/Hellerup
Periode: Pr. 1/7-07 for 1 år, evt. 

længere.

Størrelse: Villalejlighed,  

120 kvm. Have

Udstyr: Evt. Møbleret.

Lejer: 1-2 pers.

Husleje: 11.250 kr. pr. md. ekskl. 

forbrug.

Depositum: 30.000 kr.

Kontakt: Tlf. 6014 7844.

Frederiksberg
Periode: 1/06-31/12-07, mulig-

hed for forlængelse.

Størrelse: Lejlighed, 65 kvm.,  

2 vær. 

Udstyr: Møbleret, vaskemaski-

ne, have.

Lejer: Ikkeryger, gæsteforsker 

el. lign.

Husleje: 6.000 kr. pr. md. inkl. 

varme og el.

Depositum: 12.000 kr.

Kontakt: E-mail:  

niels.aagaard@privat.dk.

Frederiksberg
Periode: 1/2-1/6-08.

Størrelse: Lejlighed, 76 kvm. 

Udstyr: Møbleret, vaskemulig-

heder, altan.

Husleje: 7.000 kr. pr. md. inkl. 

forbrug.

Depositum: 14.000 kr.

Kontakt: Morten, tlf. 2067 5524 

el. e-mail: holmeren1@yahoo.

dk, Mette-Marie, tlf. 2278 1712 

el. e-mail: orebo1982@hotmail.

com.

Kort nyt

Legatbolig i Paris

Statens legatbolig i Paris har til formål at give danske kunst-

nere og videnskabsmænd mulighed for et ophold i Paris. 

Boligen har opholdsstue, sovealkove, badeværelse og køk-

ken og ligger i 3, Rue de la Perle, 75003 Paris. Den er fuldt 

møbleret og udstyret til 4 personer. Huslejen er 1025 euro 

pr. måned inkl. varme, lys og tlf. For at tilgodese flest mu-

lige ansøgere tildeles ophold som regel kun for én måned. 

Ansøgning om ophold i år 2008, med oplysninger om per-

sonlige og professionelle data samt beskrivelse af formålet 

for opholdet, sendes inden 30/9-07 til: Ludvig Preetzmann-

Aggerholm og Hustrus Stiftelse, Kontorchef Eva Egesborg 

Hansen, Kommunikationsenheden, Udenrigsministeriet, 

Asiatisk Plads 2, 1448 Kbh. K.

Løb på 
naturlige 
ressourcer
MARATHON – Ikke færre end 32 

løbeglade studerende, repræsen-

terende 11 af LIFE’s uddannelser, 

havde meldt sig under Forenin-

gen af Naturressourcestuderen-

des faner for at deltage i årets 

Copenhagen Marathon søndag 

den 20. maj under sloganet ’Run-

ning on Natural Resources’.  

    Ifølge initiativmanden bag 

holdet, Adam Bank Lentz, der 

studerer naturressourcer på 3. år 

og tillige er formand for forenin-

gen, udsprang ideen af langt mere end løbeglæde. For at kunne gennemføre et maraton kræ-

ver det, ud over god fysik og stålvilje, et ultimativt engagement og et stort menneskeligt over-

skud, og netop disse to ting er, udover viden, påkrævet for at kunne forvalte vores natur rigtigt, 

siger han.  

 Den første fra den levende flok der kom i mål, var Markus Dines Knudsen, levnedsmiddelstu-

derende, som løb på 03:11:21  hvilket gav ham en 7. plads i hans aldersklasse (20-24 år). Den 

næste i mål var Marieve Pouliot, agricultural development, som gennemførte på 03:22:34. Dette 

rakte, blandt kvinderne, til en samlet 24. plads samt i hendes aldersgruppe (25-29 år) en 2. plads. 

Og der var flere der klarede sig ganske flot. Nr. 29, Line Holmgård Larsen, bioteknologistude-

rende, og nr. 31., Charlotte Nielsen, naturressourcestuderende, hos kvinderne var således også 

studerende fra LIFE, og disse blev samtidigt henholdsvis nr. 2. og nr. 7 i deres aldersgrupper. 

Interessen for naturvidenskab skal skærpes 
 

NY ARBEJDSGRUPPE – 

Tirsdag den 29. maj bød 

videnskabsminister Hel-

ge Sander (manden i 

midten af billedet) vel-

kommen til det første 

møde i en ny tværgåen-

de arbejdsgruppe på 

Det Naturvidenskabelige 

Fakultet. Arbejdsgrup-

pen skal i løbet af i år 

udarbejde en »National 

strategi for styrkelse af 

natur, teknik og sund-

hedsfagene« – og ikke mindst interessen for fagene lige fra folkeskolen og til universiteterne, så 

’fødekæden’ hele vejen gennem systemet sikres i fremtiden. Arbejdsgruppen er sammensat af 

repræsentanter fra Folkeskolen, gymnasiet, tekniske skoler, erhvervslivet og de højere lærean-

stalter – og ledes af professor Nils O. Andersen, dekan på Det Naturvidenskabelige Fakultet på 

Københavns Universitet (yderst til venstre i billedet)  
fo
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LØBEGLÆDE – Trods det lange løb er der stadig plads til 

smil fra bioteknologikandidat Anne Petersen og skovbrug-

studerende Erik Schou, små 300 meter fra mål.

husk at søge SU til din kandidatuddannelse
BACHELORER – Hvis du regner med at blive bachelor i juni 2007 og fortsætter på kandidat-

uddannelsen fra juli 2007, skal du søge om SU til kandidatuddannelsen. Kandidatuddannelsen 

betragtes som en ny uddannelse. Udfyld en ansøgning på minSU (minimum felt 3-5, 7 og 10)  

inden du godkender din ansøgning. Begyndelsestidspunktet for kandidatuddannelsen er nor-

malt ”072007”. Du skal selv sørge for at få ændret din indskrivning fra bachelor- til kandidat-

uddannelse i universitetets indskrivningssystem. Bemærk, at du ikke nødvendigvis er indskrevet 

på en kandidatuddannelse, selv om du er tilmeldt kursusfag, udvalgte fag eller andre kurser/ 

eksaminer på en kandidatuddannelse. 

Det tager 2-3 uger at behandle en SU-ansøgning. Hvis du søger støtte fra juli 2007, fx til en  

kandidatuddannelse, skal din ansøgning være oprettet på ”minSU” inden den 12. juni eller  

være SU-kontoret i hænde den 12. juni 2007. Ansøgninger, der oprettes efter nævnte dato/ er 

SU-kontoret i hænde efter den dato, behandles så hurtigt som muligt derefter.  
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København Ø
Periode: Fra 1/7-07, for 2 år.

Størrelse: 2 etager i hus,  

142 kvm.

Udstyr: Vaskemaskine.

Lejer: Ikkeryger, fortrinsvis  

familie.

Husleje: 12.000 kr. pr. md. ekskl. 

forbrug.

Depositum: 30.000 kr.

Kontakt: E-mail: marie.skovs@

gmail.com el. tlf. 2611 2368.

Christianshavn
Period: From 1/7, for  

6-12 months.

Size: Apartment, 59 sqm.,  

2 rooms.

Equipment: Furnished, balcony.

Rent: 5.500 kr. per month, incl. 

heating.

Contact: E-mail: anastashja@ 

yahoo.com, or tel. 3295 4013.

Copenhagen
Period: 1/11-07-2/1-08.

Size: 2,5 rooms, 94 sqm.

Equipment: Furnished, internet, 

access to laundry room, cat.

Rent: 1 person 5.500 kr. per 

month incl. utilities. 2 persons 

7.000 kr. per month incl. 

Deposit: 10.000 kr.

Contact: Tel. 2690 1541 or  

e-mail: bdj@jur.ku.dk.

København
Størrelse: Lejlighed, 52 kvm.,  

1 vær.

Udstyr: Vask, sauna, solarium, 

elevator.

Husleje: 5.200 kr. pr. md. ekskl. 

forbrug.

Kontakt: Tlf. 2217 9751, el.  

e-mail: jazo@kabelnettet.dk.

København
Periode: 15/8-07, for 1 år.

Størrelse: 2 værelser, 40 kvm., 

eget tekøkken, bad, toilet.

Udstyr: Møbleret.

Lejer: Stille ikkeryger. 

Husleje: 4.500 kr. pr. md. inkl. 

forbrug.

Depositum: 6.000 kr. 

Kontakt: Tlf. 3929 9040.

Frederiksberg
Period: From 1/7-07, for  

1-2 years.

Size: House, 250 sqm. 

From Theotokos to Mater 
 Dolorosa – continuity,  
rupture or change in the 
images of Mary
Forelæsning af prof. Miri Rubin, University of 

London

Tid: 14/6 kl. 9-11

Sted: Det Teologiske Fakultet, Købmager-

gade 46 1. sal, aud. 7

Arr.: Danmarks Grundforskningsfonds Center 

for Studiet af Kulturarven fra Middelalderens 

Ritualer

Tilmelding: kulturarvscenteret@teol.ku.dk

14. juni                                       

Equipment: Fully furnished,  

garden, sauna. 

Rent: 20.000 kr. per month.

Deposit: 2 months rent.

Contact: Housing Denmark, 

Steen Lundsfryd, tel. 7020 0470.

Copenhagen
Period: From 1/7-07.

Size: Apartment, 100 sqm.,  

3 rooms.

Equipment: Washer, dryer, dish-

washer, balconies, possible golf 

license.

Contact: Thomas Svendsen,  

tel. 2829 7593 or e-mail:  

thomas@carlsgave.dk.

Frederiksberg
Period: 1/7-31/10-07.

Size: Apartment, 3 rooms,  

98 sqm.

Equipment: Furnished, dish  

washer, washing machine, TV, 

Internet.

Tenants: Single or couple, non-

smokers, no pets.

Rent: 10.000 kr. per month,  

all incl.

Deposit: 20.000 kr.

Contact: E-mail:  

ragvst@yahoo.dk.

Østerbro
Periode: Fra 1/7-07, 2 år.

Størrelse: Lejlighed, 130 kvm.,  

4 vær. 

Udstyr: Delvist møbleret.

Husleje: 10.500 kr. pr. md. ekskl. 

a conto varme 1.000 kr. pr. md.

Depositum: 3 mdrs. husleje.

Kontakt: Tlf. 2725 6991  

(kl. 20-21).

Vanløse
Periode: Snarest.

Størrelse: Villalejlighed, ca.  

90 kvm., 3 vær. 

Udstyr: Stort bad. Fuldt møble-

ret. Adgang til vask og have ef-

ter aftale. 

Husleje: 7.000 kr. pr. md. ekskl. 

Kontakt: Tlf. 3874 6661, e-mail: 

lyrstrand@vivit.dk.

Nørrebro
Period: 15/8-07-15/1-08.

Size: Apartment, 3 rooms,  

85 sqm.

Equipment: Fully furnished,  

washing machine, TV, Internet.

Tenant: Visiting professor, non-

smoker, no pets.

Rent: 9.000 kr. per month all 

 incl.

Deposit: 9.000 kr.

Contact: Anna Nørgaard 

Carlsen, e-mail:  

noergaard.staun@gmail.com, 

tel. 2640 8940.

Copenhagen/Nørrebro
Periode: 1/9-07-2/1-08.

Size: Apartment 3 rooms,  

87 sqm.

Equipment: Furnished, two bal-

conies, television, dishwasher 

and Internet.

Rent: 10.500 kr. per month all 

incl.

Contact: Niels Kvale, tel. 2680 

8240 or e-mail: kvan@dr.dk.

Valby
Periode: 1/8-07-1/9-08.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær.,  

57 kvm.

Lejer: ikkeryger uden husdyr.

Husleje: 6.000 kr. pr. md. alt  

inkl. 

Depositum: 18.000 kr.

Kontakt: Susanne Hjorth- 

Hansen, tlf. 2072 8478.

Virum
Size: Two rooms.

Rent: One room costs 2.000 kr. 

and the other 1.800 kr. per 

month.

Contact: Tel. 4585 6648, e-mail: 

erikhaugmark@yahoo.com.

Nørrebros Runddel
Periode: Snarest og for 2 år med 

mulig forlængelse.

Størrelse: 2 vær. (tidl. 3 vær. 

kan deles), 63 kvm.

Udstyr: Evt. møbleret.

Husleje: 7.000 kr. pr. md. alt 

 inkl. 

Kontakt: E-mail: thomassor@

hotmail.com, tlf. 6126 1133. 

København V
Periode: 1/8-1/12-07.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær.,  

50 kvm.

Udstyr: Køkken, bad/toilet,  

vaskemulighed, internetopkob-

ling, fransk altan.

Husleje: 6.500 kr. pr. md. alt 

 inkl. 

Reproducing the  
Mona Lisa in  
Nineteenth-Century France
Forelæsning af prof. Stephen Bann, Bristol  

University

Tid: 14/6 kl. 11.30-13

Sted: Det Teologiske Fakultet, Købmagergade 46 

1. sal, aud. 7

Arr.: Danmarks Grundforskningsfonds Center  

for Studiet af Kulturarven fra Middelalderens 

 Ritualer

Tilmelding: kulturarvscenteret@teol.ku.dk

Depositum 6.500 kr.

Kontakt: E-mail: lejlighed-

KBorg@hotmail.com.

Sorø
Periode: 2-3 år.

Størrelse: Hus, 195 kvm.

Udstyr: Have, havestue, garage.

Husleje 9.000 kr. pr. md. ekskl. 

forbrug.

Kontakt: E-mail: cbo@lite.dk, 

tlf. 2680 7960.

København K
Periode: 1/8-07-1/2-08 (evt.  

4 mdr. længere)

Størrelse: Lejlighed, 2 vær.,  

45 kvm. 

Udstyr: Møbleret.

Husleje: 6.500 kr. pr. md. inkl. 

varme.

Depositum: 6.500 kr.

Kontakt: E-mail: amiri@sol.dk.

Indre Østerbro
Periode: 3 år pr. 1/8-07.

Størrelse: Lejlighed, 190 kvm.

Udstyr: Adgang til gratis vaske-

kælder. 

Husleje: 15.000 kr. inkl. varme 

og el pr. md.

Depositum: 45.000 kr.  

Kontakt: Tlf. 2284 2414.

Copenhagen Ø
Period: From 19/7-07 to 31/1-08

Size: 2 rooms, 60 sqm.

Equipment: Fully furnished, TV, 

Internet, washing machine

Tenant: Non-smoker, no pets, 

quiet person.

Rent: 5.000 kr. per month (all 

 incl.)

Deposit: 6.000 kr. 

Contact: Lisbeth, tel. 28155969, 

e-mail: lisbethsg@hotmail.com.

Copenhagen/Valby
Period: From 1/9-07. 1-2 years.

Size: 3 rooms, 75 sqm. 

Equipment: Furnished, dish-

washer, Internet, laundry facili-

ties, TV.

Tenant: Visiting foreign resear-

cher or similar, non-smoking, 

no children or pets.

Rent: 7.400 kr. per month, excl. 

electricity, heat and water.

Deposit: 22.200 kr.

Contact: Bo Nielsen, e-mail: 

bjn@mail.tdcadsl.dk.

København NV
Period: 1/8-07-31/1-08.

Size: Apartment, 3 rooms,  

77 sqm.

Equipment: Fully furnished,  

balcony, TV.

Tenant: Non-smoker preferred.

Rent: 7.800 kr. per month excl.

Deposit: 20.000 kr.

Contact: Anders Qvist,  

tel. 5190 1753, e-mail:  

anders_qvist@yahoo.dk.

Kollegier

Elers Kollegium
Periode: 15/9-07 bliver 2 pladser 

ledige. Hhv. én plads til en stu-

derende på civiliingeniøruddan-

nelsen, DTU, eller ved det na-

turvidenskabelige fakultet på 

KU og én plads til en lægestu-

derende ved det medicinske fa-

kultet på KU. Huslejen er 1.340 

kr. pr. md. samt 125 kr. pr. md. 

til kollegiekassen. Benyt Køben-

havns Universitets ansøgnings-

skema for ’De Gamle Kollegier’ 

der fås på SU-kontoret eller 

hentes på http://studier.ku.dk/

Studieliv/Bolig/. 

Ansøgningsfrist: 15/7-07.

Yderligere oplysninger:  

Inspector Collegii, e-mail:  

icelers@gmail.com.

Regensen
I løbet af foråret og sommeren 

bliver et antal kollegieværelser 

ledige til studerende ved KU el. 

DTU der har taget eksaminer 

svarende til 2 års normeret stu-

dietid med min. 8 i gennemsnit. 

Husleje: 1.340 kr. pr. md. inkl. 

telefonabonnement samt 75 kr. 

pr. md. til div. fællesudgifter.

Ansøgning: Ansøgningsskema 

fås hos SU-kontoret, Fiolstræde 

22, 1171 Kbh. K el. på studier.

ku.dk/Studieliv/Bolig.

Ansøgningsfrist: 1/7-07.   

Yderligere oplysninger: Se 

www.regensen.dk el. kontakt 

Regensens Klokkere på e-mail: 

klokker@regensen.dk.

Seminar: 

Molecular Basis of Disease  
series
Ved Edouard Bertrand, Institut de Génétique 

moléculaire de Montpellier, Dept. of Anatomy  

& Structural Biology, Albert Einstein College of 

Medicine of Yeshiva University, France

Tid: 14/6 13-14

Sted: Biocenter, Lundbeck Auditorium

Arr.: MoMed, The Danish Research School of 

 Molecular Mechanisms of DiseasThe Disease
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Stillinger

VIP-stillinger

Biovidenskab

Professor within 
 Bioinformatics in relation to 
animal genomics
The Faculty of Life Sciences, De-

partment for Basic Animal and 

Veterinary Sciences wishes to 

appoint a professor with special 

responsibilities in Bioinformatics 

within the area of animal 

genomics from 1/1-08 or as soon 

as possible thereafter. The pro-

fessorship is limited to a five-

 year period, with the option of 

a 3-year extension. 

Full announcement: Applica-

tions cannot be based on this 

extract. See www.life.ku.dk/

jobs.

Application deadline: 13 August 

2007 at 12 noon.

Professor with special  
responsibilities within 
Fisheries Economics and 
Management 
The Faculty of Life Sciences,  

Institute of Food and Resource 

Economics wish to appoint a 

professor with special responsi-

bilities within Fisheries Econo-

mics and Management from 

September 2007 or as soon as 

possible thereafter. The ap-

pointment is limited to a three 

to five year period, with the 

possibility of a 3-year extension.

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this ex-

tract. See www.life.ku.dk/jobs.

Application deadline: 1 August 

2007 at 12 noon.

Associate Professorship
The Production and Technology 

Division at Institute of Food and 

Resource Economics at LIFE has 

an associate Professorship avail-

able. The position is primarily 

within the area of micro econo-

mics, management science or 

decision science. 

Full announcement:  

www.life.ku.dk/job.

Application deadline: 15/6-07.

Lektor i Embryoteknologi/
IVF
Det Biovidenskabelige Fakultet 

for Fødevarer, Veterinærmedi-

cin og Naturressourcer, Institut 

for Produktionsdyr og Heste sø-

ger en lektor i Embryoteknolo-

gi/IVF fra 1/11-07 el. snarest der-

efter. Lektorens arbejdsopgaver 

vil omfatte forskning og forsk-

ningsbaseret undervisning af 

veterinær og bioteknologi stu-

derende i reproduktionsbiologi 

og embryoteknologi. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.life.ku.dk/job.

Ansøgningsfrist: 1/8-07,  

kl. 12.00.

Klinisk diætist/Professions-
bachelor i Ernæring og 
Sundhed
I faggruppen for fedme- og ap-

petit-regulering ved Institut for 

Human Ernæring, Det Bioviden-

skabelige Fakultet for Fødeva-

rer, Veterinærmedicin og Na-

turressourcer ønskes en stilling 

som ernæringskonsulent/diætist 

besat pr. 15/8-07. Stillingen er 

en deltidsstilling med 30 timers 

ugentlig arbejdstid. Stillingen 

udløber 31/1-08 (evt. med mu-

lighed for forlængelse).

Fuldt opslag: www.life.ku.dk/

job.

Ansøgningsfrist: 22/6-07.

Farma

Associate/assistant profes-
sor of social pharmacy
The Faculty of Pharmaceutical 

Sciences invites applications for 

the position of associate/assi-

stant professor of social pharm-

acy starting 1 August 2007. Re-

search in social pharmacy is fo-

cused on utilization of medici-

nes in society. Priority will be gi-

ven to applicants who have do-

cumented experience in re-

search in epidemiology and/or 

health economics. 

Additional information: Ebba 

Holme Hansen, professor,  

e-mail ehh@farma.ku.dk,  

tel. 3533 6353. 

Full announcement: farma.ku.

dk/stillinger.

Humaniora

Eksterne lektorater 
Ved Studienævnet for Engelsk, 

Germansk og Romansk følgen-

de eksterne lektorater på  

BA-uddannelserne ledig til be-

sættelse pr 1/9-07. Tre 3-årige 

eksterne lektorater inden for:  

1) spansk. Mundtlig sprogfær-

dighed, skriftlig udtryksfærdig-

hed, fremmedsprogstilegnelse/ 

pædagogik, vejledning

af BA-projekt, Det moderne 

Spanien. 2) Fransk (2 stillinger)

Grammatik. Endvidere opslås to 

1-årige eksterne lektorater in-

den for 3) fransk. Franske sam-

fundsforhold, vejledning af spe-

cialer, samt vejledning af BA-

projekter. 4) fransk. Fransk 

sprogfærdighed.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

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

Samfundsvidenskab

Genopslag – Ekstern lektor 
til Testdemonstration 
Institut for Psykologi søger  

ekstern lektor der selvstændigt 

skal tilrettelægge og gennem-

føre holdundervisning af kandi-

datstuderende hvor de stude-

rende skal præsenteres for psy-

kologiske tests, heriblandt 

Wechsler og Rorschach. Udover 

relevant kandidateksamen kræ-

ves praktisk erfaring med admi-

nistration, scoring og fortolk-

ning af tests.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger. 

Ansøgningsfrist: 4/7-07.

Videnskabelig assistent  
i sociologi
Ved Institut for Statskundskab 

er en 3-årig stilling som viden-

skabelig assistent i Sociologi le-

dig til besættelse pr. 1/8-07 el. 

snarest derefter. Stillingen ved-

rører undervisning i sociologi 

på grunduddannelsen samt ad-

ministrative opgaver i forbin-

delse med undervisningen, som 

fx koordinering af faglærer-

gruppen og pensumrevision. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke benyttes som grundlag for 

ansøgning. Se www.ku.dk/stil-

linger.

Ansøgningsfrist: 11/6-07.  

kl. 12.00.

 

Sundhedsvidenskab
 

Adjunktur i Medicinsk  
Psykologi
Ved Det Sundhedsvidenskabeli-

ge Fakultet, Institut for Folke-

sundhedsvidenskab, Afdeling 

for Sundhedspsykologi er en 

stilling som adjunkt i medicinsk 

psykologi ledig til besættelse 

snarest muligt. Stillingen er 

tidsbegrænset til tre år med 

mulighed for forlængelse i 

yderligere ét år.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger. 

Ansøgningsfrist: 1/8-07,  

kl. 12.00

Klinisk lærer
Tandlægeskolen, Institut for 

Tand-, Mund- og Kæbekirurgi 

søger en klinisk lærer 10,5 timer 

om ugen. 

Fuldt opslag: www.ku.dk/stillin-

ger.

Ansøgningsfrist: 15/6-07.

Undervisningsassistenter
Biomedicinsk Institut og Institut 

for cellulær og molekylær me-

dicin har et antal stillinger som 

timelønnede undervisningsassi-

stenter i fagene Anatomi, Dis-

sektion, Celle- og Vævsbiologi, 

samt kursus i Basal Humanbio-

logi er ledige til besættelse i ef-

terårssemestret 2007. Ansøgere 

skal have bestået 6. semester, 

kun undtagelsesvis 5. semester. 

Ansøgningsskema fås på  

http://icmm.ku.dk/undervisning/

ansoegningsskemaer/.

Ansøgningsfrist: 2/8-07,  

kl. 12.00.

TAP-stillinger

GCP- og laboratorieprojekt-
koordinator
Institut for Human Ernæring, 

 LIFE søger en GCP- og laborato-

rieprojektkoordinator. Koordi-

natoren skal bl.a. bidrage til sik-

ring af GCP i alle relevante pro-

jekter, koordinere udvikling af 

SOP’er for alle relevante proce-

durer og understøtte opkvalifi-

cering af alle Instituttets medar-

bejdere indenfor GCP.

Fuldt opslag: www.life.ku.dk/

job

Ansøgningsfrist: 18/6-07.

Strategimedarbejder
Institut for Mindre Husdyrs Syg-

domme søger en strategimedar-

bejder fra den 1/8-07 el. snarest 

derefter. Stillingen omfatter ar-

bejdet som faglig sekretær og 

sparringspartner for institutle-

deren, faglig sekretær for insti-

tuttets internationale arbejde. 

Fuldt opslag: www.life.ku.dk/

job

Ansøgningsfrist: 11/6-07.

Økonomi- og regnskabs-
medarbejder
Det Sundhedsvidenskabelige 

Fakultet, Institut for Folkesund-

hedsvidenskab, har en fuldtids-

stilling som økonomi- og regn-

skabsmedarbejder ledig til be-

sættelse snarest muligt. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger. 

Ansøgningsfrist: 15/6-07, kl. 

12.00.

Dyrepasser
Det Biovidenskabelige Fakultet 

for Fødevarer, Veterinærmedi-

cin og Naturressourcer, Institut 

for Veterinær Patobiologi, For-

søgsdyrenheden søger en dyre-

passer pr. 1/7-07 el. snarest der-

efter. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.life.ku.dk/job. 

Ansøgningsfrist: 18/6-07  

kl. 12.00.

Gartner-Betjentstilling
På Institut for Økologi, Fag-

gruppe Botanik ønskes en stil-

ling som gartner-betjent besat 

fra den 1/7-07 el. snarest der-

efter. Stillingen omfatter bl.a. 

dyrkning, registrering, høst og 

måling af planter, såvel på fri-

land (inkl. forsøgsgård, Tåstrup) 

som i væksthus, i forbindelse 

med plantesystematisk og øko-

logisk forskning. Desuden om-

fatter opgaverne fremskaffelse 

og konservering af plantemate-

riale til undervisning og forsk-

ning. Fuldt opslag: www.life.ku.

dk/job.

Ansøgningsfrist: 11/6-07.

Faglig sekretær 
Ved Institut for Jordbrugsviden-

skab ønskes en stilling som fag-

lig sekretær ved faggruppen 

Plante- og Jordvidenskab besat 

fra 1/8-07 el. snarest derefter. 

Stillingen er en deltidsstilling 

med 25 timers ugentlig arbejds-

tid. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne baggrund for an-

søgning. Se www.life.ku.dk/job.

Ansøgningsfrist: 25/6-07,  

kl. 12.00.

Lokaleadministrator
Bygningsafdelingen på LIFE sø-

ger en lokaleadministrator fra 

den 1/8-07 el. snarest derefter. 

De primære arbejdsopgaver 

omfatter bl.a. lokaleadministra-

tion af Fakultetets auditorier til 

undervisning, møderum, grup-

perum m.m. i samarbejder med 

kontoret for Uddannelse og 

Studerende, booking af interne 

og eksterne arrangementer, 

kontakt til interne og eksterne 

parter, herunder brandvæsen 

og kommune. Fuldt opslag 

www.life.ku.dk/job

Ansøgningsfrist: 18/6-07.

Studentermedhjælp
Kommunikationsafdelingen for 

Danmarks Rumcenter søger en 

studentermedhjælper der kan 

bistå det daglige arbejde i afde-

lingen der kan skrive korrekt og 

flydende dansk. Arbejdsopga-

verne vil bl.a. være opsætning 

af websider, journalistisk re-

search og produktion af korte 

tekster til websites. Arbejdsti-

den aftales, men er 1-2 dage 

om ugen. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.rumcenter.dk/

job.

Ansøgningsfrist: 18/6-07.

The Science  
of Belief in Gods
Foredrag af Justin L. Barrett

Tid: 14/6 kl. 10-12

Sted: Lokale U3, Institut for 

tværkulturelle og regionale  

studier, Snorresgade 17-19

Arr.: Institut for Tværkulturelle 

og Regionale Studier

The Sustainability  
of Voice: Augustine and Von 
Kleist on perseverance
Forelæsning af prof. Burcht Pranger, Universiteit 

van Amsterdam

Tid: 15/6 kl. 9-11

Sted: Det Teologiske Fakultet, Købmagergade 46 

1. sal, aud. 7

Arr.: Danmarks Grundforskningsfonds Center  

for Studiet af Kulturarven fra Middelalderens  

Ritualer

Tilmelding: kulturarvscenteret@teol.ku.dk

The Gesture and the Eye: 
 Ritual Meanings without 
Words
Forelæsning af prof. Edward Muir, North-

western University

Tid: 15/6 kl. 11.30-13

Sted: Det Teologiske Fakultet, Købmagergade 

46 1. sal, aud. 7

Arr.: Danmarks Grundforskningsfonds Center 

for Studiet af Kulturarven fra Middelalderens 

Ritualer

Tilmelding: kulturarvscenteret@teol.ku.dk

14. juni    15. juni 
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DEBRIEFING

Kristoffer Albris, Lise Frikke Nielsen og Steffen Thoroe

At repræsentere et land på randen af borgerkrig, besat 
af udenlandske tropper og sekteriske terrorceller, er en 
opgave de færreste ønsker at påtage sig. Det var imidler-
tid ikke desto mindre hvad en gruppe studerende fra 
Københavns Universitet gjorde under en fem dage lang 
FN-simulation i New York i slutningen af marts måned. 
Her skulle de studerende repræsentere Irak.
 National Model United Nations (NMUN), som FN-si-
mulationen hedder, var kulminationen på en 17 dage 
lang studietur på USA’s østkyst arrangeret af foreningen 
International Debat, en af Institut for Statskundskabs 
mange aktive studenterdrevne foreninger. 
 Turen havde samlet en bred vifte af studerende fra 
forskellige uddannelsesretninger fra Københavns Uni-
versitet, alle med interesse for international politik og 
amerikansk indflydelse på internationale forhold. Ho-
vedformålet med studieturen var - som den første dele-
gation fra Danmark nogensinde - at deltage ved NMUN i 
New York. Simulationen er den mest prestigefyldte i 
verden, bl.a. fordi en del af simulationen finder sted i 
selve FN-bygningen på Manhattan.
 
En kæmpe begivenhed
I simulationen deltager knap 3500 studerende fra 240 
universiteter over hele verden i NMUN 2007, hvilket gør 
det til en enorm begivenhed. Derfor foregik størstedelen 
af spillet på The Marriot Marquis Hotel og The Sheraton 
midt på Times Square.  
 Simulationen gik kort sagt ud på at hvert universitet 
skulle repræsentere en af FNs medlemsstater i diverse 
organer, fx Sikkerhedsrådet, og så loyalt som muligt føl-
ge dette lands officielle politik. Under simulationen fik 
deltagerne tildelt point alt efter hvor autentisk man re-
præsenterede sit lands interesser, og efter hvor godt 
man fulgte procedurerne og reglerne i de komiteer man 
deltog i. 
 KU fik den udfordrende opgave at repræsentere Irak, 
hvilket naturligvis rejste mange spørgsmål under diver-
se besøg, fx hvorvidt delegationen skulle deles op i hen-
holdsvis en sunni, shia og kurdisk undergruppe. Forud 
for simulationens start besøgte delegationen derfor pro-
fessorer fra henholdsvis Harvard University og Colum-
bia University samt en række indflydelsesrige politiske 

kommentatorer og institutioner som gav værdifulde in-
put omkring den aktuelle situation i Irak. 
 Et af turens absolutte højdepunkter var delegationens 
møde med den irakiske FN-ambassadør, Hamid Al-Ba-
yati. Mødet gav et andet, og måske mere positivt, bille-
de af Iraks fremtid end det billede som mange vestlige 
medier tegner.
 
Hårdnakket konkurrence
NMUN er til dels et spil der skal give større praktisk er-
faring med hvordan FN fungerer, men det er også en 
hårdnakket konkurrence på bedste amerikanske vis. 
Studerende i USA får så at sige FN-simulationer ind 
med modermælken allerede i High School-årene hvilket 
gør NMUN til en meget præstationsbaseret affære. At 
have gjort en god figur i NMUN kan meget vel åbne dø-
rene til universiteter og velbetalte jobs for de studeren-
de. 
 På den baggrund var det også meget glædeligt at de-
legationen fra KU vandt en ’Honorable Mention Award’ 
for deres præstation hvilket medførte en placering 
blandt de 30 bedste universiteter i simulationen.
 For international-politik-nørder er det et sandt mekka 
at rejse til Washington D.C., Boston og New York. Pro-
fessorer, spindoktorer, Verdensbanken, United Nations 
Development Program (UNDP), rundtur i Pentagon, 
danske repræsentationer i USA og et redaktionsmøde på 
TIME Magazine var blot en del af turens øvrige indhold. 
En studietur indeholder dog også en række de sociale 
elementer som studerende altid har råd til, som fx li-
mousinekøreture, gourmetmiddage og jazzklubber. 

på vegne af den  
irakiske delegation…
Studerende fra Københavns Universitet havde fået deres sag for  

da de under en fN-simulation skulle repræsentere Irak, fremgår det  

af denne beretning fra en studietur til New York

Studietur

Tag med til USA

Har du mod på at prøve kræfter med Model United 

Nations, kan du allerede til efteråret få chancen. Her 

arrangerer International Debat nemlig for andet år i 

træk University of Copenhagen Model United Nations 

(UCMUN) som alle KU-studerende uanset studieret-

ning kan deltage i. Endvidere arrangerer Internatio-

nal Debat en lignende tur til USA som studerende fra 

KU ligeledes er privilegerede til at komme med på.  

Hvis du ønsker yderligere information herom, kan du 

besøge www.nmun.org og www.international-debat.

dk.

Studentermedhjælpere
Videnskabsbutikken ved Det 

Samfundsvidenskabelige Fakul-

tet søger to medhjælpere til an-

sættelsesstart snarest muligt. 

Arbejdstiden er cirka ti timer 

om ugen. Jobbet består af ud-

tænkning og formulering af 

nye projekter; daglig drift og 

vedligeholdelse af www.Viden-

skabsbutikken.dk.

Fuldt opslag: www.videnskabs-

butikken.dk.

Ansøgningsfrist: 25/6-07,  

kl. 12.00. 

Post doc-stipendier

Post doc inden for  
pektin-biokemi 
Det Biovidenskabelige Fakultet 

for Fødevarer, Veterinærmedi-

cin og Naturressourcer, Institut 

for Plantebiologi søger en post 

doc inden for pektin-biokemi 

snarest og indtil 31/12-09.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.life.ku.dk.

Ansøgningsfrist: 13/6-07,  

kl. 12.00. 

Post docs for Department  
of Biomedical Sciences
Positions available at the Copen-

hagen Biocenter, John Couch-

man’s research group to work 

on cell surface proteoglycans 

and their relationship to cell 

 adhesion, signalling and cyto-

skeleton.

Full announcement: www.ku.

dk/pers/stillinger and www.bric.

dk under jobs.

Application deadline: 1 July, 

2007.

Ph.d.-stipendier

1 ph.d.-stipendium og  
1 friplads på Teologi
3-årigt stipendium der kan sø-

ges inden for hele Fakultetets 

forskningsområde. Tildeling  

af et stipendium medfører sam-

tidig indskrivning som ph.d.-

studerende ved Det Teologiske 

Fakultet og under Forskerskolen 

Religion og Samfund med plan-

Historical Discourse in 
 Renaissance Italy
Forelæsning af Peter Burke, Cambridge Uni-

versity

Tid: 16/6 kl. 9-11

Sted: Det Teologiske Fakultet, Købmagergade 

46 1. sal, aud. 7

Arr.: Danmarks Grundforskningsfonds Center 

for Studiet af Kulturarven fra Middelalderens 

Ritualer

Tilmelding: kulturarvscenteret@teol.ku.dk

lagt studiestart 1/11-07.

Fuldt opslag: www.teol.ku.dk/

phd/opslag/.    

Ansøgningsfrist: 2/7-07,  

kl. 12.00.

PhD fellow in Veterinary 
Microbiology
University of Copenhagen,  

Faculty of Life Sciences, Depart-

ment of Veterinary Pathobiolo-

gy wishes to appoint a Ph.D. 

fellow in Veterinary Microbiolo-

gy from 1 August 2007 to 31 

July 2010.

Full announcement: Applica-

tions cannot be based on this  

extract. See www.life.ku.dk/job.

Application deadline: 29/6-07 at 

12.00 noon. 

The Graduate School  
FOOD and RECETO  
Re-search School
Up to three PhD scholarships 

will be available at the Faculty 

of Life Sciences and at the Tech-

nical University of Denmark:

1) Development of nano-com-

posite materials for food pack-

aging.

2) Analysis and fate of nano-

composite materials in biopoly-

mers.

3) Targeted enzyme modificati-

on of starch for encapsulation 

of flavours.

Additional information: Scienti-

fic secretary Lars Holm Rasmus-

sen at lhr@lmc.dk.

Full announcement: Applica-

tions cannot be based on this 

extract. See www.lmcfood.dk. 

Application deadline: 15 June 

2007 at 13.00.

PhD studentships at  
Pharmaceutical Faculty
The Drug Research Academy at 

the Faculty of Pharmaceutical 

Sciences announces three stu-

dentships available from  

1 August 2007.

1) New enzymatic methods for 

post-translational modification 

of proteins. 

2) Use of freeze-drying as a for-

mulation technique for solid 

dosage forms. 

3) Manufacturing process con-

trol and mechanism for the  

16. juni
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rapid action of a new NSAID 

analgesic. 

Full announcement: Applica-

tions cannot be based on this 

extract. See www.farma.ku.dk/

stillinger. 

Application deadline: 19/6-07. 

Grønlandsrelaterede  
ph.d.-stipendier
Grønlands Hjemmestyre, Direk-

toratet for Kultur, Uddannelse, 

Forskning og Kirke opslår tre 

ph.d.-stipendier til besættelse i 

2007 med det formål at styrke 

forskningsudvikling og forsker-

rekruttering i Grønland. Stipen-

dierne finansieres i fællesskab 

af Kommissionen for Videnska-

belige Undersøgelser i Grønland 

(KVUG), Forsknings- og Innova-

tionsstyrelsen og Grønlands 

Hjemmestyre. Opslagets fulde 

ordlyd samt ansøgningsskema 

kan ses på Kommissionen for 

Videnskabelige Undersøgelsers 

hjemmeside www.kvug.dk. 

Ansøgningsfrist: 1/8-07 kl. 12.

Skolarstipendier

Biovidenskab

Isoflavonoiders indvirkning 
på fedmeudvikling – et  
studie i mus
Scholarstipendium på Institut 

for Veterinær Patobiologi, LIFE. 

I samarbejde med det tværfag-

lige projekt BEST (byg en sund 

tilværelse) er der et 12 måne-

ders scholarstipendium på 

60.000 kr. til rådighed fra 

august/september 2007. 

Yderligere oplysninger: Post 

doc Lotte Jensen, tlf. 3533 3169 

el. professor Nils Brünner,  

tlf. 3533 3130.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.life.ku.dk/job

Bioorganisk syntese af  
bioaktive stoffer rettet 
imod fedme og andre 
livsstilssygdomme
På Institut for Grundvidenskab, 

LIFE er der et 12 måneders scho-

larstipendium på 60.000 kr. til 

rådighed fra august/september 

2007. Stipendiet er finansieret 

af det tværfaglige satsningsom-

råde BEST (www.best.life.ku.dk) 

og foregår i tæt samarbejde 

hermed.

Yderligere oplsyninger:  

Ph.d.-studerende Christian G. 

Tortzen, tlf. 3533 2427 el.  

professor John Nielsen,  

tlf. 3533 2436.

Fuldt opslag: www.life.ku.dk/

job.

Støtte

Legater

Herboms Boglegat
Til studerende med speciale i 

botanik på KU, tilhørende Det 

Naturvidenskabelige Fakultet til 

bogindkøb der direkte er nød-

vendigt for specialet. Ansøgnin-

gen vedlægges prioriteret og 

prissat bogliste, navn, cpr. nr., 

privatadresse, tlf.nr., bankens 

navn, reg.nr. og kontonummer. 

Ansøgningen skal underskrives 

af forskningsgruppeleder eller 

vejleder og sendes til Køben-

havns Universitet, Biologisk 

 Institut, Att. Jannike Dyrskjøt, 

Mrk. Herboms Legat, Øster  

Farimagsgade 2D, 1353 Kbh. K. 

Ansøgningsfrist: 15/6-07, kl. 12. 

Forskningsstøtte

Forskningsophold i Japan
Danske forskere der vil til Japan 

i henhold til Rektorkollegiets 

samarbejdsaftale med Japan 

 Society for the Promotion of 

Science for ophold i perioden 

1/4-08-31/3-09 skal ansøge in-

den 15/10-07. 

Yderligere oplysninger:  

www.rektorkollegiet.dk/inter-

nationalt/internationale_afta-

ler/forskerudvekslingsaftaler/

forskningsophold_i_japan/.

Nye midler fra  
Højteknologifonden
Højteknologifonden indkalder 

nu interessetilkendegivelser. 

Højteknologifonden støtter 

projekter, der er baseret på en 

nytænkende ide, hvor det er-

hvervsmæssige potentiale kom-

bineres med høj forskningsfag-

lig kvalitet.

Ansøgningsfrist: 22/6-07,  

kl. 12.00. 

Yderligere oplysninger:  

www.hoejteknologifonden.dk.

Veluxfonden
Under emnet ’Social Tillid’ ind-

kalder fonden hermed ansøg-

ninger. 

Yderligere oplysninger:  

www.sociology.ku.dk. 

Ansøgningsfrist: 9/7-07, kl. 12.

Åbent hus på Forsøgsgårdene
Tid: 16/6 kl. 11-16

Sted: Forsøgsgårdene, Højbakkegård Alle 30

Arr.: Det Biovidenskabelige Fakultet

Kneeling in Front of the Emperor –  
Kneeling in Front of God:  
On the Discourse of Ritual in  
the Age of Reformation
Forelæsning af prof. Barbara Stollberg-Rilinger, Universität  

Münster

Tid: 16/6 kl. 11.30-13.

Sted: Det Teologiske Fakultet, Købmagergade 46 1. sal, aud. 7

Arr.: Danmarks Grundforskningsfonds Center for Studiet af  

Kulturarven fra Middelalderens Ritualer

Tilmelding: kulturarvscenteret@teol.ku.dk

                            16. juni
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forsvar

Disputatsforsvar

Naturvidenskab

Structure and Evolution of 
the Continental Lithosphere
Doktorand: Irina Artemieva.

Tid: 15/6 kl. 14.00.   

Sted: Auditorium A, Geocenter, 

Øster Voldgade 10.

Officielle opponenter: Prof.dr. 

Sierd Cloetingh og Professor 

Kevin Furlong.

Afhandlingen: Disputatsen kan 

erhverves mod betaling af 100 

kr. samt forsendelsesomkostnin-

gerne ved henvendelse til  

irina@geol.ku.dk. Bedømmel-

sesudvalgets indstilling kan fås 

ved henvendelse til Det natur-

videnskabelige Fakultet,  

tlf. 3532 4256, e-mail:  

gin@adm.ku.dk.

Oxygen dynamics of 
benthic communities
Doktorand: Ronnie Nøhr Glud.

Tid: 26/6 kl. 13.15   

Sted: August Krogh Instituttet, 

Aud. 1.

Officielle opponenter: Professor 

Richard A. Jahnke og Professor 

Clare E.  Reimers.

Afhandlingen: Disputatsen kan 

erhverves mod betaling af for-

sendelsesomkostningerne ved 

henvendelse til: Marinbiologisk 

Laboratorium, Strandpromena-

den 5, 3000 Helsingør. Bedøm-

melsesudvalgets indstilling kan 

fås ved henvendelse til Det na-

turvidenskabelige Fakultet, tlf. 

3532 4256, e-mail: gin@adm.ku.

dk.

Sundhedsvidenskab

Results from the  
International Cataract  
Surgery Outcomes Study
Doktorand: Klinisk lektor,  

overlæge, ph.d. Jens Christian 

Nørregaard.

Tid: 19/6 kl. 14.00

Sted: Dam Auditoriet, Panum 

Instituttet, Blegdamsvej 3.

Officielle opponenter:  

Øjenlæge, dr.med. Knud Erik 

Sørensen og professor, dr.med. 

Mads Melbye.

Afhandlingen: Se venligst opsla-

get i kalenderen det sker i ugen 

på www.ku.dk. 

 

Acute stroke – a dynamic 
process
Doktorand: Cand.med., ph.d. 

Hanne Christensen.

Tid: 25/6 kl. 14.00

Sted: Anneksauditorium A,  

Studiestræde 6.

mandlige, raske  
forsøgspersoner søges
Biomedicinsk Institut søger utrænede normalvægtige mænd 

i alderen 20-30 år uden første grads slægtninge med type 2 

diabetes. Vi undersøger hvordan kostens fedtindhold og fy-

sisk træning påvirker dannelsen af frie radikaler og energi til 

skelet muskel arbejde. Deltagelse indebærer i alt ca. 12 dage 

med kostregistrering og daglig afvejning af madindtaget i 5 

uger. 2 af ugerne indebærer desuden stationær cykeltræ-

ning under supervision. Deltagelse honoreres.

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

tlf. 3532 7413, mobil 2286 9886.

forsøgspersoner søges
Til deltagelse i et forsøg hvor vi vil undersøge effekten af 

passiv træning på tilvæksten af de mindste blodkar (kapillæ-

rer) i lårmuskulaturen. Som forsøgsperson skal du opfylde 

følgende kriterier, Du er: mand, rask, 20-35 år, utrænet dvs. 

du ikke dyrker regelmæssig motion, normalvægtig dvs. Body 

Mass Index (BMI) = 20-25, ikkeryger. Deltagelse honoreres. 

Se mere på www.123hjemmeside.dk/passivetraining.

Navne
Tiltrædelser

Marianne 
Rønnebæk  
ny fakultets-
direktør  
på Nat
Marianne Røn-

nebæk tiltræder pr. 1. juni som 

fakultetsdirektør på Det 

Naturviden¬skabelige Fakultet 

ved Københavns Universitet. 

Marianne Rønnebæk har mere 

end 20 års ledelseserfaring i 

centraladministrationen og 

kommer til Københavns Univer-

sitet fra Videnskabsministeriet 

(VTU), hvor hun har haft flere 

direktørstillinger, senest i de-

partementet for tværgående in-

ternationale opgaver og i perio-

den 2000-2006 som direktør for 

ministeriets IKT-område. Som 

formand for Statens IT Råd var 

Marianne Rønnebæk i disse år 

desuden en af hovedkræfterne 

bag koordineringen af flere it-

strategiske projekter i staten. 

Før ansættelsen i VTU var Mari-

anne Rønnebæk i en årrække 

henholdsvis kontorchef og af-

delingschef i Miljø- og Energi-

ministeriet, ligesom hun tidlige-

re har været ansat som økono-

michef i Skov- og Naturstyrelsen. 

Fratrædelser

Afskedsreception for insti-
tutleder, Jørgen Pedersen

Kort nyt

Martyrdom in the West: 
 Vengeance, Salvation, and 
 History
Forelæsning af prof. Philippe Buc, Stanford 

 University

Tid: 19/6 kl. 9-11

Sted: Det Teologiske Fakultet, Købmagergade 

46 1. sal, aud. 7

Arr.: Danmarks Grundforskningsfonds Center 

for Studiet af Kulturarven fra Middelalderens 

Ritualer

Tilmelding: kulturarvscenteret@teol.ku.dk

Who’s Afraid of  
Long-Term History?
Forelæsning ved prof. Rob Wegman, Princeton 

University

Tid: 19/6 kl. 11.30-13

Sted: Det Teologiske Fakultet, Købmagergade 46 

1. sal, aud. 7

Arr.: Danmarks Grundforskningsfonds Center for 

Studiet af Kulturarven fra Middelalderens Ritualer

Tilmelding: kulturarvscenteret@teol.ku.dk

Overgangen fra  
uddannelse til erhverv
Temaarrangement

Tid: 21/6 kl. 15-17

Sted: Det ny KUA, lok. 24.0.57

Arr.: Handicappede studerende & kandidater, HSK

Tilmelding nødvendigt, pr. e-mail: hsk@hum.ku.

dk el. tlf. 3532 9101, inden d. 18/6

Endothelial cell to cell 
 junctions: molecular  
organization and functional 
role in the control of  
angiogenesis and vascular  
permeability
Ved Elisabetta Dejana, IFOM – The FIRC Institute 

of Molecular Oncology, Italy

Tid: 21/6 13-14

Sted: Biocenter, Lundbeck Auditorium

Arr.: MoMed, The Danish Research School of Mo-

lecular Mechanisms of DiseasThe Disease

PhD course in GIS Based  
Spatial Statistics
Tid: 13-17/8

Further details: www.geogr.ku.dk/courses/

phd/spatialstatistics/index.html

Arr.: Institute of Geography & Geology

19. juni  19.-21. juni  21. juni  13.-17. august

Officielle opponenter er:  

Professor Michael Brainin og 

professor, overlæge, dr.med. 

Gunhild Waldemar.

Afhandlingen: Se venligst opsla-

get i kalenderen det sker i ugen 

på www.ku.dk. 

 

Cerebral blood flow and 
metabolism in adults with 
acute bacterial meningitis
Doktorand: Første reservelæge, 

ph.d. Kirsten Møller.

Tid: 24/8 kl. 14.00

Sted: Auditorium A, Teilum 

Bygningen, Frederik V’s Vej. 

Officielle opponenter: Profes-

sor, overlæge, dr.med. Else  

Tønnesen og professor, over-

læge, dr.med. Court Pedersen.

Afhandlingen: Se venligst opsla-

get i kalenderen det sker i ugen 

på www.ku.dk. 

Human Brain Mapping  
under increasing cognitive 
complexity using regional 
cerebral blood flow  
measurements and positron 
emission tomography 
Doktorand: Afdelingslæge,  

ph.d. Ian Law.

Tid: 31/8 kl. 14.00 præcis.

Sted: Medicinsk Museion,  

Bredgade 62.

Afhandlingen: Se venligst opsla-

Efter mange års aktivt virke ved 

KVL/Life har Jørgen Pedersen 

besluttet at gå på pension.  

I den anledning vil Instituttet 

gerne invitere til en afskeds-

reception. Dette foregår fredag 

den 22. juni, kl. 14.00-16.00 på 

”Det grønne Gulv”. Der vil være 

indgang fra Ridebanevej (over-

for nr. 3), 1870 Frederiksberg C

Priser

Ole Kristen-
sen modtager 
donation fra 
Lundbeck-
fonden
Lektor, cand.

scient., og ph.d., Ole Kristensen, 

get i kalenderen det sker i ugen 

på www.ku.dk. 

Ph.d.-forsvar 

Naturvidenskab

Ecological effects of  
climate change in high- 
arctic Greenland:
from species responses to 
trophic interactions
Kandidat: Cand.scient. Toke 

Thomas Høye, Biologisk Institut.

Tid: 18/6-07, kl. 13.00.

Sted: Biologisk Institut, Audito-

rium A, Universitetsparken 15.

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn i frokoststuen på afde-

ling for populationsbiologi, 

Universitetsparken 15, bygn. 12.

Dynamics of Conjugative 
Plasmids in Bacterial  
Populations
Kandidat: Cand.scient. Martin 

Iain Bahl, Biologisk Institut.

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

Sted: Botanisk Auditorium,  

Botanisk Laboratorium, Biolo-

gisk Institut, Gothersgade 140.

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn på Afdelingen for  

Mikrobiologi, Sølvgade 83H.

Institut for Medicinalkemi, Det 

Farmaceutiske Fakultet, Køben-

havns Universitet, har modtaget 

924.789 kr. fra Lundbeckfon-

den. Pengene skal anvendes til 

et projekt, der fokuserer på de-

taljerede strukturundersøgelser 

og dynamiske aspekter af kom-

ponenter i den såkaldte Ras-sig-

nalvej. Viden om denne signal-

vej er central i forskningen in-

denfor utidig celledød i det 

centrale nervesystem og inden-

for udvikling af kræft generelt. 

Projektet forventes på længere 

sigt at danne grundlag for ud-

vikling af nye lægemidler mod 

kræft og f.eks. Alzheimers og 

Parkinsons sygdom.

fra Linné til stregkoder
Botanisk Museum åbnede d. 23. maj en særudstilling om den 

banebrydende naturforsker Linné i anledningen af 300-året 

for hans fødsel. Åbningstid: 23/5-21/10, alle dage kl. 12-16. 

Gratis entré. Botanisk Museum, Gothersgade 130, 1123 K. 
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KUmmentar

Ny kvalitetsindikator: Den norske model

VIDENSKABSMINISTERIET ARBEJDER PÅ at 
udvikle en bibliometrisk kvalitetsindikator der skal 
identificere og måle dansk forskningspublicering på 
tværs af institutioner. Indikatoren skal indgå i VTU’s 
nye kvalitetsfinansieringsmodel til fordeling af basis-
midler til forskning. På nuværende tidspunkt ser det 
ud til at indikatoren vil blive baseret på den såkaldte 
norske model, og det bør de danske universiteter ik-
ke være utilfredse med, for den norske model er en 
af de bedre der for tiden findes på markedet!

DEN NORSKE MODEL opstiller fagspecifikke lister 
over tidsskrifter og bogforlag der opfylder bestemte 
kriterier, herunder at der er tilknyttet en refereepro-
ces (fagfællebedømmelse) til udgivelserne. Listerne, 
der revideres med jævne mellemrum, udarbejdes af 
faglige udvalg med en helt afgørende indflydelse på 
listernes udseende. Listernes indhold kategoriseres i 
grupper der tildeles forskellig vægt afhængig af de 
fagkyndiges bedømmelse af publikationskanalens 
faglige anseelse. Hvert universitet tildeles efterføl-
gende et antal point baseret på det antal publikatio-
ner som institutionen har fået på listerne i en given 
periode.

 
MODELLEN ER BASERET PÅ et meget grundigt for-
arbejde, og den forholder sig derfor til langt de fleste 
problemstillinger der er forbundet med denne type 
opgørelser. Man kan selvfølgelig altid forholde sig 

skeptisk og afvisende til den type måle-tælle syste-
mer og fremhæve at det er umuligt via simpel biblio-
metri at måle forskningskvalitet. Der findes næppe 
objektive opgørelser af forskningskvalitet, men brug 
af simple bibliometriske kriterier vil efter min me-
ning alligevel kunne give et lødigt bidrag til at styrke 
dansk forskningskvalitet.

DER ER EN RÆKKE FORDELE ved at udvikle en 
dansk forskningskvalitetsindikator på basis af den 
norske model og anvende den som led i en model for 
fordeling af en andel af basismidler mellem universi-
teter. Listernes indhold og forskellige publikations-
typers vægtning samt regler for regelmæssig revisi-
on, delt forfatterskab med videre, afgøres centralt ef-
ter behandling i fagkyndige udvalg. De fagkyndige 
får en essentiel indflydelse, og man får et fælles ens-
artet system for alle danske universiteter som klart 
er at foretrække frem for nuværende forskellige op-
gørelser af publikationsaktiviteter universiteterne 
imellem. 

DEN NUVÆRENDE 50:40:10 MODEL til forde-
ling af en andel af basismidlerne mellem universite-
ter fordeler 50 procent efter STÅ indtægt, 40 procent 
efter eksterne midler og 10 procent efter ph.d.-pro-
duktion. Ved at fordele 40 procent af midlerne efter 
ekstern evaluering, har man således indbygget et 
element af kvalitetsvurdering. Men en stigende an-

del af eksterne midler kommer fra strategiske og an-
dre politisk øremærkede puljer. Det norske system 
med fokus på publicering i tidsskrifter eller på forlag 
der lægger vægt på høj kvalitet og uden skelen til om 
projektet har et kortsigtet politisk fokus, vil alt andet 
lige være til gavn for den mere langsigtede og basale 
grundforskning som KU’s strategiplan jo har et sær-
ligt fokus på.

NOGLE FAGOMRÅDER ER BEKYMRET for kra-
vet om peer review, for at bogformen nedprioriteres, 
for at tværfaglighed nedprioriteres og for at lister 
virker konserverende og modvirker forskningsforny-
elser. En model af den norske type – tilpasset danske 
forhold – vil uden tvivl på nogle områder påvirke 
publikationsadfærden, og nogle fagområder må 
igennem en tilpasningsproces, men efter min vurde-
ring i en ønskelig retning.

Hvis KU skal klare sig internationalt og nå målsæt-
ningen om at (for)blive et førende internationalt 
universitet, er det nødvendigt at man sigter på at 
publicere i de mest velrenommerede tidsskrifter og 
på de bedste forlag. Endelig bør man altid huske at 
der jo skal foreligge en mekanisme til fordeling af 
basismidler. Alternativet til en model a la den norske 
er ikke ’ingen model’, men en model som nemt kan 
blive styret af andre og mere kortsigtede politiske 
kriterier end forskningskvalitet!  

hvis KU skal klare sig internationalt og nå målsætningen 

om at (for)blive et førende internationalt universitet, er 

det nødvendigt at man sigter på at publicere i de mest 

velrenommerede tidsskrifter og på de bedste forlag.
Troels Østergaard Sørensen, Dekan

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.


