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Bibliotekschef varsler store forandringer
Bibliotekerne på Københavns Bibliotek vil undergå radikale  

ændringer med færre trykte bøger, bedre studiemiljø og færre  

ansatte. Interview med Michael Cotta-Schønberg. Læs side �-�

Ansatte skuffet over lønpulje
Mens ledelsen har fået store lønstigninger de seneste år, er  

der blot afsat 850.000 kroner til deling blandt medarbejdere i  

Fællesadministrationen. Læs side �

Hvad skal vi med humaniora?
Elfenbenstårn eller Business School? Rapport fra debatmøde  

på KUA om humanioras rolle i samfundet før, nu og især i  

fremtiden. Læs side 11

Kurmageri
De studerende forsøgte forgæves at få royal  
støtte til bedre studievilkår da prins Joachim  
indviede Center for Sundhed og Samfund    
Læs om studenterprotester side �-�
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KU i pressen

Nyheder

Københavns 
Universitet skal 
de næste par år 
satse massivt på 
forskning i kli-
maforandringer. 
Kulminationen 
bliver en stor  
international 
forskerkongres i 
marts 2009

KÆMPESATSNING

Af Kristoffer Holm Pedersen

Miljø, bæredygtighed og kli-
maforandringer. Det bliver de 
helt store satsningsområder 
for Københavns Universitet i 
de næste par år frem til FN’s 
store klimakonference i Kø-
benhavn i efteråret 2009. 

Kulminationen bliver en stor 
forskerkongres om klima der 
skal afholdes i marts 2009 
med KU som vært. Her skal 
10.000 internationale topfor-
skere komme med de viden-
skabelige input som verdens 

ledere et halvt år senere skal 
træffe deres beslutninger ud 
fra.

Det er KU og dets samar-
bejdspartnere i IARU – den in-
ternationale stjernealliance af 
forskningsuniversiteter som 
KU var med til at oprette sidste 
år – der står bag kongressen.

»Vi er glade for og også lidt 
stolte over at Københavns Uni-
versitet via sit stærke interna-
tionale netværk kan sikre at 
forhandlingerne kommer til at 
bygge på de nyeste og mest re-
levante forskningsresultater. 
IARU er en ideel platform til at 
arrangere en verdenskongres 

Klimaet helt i front på KU

om klimapolitik netop fordi 
dens 10 medlemmer dækker 
hovedaktørerne i klimafor-
handlingerne, fra USA i vest 
over Europa til de asiatiske tig-
re og Australien i øst,« siger 
rektor Ralf Hemmingsen.

Stor klimasatsning
Forskerkongressen er det mest 
prestigefyldte af KU’s mange 
initiativer på klima- og miljø-
området, men langt fra det 
eneste. Udover kongressen har 
rektoratet taget initiativ til en 
lang række klimaarrangemen-
ter som fx oprettelsen af nye 
tværgående kurser om klima 

og bæredygtighed, en interna-
tional sommerskole, forhand-
lingsspil, prisopgaver og en 
idékonkurrence med titlen 
Grøn Stafet. 

Offentligheden kan se frem 
til en formidlingsserie med po-
litikere og topforskere kaldet 
Copenhagen Climate Lecture 
Series. Serien åbnes af statsmi-
nister Anders Fogh Rasmussen 
den 30. november 2007 med 
forelæsningen »Nedtælling til 
København«.

Læs mere om KU’s klima-
satsning på www.klima.ku.dk.

khpe@adm.ku.dk

THE HEAT IS ON – Køben-

havns Universitet sætter en lang 

række initiativer i gang på kli-

maområdet som optakt til kli-

matopmødet i København i 

2009. Det informerede rektora-

tet om på et symposium i fest-

salen i mandags.
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Sundhedsforskning lider 
under privatisering
NØDRÅB – Store dele af den danske sundhedsforskning 

finder sted på hospitalerne i de såkaldte kliniske afdelin-

ger, men den kliniske forskning lider i øjeblikket under at 

miste vigtig viden om de danske patienter og dermed ad-

gang til data, der kan føre til nye eller forbedrede be-

handlingsformer. Ifølge en række forskere og overlæger 

er årsagen at stadigt flere patienter grundet regeringens 

behandlingsgaranti og skattefradrag til private sund-

hedsforsikringer sendes til privathospitaler hvor de i 

modsætning til offentlige hospitaler ikke har pligt til 

hverken at forske eller undervise. Elsebeth Lynge, profes-

sor i epidemiologi på Københavns Universitet, er en af de 

kræftforskere, der offentligt har kritiseret privatiseringen 

af sundhedssektoren for direkte at skade sundhedsforsk-

ningen. Hun frygter at de to parallelle sundhedssystemer 

vil vanskeliggøre den kliniske forskning, mens Ole Faber, 

prodekan for den kliniske forskning på Københavns Uni-

versitet, peger på problemet i at de private og offentlige 

sygehuse opererer ud fra forskellige eksistensvilkår. 

  Information 08-10-2007

Speciale ændret efter  
pres fra DR
PRESSION – Et speciale om ledelsen i Danmarks Radios 

Symfoniorkester har vakt så megen vrede i DR at ledelsen 

truede Københavns Universitet med at stoppe al fremti-

digt samarbejde. Københavns Universitet valgte at bøje 

sig for truslen og pressede specialestuderende Mille 

Buch-Andersen til at trække specialet tilbage. Hvis ikke 

hun trak specialet tilbage, ville det få alvorlige konse-

kvenser for hendes karakter. Mille Buch-Andersen valgte 

at trække specialet tilbage og at fortælle historien til 

pressen bagefter.  Hun er meget skuffet over Sociologisk 

Instituts håndtering af sagen. På Københavns Universitet 

vil ingen imidlertid kommentere sagen. Dog vil Buch-An-

dersens institutleder Carsten Strøby gerne påpege at spe-

cialet indeholdt nogle så alvorlige etiske problemer, at 

man på instituttet blev nødt til at forholde sig til det. 

Venstres videnskabspolitiske ordfører Thorsten Schack 

Pedersen vil have videnskabsminister Helge Sander (V) til 

at redegøre for sagen. Han synes det virker meget besyn-

derligt at en studerende har lavet et speciale og får et 

grønt lys til at aflevere det fra sin vejleder – og så pludse-

lig bliver presset til  

at trække det tilbage. 

   Information 05-10-2007 og 08-10-2007  

Skandaløse tal fra 
universiteterne
RANGLISTE – Blot en uge efter at Rektorkollegiet of-

fentliggjorde tal for universitetssektorens produktivitet, 

indrømmede kollegiets formand Jens Oddershede at tal-

lene er stort set ubrugelige. Universiteterne har nemlig 

kunnet pynte på tallene ved selv at vælge hvordan de 

opgør deres forskning. Børsen Executive bragte de utro-

værdige tal og kompenserede i et senere nummer med 

en ny hitliste over de mest citerede danske forskningsar-

tikler. En ny rangliste over de mest citerede forskningsar-

tikler i verden indeholder danske uddannelsesinstitutio-

ner som Københavns Universitet, DTU, Aarhus Universi-

tet, Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole (Det 

Biodynamiske Fakultet, red.) og Syddansk Universitet, 

mens RUC, Aalborg Universitet og handelshøjskolerne i 

København og Århus er uden for det gode selskab. Dor-

the Dahl-Jensen, Sigfus J. Johnsen og Jørgen Peder Stef-

fensen fra Niels Bohr Instituttet ved Københavns Univer-

sitet indfinder sig på en ottendeplads over de mest cite-

rede forskningsværker hvor danske forskere deltager, 

nemlig med artiklen ”Eight glacial cycles from an Antarc-

tic ice core”, mens Birgitta Nordström, Johannes Ander-

sen, Johan Holmberg og Erik H. Olsen fra samme institut 

indtager niendepladsen med artiklen ”The Geneva-Co-

penhagen survey of the Solar neighbourhood – Ages, 

metallicities, and kinematic properties of similar to 14000 

F and G dwarfs”.

Børsen 28-09-2007
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LØNFORHANDLING

Af Claus Baggersgaard

Medarbejdere på Københavns 
Universitet (KU) der forvente-
de at ledelsens voldsomme 
lønstigninger ville smitte af på 
deres egen løn, kan godt drop-
pe drømmerierne.

En halv procent af den sam-
lede lønsum, svarende til 
850.000 kroner, er der afsat i 
Fællesadministrationens (FA) 
budget til fordeling blandt de 
312 fastansatte. 

Intet tyder på at fakulteter-
ne og institutterne der selv 
står for de lokale lønforhand-
linger, planlægger at være me-
re rundhåndede. 

Rektor og dekanernes løn 
steg til sammenligning med 
cirka 50 procent sidste år. Rek-
tor Ralf Hemmingsen får 1,75 
millioner kroner årligt mens 
forgængeren måtte nøjes med 
1,1 million kroner. De 19 nye 
institutledere der blev ansat 

omkring årsskiftet, forhandle-
de sig frem til lønninger på op 
til 900.000 kroner, og de tre 
nyansatte vicedirektører bliver 
som tak for indsatsen begun-
stiget med omkring 1,1 million 
kroner hver.

Kun krummer tilovers
Poul Erik Kroghave, næstfor-
mand for Hovedsamarbejds-
udvalget (HSU), er skuffet 
over størrelsen af lønpuljen til 
medarbejderne.

»Der skal selvfølgelig være 
midler at forhandle om, ellers 
er der jo ingen mening med en 
årlig lønforhandling. De krum-
mer der er afsat, forslår ikke til 
de mange forskellige faggrup-
pers berettigede forventninger 
til en lønudvikling der gør at 
universitetet kan kalde sig en 
attraktiv arbejdsplads for alle 
faggrupper. Altså lige bortset 
fra store dele af ledelseslaget,« 
siger han. 

Ac-tillidsrepræsentant Leif 
Søndergaard vurderer at der 

er afsat færre midler i år end 
sidste år. Han mener ikke at 
der er tale om reelle forhand-
linger når ledelsen angiveligt 
på forhånd har afsat en maksi-
mal andel af lønsummen til 
medarbejdernes lønforbedrin-
ger.

»Der bliver tale om snyde-
forhandlinger hvor der mere 
er fokus på at pengene skal 
passe end på at belønne med-
arbejderne for deres reelle 

indsats og kvalifikationer. Le-
delsen har fået lønninger der 
er konkurrencedygtige med 
det private, og vi må forlange 
at det samme gør sig gældende 
for de ansatte. Ellers hører al-
ting op,« siger han.

Begrænset råderum
Universitetsdirektør Jørgen 
Honoré forudser at en del 
medarbejdere der har meget 
høje forventninger til mere i 

lønningsposen, vil blive skuf-
fet, men skyder skylden på po-
litikerne i Folketinget. 

»De har med deres retorik 
og overbudspolitik skruet for-
ventningerne op i et urealistisk 
leje samtidig med at de giver 
universiteterne et meget lille 
spillerum. Indtægter og udgif-
ter skal jo gå op, så det eneste 
jeg kan gøre er at trøste og for-
klare situationen for medar-
bejderne,« siger han.

Ifølge Jørgen Honoré er ud-
gangspunktet at KU´s tilskud 
fra Universitets- og Bygnings-
styrelsen reguleres op med 2,7 
procent årligt mens de ansat-
tes lønninger samtidig stiger 
med 1,8 procent som følge af 
de centrale overenskomster 
mellem staten og fagforbunde-
ne. Der er dermed kun 0,9 
procent at gøre godt med når 
medarbejderne skal have en 
ekstra belønning for deres ind-
sats. Universitetsdirektøren 
har svært ved at se at ledelsen 
på KU bærer et medansvar for 
at presse forventningerne i 

vejret ved selv at få store løn-
stigninger de seneste år.

»Det der med at tro at alle 
offentligt ansatte skal have 
samme løn, hører fortiden til. 
Jeg tror vi skal vænne os til 
større lønforskelle i fremti-
den,« siger Jørgen Honoré.

Ifølge HSU-næstformand 
Poul Erik Kroghave forhandler 
man i øjeblikket i HSU om en 
revision af KU`s overordnede 
lønpolitik, og et af forslagene 
fra medarbejderside vil givet 
være at ledelsen forpligtiger 
sig til som minimum at afsætte 
en vis procentdel af den sam-
lede lønsum til forbedringer 
ved de årlige lønforhandlin-
ger, så der reelt bliver noget at 
forhandle om.

Det ønske er universitetsdi-
rektør Jørgen Honoré ikke 
umiddelbart indstillet på at 
imødekomme da han mener at 
der skal være en vis grad af fri-
hed til at beslutte tingene lo-
kalt.

clba@adm.ku.dk

EFTER FESTEN – Der er ikke meget at komme 

efter på lønningskontoret efter at ledelsen har 

taget sit. 
Ansatte skuffet 
over lønpulje
Mens ledelsen har fået store lønstigninger de 

seneste år, er der blot afsat 850.000 kroner til 

deling ved de årlige lønforhandlinger for de 

over 300 fastansatte medarbejdere i Fælles- 

administrationen. Hermed er linien lagt for 

forhandlingerne på resten af KU 

 

Mistro mod Ny Løn
Offentligt ansatte tror ikke på systemet med Ny Løn hvor le-

delsen belønner udvalgte medarbejdere med individuelle til-

læg. Kun hver fjerde offentligt ansat mener at systemet i høj 

grad er retfærdigt. En tredjedel mener ligefrem at Ny Løn ik-

ke tildeles retfærdigt, viser en undersøgelse fra analysefirma-

et ZAPERA.

Kort nyt

Kronprinsesse Mary uddelte legater
SCOLARSHIP – Torsdag den 

27. september lagde HKH 

kronprinsesse Mary vejen  

forbi Søndre Campus for at 

overrække The Crown 

Princess Mary Scholarship til 

to australske udvekslingsstu-

derende ved Københavns 

Universitet.

 Prorektor Lykke Friis ind-

ledte overrækkelsen med en 

tale om de stærke relationer 

der er blevet knyttet mellem 

Australien og Danmark –  

bl.a. gennem kronprinsessen 

selv og Københavns Universi-

tets partnerskab med australske universiteter. Relationer som Københavns Universitet ønsker at ud-

bygge med The Crown Princess Mary Scholarship.

 Kronprinsessen ønskede de to legatmodtagere Phoebe Downing og Sam Christensen et stort til 

lykke og pointerede hvor vigtigt det er at de unge studerende rejser ud og bygger bro mellem kul-

turer og sprog.

 The Crown Princess Mary Scholarship er indstiftet for en femårig periode som en del af Køben-

havns Universitets bryllupsgave til kronprinsparret, og det var tredje gang legatet blev uddelt. Uni-

versitetet inviterer hvert år de australske partneruniversiteter til at indstille en studerende til lega-

tet hvorefter det danske legatudvalg udvælger to modtagere der godkendes af rektoratet. De to 

legatportioner er på 10.000 kroner hver, og er tænkt som en økonomisk håndsrækning i forbindel-

se med studierne i Danmark.

Carsten Munch. 

Studerende rykker for klimaet
VISIONARIER – Det er ikke kun rektoratet der satser massivt på at profilere Københavns Universitet 

inden for klimaforandringer og bæredygtighed. Studentersammenslutningen Grønt Netværk, der 

består af de fire studenterorganisationer Grøn Agenda, Danmarks Naturfredningsforenings Stu-

denterkomité, Studenterrådet og Foreningen af Naturressourcestuderende, arbejder også på en 

grøn vision for KU’s fremtid.

 Derfor inviterede Grønt Netværk mandag den 8/10 til det første af flere Visionarier på LIFE hvor 

studerende fra alle fakulteter arbejdede med ideer til hvordan KU kunne gøres grønnere. Blandt 

de mange kreative forslag blev det bl.a. foreslået at KU indførte flergangskopper i bedste tanksta-

tionstil og at man på LIFE kunne afbrænde husdyrgødning og derved få decentral varmeprodukti-

on, fortæller Adam Bank Lentz fra Grønt Netværk.

khpe

Nej til mål nummer 17
 
BESTYRELSE – Bestyrelsesmedlemmerne på Københavns Universitet (KU) er så trætte af at Viden-

skabsministeriet stiller utallige krav til universiteterne at de på det seneste møde den 25. septem-

ber valgte at sige nej til at indføje et mål nummer 17 i universitetets nye udviklingskontakt med 

ministeriet. Det var ellers et forslag fra medarbejderside at målet om at gøre KU til en attraktiv ar-

bejdsplads skulle tilføjes de 16 resultatmål som Videnskabsministeriet kræver alle universiteterne 

opfylder. 

 »Vi mener i bestyrelsen at det er forkert at kalde det en udviklingskontrakt da det ikke er andet 

end en række krav fra ministeriet som vi skal opfylde. Personligt kan jeg ikke se at vi som medar-

bejdere har en interesse i at ministeriet også får mulighed for at blande sig i KU´s personalepoli-

tik,« siger lektor og medlem af bestyrelsen Henrik Prebensen.

 Det betyder ifølge Henrik Prebensen ikke at bestyrelsen er imod målsætningen om at gøre at KU 

til en attraktiv arbejdsplads. Tværtimod pålagde den på bestyrelsesmødet rektor at arbejde for at 

opfylde udviklingsmål nummer 17 der forudsætter etableringen af en HR- og Organisationsudvik-

lingsafdeling, sammenhængende ledelsesudviklingsforløb og oprettelse af en serviceenhed til 

håndtering af ansættelse af udenlandske forskere.                                                                             CB 
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NY METODE

Af Claus Baggersgaard

De studerende på Københavns 
Universitet (KU) er godt trætte 
af at være tvunget til at sidde i 
klasselokalet helt til klokken 
19 fordi der er mangel på ledi-
ge lokaler i dagtimerne.

Det fik mandag den 1. okto-
ber en flok studerende pri-
mært fra Sociologi og Stats-
kundskab til at skifte de 
trængte forhold på Center for 
Sundhed og Samfund (CSS) 
ud med et stort rummeligt mø-
delokale i Videnskabsministe-
riet til deres metodeundervis-
ning.

Bevæbnet med flyttekasser, 
tavle, papir og kuglepen blev 
de modtaget af departements-
chef Uffe Toudal Pedersen da 
ministeren Helge Sander (V) 
var i Aalborg. 

Departementschefen havde 
til gengæld forskanset sig med 
en kasse sodavand og et dam-
pende varmt notat frisk fra fo-
tokopimaskinen der viste at 

regeringen ikke har skåret i 
bevillingerne til undervisning. 
Notatet viser tværtimod at det 
gennemsnitlige tilskud per 
studerende er steget med fire 
procent siden 2003 målt i faste 
priser. 

Uffe Toudal Pedersen pro-
klamerede, mens kopierne 
blev delt ud, at han ikke var 
ude på at starte en talkrig, 
men det var netop hvad der 
skete. De studerende gik nem-
lig straks til modangreb med 
friske tal fra Rektorkollegiet 
der viser at taxametertilskud-
det til uddannelse målt i købe-
kraft er faldet med ti procent 
de seneste år.

Rammer social skævt
Da tal-beskydningen havde 
lagt sig, gik instruktoren i 
gang med undervisningen. Da-
gens emne var meget passende 
den sociale arv med lokalesitu-
ationen på KU som eksempel.

»Det er ikke godt nok hvis 
man vil have universiteter i 
verdens klasse at man under-
viser så længe og så sent at de 

studerende er ved at falde i 
søvn. Det rammer socialt 
skævt fordi de enlige mødre 
ikke kan følge undervisningen, 
og det forhindrer studerende 
der ikke har rige forældre, i at 
have et fritidsjob og dermed 
klare sig gennem studierne 
økonomisk,« sagde Christoph 
Ellersgaard, metodeinstruktor 
på Sociologi. 

Han underviser et hold om 
torsdagen fra klokken 16 til 
19, og et andet hold har timer 
fredag fra klokken 15 til 18. 
Han kan tydeligt mærke at det 
går ud over indlæringen at ti-
merne er placeret så sent.

Sociologi-studerende Rune 
Christensen er godt træt af si-
tuationen. Han har timer fra 
10 til 12 og fra 16 til 19, og da 
han bor i Albertslund er det 
umuligt at tage hjem i mellem-
tiden. Da der tilmed er alt for 

Lokalehungrende 
studerende besætter 
ministerium
De fysiske forhold på Københavns Univer- 
sitet er nu så dårlige at en flok studerende 
flyttede undervisningen til Videnskabs- 
ministeriet

få læsepladser på Center for 
Sundhed og Samfund, det tid-
ligere kommunehospital, er 
det vanskeligt at komme til at 
læse mens han venter på at de 
sene timer skal gå i gang.

»Vi der bor langt væk som 
Albertslund og Hvidovre, må 
blive på CSS. Det værste er 
ventetiden, og så bliver du 
utrolig træt i hovedet og har 
svært ved at koncentrere dig 
sidst i timerne,« siger han.

Ikke vores bord
Departementschef Uffe Toudal 
Pedersen havde ingen forståel-
se for at de studerende havde 
valgt at skyde skylden på mini-
steriet.

»Vi har ikke dikteret nogen 
besparelser på KU, og vi ville 
helt sikkert blive kritiseret fra 
anden side hvis vi begyndte at 
fastsætte regler for hvornår 

der må være undervisning på 
universiteterne. Jeg siger det 
ikke for at provokere, men det 
er udviklingen at vi i dag har 
et samfund der fungerer efter 
klokken 16. Det er en udfor-
dring for os alle, og vi erken-
der at det ikke er let at være 
enlig mor, men sådan er det,« 
sagde Uffe Toudal Pedersen.

Allan Madsen sidder som 
studieleder på Sociologi med 
ansvaret for at placere de stu-
derendes undervisning. En op-
gave der bliver sværere og 
sværere fordi der er færre lo-
kaler at gøre godt med. 

KU skal ifølge campuspla-
nen have skåret udgifterne til 
husleje ned med 100 millioner 
kroner inden 2013 fordi uni-
versiteterne skal til at betale 
husleje på markedsvilkår til 
staten. På Center for Sundhed 
og Samfund betyder det at der 

også skal findes plads til Øko-
nomisk Institut fra sidste halv-
del af 2008 og Psykologisk In-
stitut fra primo 2009. 

»Vi er allerede nu tvunget til 
at bruge alle dagtimerne for at 
få kabalen til at gå op, og for-
tætningen er knapt nok sat 
ind, så jeg er virkelig bekymret 
for fremtiden på CSS, og sym-
patiserer med de studerendes 
aktioner,« siger han.

Anne Marie Boesen, tals-
mand for de aktionerende stu-
derende, mener ikke at mini-
steriet kan fralægge sig ansva-
ret.

»Politikerne skærer i bevil-
lingerne og stiller flere krav til 
universiteterne, og det går i 
sidste ende ud over vores un-
dervisning,« siger hun. 

clba@adm.ku.dk

Nyheder
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BESØG – Departementschef i Videnskabsministeriet Uffe Toudal Pedersen, til højre, tog flytterodet og besøget fra de 

uindbudte gæster med ophøjet ro så metodeinstruktor  Christoph Ellersgaard, i midten, fik lov til at gennemføre under-

visningen i de noget uvante omgivelser.

Prins Joachim indviede Center for Sundhed og Samfund, men ville ikke have  
noget med Center for Studieliv og Studenterindflydelse at gøre

ROYALT

Af Kristoffer Holm Pedersen,

Pia Mejdahl Daugbjerg og 

Kristine Lykke Nielsen

Mandag den 1. oktober indvie-
de H.K.H. Prins Joachim Kø-
benhavns Universitets nye 
Center for Sundhed og Sam-
fund – i daglig tale CSS – på 
det tidligere Københavns Kom-
munehospital.

I den anledning var renova-
tionsstilladser hevet ned, op-
slagstavler ryddet og skilte, 
der har manglet i de tre år CSS 
faktisk allerede har været i 
brug, endelig sat op.

Prinsen blev vist rundt i de 
nye, flotte lokaler af rektoratet 
og dekanatet, og indvielsen 
blev festliggjort med en recep-
tion for særligt inviterede og 

efterfølgende fest for de stude-
rende.

Center for Studiemiljø og 
Studenterindflydelse
Festen blev dog til dels over-
skygget af de mange alternati-
ve tiltag som de studerende i 
dagens anledning selv havde 
arrangeret for at vise prinsen 
CSS som de kender det. Derfor 
var der blandt andet arrange-
ret udendørs undervisning for 
at vise underviseres og stude-
rendes utilfredshed med 
manglen på lokaler og dis-
countreception med lam-
brusco og saltstænger.

Derudover indviede de stu-
derende officielt CSS – Center 
for Studiemiljø og Studenter-
indflydelse – som de opfordre-
de Prins Joachim at være pro-
tektor for. Dette afslog prinsen 

dog høfligt med begrundelsen 
at han »desværre ikke selv er 
akademiker.«

Da prinsen forlod festlighe-
derne havde en lille gruppe 
studerende taget opstilling 
med et banner med parolen 
»Studerende mod brugerbeta-
ling«. Da man havde vinket 
farvel til prinsen fik det efter-
følgende rektor Ralf Hem-
mingsen til at spørge de stude-
rende hvorfor de dog havde 
valgt netop i dag til at vise de-
res utilfredshed.

»Ved I ikke at enevælden er 
afskaffet for længst,« spurgte 
han muntert.

»Næ. Det skulle nok have 
været oppe en af de undervis-
ningstimer der er blevet skåret 
væk,« lød svaret fra en stude-
rende prompte.

khpe@adm.ku.dk

Jokketur på CSS
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PÅ BARRIKADERNE

Af Sune Engel Rasmussen

De følger ofte samme opskrift, 
sådan nogle demonstrationer 
foran Christiansborg. Små last-
biler klædt ud med balloner og 
bannere, som var de til studen-
terkørsel, trækker en hale af 
langhårede gymnasieelever 
med skateboards og guitar på 
ryggen efter sig. Anlægget på 
ladet brager revolutionsrock i 
øredøvende decibel ud i folke-
mængden mens en snestorm af 
konfetti på Slotspladsen blæ-
ser om ørerne på et enligt, 
men ukueligt Che Guevara-
flag der vejrer i vinden.

Denne cocktail er spædet 
gevaldigt op denne første tirs-
dag i oktober hvor utilfredse 
danskere i hele landet i anled-
ning af Folketingets åbning 
demonstrerer mod regerin-
gens velfærdsbesparelser. Pæ-
dagoger og håndværkere står 
skulder ved skulder med stu-
derende og sundhedshjælpere 
og punkere og pansere. 

Universitet i Mexico- 
klasse? 
Store grupper af studerende 
fra Københavns Universitet 
har arrangeret deres egne de-

monstrationer og starter efter-
middagens protester på Råd-
huspladsen sammen med ud-
dannelsesinstitutioner fra hele 
landet som er samlet under et 
fælles banner, det såkaldte 
Handling Nu initiativ. 

Fra scenen foran Rådhuset 
svinger Studenterrådets næst-
formand Pernille Skipper 
stemmebåndet over politiker-
ne i en grad så de verbale klø 
utvivlsomt vil udmønte sig en 
god, ru hoste dagen derpå. 
Hun taler mod nedskæringer 
og mod den brugerbetaling 
som hun mener er på vej, og 
som politikerne ikke tager al-
vorligt. Mod det nye taxame-
tersystem som tvinger univer-
siteterne til at smide langsom-
me studerende ud. Og hun ta-
ler til de unge danske stude-
rende som er nødt til at råbe 
politikerne op. »Kan det være 
rigtigt at Danmark betaler en 
mindre del af vores BNP på 
uddannelse end lande som 
Mexico?« spørger hun retorisk.

Sidste år bemærkede Anders 
Fogh de omfattende protester 
i sin åbningstale. »Socialistiske 
ballademagere«, kaldte han 
bramfrit demonstranterne. 
Andre politikere mente at dan-
skerne var blevet for forkæle-
de. 

I udkanten af Rådhusplad-
sen har en flok historiestude-
rende fra KUA samlet sig. Pil 
Strandgaard mener ikke at det 
er forkælet at demonstrere 
selv om man som studerende 
nyder godt af både høj SU og 
gratis uddannelse og generelt 
har mindre at klage over end 
de fleste udenlandske stude-
rende. 

»Vi har det rigtig godt i Dan-
mark, men vi kan da sagtens 
have det godt, og samtidig 
passe på vores gode uddannel-
sesinstitutioner«, siger Pil, 
som mener at der er modsæt-
ninger mellem ambitionen om 
et universitet i verdensklasse, 
og den virkelighed universite-
terne opererer i. 

»Der er den økonomiske 
modsætning i form af nedskæ-
ringer, men der er også admi-
nistrative modsætninger hvor 
øget topstyring og centralise-
ring giver universiteterne min-
dre selvbestemmelse«, siger 
Pil inden folkemængden sæt-
ter i bevægelse mod Borgen.

Nedskæringer mærkes  
allerede
Over Christiansborg Slotsplads 
flyver en klynge røde balloner 
mod Borgens spir der ser lidt 
medtaget ud i sine stilladser 

og renoveringsbandager. I la-
det på en Christiania-cykel sid-
der to børn med dreadlocks 
som efter deres skilt at dømme 
vil have mere i løn. Et banner 
med teksten »Skal vi nu ned-
lægges igen?« er samlings-
punkt for en gruppe sociologi-
studerende fra CSS hvorfra 
omkring 300 studerende er 
gået samlet til demonstration. 

Andreas Birkbak siger at 
man på det gamle kommune-
hospital allerede kan mærke 
nedskæringerne i form af sene 
undervisningstimer og mangel 
på lokaler. Og det på trods af 
regeringens afvisning af ankla-

gerne om at der er færre penge 
til rådighed for universiteter-
ne. 

»Hvis bare regeringen udtal-
te sig i overensstemmelse med 
den virkelighed vi oplever, så 
ville det være nemmere at føre 
en dialog«, mener Andreas og 
tilføjer: 

»Der er så mange samlet her 
at der langt fra er tale om et 
socialistisk projekt.«

Pernille Skipper fra Studen-
terrådet er enig i at det er dem 
der modtager pengene fra det 
offentlige som kan mærke be-
sparelserne. Hun tilføjer at de-
monstrationerne ikke handler 

Med forkælede  
ballademagere  
til demo
Folketinget nåede knap at åbne før portene blev 
stormet af demonstranter med krav om bedre  
velfærd og færre besparelser. Studerende fra  
Københavns Universitet var med på barrikaderne  
for at forsvare et uddannelsessystem de frygter  
er ved at blive undergravet.    

Vibe, etnologistuderende
»Fordi jeg er imod brugerbetaling. Jeg synes det er forkert at man 

skal betale for sin uddannelse. Universiteterne bør ikke kun være 

for en lille samfundselite. Og jeg tror faktisk at det nytter. Når vi er 

så mange forskellige samfunds- og aldersgrupper, er det svært for 

Anders Fogh at ignorere os. Om vi er forkælede? Nej, vi er meget 

privilegerede, men det skal vi blive ved med at være. Der er ikke 

noget galt i at være et foregangsland«.

Jonathan, historiestuderende
»Jeg demonstrerer fordi vi i mange år har set en afmontering af et 

samfund som bygger på værdier jeg er vokset op med. Der har i 

mange år været en udbredt apati blandt folk, men nu er der ved at 

ske en stor mobilisering. Og jeg tror også at det hjælper. I meget 

høj grad endda. Blokaden af institutionerne forleden hjalp for ek-

sempel enormt meget. Om ikke andet kan demonstrationerne 

hjælpe til at ændre folkestemningen«. 

Line, sociologistuderende
»Vi mærker allerede nedskæringer ude på CSS. Vores undervisning 

er spredt rundt i byen og ligger sent om aftenen, og vi får mindre 

personlig feedback, så vi lærer mindre. Jeg synes vi kan tillade os at 

forvente en god uddannelse til alle, ikke kun til dem der har råd. 

Og jeg tror at vores samfund har råd til bedre uddannelser. Om de-

monstrationer nytter? Det tror jeg. Der er ufatteligt mange menne-

sker. Men selv om man er i tvivl, er man nødt til at tro på at demo-

kratiet kan virke på denne måde. Ellers har man allerede tabt«. 

Hvorfor deltog du i demonstationen?

om at kræve mere, men om at 
forsvare det system man alle-
rede har. Pernille Skipper er 
desuden overbevist om at de-
monstrationerne har en effekt, 
selv om statsministeren ikke 
kommenterer dem. 

»Anders Fogh nævner ikke 
protesterne fordi han er ban-
ge«, mener hun. »Denne slags 
demonstrationer sker efter-
hånden ofte, og de er store. 
Mit bud er at Fogh tror han 
kan tie os ihjel«, siger hun. 
»Og det er præcis derfor vi ik-
ke skal give op«.  

ser@adm.ku.dk

 

Reportage

HANDLING NU – Studerende fra Københavns Universitet havde pyntet en lastbil med banner og 

balloner under demostrationen den 2. oktober for bedre velfærd og færre besparelser.
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Konference om værtskab for 
internationale møder og kongresser
d. 21. november 2007 i København 

Er du ildsjælen, der brænder for at påvirke den internationale dagsorden inden for dit fagområde eller 

forskningsfelt? Er svaret ja, så skulle du overveje at blive vært for et internationalt møde eller kongres.

På Wonderful Copenhagens og Københavns Universitets konference har du mulighed for:

• At blive inspireret af og netværke med kolleger, der enten overvejer eller 

  allerede har stået i spidsen for en kongres. 

• At møde repræsentanter fra byens hoteller, møde- og konferencefaciliteter 

  samt andre serviceudbydere fra København og omegn. 

• At opleve hvorfor København er unik som international kongresby. 

• At høre om, hvor der er professionel hjælp at hente til planlægning og finansiering.

Konferencen er relevant for dig, der overvejer at invitere et internationalt møde eller kongres 

til København, som er medlem af en international forening, eller som i øvrigt er nysgerrig 

efter at vide mere om, hvordan man tiltrækker og planlægger en international kongres. 

Det er gratis at deltage i konferencen. 

Der er begrænset plads og tilmelding er nødvendig. 

Program og tilmelding på:

www.ku.dk/ledelse/kongresvaert 

kø b e n h av n s  u n i ve r s i t e t

Danske Studielegater
– hent ny viden i udlandet

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

Læs mere på www.danskebank.dk/studielegat. 
Der er ansøgningsfrist den 1. november.

FORÆLDREHOLD

Af Claus Baggersgaard

Studienævnet på Jura erken-
der nu at man har et særligt 
ansvar for at sikre at studeren-
de med børn har mulighed for 
at følge undervisningen. Det 
sker efter de studerende havde 
klaget over at de skulle have 
undervisning fra klokken 18 til 
20 to dage ugentligt og to da-
ge fra klokken 16 til 18 på 
tredje semester.

»Det vi kan gøre her og nu 
er at lave et forældrehold med 
undervisning i dagtimerne. 
Det er primært begrundet i et 
ligestillingshensyn da det først 
og fremmest er mødre der har 
et problem med at følge un-
dervisningen om aftenen,« si-
ger studieleder Mette Hartlev.

Hun oplyser at 18 studeren-
de har ansøgt om at komme på 
det nye dagshold, heraf har de 
14 børn. Så samtlige forældre, 
uansat om de er enlige eller 
har en samlever, kommer nu 
på det nyoprettede daghold.

Blandede følelser   
Katja Aistrup der er mor til 
Thure på tre år, er lykkelig for 
at hun snart kan komme til un-
dervisning igen. Hun er dog 
nervøs for at være kommet så 
langt bagud at det bliver svært 
at bestå faget.

»Jeg er ked af det har taget 
så lang tid at finde en løsning, 
og jeg føler med mine medstu-
derende der bor langt væk og 
har et reelt problem selvom de 

ikke har børn. Jeg synes det er 
underligt at det åbenbart kræ-
ver at du har børn og brokker 
dig at få undervisning på et or-
dentligt tidspunkt,« siger hun.

Eva Verbik, der også læser 
jura på tredje semester, synes 
ikke det er godt nok at der kun 
kommer et daghold for foræl-
drene selvom hun erkender at 
de står med det største pro-
blem. Hun bor selv i Alberts-
lund og har en times transport 
til og fra universitetet. Da hun 
har undervisning mellem klok-
ken 8 om morgenen og klok-
ken 20 om aftenen og ikke kan 
nå hjem i mellemtiden, bliver 
det nogle meget lange dage. 

»Det største problem for mig 
er ikke de sene timer, men at 
jeg er bundet inde i byen i 12 
timer. Det gør det vanskeligt 
at have et fritidsjob som jeg er 
nødt til da jeg har store udgif-
ter til transport og husleje. Og 
så har jeg pludselig fået en 
pæn ekstraudgift til mad da 
man ikke kan have madpakke 
med til hele dagen. Det stres-
ser mig virkelig, og så er det 
svært at følge med i undervis-
ningen så sent,« siger Eva Ver-
bik. 

Hun frygter at det vil skabe 
splid blandt de studerende og 
ødelægge studiemiljøet hvis 
der ikke kommer en løsning 
for dem alle.

Fri os for mellemtimer
Ifølge studieleder Mette 
Hartlev arbejder Studienævnet 
på at lave hele skemaet om fra 
årsskiftet så ingen studerende 

på andet år skal have under-
visning efter klokken 18. Hun 
kan dog på nuværende tids-
punkt ikke garantere at det 
lykkes da det står og falder 
med at man kan finde ledige 
lokaler.

»Vi har virkeligt lært noget 
af denne sag. Ifølge Studie-
nævnets retningslinier skal 
man forsøge at undgå mellem-
timer. Hvis ikke det kan lade 
sig gøre, har Studienævnet 
ment at det var bedre at have 
en større samlet klump mel-
lemtimer som man kunne bru-
ge til at læse end flere spredte 
timer. Men det ser ud til at de 
studerende foretrækker noget 
andet,« siger hun.

Mette Hartlev vil nu have la-
vet en samlet evaluering af fa-
get på tredje semester for at få 
et præcist billede af de stude-
rendes ønsker.

Katja Aistrup mener dog ik-
ke at en garanti om undervis-
ning senest til klokken 18 løser 
det grundlæggende problem 
for de studerende med børn da 
det er senere end institutioner-
nes åbningstid.

»Alle burde som udgangs-
punkt kunne følge den norma-
le undervisning,« siger hun.   

clba@adm.ku.dk

LØSNING – Katja Aistrup der står til venstre med sønnen Thure, og Rikkie Kische der har to børn, 

slipper nu for at skulle have undervisning helt frem til klokken 20. Studienævnet har nemlig besluttet 

at oprette et særligt daghold for studerende med børn på tredje semester på Jura.

   

Forældre slipper for  
sen undervisning
Det Juridiske Fakultet lytter nu til protesterne over undervisning  

til klokken 20 og opretter daghold for studerende med børn.  

Studerende med lang transporttid er stadig utilfredse 

Nyheder
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SPLITTELSE

Af Claus Baggersgaard

Skal det historisk vigtige bibli-
otek i Fiolstræde bevares som 
bibliotek eller ej? Mens emnet 
skiller vandene på Det Sam-
fundsvidenskabelig Fakultet, 
der i dag benytter det som fa-
kultetsbibliotek, har arkitektu-
reksperterne i ICOMOS Dan-
mark besluttet at de er stærkt 
betænkelige ved udsigten til at 
den fredede bygning ikke læn-
gere skal være et offentligt til-
gængeligt bibliotek. 

Den danske ICOMOS-komi-
te, som har til formål at be-
skytte verdens kulturarvsste-
der, har ifølge dens formand 
Per Kristian Madsen besluttet 
snarest at skrive til universi- 
tetet og argumentere for at  
bevare bygningen som biblio-
tek.

»Det er en historisk vigtig 

bygning, og i betragtning af at 
den oprindeligt er opført som 
bibliotek, vil det forringe ople-
velsen af den fredede biblio-
teksbygning hvis det ikke skal 
være et offentligt tilgængeligt 
rum i fremtiden,« siger Per 
Kristian Madsen.

Han understreger at ICO-
MOS ikke har nogen formel 
kompetence til at gå ind i sa-
gen, og at han ikke kender de 
præcise detaljer for KU`s pla-
ner med bygningen. 

Skal være tæt på
Troels Østergaard Sørensen, 
dekan på Det Samfundsviden-
skabelige Fakultet (SAMF), er 
enig i at det er en utrolig smuk 
historisk bygning der er vigtig 
at bevare, bare ikke som fakul-
tetsbibliotek for SAMF. Han 
går derfor ubetinget ind for en 
flytning til Gothersgade 140 
som i campusplanen er bud-
getteret til at koste 20 millio-

ner kroner at ombygge til bib-
liotek.

»Hvis man ser bort fra at det 
er en smuk bygning, måske 
den flotteste i København ind-
vendig, kan jeg ikke se noget 
argument for at bevare den 
som bibliotek for Samfundsvi-
denskab. Vi har ikke areal og 
penge til to fakultetsbibliote-
ker. Center for Sundhed og 
Samfund (CSS) skal være en 
rigtig campus, og hele ideen er 
at tingene skal være tæt på de 
studerende. Tidligere måtte de 
studerende cykle rundt i hele 
København i mellemtimerne 
for at hente bøger og finde en 
læseplads, og så er det altså 
svært at skabe et ordentligt 
studiemiljø,« siger Troels 
Østergaard Sørensen.

Han understreger at han ik-
ke har oplevet kritik af planer-
ne om at flytte biblioteket fra 
Fiolstræde hverken i City Cam-
pusudvalget hvor der sidder 

tre studenterrepræsentanter, 
eller andre steder.

Uenige studerende
Tim Yi He var studenterrepræ-
sentant i udvalget da flytnin-
gen blev debatteret. Han kan 
ikke genkende at der slet ikke 
har været modstand, men det 
er korrekt at de studerende 
valgte at tilslutte sig flytnin-
gen.

»Holdningen hos ledelsen 
på SAMF var at tingene skal 
samles på CSS, og det har vi 
valgt at acceptere. Vi vil selv-
følgelig gerne have et bibliotek 
tilknyttet campus, og Fiolbibli-
oteket er nok lidt for langt 
væk, men alle synes det er 
synd at det skal lukke på 
grund af stedets historiske 
værdi,« siger han.     

Freja Ries, der er medlem af 
Studienævnet på Statskund-
skab, mener derimod at det er 
noget pjat at lukke Fiolbiblio-

teket på grund af afstanden til 
CSS. Turen mellem CSS og  
Fiolstræde tager cirka 15 mi-
nutter til fods og fem minutter 
på cykel i normalt tempo. 

»De fleste henter ikke nød-
vendigvis bøger eller tager på 
læsesal i forbindelse med at de 
skal til undervisning, så af-
standen betyder altså ikke det 
store. Det væsentlige er at ha-
ve et hyggeligt og inspirerende 
sted som du har lyst til at tage 
hen og læse, og det er Fiolbib-
lioteket,« siger Freja Ries der 
ikke har hørt om studerende 
der synes det er en god ide at 
nedlægge det.

De har blandt andet diskute-
ret planerne i Reformklubben 
på Statskundskab, og folk er 
skeptiske over for hvordan for-
holdene i Gothersgade 140 bli-
ver. Der mangler nemlig læse-
pladser på CCS, og de fleste af 
dem der er, ligger nede i kæl-
deren fordi arbejdstilsynet ik-

ke vil tillade at kælderlokaler-
ne indrettes til kontorer.

»Det er stærkt diskrimine-
rende og grotesk at vi er tvun-
get til at sidde i en kælder hvor 
der ikke er til at holde ud at 
være fordi arbejdsmiljøforhol-
dene er så dårlige at de ansatte 
ikke må arbejde der,» siger 
hun.

SAMF-dekan Troels Øster-
gaard Sørensen bekræfter at 
arbejdstilsynets regler forhin-
drer at lave kontorer i kælde-
ren, men at det er i orden at 
lave læsepladser. Han har ikke 
planer om at nedlægge dem da 
der er brug for så mange læse-
pladser som muligt. Til gen-
gæld lover han at Gothersgade 
140 bliver et moderne lærings-
miljø med gode faciliteter og 
loungeområde.    

clba@adm.ku.dk

blemet med de mange løst an-
satte undervisningsassistenter 
(D-Vip´erne)på universiteter-
ne formentlig vil være løst i lø-
bet af et par generationer, 
men det skulle hun aldrig have 
gjort.

Det har nemlig fået Studie-
nævnet ved Institut for En-
gelsk, Germansk og Romansk 
til at reagere skarpt på hendes 
manglende forståelse for de 
løst ansattes situation.

»Vi finder din udtalelse 
uheldig, og vi er bekymrede 
for at den kan virke tilbage på 
os selv som arbejdsplads... Vi 
finder også at universitetet, i 
en situation så vanskelig som 
denne, som minimum må ud-
trykke sympati med de mange 
løst ansatte kolleger hvis ar-
bejdsindsats ofte er forudsæt-
ningen for at undervisningen 
her på fakultetet kan gennem-
føres. Uden vore løst ansatte 
kolleger der generelt udviser 
stor fleksibilitet og imødekom-

menhed, ville vi ikke kunne 
overleve… Og set i studienæv-
nenes perspektiv er det tilsva-
rende uheldigt, for mister vi 
vore løst ansatte kollegers til-
lid, kan vi bestemt ikke være 
sikre på at de lige så villigt vil 
stå til rådighed fremover,« 
skriver nævnet i sit brev til de-
kanen.

Undskyldning fra dekanen
Kirsten Refsing har svaret at 
hun undskylder sine udtalelser 
som hun dog gør opmærksom 
på blev taget ud af en sam-
menhæng i et længere inter-
view hvori hun også udtrykte 
sin store sympati med og for-
ståelse for de løst ansattes si-
tuation, men det blev udeladt i 
artiklen.  

»Jeg kom til at bruge en 
uheldig formulering. Det er en 
misforståelse som jeg selv er 
ude om ved at udtrykke mig 
dårligt. 

Jeg mente ikke at vi skal ac-

ceptere at der går 50-60 år før 
vilkårene bliver bedre, men 
snarere at der – desværre – 
kunne blive tale om ’generati-
oner af undervisningsassisten-
ter’ – det vil sige en horisont 
på 6-12 år,« siger hun.

Kirsten Refsing mener at si-
tuationen har fået lov til at ud-
vikle sig fordi bevillingerne ik-
ke fulgte med de store studen-
terårgange der skulle undervi-
ses siden starten af 1960erne, 
så universiteterne har været 
tvunget til at finde en så billig 
måde at skaffe det nødvendige 
antal undervisere på som mu-
ligt. Det har kun været muligt 
at holde systemet i gang på 
grund af den høje arbejdsløs-
hed blandt humanistisk ud-
dannede akademikere og de-
res store kærlighed til faget, 
men festen er snart slut.    

»Min pointe var at den ikke 
går længere når ledigheden 
forsvinder.  Jeg har opdraget 
to børn på en undervisningsas-

sistent-løn og har haft løse an-
sættelser igennem 20 år, så 
ved om nogen hvordan det er 
at leve på den måde. Nu har 
jeg ansvaret for at fakultetets 
økonomi hænger sammen, så 
jeg kan ikke bare ændre syste-
met på egen hånd, men jeg sy-
nes vi tager os af det i det om-
fang vi kan,« siger hun.

Tilfredshed med svar
Morten Hjelt, næstformand for 
de deltidsansattes klub på 
HUM, glæder sig over studie-
nævnets opbakning da det vi-
ser at kollegerne erkender de 
løst ansattes vilkår og viser re-
spekt for den indsats de yder. 
Han opfatter Kirsten Refsings 
undskyldning som et væsent-
ligt skridt i den rigtige retning.

»Universiteterne har ikke 
hidtil offentligt udtrykt deres 
utilfredshed med systemet, og 
det har kunnet opfattes som 
en stiltiende accept. Vi har ef-
terspurgt at studienævn og de-

kaner sagde fra overfor udnyt-
telsen af de deltidsansatte læ-
rer ved at protestere op ad i sy-
stemet til ministeriet og politi-
kerne, og vi håber brevet er 
udtryk for denne ny trend,« si-
ger han.  

Karsten Schou, formand for 
Studienævnet ved Institut for 
Engelsk, Germansk og Ro-
mansk, ønsker ikke at udtale 
sig yderligere sagen, men siger 
dog:

»Studienævnet har vedtaget 
en udtalelse som vi har sendt 
direkte til Kirsten Refsing da vi 
ikke har ønsket at involvere of-
fentligheden. Sagen er nu luk-
ket fra vores side, og du kan 
deraf udlede at vi er tilfredse 
med dekanens svar.« 

clba@adm.ku.dk 

Kirsten Refsings ud-

talelser i pressen om 

løst ansatte er uheldi-

ge og bekymrende, 

mener repræsentan-

ter for studienævn. 

En misforståelse,  

kalder hun det selv

Studienævn kritiserer HUM-dekan

LØSE UDTALELSER

Af Claus Baggersgaard

Kirsten Refsing, dekan på Det 
Humanistiske Fakultet, må 
sande at man skal vare sin 
mund når man taler med dags-
pressen. Hun udtalte til Infor-
mation den 24. august at pro-

Uenighed om  
lukningen af  
Fiolbiblioteket
Den samfundsvidenskabelige  
dekan er for, de studerende  
splittede og arkitekterne  
betænkelige
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FLOT MODERNISERING – 

En omfattende nyindretning og 

istandsættelse af Fiolbiblioteket 

blev gennemført i 1996-1997 så 

der blandt andet blev indret-

tet læsepladser mellem de gam-

le bogreoler. Universitetshistori-

ker Ejvind Slottved mener 

istandsættelsen er et af de mest 

vellykkede eksempler på hvor-

dan man får et historisk monu-

ment til at fungere i en moder-

ne tid.

Nyheder
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KUBIS

Af Claus Baggersgaard

Universitetets ansatte og studerende må forbe-
rede sig på at bibliotekerne på KU bliver foran-
dret til det ukendelige i løbet af den kommende 
generation. Trykte bøger vil gradvist forsvinde 
fra bibliotekerne og blive udskiftet af elektroni-
ske udgaver, der skal bruges mindre plads til 
trykte samlinger, og der bliver brug for færre 
biblioteksansatte.

Det forudser Michael Cotta-Schønberg der 
skal stå i spidsen for processen med at bringe 
biblioteksservicen på universitet ind i fremti-
den. Han skal fra 2008 være chef for den nye 
samarbejdsorganisation Københavns Universi-
tets Biblioteks- og Informationsservice (KU-
BIS). KUBIS kommer til at bestå af KU´s biblio-
teker samt Københavns Universitetsbibliotek 
(KUB) hvor Michael Cotta-Schønberg siden 
2005 har været leder. KUB er en organisatorisk 
enhed under Det Kongelige Bibliotek som alle-
rede i dag står for driften af tre store fakultets-
biblioteker på KU. 

»Det her er en forandringsdagsorden. Hvis 
man vil gøre tingene på samme måde som man 
altid har gjort, er der ingen grund til at lave en 
ny organisation. Vi lever i den sidste generation 
af det klassiske universitetsbibliotek, så vores 
opgave bliver på en måde at opfinde universi-
tetsbiblioteket efter universitetsbiblioteket,« si-
ger Michael Cotta-Schønberg.

Eneste mulighed
Michael Cotta-Schønberg understreger at vi ik-
ke længere lever i Gutenberg-æraen, men i 
Google-æraen. Det er ikke bibliotekerne der 
driver udviklingen, men den informationstek-
nologiske innovation og brugernes forventnin-

ger. De nye generationer vil have direkte, mobil 
adgang til alt og digitalisering af alle materia-
ler, herunder alle tidligere udgivne bøger. 

Licenser til nye databaser er til gengæld dyre, 
så bibliotekerne må omprioritere og samle res-
sourcerne for at følge med. Det er derfor ikke 
muligt at fortsætte med at drive bibliotekerne 
som hidtil, og da det ikke er politisk muligt at 
samle driften under hverken KU eller Det Kon-
gelige Bibliotek, er et tæt forpligtende samar-
bejde med fælles ledelse, men med delt ejer-
skab, den eneste vej frem selv om den ikke er 
problemfri, mener Cotta-Schønberg.

Men hvad betyder alle de store tanker og pla-
ner konkret for de ansatte på KU´s biblioteker 
og for de studerende og forskerne der skal bru-
ge dem? 

Ifølge Michael Cotta-Schønberg vil der nød-
vendigvis ske en reduktion i personalet over de 
næste 10-15 år da pengene skal bruges på ind-
køb af digitale vidensressourcer, software og 
IT-udstyr. Han beroliger dog med at der ikke 
venter fyringsrunder af den grund, og at han el-
ler KB ikke vil have kompetence til at afskedige 
medarbejdere på KU´s biblioteker. 

Det bærende princip for samarbejdet bliver 
nemlig at det er ejeren af det enkelte bibliotek 
der har det sidste ord at skulle have sagt i an-
sættelses- og afskedigelsesspørgsmål og i øvrigt 
i de spørgsmål hvor der er uenighed. 

»Vi nedlægger på KUB i øjeblikket fire-fem 
stillinger om året ved naturlig afgang, men 
eventuel reduktion af KUs bibliotekspersonale 
er noget som de enkelte fakulteter selv bestem-
mer,« siger han.

Fælles KUBIS-identitet
Alle ansatte skal dog forvente at tingene vil bli-
ve gjort anderledes i fremtiden. Og for alle ny-
ansatte vil Cotta-Schønberg indføre et rotati-

Den varme stol

Sagen kort

Det Kongelige Bibliotek og Københavns Universitet går fra 2008 sammen i den fælles organisation KU-

BIS der skal stå for driften af bibliotekerne på KU. Internt på KU skaber samarbejdet modstand da kri-

tikerne mener at samarbejdsmodellen med fælles ledelse og delt ejerskab er den perfekte opskrift på 

konflikter. De ansatte frygter også for kvalitetsforringelser, og at Det Kongelige Bibliotek vil sætte sig 

på magten i den nye organisation og gennemtvinge lukning af institutbiblioteker. 

 

Bibliotekschef 
varsler store 
forandringer
Bibliotekerne på Københavns Universitet vil undergå 
radikale ændringer med færre trykte bøger, flere 
elektroniske ressourcer, mere studiemiljø og færre 
ansatte. Ansvarlig for forvandlingen bliver Michael 
Cotta-Schønberg der her fortæller om sine visioner 
for fremtiden

Hjertelinjen søger frivillige medarbejdere til 

telefonrådgivning, og tilbyder uddannelse i 

krisekommunikation, regelmæssig efterud-

dannelse og supervision.

Som frivillig på Hjertelinjen støtter du hjer-

tepatienter, pårørende og mennesker med 

risiko for eller angst for hjertesygdom. Derfor 

er det vigtigt, at du kan tale om svære emner 

og med mennesker, som kan være i krise. 

Hjertelinjen betjenes fra Hjerteforeningens 

Rådgivningscentre, som findes i syv større 

byer i Danmark. Få mere information hos 

Malene Ejlertsen på tlf. 33 11 03 12 (Sjælland) 

eller hos Toni Hørup på tlf. 75 52 76 28 (Fyn 

og Jylland) eller via mail: kbh@hjerteforenin-

gen.dk

Skriv og fortæl om dig selv, din baggrund og 

om, hvorfor du gerne vil være frivillig netop 

på Hjertelinjen. Mærk ansøgningen ”Hjerte-

linjen” og send den til:

Rådgivningscenter København

Hauser Plads 20

1127 København K 

eller kbh@hjerteforeningen.dk

Ansøgningsfristen er den 22. oktober 2007

H j e r t e l i n j e n  s ø g e r  f r i v i l l i g e  r å d g i v e r e

Støt Danmarks hjertepatienter 

Hjertelinjen tilbyder dig uddannelse i telefonrådgivning og krisekommunikation første gang den 12. og 13. no-
vember, regelmæssig uddannelse og supervision, basisviden om hjertekarsygdom og sund livsstil, personlig 
udvikling og at blive en del af et team.

Hjertelinjen forventer, at du har en relevant baggrund, er ansvarsfuld, forstående, tolerant og kan lytte, at du kan 
arbejde om aftenen og i weekenden og at du kan afsætte gennemsnitligt to gange fire timer om måneden.

Hjertelinjen er en telefonlinje, hvor hjertepatienter, pårørende og andre kan få psykisk støtte og rådgivning uden-
for Rådgivningscentrenes åbningstider.

Hjerteforeningen er en af landets største sygdomsbekæmpende organisationer med 58 lokalkomiteer, tre patient-
klubber, syv motionskomiteer og syv rådgivningscentre over hele landet. Hjerteforeningen har ca. 95.000 medlem-
mer og støtter patienter, støtter forskning samt giver sundhedsoplysning. Foreningen varetager hjertepatienters 
interesser.

w w w . H j e r t e f o r e n i n g e n . d k
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Formiddag: Udfordringer for den 
  Europæiske Union (på engelsk)

09:30   Morgenkaffe og rundstykker 
10:00   Velkomst ved centerleder, professor Morten Kelstrup
10:10   Hovedtale ved John Palmer, tidl. politisk direktør for
 European Policy Centre, Bruxelles 
10:45   Pause
11:00-  Kommentarer og indlæg ved: 
12:30 Uffe Østergård, professor, CBS; Marlene Wind, ph.d. og 
 Vicecenterleder, CEP; Ian Manners, seniorforsker, DIIS; 
 Annegrethe Rasmussen, europakorrespondent, Information; 
 Jens Reiermann, journalist, P1 Orientering

Eftermiddag: Dansk Europapolitik 
       – lille Danmark hvad nu? (på dansk)

14:00   Velkomst ved Marlene Wind
14:05   Hovedtale ved Poul Nyrup Rasmussen, formand for 
 De Europæiske Socialdemokrater 
14:25   Paneldebat med: 

Elisabeth Arnold (R); Ellen Trane Nørby (V); Rune Lund (Ø);
Martin Ågerup, direktør for CEPOS; Rebecca Adler-Nissen,

 ph.d.-stip. og styregruppemedlem, CEP; Martin 
 Marcussen, ph.d. og styregruppemedlem, CEP; 

Lars Bille, institutleder ved Institut for Statskundskab, runder af.
16:00   Reception

CENTER FOR EUROPÆISK POLITIK
INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB
KØBENHAVNS UNIVERSITET

Åbningsarrangement onsdag d. 31. oktober 

Sted: Lokale 4.2.26, Institut for Statskundskab
Øster Farimagsgade 5, 1353 København K

Tilmelding på cep@ifs.ku.dk inden d. 24/10
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KUBs - sagtens foregå ude på institutterne. Det 
afgørende er at anskaffelse af bøger, tidsskrifter 
og elektroniske ressourcer koordineres tæt såle-
des at universitetet får den størst mulige gavn 
af anskaffelseskronerne,« siger han.

Tag det roligt
Michael Cotta-Schønberg beroliger således de 
biblioteksansatte på KU. Det Kongelige Biblio-
tek har hverken ønske om at have den direkte 
ledelse af KU’s fakultets- og institutbiblioteker 
eller overtage bogvalget, nedlægge institutbib-
lioteker og afskedige de ansatte.

»Det Kongelige Bibliotek har en stor interesse 
i at samarbejdet kommer til at fungere. Hvis 
universitetet bliver utilfreds, vil diskussionen 
om selv at overtage hele biblioteksservicen 
blusse op igen,« siger han.

Til gengæld mener han at fordelene for bru-
gerne på længere sigt kan blive meget betydeli-
ge. De kan se frem til at stadig flere elektroni-
ske videnressourcer bliver direkte tilgængelige 
fra egne arbejdspladser, bedre fælles søgesyste-
mer og nye velindrettede studiemiljøer med 
lange åbningstider selv i weekenden.

clba@adm.ku.dk

institutbiblioteker og fakultetsbibliotek, og in-
stitutbibliotekerne bør have en rimelig finansie-
ring fra fakultetets side hvilket jeg ærlig talt ik-
ke synes alle får i dag,«siger han. 

Fælles indkøb
De ansatte på KU har også udtrykt betænkelig-
hed ved at de to institutioners budgetter med 
samarbejdet bliver lagt sammen i en pulje på op 
mod 200 millioner kroner årligt. Finansierings-
modellen er endnu ikke forhandlet på plads, 
men Cotta-Schønberg forventer at budgettet 
kommer til at bestå af en adskilt KU-del og en 
KUB-del, og at det ikke bliver muligt at overføre 
penge fra for eksempel KU til Det Kongelige 
Bibliotek, bortset fra de tilfælde hvor KU ønsker 
at købe en ydelse fra KB, for eksempel driften af 
IT-bibliotekssystemer.

Institutbibliotekerne frygter ligeledes at de 
mister kontrollen med hvilke materialer der 
skal købes hjem til deres fagområde når alle 
indkøb bliver samlet centralt. Michael Cotta-
Schønberg opfordrer dog til at skelne klart mel-
lem selve valget og indkøbet af materiale.

»Jeg vil administrativt gøre tingene så billigt 
og smart som muligt, og hvis det indebærer at 
centralisere indkøbene, synes jeg vi skal gøre 
det. Men derfor kan valget af bøger – også af 

onsprincip som allerede findes på Det Kongeli-
ge Bibliotek.

»Det vil være slut med at sidde det samme 
sted i den samme stilling i tyve år. Alle nye 
medarbejdere skal være flere forskellige steder 
de første ti år af deres ansættelsestid så vi får 
opbygget en fælles identitet, og de nye føler at 
de tilhører KUBIS-fællesskabet uanset om de er 
ansat ved KU eller KB,« siger Michael Cotta-
Schønberg, der også planlægger fælles kompe-
tenceudvikling for medarbejderne fra de to in-
stitutioner.

Han afviser til gengæld kategorisk at der fin-
des en skjult dagsorden på Det Kongelige Bibli-
otek om at nedlægge institutbiblioteker på KU, 
og forventer at det bliver skrevet ind i den en-
delige samarbejdsaftale mellem de to parter at 
det er de tre fakulteter med institutbiblioteker, 
nemlig Humaniora, Samfundsvidenskab og Na-
turvidenskab der selv bestemmer hvilke insti-
tutbiblioteker de vil have.

»Jeg går ind for en strategi om at personlig 
biblioteksservice skal ydes så nær brugerne som 
muligt, og institutbibliotekerne er et naturligt 
led i denne strategi. Så fakulteter der ønsker at 
have institutbiblioteker, kan bestemt regne 
med min opbakning. Til gengæld bør der være 
en fornuftig og aftalt opgavefordeling mellem 

Blå bog

Michael Cotta-Schønberg. Født 1944.

•  Gift med praktiserende læge, Katja Cotta-Schønberg, 1970.  

Børn: Nanna (1973) og Andreas (1976)

•  Bachelor i filosofi (Université de Louvain, Belgien 1967)

•  Mag.art. i psykologi (Københavns Universitet 1973).

•  Vicedirektør for Det Kongelige Bibliotek og chef for Køben-

havns Universitetsbibliotek 2005- 

•  Ridder af Dannebrog 2003 

•  Formand for Forskningsbibliotekernes Chefkollegium (FC)  

2003-2005 

•  Formand for European Business Librarians’ group 1994-96 

•  Overbibliotekar, senere direktør ved Handelshøjskolens  

Bibliotek 1985-2005 

•  Administrative opgaver for Rigsbibliotekarembedet 1981-1985 

•  Førstebibliotekar ved Kontakt- og Oplysningsafdelingen,  

Det Kongelige Bibliotek 1978-1985 

•  Forskningsbibliotekar ved Det Kongelige Bibliotek med fag- 

reference i psykologi ved Det Kgl. Bibliotek og DNLB (UB2) 

1973-1978 

•  Ansvarlig for biblioteket ved Institut for Klinisk Psykologi,  

Københavns Universitet 1970-1973 

UDFORDRING – Michael 

Cotta-Schønberg har som leder 

for den nye organisation KUBIS 

fået til opgave at modernisere 

bibliotekerne på Københavns 

Universitet.
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FREMTID UDEN  
FAKTURA?

Af Mathias Holm Pedersen

Nå, så du læser humaniora, si-
ger du? Og hvad i al verden 
skal du så bruge det til?

Som ung, nystartet humani-
orastuderende er dette et 
spørgsmål man ligeså godt kan 
forberede sig på. For hvad kan 
humanister i det hele taget bi-
drage med i samfundet, og 
hvad er humanioras rolle i en 
fremtid der byder på ingeni-
ørmangel og lave ansøgertal til 
de naturvidenskabelige ud-
dannelser?

Samfundsdebatten om hu-
maniora er for alvor kommet i 
gang, og meningerne er delte. 
Fra den ene side hører man 
hvordan erhvervslivet hungrer 
efter humanister til at løse 
fremtidens globaliseringspro-
blemer. Fra den anden side be-
skrives humaniora som ubru-
geligt, meningsløst og uden 
forbindelse til den virkelige 
verden. Samtidig diskuteres 
det om humanistisk forskning 
i højere grad skal lade sig styre 
af erhvervslivet, eller om der 
stadig skal være plads til forsk-
ning som ikke umiddelbart 
kan omsættes i kroner og øre.

For at få lidt afklaring havde 
ordstyrer Sune Auken sammen 
med Institut for Nordiske Stu-
dier og Sprogvidenskab invite-
ret fire debattører til at give 
deres bidrag til debatten. Sce-

nen var passende nok Det Hu-
manistiske Fakultets nye flotte 
bygninger på Amager, og de 
inviterede var prorektor for 
Københavns Universitet Lykke 
Friis, Socialdemokraternes 
forskningspolitiske ordfører 
Rasmus Prehn, studenterre-
præsentant i KU’s bestyrelse 
Anders Ehlers og professor i 
retorik Christian Koch.  

Døråbner i globali-
seringen
Hver paneldeltager fik små ot-
te minutter til at komme med 
et indlæg, og først ud var pro-
rektor Lykke Friis. Hun mente 
ikke man fra humanioras side 
nødvendigvis skulle vælge 
mellem elfenbenstårnet eller 
en Business School.

»Hvorfor er det et enten-el-
ler? At give plads til fordybelse 
samtidig med at man tænker 
over hvad studiet rent konkret 
kan bruges til, det er da glim-
rende.«

Lykke Friis kom desuden 
med sit bud på hvilken vigtig 
rolle humaniora vil komme til 
at spille i fremtidens samfund.

»Humaniora er en døråbner 
i globaliseringen. Uden sprog-
lige og interkulturelle kompe-
tencer kan Danmark slet ikke 
blive verdens mest kompeten-
te nation som målsætningen 
lyder,« sagde Lykke Friis og til-
føjede samtidig at målsætnin-
gen kan blive svær at nå på 
grund af de stigende krav der i 
dag stilles til universiteterne.

Eneste politiker i panelet var 
Socialdemokraternes Rasmus 
Prehn. Han måtte indrømme 
at der ikke diskuteres så meget 
humaniora i Folketinget hvor 
fokus i stedet er rettet mod na-
turvidenskab og erhvervsliv. 
Alligevel mente han at huma-
niora bestemt havde noget at 
bidrage med i samfundet.

»Humaniora et ikke et elfen-
benstårn. Det er et fyrtårn. 
Humaniora gør det muligt at 
binde ånds- og kulturlivet 
sammen med erhvervslivet og 
er samtidig nøglen til det in-
ternationale.«

Rasmus Prehn tog samtidig 
sin del af skylden for at der fra 
politisk side er kommet større 
krav om resultatorienteret 
forskning samt større konkur-
rence om forskningsmidlerne. 
Men der skal fortsat være 
plads til en anden slags forsk-
ning, mente han.

»Hvis man hele tiden tænker 
på hvad der kan omsættes på 
et marked, så mister man no-
get der er meget vigtigt. Der 
skal derfor være et rimeligt an-
tal basismidler til forskning, 
og ikke blot konkurrencemid-
ler,« sagde forskningsordføre-
ren.

Træt af ingeniører
De studerendes repræsentant i 
KU’s bestyrelse, Anders Ehlers, 
var i sit indlæg godt træt af po-
litikernes fokusering på natur-
videnskab. I stedet mente han 
at samfundet bør satse på det 

folk brænder for. Og det er hu-
maniora.

»Hvorfor skal vi have flere 
ingeniører? Dem kan vi out-
source til udlandet. Lad os 
skaffe os af med de ingeniø-
rer,« lød det fra Anders Ehlers 
der samtidig efterlyste større 
fokus på den værdi humaniora 
skaber i samfundet - også selv-
om der ikke altid er tale om 
materiel værdi.

»Det drejer sig ikke om at få 
flest muligt fladskærme. Det 
gode liv handler om kultur og 
om at udforske livet. Det er det 
vi har humaniora til, og det 
kan naturvidenskab ikke gøre 
for os,« sluttede Anders Ehlers 
og gav ordet videre til den sid-
ste paneldeltager.

Christian Koch, der selv 
kommer fra Det Humanistiske 
Fakultet som professor i reto-
rik, benyttede sin taletid til at 
komme med en kritik af Ras-
mus Prehn og Socialdemokra-
terne som han mente havde 
svigtet humaniora med en po-
litik der lå alt for tæt op ad re-
geringens. Og ligesom Anders 
Ehlers savnede han opmærk-
somhed og politisk opbakning 
til det som humaniora skaber i 
et samfund: værdier.

»Der er ikke noget galt i at 
udforme uddannelser der også 
sigter mod erhvervslivet. Men 
der er mange værdier i et sam-
fund, og humaniora handler 
om de værdier der ikke kan 
skrives om i en faktura,« sagde 
Christian Koch.

Forbedringer og trylleri
Efter de fires indlæg var det tid 
til spørgsmål fra salen. Når al-
le paneldeltagerne nu var eni-
ge om, at humaniora bestemt 
havde sin berettigelse i sam-
fundet, ville flere gerne vide 
om der ikke var noget humani-
ora som fag og forskningsfelt 
kunne gøre bedre. Blandt de-
batdeltagerne var der enighed 
om at man fra humanioras si-
de i højere grad skal formå at 
fortælle hvad man egentlig bi-
drager med i samfundet.

»I bliver nødt til at komme i 
gang med at skabe legitimitet 
for jer selv,” lød det kontant 
fra Anders Ehlers, og han blev 
bakket op af Christian Koch:

»På humaniora har man væ-
ret for dårlige til at fortælle at 
humaniora er vidunderligt og 
fantastisk. Man skal tale åbent 
om at humaniora skaber vær-
di.«

Men det er ikke nok for hu-
maniora kun at blive bedre til 
at fortælle om hvad man kan. 
Det mente i hvert fald Lykke 
Friis, der som prorektor har 
ansvar for uddannelserne på 
hele Københavns Universitet.

»Der må være nogen steder 
hvor humaniora kan gøre tin-
gene bedre. Det er ikke blot et 
spørgsmål om re-branding,« 
sagde Lykke Friis, der dog ikke 
kom med nogle konkrete bud 
på hvad hvordan man kunne 
forbedre.

Det gjorde Rasmus Prehn til 
gengæld:

»På andre universiteter har 
man med succes lavet pro-
blemorienteret undervisning 
og mere projektarbejde. Det 
kunne man måske lære noget 
af.«

Umiddelbart kunne det lyde 
som noget der foregår på RUC. 
Forslagene blev da også bak-
ket op af Anders Ehlers der 
selv har en samfundsvidenska-
belig basisuddannelse fra uni-
versitetet i Roskilde. Anders 
Ehlers efterlyste derudover at 
humanister blev bedre til at 
samarbejde og foreslog samti-
dig at de humaniorastuderen-
de skulle kunne opnå ECTS-
points ved at deltage i relevan-
te humanistiske forsknings-
projekter.

De fleste i panelet og i salen 
var desuden enige i at humani-
ster, i modsætning til mange 
andre kandidater, ikke skal 
trænes i at løse nogle bestemte 
opgaver i erhvervslivet. Det 
man skal lære er nogle meto-
der og teorier som så kan bru-
ges til at tænke nyt og anderle-
des og løse de problemer der 
ikke var forventet. Som Ras-
mus Prehn udtrykte det:

»Humanister skal kunne no-
get specielt. De skal kunne 
trylle med viden.«

Om de nye humaniorastu-
derende så kan finde ud af at 
trylle inden de forlader univer-
sitetet, er usikkert. Men mon 
ikke de finder noget at bruge 
humaniora til.

Debatmøde

Hvad skal vi med humaniora?
Elfenbenstårn eller Business School? Det var overskriften på tirsdagens debatmøde på KUA  
hvor temaet var humanioras rolle i samfundet, før, nu og især i fremtiden.

UBRUGELIGE? – Samfundet har stadig brug for humanister.  

Det mente flere af de fremmødte i hvert fald, hvoraf mange selv 

var studerende eller undervisere på humaniora.

FIRE PÅ STRIBE – De fire paneldeltagere gav under debatten 

deres bud på fremtidens humaniora. Humanister skal blive bedre til 

at fortælle hvad de kan, lød en af opfordringerne.

FOTO: LIZETTE KABRÈ
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Kinas universiteter  
gennemgår en dramatisk 
forvandling i disse år.  
Et stigende antal stude-
rende vælger et studie-
ophold i Kina, og den  
kinesiske regering bruger 
enorme summer på at til-
trække endnu flere. På 
en skrænt midt i Hong 
Kong ligger et af for- 
billederne for den kine- 
siske universitetsreform.

HONG KONG UNIVERSITY

Af Markus Bernsen

I Hong Kong plejer man at sige at semesteret 
begynder når regntiden stopper. I år passer det 
nu ikke helt. Luftfugtigheden er stadig omkring 
de 90 procent og luften lummer og stillestående 
da de 2.000 nye studerende klemmer sig ind i 
hovedbygningen på Hong Kong University 
(HKU). Foran dem venter en nøje skemalagt 
dag i universitetets gamle ceremonisal.  

Først skal de studerende trække i en grøn 
kappe og rejse sig for en lang procession af rek-
torer, professorer, dekaner, prisvindende stu-
derende og et farverigt udvalg af vimpler, flag 
og skinnende medaljer. De lokale er i jakkesæt 
og slips, skjorter og anstændige nederdele. En-
kelte udvekslingsstuderende er mødt op i shorts 
og ser lidt utilpasse ud med blege ben under 
den prangende kappe.  

Et gammelt Aerosmith-nummer, »Janie’s got 
a gun,« strømmer ud fra højtalerne under lof-
tet, og der bliver vist film. Hurtige klip af mænd 
i jakkesæt der klipper røde snore over, et mode-
show, et laboratorium og rugbyspillere der kys-
ser en pokal, kører over lærredet. Så stilner mu-
sikken af, og en lokal finansfyrste og gammel 
HKU-studerende griber mikrofonen.    

»Velkommen til de bedste år i jeres liv,« smi-
ler han ud til salen. Så hæver han stemmen. 
»Det er nu I skal gribe muligheden og holde op 
med at være generte!« Han beder dem om at se 
sig omkring. Hver tiende af de nye studerende 
er ikke fra Hong Kong, fortæller han dem, men 
fra resten af Asien, Europa eller USA.  

»Det garanterer ikke længere succes at begra-
ve hovederne i bøger inde på biblioteket,« fort-
sætter han. 

»I skal blive globale spillere, og det kan I 
hjælpe hinanden med at blive her.« 

Der klappes højt, og de studerende skæver til 
velkomstbrochuren for at finde næste punkt på 
programmet.  

De kommer til at høre budskabet mange gan-
ge endnu. Globalisering er et tilbagevendende 
tema i intro-ugen på Hong Kong University - og 
med god grund. Universitetet har ry for at være 
det bedste i regionen, og i de seneste år er Hong 
Kong endda begyndt at vise vejen for massive 
universitetsreformer på fastlandet.   

Den kinesiske regering bruger for tiden enor-
me summer på at bygge nye universiteter og 
forbedre deres gamle. Målet er klart: Kina vil 
øge antallet af studerende og undervisere fra 
udlandet og blande sig med de bedste europæi-
ske og amerikanske universiteter. Og målet la-
der endda til at være inden for rækkevidde. 
 
Trylleklub og våbenforening
Flere kinesiske universiteter, særligt dem i stor-
byerne Beijing, Shanghai og Hong Kong, er i de 
seneste år klatret op ad hitlisterne. På London 
Times’ top-20 liste over de hundrede bedste 
universiteter – det nærmeste man kommer en 
officiel målestok – står der nu tre asiatiske by-
navne: Tokyo, Singapore og Beijing. 

Som en række andre universiteter i resten af 
Kina tog Hong Kong University også endnu et 
spring opad i år, fra en 31. til en 23. plads. Og 
skønt det ikke kan ses fra USA’s solide otte 
pladser ud af listens ti bedste, er taberne faktisk 
de amerikanske universiteter. Fra at aftage en 
fjerdedel af verdens 2.5 millioner internationa-
le studerende i 2000, fik USA kun en femtedel i 
2004, og tendensen fortsætter. 

Men hvad er det så de kan i Hong Kong som 
resten af Kina efterligner for tiden? Hvordan er 

det at være studerende på Hong Kong Universi-
ty, forbilledet for de nye kinesiske universite-
ter? 

For at svare på det må vi tilbage til klippen 
midt på Hong Kongs centrale ø som tyve store 
bygninger, omgivet af klynger af palmer og tro-
piske træer, klynger sig til. 

Efter velkomsten i hovedbygningen smutter 
de studerende videre til flere ceremonier og fle-
re taler på de forskellige fakulteter. Men først 
skal de gennem en lang korridor, flankeret af 
rækker af borde, farvestrålende skilte og smi-
lende kinesere med brochurer i hænderne. Det 
er et lille udvalg af de mere end 100 studenter-
organisationer der i semestrets første måned er 
i offensiven for at hverve nye medlemmer. 

Her er selvfølgelig et studenterkor, en debat-
klub, sportsforeninger og forskellige slags karri-
erenetværk. Men her er også en latinklub, en 
fransk forening, en fiskeklub og en klub for fug-
lekiggere. Ved et bord står tre fyre i hvide skjor-
ter og blander spillekort så de fyger gennem 
luften. Det er medlemmer af Magic Club, uni-
versitetets trylleklub. 

Over et andet bord hænger der maskin- 
pistoler af plastic og store camouflagenet. Det 
er Students Weapons and Tactics Organi- 
sation som mødes tolv timer på søndage for at 
lege krig og snakke strategi. Det koster 100  
kroner at være med, men så følger der også et 
medlemskort med foreningens våbenskjold 
med. 

Konkurrencen mellem klubberne er intens: 
De første to uger modtager en ny studerende 
omkring 200 e-mails med særtilbud og invitati-
oner til koncerter og grillfester hos dem. 

Efter mødet med studenterklubberne og fa-
kulteternes velkomst er det blevet tid til fro-
kost. Der er en række restauranter og cafeteria-

Nøgletal

•  100.000 kinesere rejser hvert år ud for at studere i udlandet. I alt 

er der 500.000 kinesiske studerende i udlandet

•  Det officielle Kina opfordrer studerende til at rejse ud. De spon-

sorerer 5.000 kinesere på ph.d.-niveau. 40 får stipendier til Dan-

mark på ph.d.-niveau af de kinesiske myndigheder.

•  Cirka ti millioner kinesere tager hvert år Gao Kao-eksamen der  

giver adgang til videregående uddannelse, men der er kun plads 

til at optage to mio. på bacheloruddannelserne i Kina.

•  Der er anslået 3.000 kinesiske studerende i Danmark. De udgør 

en femtedel af alle udenlandske studerende i Danmark.

Feature

HÅNDSLAG PÅ SAMAR-
BEJDE – Den kinesiske un-

dervisningsminister Zhou Ji, 

videnskabsminister Helge 

Sander og undervisningsmi-

nister Bertel Haarder giver 

hinanden hånden efter at 

have underskrevet to omfat-

tende aftaler om uddannel-

sessamarbejde mellem Dan-

mark og Kina. 

I Kinas baghave

IMMATRI-
KULATION – 

2000 nye stude-

rende i Hong 

Kong Universi-

tets festsal.
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er (endda en Starbucks café!) på campus, men 
mange af de studerende indtager alle måltider 
hjemme i kollegiets spisesal. De fleste bor på et 
tomandsværelse i de første studieår og bliver 
tæt knyttet til kollegiet og deres sambo. Der er 
et væld af sportskonkurrencer mellem universi-
tetets ti forskellige kollegier, og når gamle stu-
derende mødes til en stor fest hvert år, er salen 
delt ind ti afdelinger, hver med eget banner og 
slagsange.     

For verdensfredens skyld
Netop sammenholdet som klubberne og kolle-
gierne skaber mellem de studerende, er særligt 
for de kinesiske universiteter. Det mener i hvert 
fald Albert Chau, de studerendes dekan på 
Hong Kong University.   

»Klubberne er en meget kinesisk ting,« for-
klarer Chau fra sit kontor, hvor der er udsigt til 
de slanke højhuse uden for campus. »Mange af 
vores studerende kommer langvejs fra, og det 
er vigtig at de føler sig som en del af et fælles-
skab fra begyndelsen. Det kan være svært på et 
stort universitet, men det hjælper med forenin-
gerne og kollegierne.«

Fællesskabet kan være ekstra vigtigt for de 
kinesiske studerende der ofte ikke er mere end 
18 år når de begynder på universitetet. De kom-
mer direkte fra gymnasiet og en undervisnings-
form som ikke ligefrem opmuntrer til selvstæn-
dighed. Det kinesiske skolesystem er gennem-
syret af en oldgammel tradition for udenadslæ-
re hvor eleverne messer alt fra grammatik til 
geografi og matematiktabeller indtil det sidder 
fast. Også det bliver der ganske vist lavet om på 
for tiden hvor de største kinesiske byer har re-
former af grundskole og gymnasier på vej. Men 
mange kinesiske universitetsstuderende har 
stadig brug for lidt tryghed, et fælleskab midt i 

deres nyvundne kritiske selvstændighed, for-
klarer Albert Chau. 

»Og så er engelsk jo heller ikke deres moders-
mål, og al undervisningen her på stedet foregår 
på engelsk. Det kan også være en grund til at de 
studerende fra udlandet siger mere i timerne.«

Hong Kong University har været engelskspro-
get siden stiftelsen i 1911, men i de seneste år 
er fastlandet begyndt at følge trop. I dag kan 
man flere steder i Kina tage en fuld kandidat-
grad uden at behøve tale andet end engelsk. 

Kina bruger omkring 0.5 procent af sit BNP 
på videregående uddannelse, men andelen skal 
helt op på fire procent om to år. Til sammenlig-
ning bruger USA 2.7 og EU 1.1 procent af deres 
BNP på uddannelse. 

En stor del af den kinesiske satsning går til at 
hyre nye kræfter fra udlandet. På et højt profile-
ret universitet i Beijing kan en nyuddannet aka-
demiker allerede tjene en million kroner årligt. 

Hong Kong University konkurrerede hoved-
sagligt med amerikanske og europæiske univer-
siteter for ti år siden, ifølge Albert Chau. Men i 
dag er det først og fremmest de andre kinesiske 
universiteter man skæver til. 

»Det går meget, meget hurtigt derinde,« siger 
Chau og gestikulerer i retning af palmerne og 
grænsen til fastlandet 20 kilometer borte.   

»De har ikke bare flere penge end nogensin-
de, men også en større pulje af meget talentful-
de studerende. Kina er et stort land. Der bor 1.4 
milliarder mennesker. Tænk over det. Hvis bare 
én procent af en årgang er dygtig, er det stadig 
rigtig mange mennesker.« 

Det er nu stadig vigtigt at de kinesiske uni-
versiteter får flere studerende fra udlandet, me-
ner han. 

»Siden 1980’erne har asiatiske studerende 
været i USA og Europa for at lære om den vest-

lige verden. Nu er de vestlige studerende be-
gyndt at komme til Kina og lære om Østen, og 
det er rigtig godt for os alle sammen. I sidste 
ende er det jo godt for verdensfreden!« griner 
han, bevidst om ordenes omfang. Så finder han 
igen en alvorlig mine. 

»Men jo, det fremmer jo den fælles forståelse 
når vi kan se tingene fra den andens perspektiv. 
Vi undgår stereotyper og misforståelser på den 
måde. Men der er langt fra balance i regnska-
bet, og jeg håber meget at endnu flere unge vil 
rejse østpå.«

Mulighedernes land
Antallet af internationale studerende synes at 
være et klart succeskriterie for de asiatiske uni-
versiteter. Malaysias regering sigter efter at ha-
ve 100.000 udlændinge indskrevet på deres 
universiteter ved indgangen af 2010 - en for-
dobling af det nuværende antal. Men med sin 
overrumplende økonomiske udvikling og nye 
åbenhed mod Vesten er det Kina som har place-
ret sig forrest i det asiatiske felt. 

Albert Chau fortæller at mens Hong Kong 
University plejede at være attraktivt på grund af 
sit internationale miljø og byens hurtige forret-
ningspuls, er det i dag særligt interessant fordi 
det ligger i Kinas baghave. 

Elisabeth Tran og Stine Brøndlund Hansen, 
udvekslingsstuderende fra Det Juridiske Fakul-
tet ved Københavns Universitet, giver dekanen 
ret. 

»Hong Kong ser godt ud på CV’et i dag,« bli-
ver de enige om mens de nipper til hver deres 
kolde Frappucino på Starbucks-caféen. 

»Australien og New Zealand er mere popu-
lært hos mange studerende, men sammenlignet 
med Kina lugter det for meget af badeferie,« 
mener Elisabeth Tran, som har planlagt seme-

Bedre muligheder for at læse i Kina

Flere danske studerende får nu mulighed for at læse i Kina, og det bliver 

lettere for kineserne at drage den modsatte vej. 

Det er målet med en ny samarbejdsaftale mellem de to lande som viden-

skabsminister Helge Sander og undervisningsminister Bertel Haarder har 

underskrevet med den kinesiske undervisningsminister Zhou Ji.

Aftalen skal gøre det lettere for danske uddannelsesinstitutioner at kom-

me ind på det kinesiske marked for uddannelse, og landene forpligtiger 

sig til at anerkende hinandens eksamensbeviser, akademiske grader og 

uddannelsesniveau. Dermed kan de danske og kinesiske uddannelsessyste-

mer indplacere studerende på det rette niveau – for eksempel bachelor el-

ler master.

Danske studerende som har gennemført et bachelorforløb på et dansk 

universitet, får dermed lettere ved at søge ind på en kandidatuddannelse 

i Kina. Fra sommeren 2008 får alle danske studerende tilmed mulighed for 

at tage deres taxametertilskud og SU med til et års studier i udlandet.

Chef for Det Internationale Kontor på Københavns Universitet John E. An-

dersen betegner aftalen som et vigtigt signal til studerende som står over-

for et valg om hvor de skal tage hen på udvekslingsophold. 

»Det giver de studerende en tryghed og en berettiget forventning om at 

et studieophold i Kina kan indgå i et dansk studieforløb efter aftalte spil-

leregler. At regeringen samtidig har fokus på uddannelses- og forsknings-

samarbejde mellem Danmark og Kina, betyder forhåbentlig også at flere 

vover at tage springet, især fra Danmark til Kina,« siger John E. Andersen.

For øjeblikket har Københavns Universitet kun 13 studerende ved kinesi-

ske universiteter, mod i alt 37 sidste år, hvoraf over halvdelen var kine-

siskstuderende. Omvendt læste 19 studerende fra Kina sidste år som ud-

vekslingsstuderende ved Københavns Universitet. I øjeblikket er 11 ind-

skrevet for efterårssemestret 2007.

» Siden 1980’erne har asiati-
ske studerende været i USA 
og Europa for at lære om 
den vestlige verden. Nu er de 
vestlige studerende begyndt 
at komme til Kina og lære 
om Østen, og det er rigtig 
godt for os alle sammen. I 
sidste ende er det jo godt for 
verdensfreden!«

Albert Chau, de studerendes dekan på Hong Kong University.   

stret i Hong Kong i de sidste to år. 
De har begge valgt blødere kurser om kultur 

og samfund som København ikke kunne tilbyde 
dem. Et forløb hedder for eksempel ’Konflikt-
løsning’, et andet handler om Kinas menneske-
rettigheder. Undervisningen er først og frem-
mest god fordi den er fleksibel, mener de. 

Elisabeth og Stine kan selv sammensætte de-
res skema og bestemme emnet for de fleste af-
leveringer. De har også planer om at besøge ki-
nesiske landsbyer og et børnehjem for at krydre 
teorien med lidt praktisk erfaring. 

»Man kan vel godt sige at det er en slags al-
mendannende ophold vi er ude på,« siger Stine 
Brøndlund mens hun laver gåseøjne med fing-
rene. »Men vi kommer alligevel hjem med no-
get særligt i bagagen, det er der ingen tvivl 
om.« 

Lidt længere nede ad skrænten, for foden af 
universitetets hovedbygning, står et andet ek-
sempel på Kinas nye tiltrækning med en stak 
papirer under armen. 20-årige Bae Hyo Un er 
fra Sydkorea hvor der er høj arbejdsløshed, og 
mange unge søger til udlandet. Efter gymnasiet 
stod Bae’s valg mellem et universitet i USA eller 
Australien hvor hun kunne blive god til engelsk, 
eller et i Kina hvor hun ville have en bedre 
chance for at blive og arbejde bagefter. Det 
endte med at blive Hong Kong fordi hun her 
havde en chance for at gøre begge dele. 

»Kinas økonomi er i udvikling, og der er man-
ge muligheder herovre, næsten uanset hvad 
man studerer,« siger Bae der selv læser socialt 
arbejde på andet år og gerne vil arbejde med 
fattige børn når hun bliver færdig. »Måske er 
det lidt som USA plejede at være – muligheder-
nes land,« slutter hun. 

STUDENTERDEKAN – De 

studerendes dekan Albert Chau 

(tv) orienterer om forholdene 

på Hong Kong University

FUGLEKIGGERE – Blandt de 

mange studenterforeninger på 

Hong Kong University er også 

en forening for fuglekiggere 

(foto i midten).

VELKOMST – Årets kuld 

af nye studerende samlet 

foran Hong Kong Universitets 

hovedbygning.
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MacBook inkl. AoC rabat og en iPod nano 4GB:

Fra kun kr. 7.258,- (Spar i alt kr. 1.840,-)*
*  Besøg www.apple.com/dk/go/bts for at få fl ere oplysninger om betingelserne.

Køb en Mac og få den nye 
iPod nano til kun 219 kr.*
Endnu en fantastisk grund til at være studerende.
Køb en Mac med studierabat hos Apple on Campus (AoC) før den 30. oktober 2007, 
og få 880 kr. i rabat på et iPod-produkt, der er omfattet af tilbuddet i henhold til 
gældende betingelser*.

Apple on Campus
10-12% rabat på hardware til studie og fritid

Send en sms med teksten CBS til 1277 og få tilsendt sms med de nyeste tilbud fra Apple on Campus direkte på mobilen. Det koster alm. sms-takst.

MacBook inkl. AoC rabat:

Fra kr. 7.039,- 
(Spar kr. 960,-)

eller:
Kr. 271,- pr. måned i 36 mdr.
ÅOP: 25,2% Kreditomkostn. 2.693,-

Skal du bruge en ny computer til 
dit studie, så få alle dine drømme 
opfyldt med en MacBook.

Log ind på Apple on Campus og bestil din nye MacBook allerede i dag!
Se mere på: www.apple.com/dk/aoc eller ring 8024 0835
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HOMO ARTEFAKT

Af Cecilia Sejer

I filmen Robotmennesket fra 
1999 med Robin Williams i 
hovedrollen køber familiefa-
deren Richard en tilfældig dag 
i 2005 en overraskelse til sin 
familie. Overraskelsen er en 
husrobot som skal gå familien 
til hånde. Robotten Andrew vi-
ser sig at have en ekstraordi-
nær intellektuel dybde, og 
hurtigt bliver robotten nær-
mest en slags onkel i familien. 

Den menneskelige robot får 
mod på livet og kæmper en 
brav kamp for at bevare sin 
selvstændighed og frie vilje.

Noget lignende gør sig gæl-
dende i Steven Spielbergs film 
AI fra 2001 hvor et ægtepar er 
tæt ved at miste deres søn, 
men moderne teknologi giver 
dem en mulighed de har svært 
ved at modstå. En drengerobot 
bliver fremstillet, et meget 
avanceret eksemplar der kan 
kodes til at lære at nære men-
neskelige følelser.

Robotten er så livagtig at 
forældrene knytter stærke 
bånd til den, men robotmod-
standere står i kø for at elimi-
nere alle robotter, så drenge-
robotten ender med at må kla-
re sig selv på bedste vis.

Som eksemplerne her viser, 
har fascinationen af robotter 
og cyborger alle dage været 
brændstof til fiktionshistorier i 
litteratur og film, og ofte bliver 
fascinationen blandet med 
menneskelige følelser. 

Robotten på indkøb
Noget tyder imidlertid på at 
virkeligheden snart begynder 
at leve op til fantasien. I hvert 
fald hvis man skal tro oplys-

ningerne på den hjemmeside 
som Det Etiske Råd for nyligt 
har lanceret. 

Siden hedder www.Ho-
moArtefakt.dk og skal sam-
men med en foredragsturne 
sætte gang i samfundsdebat-
ten om de nye teknologier som 
måske kan nedbryde grænsen 
mellem menneske og maskine. 
Der er nemlig, ifølge Det Eti-
ske Råd, nok at diskutere, for 
de anvendelsesmuligheder der 
tegner sig i horisonten, er me-
get vidtrækkende.

»Pludselig en dag er det en 
husrobot der vækker dig om 
morgenen. Den spørger dig 
hvad den skal købe ind til af-
tensmad. Så går den i gang 
med dagens gøremål som en 
anden butler, og når du kom-
mer hjem fra arbejde, er der 
købt lammekølle der allerede 
er lagt i marinade, og dit hus 
er gjort rent,« siger Klaus Birk-
holm. Han er journalist og 
medlem af Det Etiske Råd og 
står i spidsen for rådets nye 
projekt sammen med Thomas 
Laursen fra Det Etiske Råds se-
kretariat. 

I dag er de mødt op på Kø-
benhavns Universitet på H.C. 
Ørsted Instituttet for at vise 
deres 17 minutter lange film 
Det kunstige menneske og for 
at diskutere etiske spørgsmål 
omkring robotter og cyborger 
som en del af vores hverdag. 
Det store auditorium er halvt 
fyldt denne tirsdag formiddag 
i oktober, og det er både stu-
derende og undervisere på KU 
og offentligheden der er invi-
teret til arrangementet.

God robot opførsel
I filmen Det kunstige menne-
ske ser man blandt andet to 
robotter der spiller fodbold, 

men hvor intelligent spillet er, 
kan diskuteres, for da den ene 
har skudt bolden væk, sparker 
den anden alligevel ud i luf-
ten. Folk i auditoriet griner.

Netop hvordan robotterne 
skal opføre sig, lægger Klaus 
Birkholm meget vægt på i dis-
kussionen om hvordan vi som 
mennesker skal acceptere at 
interagere med robotter. 

»De skal kunne genkende 
rum og bevæge sig på en måde 
som vi kender«, siger han, og 
viser hvordan en robot for ek-
sempel hælder kaffe op i en 
kop med stive bevægelser.

»Det går heller ikke hvis ro-
botterne er højere end os, de 
skal helst ikke være større end 
150 cm., så bliver vi utrygge 
ved dem.«

Og det bringer diskussionen 
tættere på spørgsmålene: Kan 
mennesker i virkeligheden le-
ve side om side med robotter 
med kunstig intelligens og me-
talskruer der hvor hjertet skul-
le sidde? Og hvad stiller vi op 
den dag robotter er blevet så 
intelligente at de minder om 
mennesker? Skal robotterne 
da have rettigheder på lige fod 
med mennesker? 

Svær diskussion
Spørgsmålene hænger i luften 
og bliver ikke besvaret. Men 
det er heller ikke meningen. 
Dette er en debat, og da der 
først kommer hul på den i 
auditoriet, bliver det tydeligt 
at dette emne afføder flere 
spørgsmål end svar, og at det 
er et emne der er svært at dis-
kutere afgrænset, også for del-
tagerne i dag.

Der er for eksempel den 
pensionerede professor i mole-
kylærbiologi der gerne vil have 
defineret hvad liv er inden 

man begynder at snakke om at 
robotter og cyborger skal være 
en del af vores hverdag.

Der er den studerende der 
rejser spørgsmålet: »Når det er 
i orden at opgradere menne-
skets evner ved hjælp af ting 
som pacemakere, briller, kon-
taktlinser og nattesynskikker-
ter, hvad er så radikalt ander-
ledes ved at indoperere robot-
dele i mennesket hvis man op-
når samme hjælp i sin hver-
dag?«

Og der er en anden stude-
rende der går skridtet videre 
og spørger: »Hvis en buschauf-
før får opgraderet sit syn til 
nattesyn ved hjælp af robotde-
le fordi han så kan udføre sit 
job bedre på den måde, skal 
han så aflevere det igen når 
han får nyt job, eller får han 
lov at beholde sit syn?«

Klaus Birkholm nikker, og 
inden tiden er ved at være gået 
når han lige at stille et sidste 
kontroversielt spørgsmål: »Når 

sundhed og evner på sigt kan 
købes, hvorfor så overhovedet 
betale skat og forsikringer?«

Således provokerede, oply-
ste, forundrede og nysgerrige 
går folk ud i verden blandt an-
dre mennesker igen. Foreløbig 
er de fleste formentlig stadig 
blot af kød og blod.

 Robotten – 
måske din nye hushjælp

Robotter og cyborger kender vi nok bedst fra film 
og litteratur, men flere steder i verden er man så 
langt fremme med forskningen at de metalliske 
væsener snart kan blive en del af vores hverdag. 
Det Etiske Råd sætter gang i debatten om robot- 
og cyborgforskning med en ny hjemmeside og  
en foredragsturne. Første stop på turneen var  
Københavns Universitet. 

Hvad er hvad?

Robot: En maskine som er styret af automatiske kontrolmekanismer.  

Dertil kommer at en robot er en maskine der kan spille sammen med den 

fysiske omverden.

Cyborg: Det er mennesker der bliver til cyborgs når robotdele forbindes 

til hjernen. Det er robotter der bliver menneskelignende hvis de udvikler 

evnen til at føle noget og tage beslutninger på egen hånd.

 

Se filmen Det kunstige menneske og hør ekspertinterviews m.m. på 

www.homoartefakt.dk. 

Kilde: Det Etiske Råd.

Arrangementet fandt sted den 3.oktober 2007. For nye interesserede kan 

et tilsvarende foredrag opleves igen på Københavns Universitet den 26.

oktober på Datalogisk Institut.

Reportage
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Som praktikant i Rambøll Management indgår du i et professionelt praktikforløb med 
udfordrende arbejdsopgaver og adgang til et unikt netværk af praktikanter fra forskellige 
uddannelsesretninger.

Vi søger praktikanter inden for bl.a. oplevelsesøkonomi, uddannelse, integration, sundhed, 
it-consulting, administrative byrder, Lean, HR, erhvervsudvikling, e-business og innovation, 
international udvikling og kommunikation.

Kom og hør mere på karrieremøde den 29. oktober i Århus eller den 1. november i København.

Læs mere www.ramboll-management.dk/praktikant

Vi søger praktikanter til foråret 2008 

Gode ideer vokser i godt selskab--- 
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Opponenterne

Gratis oprettelse af kredit op til

25.000 kroner

For dig der vil have en personlig bank

Er du mellem 18 og 28 år, og vil du have mest muligt ud af dine penge? 
Så bliv Basic-kunde i Amagerbanken – det giver dig en masse fordele. 
Du kan f.eks. få tilknyttet en kassekredit på 25.000 kr. 

Basic pakken giver dig alt du behøver*
·  Billig kassekredit op til 25.000 kr. - oprettelsen er gratis
·  Gratis Visa/Dankort
·  Gratis MasterCard Classic
·  Gratis netbank – med gebyrfri regningsbetaling, e-Boks m.m.
·  Gratis valutaveksling
·  Gratis betalingskonto til dine faste udgifter
·  Billig boligfi nansiering med mulighed for afdragsfrihed 
   – uanset om du bor i ejer- eller andelsbolig

Ring på telefon 70 19 10 03 og få mere information

* Oprettelse af kassekredit, boliglån, Visa/Dankort og MasterCard kræver normal kreditvurdering.

Læs mere på basic.amagerbanken.dk
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Ordbog over KU-Newspeak

Som George Orwell for mange år siden påviste det, medfører en stærk ledelse 

ændringer i sproget. Nogle ord er nydannelser, og andre er kendte ord med en 

ny, ofte omvendt betydning. Som en service for ansatte og studenter bringer vi 

her en elementær KU-newspeak – dansk ordbog så at alle får lettere ved at ori-

entere sig i de ambitiøse forandringer vi er vidne til. Vi er på det rene med at det 

kun er tale om en foreløbig version da udviklingen går stærkt på dette område.

Botanisk Have – n ,r; se under demontering. 

Campusplan – en, er; jvnf.: ”jeg har en plan”.

Formidling – en, er; selvpromovering gennem pressemeddelelser o. lign.

Forskerdating – en, er, tjenesteydelse for forskere der lever et liv som singler (se 

også under match-making)

Forskningsmidler, øgning af, det forhold at institutternes budgetter beskæres 

med 30 % om året.

Fortætning –en, -er; fortætte (verb.): tågedannelse, ingen kan se hvor de skal væ-

re om en måned, et halvt år eller fem år eller hvornår man bliver forvist til et 

kosteskab.   

Fusionsfrugt – en, er, vækst udviklet gennem genteknologi på fakultet Life.

Gå-hjem-møde – t, r, mest godartede form for møder; man konstaterer hvem der 

er mødt op hvorefter alle går hver til sit. 

Match-making, ægteskabsbureau på institutniveau.

Sif-program – met, mer, post.doc stipendier der kræver to X-kromosomer som 

kvalifikation, men til gengæld efterfølgende indebærer fast ansættelse på for-

ventet efterbevilling. 

STADS-program – met, mer, noget der skal implementeres sammen med STUK 

ved hjælp af UPS/oracle og FUSS evt. udvidet med CWBL i regi af HaLS (vor 

svært kan det være?)

Stjerne-for-en-aften-program – met, mer, Forgyldning af en kollega på bekost-

ning af de øvrige kolleger og af undervisningen.

Studieadministration, se under kaos.

Take-off-seminar- et, er, seminar afholdt i afgangshallen i Kastrup.

Temapakke – n, r, diskussionsklubber som snakker om hvordan man kan kratte 

penge ind udefra.  

Verdenssensation – en, er, det forhold at en medarbejder har fået en opsats trykt 

et eller andet sted; forekommer 2-3 gange om ugen. 

Ølkassemøde – t, r; KU’s svar på Londons Speakers Corner: alle har lov til at sige 

hvad som helst uden at det får konsekvenser for nogen eller noget. På trods af 

navnet er der ingen udskænkning. 

Tom Fenchel

Skal skrives i mandtal 

DOKUMENTATION I  For nylig udgik der befa-
ling fra en af mine mange nye overordnede, den 
nyansatte studieleder, om at det ikke længere var 
nok at jeg førte præsenslister i forbindelse med un-
dervisningen. Nu skulle listerne også sammentæl-
les, og der skulle afleveres en særlig liste over del-
tagerne med angivelse af hvor mange gange hver 
enkelt havde været til stede i løbet af et semester. 
Listen skulle underskrives af læreren og opbevares 
på instituttet som dokumentation. Hvorfor? Jo, for 
det tilfældes skyld at en studerende skulle få brug 
for at dokumentere hvor meget vedkommende har 
deltaget i et givet kursus. I sådanne (meget sjæld-
ne) tilfælde har den studerende og jeg tidligere sat 
os ned og fundet frem til vedkommendes navn på 
de præsenslister jeg opbevarer i en mappe på mit 
kontor. Men det er altså ikke længere nok. Nu på-
lægger man i stedet alle lærere at foretage sam-
mentællinger for alle deltagere på alle hold – for 
alle tilfældes skyld. 

At man samtidig har udsendt dekret om at un-
dervisningen skal evalueres ikke én gang per se-
mester, men to gange, nævner jeg blot i forbifar-
ten. 

Verdensklasse? Spørg social- og sundhedsassi-
stenterne der ved hvor den slags detaildokumenta-
tion fører hen.

Johnny Kondrup

Ny befaling 

DOKUMENTATION II  Fra en anden af mine 
talrige nye overordnede, prodekanen for undervis-
ning, er der udgået en befaling om at specialevej-
ledere ved Det Humanistiske Fakultet skal akkredi-
teres. De vejlederkompetencer som vi hidtil har 
udøvet, skal nu dokumenteres. Vi skal have papir 
på dem, og for at få papir skal vi gennemføre et 
kursus. Ergo går jeg nu på et specialevejlederak-
krediteringspilotkursus. 

Da det er et pilotkursus, deltager også prodeka-
nen. Noget af det første hun sagde, var at doku-
mentationen af vejledningsprocessen må styrkes. 
Det er vigtigt at der udarbejdes en skriftlig rapport 
om hvordan der i hvert enkelt tilfælde er blevet 
vejledt.

Dér var den igen!
Samme mantra havde de to engagerede under-

visere: »Vejledningen må dokumenteres; der må 
bringes til at foreligge papir.«

Er dokumentationen blevet lige så vigtig som 
substansen, rapporten lige så væsentlig som forlø-
bet? Eller væsentligere?

Det var vistnok Voltaire der sagde at man kunne 
vælge mellem at le og at græde, men at det første 
var mere filosofisk end det sidste.

Johnny Kondrup

Denne gang udgøres brokkeholdet af

Tom Fenchel, professor i marinbiologi ved  

Det Naturvidenskabelige Fakultet.

Johnny Kondrup, lektor, dr.phil. ved Institut for  

Nordiske Studier og Sprogvidenskab.

Universitetsavisen har udnævnt et hold af højtkvalificerede brokkehoveder til at  

se skævt på tvivlsomme udspil hvad enten de kommer fra politikere og ministre,  

rektorer og bestyrelse, dekaner og direktører eller kolleger og studenter. 
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Videnskabet

IARU-SAMARBEJDE

Af Bente Rosenbeck

Københavns Universitet blev sidste år optaget i 
den globale stjernealliance af ti internationale 
topuniversiteter, kaldet IARU (International Al-
liance of Research Universities). Der blev etab-
leret en række forskningsprogrammer og pro-
jekter, herunder »Understanding Women in 
Universities around the Globe.« Der er ikke som 
med en del af de andre temaer under IARU pri-
mært tale om et forskningsprogram. Formålet 
er at udveksle ideer og erfaringer og udvikle 
strategier for at få flere kvinder ind i forskning. 
Benchmarking og udveksling af best practice 
for at integrere kvinder i akademiet står således 
i centrum.  

Ifølge grundlagspapiret skal projektet især 
forfølge to dimensioner: Ved at studere politik 
og praksis at finde ud af hvorfor kvinder går ind 
i de højere uddannelser, og om kvinder spiller 
en rolle i at ændre curriculum, pædagogik og 
forskning. 

Hvad er virkningerne af kvinders tilstedevæ-
relse som videnskabelige medarbejdere, admi-
nistratorer og studenter på uddannelse og 
forskning, og hvilke udfordringer står kvinder 
over for når de søger ind i akademiet? Hvordan 
har den intellektuelle dagsorden ændret sig og 
udviklet sig gennem studiet af køn og inklusion 
af kvinder på universiteterne? Desuden skal der 
foretages en dokumentation af succesfulde pro-
grammer som øger kvinders ligestilling, og af 
regeringens og lovgivningens rolle i at frem-
bringe forandringer. 

Ambitionerne for projektet rækker således ud 
over de enkelte universiteter, nemlig at spille 
en vigtig rolle også nationalt og afsøge kvinders 
repræsentation ved universiteterne verden 
rundt.

Middelmådig placering
Arbejdet i gruppen blev indledt med en under-
søgelse af situationen på de ti universiteter som 
både omfattede faktuelle spørgsmål (statistik) 
og analytiske spørgsmål, og som blev sat sam-
men til en rapport der dannede grundlag for 
det første møde i Cambridge i september 2006. 
På dette møde blev rapporter fra de enkelte 
universiteter præsenteret og diskuteret for at 
indkredse problemerne med udgangspunkt i 
styrker og svagheder. Kvinder udgjorde mellem 
fem og 42 procent af det videnskabelige perso-
nale, på professorniveau var den højeste andel 
18,5 procent. Københavns Universitet ligger ik-

ke i bunden, men så sandelig heller ikke i top-
pen.  

Hvad der blandt andet gør Danmark interes-
sant i IARU-sammenhæng er den nordiske vel-
færdsmodel. Derfor er det et paradoks at et vel-
færdssamfund som det danske hvor universite-
terne er gratis, hvor de studerende kan få stu-
diestøtte, hvor der er gode barselsordninger og 
ekstra studiestøtte til enlige forældre, hvilket vi 
fortalte meget om, alligevel ligger dårligt i stati-
stikken over antallet af kvindelige forskere. På 
dette punkt er Danmark ikke nogen god repræ-
sentant for de nordiske lande hvor de tre andre 
ligger i top i Europa mens vi er placeret i den 
sidste tredjedel. 

Velkendt problem
Problemet kender vi efterhånden. Siden 1994 
har kvinder herhjemme udgjort flertallet af de 
universitetsstuderende, og siden 2004 har de 
udgjort flertallet af de der har aflagt kandida-
teksamen. På trods af dette er kvinder underre-
præsenteret i forskning, jo længere vi kommer 
op i hierarkiet. Danmark har faktisk en ret unik 
statistik og dermed viden på området. Gennem 
snart ti år har man systematisk undersøgt alle 
akademiske stillinger ved de danske universite-
ter. Hver stilling bliver analyseret med henblik 
på at finde ud af hvor mange kvinder og mænd 
der har søgt, deres alder, hvem der er kvalifice-
ret, hvem der får stillingen, og hvem der sidder 
i bedømmelsesudvalg. 

Skønt statistikken er god, er dens resultater 
dog ikke opmuntrende. Bertel Ståhle har nu ud-
givet fire rapporter, og hovedkonklusionen er 
at godt halvdelen af stillingerne kun har én kva-
lificeret ansøger, at de fleste af stillingerne går 
til interne kandidater, og at mere end halvdelen 
af stillingerne kun har mandlige ansøgere. Men 
der er endnu et interessant resultat. Når kvin-
der søger, har de succes; et af problemerne er at 
de ikke søger eller kun søger få stillinger. Det 
går i det hele taget den forkerte vej. 

Det ser heller ikke for godt ud med kvinder i 
bedømmelsesudvalg. Ifølge universiteternes 
ansættelsesbekendtgørelse skal der ved nedsæt-
telsen af bedømmelsesudvalg »tages hensyn til 
en afbalanceret sammensætning af kvinder og 
mænd.« På trods af dette havde seks ud af ti be-
dømmelsesudvalgs kun mandlige medlemmer 
(2002-2003). Mænd bedømmer således i højere 
grad kvinder end omvendt. 

Meritokrati uden kvinder
Holdningen i Ståhles første rapporter var mere 
optimistisk end i den seneste fra 2005 hvor 

Kvinder 
i forskning
I artiklen fortælles om et af IARU-projekterne,  
»Understanding Women in Universities around the 
Globe«, der har benchmarking som formål. Sammen 
har de ti universiteter sat som mål at blive bedre til 
at få flere kvinder ind i forskningen. Hvad kan vi læ-
re af vores IARU-partnere, og hvad kan KU byde på?
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Skriv til Videnskabet
Videnskabet er stedet hvor både studerende, forskere og andre har mulighed for 

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

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

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

Bente Rosenbeck er lektor i kønsstudier 

på Institut for Nordiske Studier og 

Sprogvidenskab  

konklusionen er at der ikke er klare tegn på en 
stigende kvindeandel i den samlede rekrutte-
ring til de videnskabelige stillinger, og derfor 
heller ingen tegn på at den langsommelige ud-
viklingstakt i kvindeandelen til forskerstaben er 
på vej til at forandres. Den seneste statistik på 
Københavns Universitet viser at der i 2003-
2005 er blevet ansat 100 mænd og 44 kvinder 
som lektorer, 86 mænd og 19 kvinder som pro-
fessorer. 

Så godt nok kunne vi imponere vores IARU-
kolleger med dette omfattende statistiske mate-
riale, men de var nu ikke imponeret over resul-
taterne; snarere målløse over at vi i Danmark 
har et system hvor meritokratiet ikke længere 
synes at fungere, og konkurrencen er blevet sat 
ud af kraft. Var det ikke snarere uformelle net-
værk som trådte i stedet som ansættelsesproce-

dure, end åbne opslag hvor målet var at finde 
den bedste som én bemærkede. 

Mangel på ’mainstreaming’
Vi kunne også på konferencen i Cambridge 
præsentere en ligestillingslovgivning som Dan-
mark fik i år 2000, og som har mange fornufti-
ge elementer. Den største forandring var intro-
duktion af ’mainstreaming’ i offentlig admini-
stration. Mainstreaming kan blandt andet defi-
neres som en systematisk integration af lige 
muligheder for kvinder og mænd i organisatio-
nen og dens kultur, i alle programmer, politik-
ker og praktikker. Loven har mange gode inten-
tioner, men problemet er bare at den ikke bliver 
implementeret på universiteterne – endnu da.   

Et eksempel er Udviklingskontrakten mellem 
videnskabsministeriet og universiteterne 2000-

2004 hvor ligestilling på kraftig opfordring fra 
den daværende forskningsminister Birte Weiss 
blev gjort til indsatsområde »til gavn for forsk-
ningen og uddannelserne og til fremme af den 
kønsmæssige og etniske ligestilling i samfun-
det.« Det kom der ikke ret meget ud af. Forsla-
gene var gode nok, men de blev ikke implemen-
teret. Kontrakterne var jo ikke bindende som 
rektor for SDU sagde under en høring. 

Ligestillingsministeriet havde kvinder i forsk-
ning som indsatsområde i 2003 og 2004, og der 
blev desuden nedsat en tænketank som i 2005 
udgav rapporten Alle talenter i spil - Flere kvin-
der i forskning. Der var forslag til politikerne, le-
derne og kvinderne. Politikerne bør indgå afta-
ler med de offentlige forskningsinstitutioner og 
iværksætte forskningsprogrammer til opdyrk-
ning af unge kvindelige talenter. Anbefalinger-

ne til lederne går blandt andet på at institutio-
nerne bør formulere målsætninger om flere 
kvinder i forskerstillinger i udviklingskontrak-
ter eller i selvstændige rekrutterings- og ligestil-
lingsstrategier.  Og kvinderne, de skal opføre 
sig hensigtsmæssig så de får stillingerne!

Kvinder – en del af løsningen
Andelen af kvindelige forskere vokser – men 
det går stadig væk langsomt. Det ser fortsat ud 
til at faglig kvalitet er udformet sådan at det 
bedre opfanger og varetager dygtige mænd end 
dygtige kvinder. Spørgsmålet er om den nye 
universitetsreform med valgt ledelse og kon-
trakter kan ændre på dette. Først og fremmest 
drejer det sig om at ville erkende at der er et 
problem, og så gøre noget ved det. Det ville og-
så være oplagt at undersøge hvorfor kvinder ik-
ke søger. Eller finde ud af hvad der skal til for få 
kvinder til at interessere sig for en universitets-
karriere. Det er vigtigt ikke at se kvinder som 
problemet, men som en del af løsningen. 

Vi har en del at lære af vores IARU-samarbej-
de. Universiteterne vest for Danmark ligger 
klart højere hvad angår andelen af kvindelige 
forskere. På University of California, Berkely, 
har man gode erfaringer med at indsamle stati-
stik om køn, og meningen er at der skal sendes 
en repræsentant fra hvert af de ti universiteter 
til en workshop for at forberede indsamlingen 
af et sammenlignende statistisk materiale. På 
Yale findes en aktiv organisation/netværk som 
med økonomisk støtte fra universitetet har som 
opgave at fremme ligestilling både politisk og 
fagligt. Yale Women Faculty Forum har således 
allerede sammenstillet en bibliografi: Women, 
Higher Education and Work som indgår i samar-
bejdet. Flere af universiteterne, herunder Ox-
ford og Cambridge, vil kunne hjælpe os med at 
kombinere diversitet og køn i ligestillingspoli-
tikken. Desuden har vi alle behov for at lære 
hvordan ligestillingsplaner blev implementeret, 
og hvordan vi evaluerer om målene er nået.

Hvad kan KU byde på?
Hvad har vi på KU at byde på i forhold til IARU-
samarbejdet? Faktisk har vi i Danmark ret unik 
forskning om køn i akademia. Ud over Ståhles 
statistiske materiale kan nævnes en del resulta-
ter fra et stort forskningsprojekt »Kønsbarrierer 
i de højere uddannelser og forskningen,« som 
en række forskere på KU deltog i i perioden 
1996 til 2002 under ledelse af Lis Højgård og 
Inge Henningsen. Det seneste bidrag fra dette 
projekt er Charlotte Blochs bog om følelser i 
akademiet som lige er udkommet. 

Et andet projekt under ledelse af Birgit Pe-
tersson har undersøgt »Interne og eksterne bar-
riere mod kønsligestilling blandt læger og læge-
studerende,« og det er fra 2006 blevet udvidet 
til at omfatte andre fagområder som psykologi 
og humaniora. Det skal blive spændende at føl-
ge dette projekt der skal se på studievaner, ud-
dannelsesforløb og studiefrafald i relation til 
køn. 

Hvad angår best practice har vi indtil videre 
ikke så meget at byde på, men det kan ændre 
sig med de nye strategiplaner og kontrakter på 
KU som har kvinder i forskning som indsatsom-
råde. 

Læs mere om »Understanding Women in Univer-
sities around the Globe« på hjemmesiden  
http://:intranet.hum.ku.dk/forskning/iaru/ 
hvor rapporten fra KU kan ses.
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LIGESTILLING – Antallet af 

kvindelige forskere i Danmark 

er lavt. I ligestillingen mellem 

kønnene har de danske univer-

siteter meget at lære af univer-

siteter i andre europæiske lan-

de og USA.
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Uni-spotting

Hvordan går en stud.polit klædt? Hvad er moden på læge-studiet?  

Og kan man se en studerendes studieretning efter hvad tøj han eller hun har på?  

Universitetsavisens nye moderedaktion  

afdækker i de kommende numre hvad der  

er hot og not at møde op i på de forskellige  

fag på KU

Nina Marie Lassen
Hvad har du på?

Tørklæde fra en genbrug i London og det samme med ta-

sken. Kjolen er fra Indiska og strømpebukserne fra H&M. 

Støvlerne har jeg købt ... ja, i en genbrug i London.

Hvad er stilen på film- og medie?

Det er meget selvstændigt. Folk vil gerne udstråle at de har 

deres egen stil.

Skal film- og mediestuderende bare være smartere end alle 

andre?

Ja det er rigtigt at de vil det. Fuldstændigt!

Nick Bruhn-Petersen
Hvad har du på?

En Polo fra LaCoste. Jumperen er et arvestykke fra min far 

fra 80’erne. Jeans fra Topman i London. Skoene er fra en 

trendy butik i København som jeg ikke kan huske hvad hed-

der. Sokkerne købte jeg i Metro sammen med min mor...

Hvad er stilen på film- og medie?

Det er meget ungt. En form for post-new rave, men stadig 

med stramme bukser.

Skal film- og mediestuderende bare være smartere end alle 

andre?

Ja, det passer nok meget godt. Folk her vil gerne have en 

særegen stil.

Lykke Fogtmann

Hvad har du på?

Et tørklæde som min kæreste har haft med hjem fra Syd-

amerika. Blusen er fra Samsøe/Samsøe. Shortsene er købt i 

Rude og støvlerne er fra Dico.

Hvad er stilen på film- og medie?

Folk er ret ”røde”. Og så er det ret frisindet.

Skal film- og mediestuderende bare være smartere end alle 

andre?

Der er i hvert fald mange der er ret smarte. Folk tør f.eks. ta-

ge røde bukser på på uni.

SMARTIES 

Af Mathias Holm Pedersen og Lasse Skole Hansen (foto)

Man siger at klæder skaber folk. Men skaber klæder også stude-
rende? Kan man ud fra hvad en studerende på Københavns Uni-
versitet har på, gætte sig til hvilket fag han eller hun læser? Og 
holder de mange fordomme, som fx at kvindelige jurastuderen-
de alle har en Louis Vuitton-taske og at halvdelen af fyrene på 
økonomi går i jakkesæt, nu også virkeligheden? Det skal vi svar 
på, og er der en bedre plads at få det end på Universitetsavisens 
bagside.

De første studerende vi har tjekket ud, er gymnasieklassens 
(den sproglige selvfølgelig) dygtige piger og drenge. Dem med 
de høje snit, MySpace-profiler og drømme om mediebranchen. 
Dem som efter sigende skulle være ekstremt smart og ’arty’ på-
klædt, og hvis største frygt er at ligne alle de andre humanister. 
Kort sagt: de Film- og medievidenskabsstuderende på KUA.

Universitetsavisens udsendte fangede et par stykker af dem en 
fredag eftermiddag mellem en af deres utallige filmforevisninger 
for at se hvad de havde på og høre hvad stilen er på film- og me-
die, og om det passer at de altid skal være smartere end alle an-
dre.

Moden på film og medie
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Grønland til debat
En række politikere diskuterer Dansk-Grønlandsk 

sikkerhedspolitik før, nu og i fremtiden. Læs mere på side 2

Efterårsferie i havdyrernes tegn
Øresundsakvariet tilbyder spændende oplevelser for både 

børn og voksne. Læs mere på side 72SEKTION

PH.D.-FORSVAR

Af Ann Steendahl Søndergaard 

Hvad handler din afhandling 
om?

»Min afhandling handler om 
euroskepsis, det vil sige folks 
skeptiske holdninger over for 
EU. I løbet af min kandidatud-
dannelse blev jeg mere og me-
re overrasket over hvor lidt 
enighed der er i den eksiste-
rende litteratur om begrebet 
euroskepsis. Denne uenighed 
finder man også blandt mange 
politikere og medier der bru-
ger begrebet i flæng. Da jeg 
startede på min ph.d. i 2004, 
troede mange at euroskepsis 
var et særligt dansk fænomen. 
Men imens jeg skrev, blev den 
opfattelse grundigt revideret, 
for pludselig stemte Frankrig 
og Holland der var med til at 
danne EU i 1957, nej.« 

»Pludselig blev ideen om at 
folk er skeptiske over for EU 
noget som mange gerne ville 

Selvom der er mange forskelli-
ge nej-sigere til en folkeaf-
stemning, så kan man godt ko-
ge skepsis ned til relativt få og 
enkle typer. Jeg fandt fire selv-
stændige typer.« 

»For det første kan euro-
skepsis være økonomisk. Det 
giver sig udtryk i at folk ho-
vedsageligt tager stilling til 
hvordan det gavner dem per-
sonligt, eller hvordan det gav-
ner deres land eller jobsituati-
on at være med i EU.« 

»En anden type er en suve-
rænitetsbaseret skepsis, som er 
den dominerende i Danmark. 
Der kan folk opleve at EU er et 
fantastisk økonomisk givende 
samarbejde, men de er skepti-
ske over for om EU skader den 
nationale identitet og suveræ-
nitet. Det tror jeg blandt andet 
var årsag til at danskerne 
stemte nej til euroen i år 2000. 
Generelt har danskerne været 
meget positive over for EU’s 
økonomiske betydning for 
Danmark og dem selv, men 

derfor kan de godt stemme nej 
alligevel af andre grunde. For 
eksempel når de føler at deres 
nationale identitet er truet.« 

»Den tredje type viser sig 
som skepsis over for EU’s de-
mokratiske status. Folk i den-
ne kategori er måske bange for 
at deres stemme ikke bliver 
hørt, at institutionerne er for 
udemokratiske, og at der ikke 
er nok gennemsigtighed når 
der lovgives i EU.« 

»Endelig findes der en mere 
politisk skepsis som i høj grad 
afspejler de debatter vi kender 
i nationalstaten. Denne type 
tror jeg hovedsagelig deles af 
folk som ikke ser EU som no-
get særligt fremmed, men bare 
en politisk kampplads på et 
andet niveau end nationalsta-
ten. Derfor er det afgørende 
for denne skepsis om man sy-
nes at Unionen er i tråd med 
ens politiske overbevisning.« 

Hvordan har din forskning ad-
skilt sig fra andres forskning på 
området?

»Euroskepsis bliver tit set 
som noget der er unormalt i 
EU, og som kan fjernes, men 
også som noget der er meget 
ens i alle lande. EU har brugt 
mange millioner euro på at 

kommunikere budskaber til 
folk. Men da man ikke har haft 
forståelse for de fire typer 
skepsis, har man faktisk været 
kontraproduktiv i nogle kam-
pagner. I nogle lande har man 
sandsynligvis fået flere mod-
standere end tilhængere. Det 
samme budskab i en kampag-
ne vil ikke kunne sælges i alle 
EU’s lande. Hvis man vil kom-
munikere EU til borgerne som 
både ja- og nej-siden jo egent-
lig gerne vil, så skal man tale 
til den type euroskepsis der 
gør sig gældende i det land 
man er i. Det kan godt være at 
man har analyseret det franske 
og det hollandske nej, men er 
det så den samme skepsis der 
gør sig gældende i Portugal? 
Den viden eksisterer ikke i 
dag, og det er derfor jeg tror at 
man vil kunne bruge de her fi-
re typer til at få folk bedre i ta-
le.«

Hvad forventer du at resultater-
ne af din forskning kan bruges 
til?

»Jeg håber at debatten bli-
ver mere nuanceret. På den 
ene side synes jeg ikke at skep-
sis skal ses som noget der skal 
fjernes. Faktisk kan man se 
skepsis som et sundhedstegn i 

forstå, og alle pludselig snak-
kede om. Men det var stadig 
meget uklart, også blandt aka-
demikere, hvad euroskepsis 
var. Det blev motivationen for 
at skrive min ph.d. Jeg ville 
udvikle en typologi for euro-
skepsis. Jeg valgte at undersø-
ge Danmark, Frankrig og Stor-
britannien fordi det er lande 
hvor det kan forventes at der 
er en skepsis. Det var et meget 
interessant billede der kom 
frem, for det eneste de tre lan-
de har til fælles med hensyn til 
euroskepsis er faktisk at de er 
skeptiske! Men hvad de er 
skeptiske over for er meget 
forskelligt.«

Hvad ligger der i din definition 
af euroskepsis?

»På baggrund af den eksiste-
rende litteratur, opinionsun-
dersøgelser og andre forvent-
ninger til hvad euroskepsis 
kunne være, kom jeg frem til 
en række typer af skepsis. 

et demokrati. Jeg tror heller 
ikke vi forventer at alle i Dan-
mark bakker op om Anders 
Fogh Rasmussen, og det skal 
vi heller ikke forvente at alle 
gør omkring EU-spørgsmål. På 
den anden side bør man be-
nytte sig af budskaber som er 
målrettet en bestemt befolk-
nings skepsis. Jeg mener at 
denne målrettethed vil føre 
EU-debatten op på et meget 
højere niveau end den er i 
dag.«

Fakta
Catharina

Sørensen er 

ansat på DIIS 

(Dansk Insti-

tut for Inter-

nationale

Studier) som 

projektforsker inden for forsk-

ningsområdet ’EU’s interne dy-

namikker’. Hun har i samarbej-

de med KU og DIIS skrevet en 

ph.d.-afhandling om de euro-

pæiske befolkningers skepsis 

overfor EU. Hun forsvarer sin 

ph.d.-afhandling Euroscepti-

cism. A Conceptual Analysis and 

a Longitudinal, Cross-Country 

Examination of Public Scepti-

cism Towards the European 

Union, den 2. november på CSS.

EU er et omdiskuteret emne i mange europæiske lande. Millioner af euro bruges 
hvert år på kampagner både for og imod Unionen, men de virker ikke altid efter 
hensigten. Catharina Sørensen har i sin ph.d.-afhandling undersøgt begrebet euro-
skepsis. Hun konstaterer at der findes flere måder at være skeptisk over for EU på. 
Hendes påstand er at både ja- og nej-siden vil få større succes med deres politiske 
strategier hvis de tager højde for disse forskellige typer skepsis. 

Det
skeptiske
Europa

FOTO: SCANPIX
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Boliger

Boliger søges

Copenhagen
Period: 1/11-07 – 1/2-09.

Size: Apartment, min. 2 rooms.

Equipment: Partly furnished.

Tenants: Young couple, non-

smokers, no pets.

Rent: Max. 5.000 kr. incl. heat-

ing, electricity, water.

Contact: E-mail:  

marjan.vancamp@gmail.com, 

tel.: 2517 8016.

Copenhagen
Period: From Nov./Dec. min.  

1 year. 

Size: Rooms in house or small 

apartment, quiet environment 

essential. 

Equipment: Furnished/unfur-

nished. 

Tenant: Irish scientist, male, 

non-smoker. 

Contact: Éamonn, e-mail:  

eotuama@gbif.org,   

tel.: 3532 1494/ 2875 1494.

Copenhagen
Period: Before 20/12-07 – at 

least one year.

Size: Apartment, 2-3 rooms.

Tenant: Scientists, non-smokers, 

no pets.

Contact: Chunyu Jin, tel.: 6083 

9863/ 3929 0541, e-mail:  

Chunyu@hotmail.com.

København
Periode: 20/1-08 – 18/3-08 samt 

14/4-08 – 30/6-08.

Størrelse: Kollegievær.

Udstyr: Møbleret.

Lejer: Gæstestipendiater. 

Kontakt: Joan Lausen, e-mail: 

gradeast@hum.ku.dk, 

tlf.: 3532 8382.

København
Periode: 1/11-07 – 31/4-07.

Størrelse: Lille lejlighed.

Lejer: Udenlandsk forsker, ikke-

ryger.

Det sker    12. oktober  22. oktober  23. oktober

Husleje: Ca. 5.500 kr. pr. md.

Kontakt: Jessica Pingel,  

tlf.: 2060 6199, e-mail:  

Jessica.pingel@gmx.de.

København/Frederiksberg
Periode: Snarest – 1/6-08.

Størrelse: 1 vær. m. toilet/bad.

Lejer: Kvindelig kandidatstude-

rende, rolig, ikke–ryger, ingen 

husdyr.

Husleje: Maks. 3.000–3.400 kr. 

alt inkl.

Kontakt: E-mail:  

rasmussen.birgit@gmail.com.    

København
Periode: 1/11-07 – 31/10-08.

Størrelse: 2 vær. m. bad/toilet.

Udstyr: Møbleret.

Lejer: Kvindelig post.doc. 

Husleje: 5.000–7.000 kr. pr. md. 

inkl. vand, varme, el, internet.

Kontakt: Hanne Eglund,  

tlf.: 3532 1468, e-mail: 

hannee@diku.dk.

Boliger udlejes

Frederiksberg
Periode: 1/11-07 – 30/08-08.

Størrelse: Lejlighed, 5 vær., 160 

kvm.

Udstyr: Møbleret, vaskemaski-

ne, opvaskemaskine, tørretumb-

ler, internet.

Lejer: Ikke-ryger, ingen husdyr.

Husleje: 13.000 kr. ekskl. for-

brug.

Kontakt: E-mail:  

tankosa@gmail.com,  

tlf.: 3171 7175.

Gentofte
Periode: 1/12-07 – 1/4-08.

Størrelse: Lejlighed, 4 vær., 120 

kvm. 

Udstyr: Møbleret, altan, opva-

skemaskine, tørre/vaskemaski-

ne, internet, Tv/DVD/Video/Hi-fi.

Lejer: Ikke-ryger, ingen husdyr.

Husleje: 10.000 kr. ekskl. for-

brug.

Depositum: 10.000 kr. 

Kontakt: Arthur Stroud,  

tlf.: 3029 3004, e-mail:  

stroud@mail.dk.

København
Period: From 1/11–07, 1 year.

Size: 2 rooms, 52 sqm.

Equipment:  Full furnished, 

bathroom, washer.

Tenant: Non-smoker, no pets.

Rent: 7.000 kr. per month incl. 

heating and electricity.

Deposit: 10.000 kr.

Contact: E-mail: Peter.andreas.

heiberg@gmail.com.

København N
Periode: 1/2-08 – 30/6-08.

Størrelse: Lejlighed, 200 kvm.

Udstyr: Møbleret, vaskemaski-

ne, opvaskemaskine, TV, bred-

bånd, altan.

Lejer: Gæsteforskerfamilie el.

lign., ikke-ryger.

Leje: 10.400 kr. inkl. varme, 

vand, vaskemaskine, internet. 

Ekskl. el.

Depositum: 20.800 kr.

Kontakt: Nauja Kleist, e-mail: 

nkl@diis.dk, tlf.: 2685 8440.

Infektion i eksperimentel 
knæalloplastikmodel hos 
rotter 
FOREDRAG – Ved Niels Søe-Nielsen, Håndki-

rurgisk afd., Gentofte Hospital

Tid: 23/10 kl. 15

Sted: Statens Serum Institut, Kantinen, byg-

ning 37

Arr.: SSI, Polymorfien 

Essays on Literature and 
Translation i oversættelses-
teoretisk perspektiv
FOREDRAG – Ved Viggo Hjørnager Pedersen

Tid: 23/10 kl. 15.00-16.30 

Sted: KUA lok. 24.3.62

Arr.: Oversættelsescenteret, Institut for  

Engelsk, Germansk og Romansk

Dansk-Grønlandsk sikkerheds-
politik før, nu og i fremtiden
SEMINAR – Temaet er den grønlandske sikkerheds 

og udenrigspolitiske situation fra 1945, til nu og i 

fremtiden. 

Tid: 12/10 kl. 15.30

Sted: Dansk Polar Center, Store mødesal, Strandgade 

102, Kbh. K.

Arr.: De studerende fra Eskimologi og arktiske 

studier og Arktisk Institut 

Alumnepiloterne  
afholder jobbørs 
MENTORPROGRAM – Ønsker du at blive mere afklaret i for-

hold til din fremtidige jobsituation og videre karriere, så kom til 

jobbørs i festsalen 5/11-07 kl. 13. På jobbørsen kan du møde 

IBM, Novo Nordisk, Kulturministeriet, Folkekirkens Nødhjælp og 

mange andre af Alumneforeningens samarbejdsvirksomheder. 

Programmet byder på erhverslederoplæg, karrierehistorier og 

personlig snak med virksomhedsrepræsentanter. Jobbørsen er 

samtidig startskuddet for mentorprogrammet Alumnepiloterne. 

I mentorordningen får du din egen personlige mentor som kan 

give dig sparring på dine erhvervsplaner og hjælpe dig med at 

danne nye netværk. Du bliver matchet med en mentor som har 

fuld fart på karrieren og har gjort sig nogle erfaringer på ar-

bejdsmarkedet inden for netop det område som du er interesse-

ret i. Alle studerende på universitetet er velkomne på jobbør-

sen. Mentorprogram og jobbørs arrangeres af Alumneforenin-

gen Kubulus.

Meld dig til jobbørs og læs mere om mentorprogrammet på 

www.kubulus.ku.dk. 

Fotografier fra Carsten  
Niebuhr’s arabiske verden 
UDSTILLING – Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier 

(ToRS) udstiller billeder fra Carsten Niebuhr’s arabiske verden, 

dengang og nu. Udstillingen består af en blanding af nutidige 

fotos og ekspeditionens gamle tegninger fra den arabiske ver-

den i 1700-tallet. Niebuhr-ekspeditionen var danskernes og til 

dels det nordlige Europa’s første systematiske beskrivelse af 

Arabien. Udstillingen viser billeder der inspirerer og inviterer til 

at bore lidt dybere i rejsebeskrivelserne og i den arabiske kul-

turhistorie. Fotoudstillingen åbnes 24/10 af Jørgen Bæk Simon-

sen på ToRS, Snorresgade 17-19 4.sal, Kbh. S. og varer indtil 

2/11. 

Kort Nyt

Psycho-Social Interventions  
in Disasters
KONFERENCE – Psycho-Social Support and  

Rehabilitation of Survivors of War, Torture, and 

Natural Disasters: Recent Advances,  

Current Issues and Controversies

Tid: 22/10 kl. 9-16

Sted: University of Copenhagen, Ceremonial Hall, 

Frue Plads

Tilmelding: E-mail:  

Arr.: Master of Disaster Management and Centre 

for Multi-Ethnic Traumatic Stress  

Research, www.mdm.ku.dk

Religion and Politics:  
Global Affairs
GÆSTEFORELÆSNING – Ved professor Jose 

Casanova, New School for Social Research, New 

York

Tid: 22/10 kl. 10.15-12.00

Sted: KUA, lok. 23.0.50

Arr.: Forskerskolen Religion og Samfund og  

Politologisk Forskerskole

POLAROMRÅDET – Hvordan 

kommer den sikkerhedspolitiske si-

tuation for polarområdet og Grøn-

land til at se ud i fremtiden? Det vil 

politikerne Søren Espersen, Lars 

Barfoed, Steen Gade og Ole Stavad 

debattere på seminar i Dansk Polar 

Center.
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23. oktober  23. oktober  23.-24. oktober  24. oktober

Stillinger

VIP-stillinger

Biovidenskab

Associate Professor in  
Bioethics
The position is within the area 

of bioethics, including animal 

ethics, environmental ethics and 

ethics in relation to modern 

biotechnology. We seek candi-

dates capable of conducting re-

search in ethical issues of rele-

vance for the life sciences.  It is 

important that the candidate is 

able to engage in research col-

laboration with both resear-

chers based in natural science 

and with researchers from so-

ciology, economics and other 

forms of social science. 

Full announcement: Applica-

tions can not be based on this 

extract.  

See www.life.ku.dk/job/Ledige-

stillinger.

Application deadline: 15/10-07.

Post doc. indenfor føde- 
varesikkerhed
Post doc’ens arbejdsopgaver vil 

omfatte forskning indenfor fø-

devaresikkerhed med særligt 

fokus på adhæsion, vækst og 

død af fødevarerelevante pato-

gene mikroorganismer på en-

keltcelleniveau. Der kan i be-

grænset omfang forekomme 

undervisning i stillingen. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

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

dige-stillinger.

Ansøgningsfrist: 15/10-07.

Seniordyrlæge
Ved Institut for Mindre Husdyrs 

Sygdomme, KU, ønskes en stil-

ling som seniordyrlæge i Kirurgi 

besat fra 1/12-07 eller snarest 

derefter. Stillingen er en fuld-

tidsstilling med 37 timers ugent-

lig arbejdstid.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

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

Ansøgningsfrist: 26/10-07.

Prodekan for uddannelse
Stillingen som prodekan for ud-

dannelse ved LIFE ønskes besat 

pr. 1/1-08 eller snarest derefter. 

Prodekanen skal i samarbejde 

med den øvrige fakultetsdirek-

tion fastholde og udvikle LIFE’s 

position som førende forsk-

nings- og uddannelsesinstituti-

on inden for fakultetets hoved-

områder. Prodekanen er med 

reference til dekanen ansvarlig 

for uddannelsesområdet. Pro-

dekanen for uddannelse spiller 

endvidere en vigtig rolle i im-

plementeringen af det indre 

uddannelsesmarked som de 

kommende år skabes på det ny 

KU. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.kvl.dk/job/Ledige-

stillinger.aspx.

Ansøgningsfrist: 29/10-07. 

Laboratoriefunktionær
Stilling som laboratoriefunktio-

nær ønskes besat 1/12-07 eller 

snarest derefter. Arbejdsopga-

verne omfatter primært forsk-

ning, men også praktisk vejled-

ning af laborantpraktikanter, 

samt speciale- og ph.d. stude-

rende. Hovedopgaven vil være 

fokuseret på laboratoriemæssi-

ge teknikker.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

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

Ansøgningsfrist: 29/10-07.

Humaniora

Adjunktur i historie
På Saxo Instituttet er et adjunk-

tur i historie siden begyndelsen 

af 1800-tallet, med særligt hen-

blik på geografiske regioner på 

grænsen til Europa, i Europas 

periferi eller i mødet mellem 

europæere og andre kulturer 

ledigt til besættelse pr. 1/1-08 

eller senere. Nærmere oplysnin-

ger om stillingens faglige ind-

hold kan fås hos institutleder 

Ulf Hedetoft tlf.: 3532 9410, e-

mail: hedetoft@hum.ku.dk.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger 

eller kontakt Mette Christensen, 

tlf.: 3532 8087, e-mail: mec@

hum.ku.dk. 

Ansøgningsfrist: 15/10-07.

Naturvidenskab

� positions for PhD  
Students
Nano-Chalk is an exciting, new 

project that aims to discover 

chalk’s properties at the nano-

meter-scale and use that know-

ledge to develop an environ-

mentally-friendly method for 

improving oil recovery.  We will 

be 30 to 40 researchers and sup-

port staff working together in a 

dynamic, international and in-

terdisciplinary environment.  

We are currently filling 3 positi-

ons, including 2 positions for 

PhD Students. In both positions, 

the PhD researchers will be fo-

cused on research, predomi-

nantly experimental physics and 

chemistry, interfacing with the-

oretical researchers and have 

some opportunity for teaching, 

both in course-work, as well as 

one-on-one with Masters- and 

Bachelor-level students. A PhD 

position in Denmark is fixed at 

3 years. 

Full announcement: Applicati-

ons can not be based on this ex-

tract. See http://nano.ku.dk/nsc/

stillinger/.

Application deadline: 29/10-07.  

Grundtvig som fortolker af 
Det Gamle Testamente 
FOREDRAG – Ved professor, dr. theol. Jesper  

Høgenhaven

Tid: 23/10 kl. 19.30

Sted: Det Teologiske Forsamlingslokale,  

Kældercaféen, Købmagergade 44 

Pris: 25 kr.

Arr.: Teologisk Forening

Den jødiske bekendelse og 
moderne jødedom
FOREDRAG – Ved overrabiner Bent Lexner 

Tid: 24/10 kl. 15.30

Sted: Københavns Synagoge, Krystalgade

Arr.: Studentermenigheden Indre By,  

www.indreby.org

Samfundsvidenskab

Adjunktur i kvantitativ  
metode
Ved Institut for Statskundskab 

er et adjunktur i kvantitativ me-

tode ledigt til besættelse pr. 

1/2-08 eller snarest derefter. 

Stillingen er en 3-årig videreud-

dannelsesstilling med forsk-

nings- og undervisningsforplig-

telse.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

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

ger.

Ansøgningsfrist: 25/10-07.

Full Professorship in com-
parative politics
A full professorship in compara-

tive politics is to be filled at Co-

penhagen University Depart-

ment of Political Science from 

1/9-08 or as soon as possible 

thereafter. The duties attaching 

to the position are: Research, 

Urban Youth in Zaria Eking 
Out Livelihoods in the  
Informal Sector in Nigeria
SEMINAR – Ved Dr. Massoud Omar, Dept. of 

Local Government Studies, Ahmadu Bello Uni-

versity, Zaria, Nigeria

Tid: 23/10 kl. 13-15

Sted: Center for Afrika-studier, Købmagerga-

de 46, 4 sal, aud. 12

Arr.: Afrika-studier

Bliv klogere på e-læring
FOREDRAG – Ved Jeppe Bundsgaard, adjunkt 

og ph.d. ved DPU, Institut for Curriculumforsk-

ning

Tid: 23/10 kl. 16.30

Sted: KUA, Njalsgade 128, Kbh. S., lok. 23.4.39

Pris: 10 kr.

Arr.: Fagligt Forum for Sprogpsykologi,  

fagligtforum@gmail.com

 

Fra hørebillede til feature 
FOREDRAG – Ved professor Ib Poulsen. 

Tid: 23/10 kl. 19.30 

Sted: KUA, lok. 14.2.124 

Arr.: Retorikforeningen 

RADIO – En æra synes at være forbi når DR ved 

årsskiftet nedlægger Montageafdelingen, men 

den tradition som den repræsenterer, fortjener at 

blive husket, mener professor Ib Poulsen.
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CrossFire
KURSUS – Forskningsbibliotekar cand. polyt. 

Christian Boldsen Knudsen introducerer til den 

kemiske database CrossFire. Kurset er gratis

Tid: 24/10 kl. 9.15–10.15 

Sted: KUB Nord, Nørre Allé 49, Kbh. N. 

Tilmeldingsfrist: 19/10 på http:kursus.kb.dk 

Arr.: Københavns Universitetsbibliotek,  

kursus@kb.dk

The Role of the EU in Global 
Power Politics
JEAN MONNET LECTURES – Associate Professor 

Anders Wivel, University of Copenhagen 

Tid: 24/10 kl. 12.15-14.00

Sted: CSS, room 2.1.12

Arr.: Department of Political Science
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teaching, supervision and exam-

ination of students on the poli-

tics program, active participa-

tion in the Department’s strate-

gy for internationalization and 

in the Department’s communi-

cations with the wider world.

Full announcement: Applicati-

ons can not be based on this ex-

tract. See www.ku.dk/pers/still-

inger/.

Application deadline: 1/11-07. 

Ph.d.-stipendier i sociologi
Under forudsætning af fornø-

den bevilling opslås hermed et 

antal ph.d.-stipendier i sociologi 

ved Sociologisk Institut til be-

sættelse snarest. Ansøgninger 

der falder indenfor et eller flere 

af instituttets fem satsningsom-

råder, vil blive prioriteret.

Sociologisk Instituts satsnings-

områder er: Viden og normati-

vitet – institutionelle grænser 

under forandring, Arbejde og 

organisation – mellem marked, 

stat og civilsamfund, Politik og 

sociale forandringer – i et histo-

risk og komparativt perspektiv, 

Velfærd og marginalisering, 

Kultur, identitet og krop.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger.

Ansøgningsfrist: 7/11-07.

Sundhedsvidenkab

Kliniske lærere
Tandlægeskolen, Afdeling for 

Radiologi, søger kliniske lærere 

til klinisk øvelsesundervisning 

10 timer pr. uge.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk. 

Ansøgningsfrist: 15/10-07.

Adjunktur i Gerodontologi
Ved Tandlægeskolen er et ad-

junktur i Gerodontologi ledigt 

til besættelse. Arbejdstiden er 

37 timer ugentligt.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

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

ger.

Ansøgningsfrist 19/10-07.

Associate Professor in  
Biostatistics
Applications are invited for a 

permanent position as Associ-

ate Professor (in the alternative 

Assistant Professor for a maxi-

mum of 3 years) in biostatistics 

at the Department of Biostatis-

tics.

Research in biostatistics, includ-

ing publication and scientific 

communication as well as re-

search based teaching. Part of 

the teaching obligation is re-

placed by biostatistical service 

consulting.

Full announcement: Applica-

tions can not be based on this 

extract. See www.ku.dk/still-

inger or call the Faculty on tel.: 

3532 7048.

Application deadline: 2/11-07.

Clinical Professorship in  
Occupational Medicine
Applications are invited for a 

clinical professorship in Occupa-

tional Medicine at the Depart-

ment of Public Health, Universi-

ty of Copenhagen, to commen-

ce as soon as possible. The clini-

cal professorship is composed of 

a salaried professorship at the 

Faculty of Health Sciences, De-

partment of Public Health and a 

consultancy with the Capital Re-

gion of Denmark with service at 

Bispebjerg Hospital, Clinic of 

Occupational and Environmen-

tal Health.

Full announcement: Applica-

tions can not be based on this 

extract. See www.ku.dk/stillin-

ger and www.laegejob.dk, or 

call the Faculty on tel.: 3532 

7106.

Application deadline: 9/11-07.

Clinical Professorship in 
Anaesthesiology
The clinical professorship is 

composed of a salaried profes-

sorship at the Faculty of Health 

Sciences, Department of Surge-

ry and Internal Medicine and a 

consultancy with service at Rigs-

hospitalet, Centre of Head and 

Orthopaedics. Starts 1/7-08 or as 

soon as possible hereafter. It is 

a requirement for appointment 

that the applicant is accepted 

for both the professorship and 

the consultancy. In order to be 

considered, the applicant must 

therefore send an application 

both to the Faculty and to Rigs-

hospitalet. 

Full announcement: Applica-

tions can not be based on this 

extract. See www.ku.dk/stillin-

ger, tel.: 3532 7106 and www.

laegejob.dk,  tel.: 3545 2366.

Application deadline: 9/11-07.

Associate Professorship in 
Biomedicine
Applications are invited for a 

permanent position as associate 

professor in Biomedicine, at the 

Department of Biomedical Sci-

ences, The NMR Center, at the 

Faculty of Health Sciences. The 

position is open for appoint-

ment by 1/3-08. 

Full announcement: Applica-

tions can not be based on this 

extract. See www.ku.dk/still-

inger or call the Faculty, tel.: 

3532 7545.

Application deadline: 12/11-07.

Associate Professorship in 
Social Medicine 
Applications are invited for a 

permanent position, part time,  

as associate professor  in social 

medicine/clinical social medi-

cine, at the Faculty of Health 

Sciences, Department of Public 

Health, Section of Social Medi-

cine, to commence as soon as 

possible. 

Full announcement: Applica-

tions can not be based on this 

extract. See www.ku.dk/still-

inger or call Faculty, tel.: 3532 

7545.

Application deadline: 12/11-07.

Clinical Professorship in  
Surgery with special  
emphasis on Surgical 
Gastroenterology
Applications are invited for a 

clinical professorship in Surgical 

Gastroenterology at the Depart-

ment of Surgery and Internal 

Medicine, to commence as soon 

as possible. The clinical profes-

sorship is composed of a sala-

ried professorship at the Faculty 

of Health Sciences, Department 

of Surgery and Internal Medi-

cine and a consultancy with the 

Forskningsbiblioteket for 
kønsstudier på KVINFO
INTRODUKTION – Forskningsbiblioteket for 

kønsstudier introducerer til biblioteket, biblio-

tekets samling og de vigtigste tidsskrifter in-

denfor faget. Oplæg ved biblioteksleder Jytte 

Nielsen

Tid: 24/10 kl. 17-19 

Sted: KVINFO, Christians Brygge 3 

Tilmeldingsfrist: 19/10, e-mail:  

bibliotek@kvinfo.dk, tlf.:3313 5088 

Arr.: KVINFO 

EMBASE
KURSUS – Forskningsbibliotekarerne og læ-

gerne Lene Borrits, Donald Jerne og Birgit 

Lange introducerer til litteratursøgning i EM-

BASE. Kurset som er gratis, er for alle med be-

hov for at foretage artikelsøgninger inden for 

sundhedsvidenskab, biokemi, fysiologi og far-

makologi

Tid: 24/10 kl. 14-15 

Sted: KUB Nord, Nørre Allé 49, Kbh. N. 

Tilmeldingsfrist: 21/10 på http:kursus.kb.dk 

Arr.: Københavns Universitetsbibliotek,  

kursus@kb.dk 

Facets of Entropy 
WORKSHOP – The aim is to stimulate discussions 

about the meanings of entropy and divergence 

amongst scientists, information theorists, mathe-

maticians and engineers from different back-

grounds and perspectives

Tid: 24/10 – 26/10.

Sted: H.C. Ørsted Instituttet

Arr.: Niels Bohr Instituttet og Institut for Matema-

tiske Fag, http://facetsofentropy.fys.ku.dk

On Agency and  
Bodyownership 
FOREDRAG – Manos Tsakiris, Department of Psy-

chology, Royal Holloway University of London

Tid: 25/10 kl. 13.15–15.00

Sted: KUA, CFS, lok. 25-5-11

Arr.: Center for Subjektivitetsforskning,  

www.cfs.ku.dk

Oldetopia – en aften i  
alderens tegn 
FOREDRAG – Ved Museumsinspektør, ph.d. Ca-

milla Mordhorst, Medicinsk Museion. Udstillingen 

Oldetopia på Medicinsk Museion formidler ny 

biomedicinsk forskning om aldring og sætte den i 

kulturelt og historisk perspektiv

Tid: 25/10 kl. 19.30

Sted: Auditoriet, Medicinsk Museion, Bredgade 

62, Kbh. K.

Arr.: Dansk Medicinsk-historisk Selskab,  

www.dmhs.suite.dk

Frygt og lede ved Ande- 
dammen – Gonzojournalistik 
FOREDRAG OG DEBAT – Ved ekstern lektor,  

ph.d. Christine Isager

Tid: 25/10 kl. 20

Sted: Vartov, Farvergade 27H, Kbh.

Arr.: Studenterkredsen i København.,  

http://www.studenterkredsen.dk/ramme20. 

html

24. oktober  24.-25. oktober  25. oktober  25. oktober

studerende.nu

Seminaret
Nærmer din sidste eksamen sig, er det 

en god idé at melde dig til IDAs gratis 

dimittendseminar.

På dimittendseminaret får du gode råd om 

dine muligheder og om, hvordan du skal 

forholde dig umiddelbart efter din sidste 

eksamen.

Seminaret er din genvej til at komme bedst 

muligt i gang med fremtiden. Velkommen.

Vi byder på sandwich med mere undervejs.

tid og Sted
IDA: Fredag den 23. November 2007 

Kl. 9.00 - 12.30 Ingeniørhuset, 

Kongressalen, Kalvebod Brygge 31-33, 

1780 København V

Arrangement nummer 72149

tilmelding
Tilmeld dig på ida.dk/studerende 

eller ring 33 18 48 18 og oplys 

arrangement nummer.

HVordan SKriVer dU en god anSØgning

HVad Kan dU ForVente at FÅ i lØn

HVornÅr og HVordan FÅr dU Penge Fra a-KaSSen

HVilKe FÆlder Kan der VÆre i anSÆttelSeSKontraKten

The Politics of Death and  
Dying
GÆSTEFORELÆSNING – Ved professor 

Charles Hirschkind, Berkeley, University of 

California. The Politics of Death and Dying: 

Thinking across Religious and Secular Divides

Tid: 25/10 kl. 10.15-12.00

Sted: KUA, lok. 23.0.50

Arr.: Forskerskolen Religion og Samfund og  

Politologisk Forskerskole

Birkemusens forekomst og  
habitatvalg i Danmark
FOREDRAG – Ved cand.scient. Julie Dahl  

Møller, Zoologisk Museum 

Tid: 25/10 kl. 19.30

Sted: Biologisk Institut, aud. B

Arr.: Dansk Naturhistorisk Forening



STUDENTS ONLY! ThiS iS NOT a STUDENT jOb. 

ThiS iS NOT a TraiNEE pOSiTiON. ThiS iS NOT

jUST fOr fiNaNciNg YOUr SparE TimE. ThiS iS

NOT makiNg cOffEE Or cOpYiNg. ThiS iS NOT

a TimE LimiTED pOSiTiON. ThiS iS NOT a jOb fOr

graDUaTES. ThiS iS NOT a waLk iN ThE park.

iT’S a jOb fOr STUDENTS.

www.maErSk.cOm/STUDENTSONLY
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Arkæologiske Silkefund 
langs Silkevejen 
FOREDRAG - Ved mag.art. i forhistorisk  

arkæologi Anne Hedeager Krag

Tid: 25/10 kl. 19.15

Sted: Det nye KUA, lok. 27.0.09

Arr.: Centralasiatisk Selskab,  

www.centralasien.dk

HANDELSVEJE – Kinesisk silke fra Han-

dynastiet  (205 f.Kr. - 220 e.Kr) er kendt fra 

arkæologiske fund i Centralasien og Syrien. 

Senere opstår en selvstændig silkeprodukti-

on i Iran (224-651 e.kr.). Et stort antal silke-

fragmenter er senest fremkommet ved un-

dersøgelser af grave i det nordlige Kauka-

sus. I foredraget vil blive vist eksempler på 

kinesisk, iransk og byzantinsk silke fundet 

langs Silkevejen.

Fra regnorm til anakonda – 
den mandlige bækkenbunds 
funktion
FOREDRAG – Ved Søren Ekman. Mænd er ofte 

blufærdige med hensyn til deres penis, men 

forskning tyder på at mænds rejsningsevne bl.a. 

afhænger af styrken af bækkenbundens muskula-

tur

Tid: 25/10 kl. 16-18

Sted: Rigshospitalet, Psykiatrisk auditorium, Hen-

rik Harpestrengs Vej, opgang 61a

Arr.: Dansk Forening for Klinisk Sexologi og Sex & 

Samfund, www.klinisksexologi.dk,  

www.sexogsamfund.dk

Kierkegaard og hans mor –  
og ‘det dæmoniske’
FOREDRAG – Ved forfatter, cand. mag. Preben 

Lilhav

Tid: 25/10 kl. 19.30

Sted: Kældercafeen, Købmagergade 44,  

Kbh. K.

Arr.: Søren Kierkegaard Selskabet

Capital Region of Denmark with 

service at Rigshospitalet, Ab-

dominal Centre, Clinic of Surgi-

cal Gastroenterology C.

Full announcement: Applica-

tions can not be based on this 

extract. See www.ku.dk/still-

inger and www.laegejob.dk or 

call Faculty, tel.: 3532 7545.

Application deadline: 12/11-07.

Professorship with special 
teaching duties within 
pharmacology
Applications are invited for a 

fixed-term 5-year professorship 

focusing on coordination and 

development of courses and 

other educational offers in 

pharmacology as well as on re-

search within molecular and 

health science, at the Depart-

ment of Neuroscience and Phar-

macology, to commence as soon 

as possible. 

Further information enquiries 

can be made to Head of Depart-

ment Erling Mellerup, tel.: 3545 

6113, e-mail: erling.mellerup@

rh.regionh.dk

Full announcement: Applicati-

ons can not be based on this ex-

tract. See www.ku.dk/stillinger 

or call Faculty, tel.: 3532 7053.

Application deadline: 12/11-07.

TAP-stillinger

AC-stilling fundraising
LIFE, KU, Fakultetsservice, Forsk-

ning og Innovation søger AC-

fuldmægtig til fundraising fra 

1/12-07 eller snarest derefter. 

Stillingen er en fuldtidsstilling 

med 37 timers ugentlig arbejds-

tid. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se på www.kvl.dk/job

Ansøgningsfrist: 15/10-07.

Studentermedhjælpere
Fakultetssekretariatet ved Det 

Samfundsvidenskabelige Fakul-

tet, KU, søger to studentermed-

hjælpere til tiltrædelse snarest 

muligt. Stillingerne er på ca. 10 

timer ugentligt. De nye studen-

termedhjælpere skal være med 

til at udvikle og vedligeholde 

fakultetets databeredskab til 

brug for høringer, afrapporte-

ringer på kontrakter, data-

grundlag for udviklings- og 

strategiopgaver samt fakulte-

tets bidrag til KU’s kvalitetssik-

ringsprojekt osv.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger.

Ansøgningsfrist: 18/10-07.

Kontorfunktionær
Det Naturvidenskabelige Fakul-

tetssekretariat søger kontor-

funktionær. Arbejdsopgaverne 

er budgetopfølgning, bevil-

lingsregistrering og -opfølg-

ning, sekretær for økonomi- og 

personalechefen samt forskelli-

ge mindre sagsområder og ad 

hoc opgaver.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger.

Ansøgningsfrist: 19/10-07.

IT-medarbejder
LIFE, KU, IT-afdelingen søger en 

ny IT-medarbejder. Stillingen er 

på 37 timer ugentlig, og ønskes 

besat 1/11-07 eller snarest der-

efter. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se http://www.life.ku.dk/

job/Ledige-stillinger.aspx.

Ansøgningsfrist: 22/10-07. 

Servicemedarbejder til  
laboratorieglasvask 
LIFE, KU, institut for Produkti-

onsdyr og Heste søger en ser-

vicemedarbejder fra den 1/11-

07 eller snarest derefter. Det er 

en deltidsstilling med 18,5 ti-

mers ugentlig arbejdstid. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

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

der ledige stillinger.

Ansøgningsfrist: 22/10-07.

Studentermedhjælpere til 
Klinisk biokemisk afdeling
Vi søger snarest muligt to stu-

dentermedhjælpere til Klinisk 

biokemisk afdelings molekylær-

genetiske sektion. Begge stillin-

ger er på 15 timer/uge. Arbejds-

opgaverne er registrering af re-

kvisitioner, skrivning og udsen-

delse af prøvesvar, registrering 

og arkivering af prøvesvar, op-

bygning og vedligeholdelse af 

databaser m.m. For yderligere 

information kontakt sekretær 

Kirsten Haagensen, tlf.: 3545 

2216. Ansøgning mærket KB-

studentermedhjælper sendes til 

Rigshospitalet, Klinisk bioke-

misk afdeling, Blegdamsvej 9, 

2100 Kbh. Ø., att. Kirsten Haa-

gensen el. pr. e-mail til kirsten.

haagensen@rh.regionh.dk.

Ansøgningsfrist: 22/10-07.

Regnskabsmedarbejder 
Ved Institut for Økologi på LIFE, 

KU, ønskes en stilling som regn-

skabsmedarbejder (kontorfuld-

mægtig) besat fra 1/11-07 eller 

snarest derefter. Stillingen er en 

fuldtidsstilling med 37 timers 

ugentlig arbejdstid (mulighed 

for kun 30 timer). 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

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

Ansøgningsfrist: 25/10-07. 

Skrivekonsulent til Akade-
misk skrivecenter
Det Humanistiske Fakultet sø-

ger en skrivekonsulent 37 timer 

ugtl. til undervisning og vejled-

ning af fakultetets studerende i 

akademisk skriftlig og mundtlig 

fremstilling, især med fokus på 

studiestartere og specialeskrive-

re. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger 

eller kontakt Fakultetssekretari-

atet, tlf.: 3532 8087.

Ansøgningsfrist: 29/10-07.

Forskningsmedarbejder
Institut for Idræt søger forsk-

ningsmedarbejder på fuldtid.

Medarbejderen skal arbejde 

med SPSS eller andre statistiske 

programmer, med kvalitative 

programmer (Atlas.ti eller N-Vi-

vo), opsætning og tilrettelæg-

gelse af analyser, rapportering 

og præsentation, skalavalide-

ring og kvalificeret assistance til 

forskningsprojekter.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger.

Ansøgningsfrist: 2/11-07.

Støtte

Forskningsstøtte

Novo Scholarship Program-
me in Biotechnology and 
Pharmaceutical Sciences
This programme offers up to 

one-year support of master stu-

dents in their final years at Da-

nish universities working in a 

broad range of disciplines of in-

terest to Novo Nordisk or Novo-

zymes. The students are located 

at the universities working on 

projects defined by the universi-

ty supervisor and the student. 

Only students enrolled at Da-

nish universities and at Lund 

University can apply for these 

scholarships. Written support 

from a contact person at Novo 

Nordisk or Novozymes necessary 

to apply. The scholarship 

amounts to max. 72.000 kr. for 

a full year. It is expected that 

the student does not take on 

paid work during the scholars-

hip. Application form to be ob-

tained from Berit Albrechtsen, 

e-mail: bal@novonordisk.com. 

For further information see 

www.novonordisk.com/science/

fellowships/scholarships.asp.

Application deadline: 1/11-07.

Legater

Københavns Universitets 
fælleslegat
Legatet kan søges af bachelor-, 

kandidat- og konferensstude-

rende indskrevet ved KU. Sidste 

år blev der uddelt 1.072.000 kr. 

i 118 portioner á 4.000–25.000 

kr. På SU-kontoret samt hjem-

mesiden er der opslået en liste 

over hvilke legater fælleslega-

tet omfatter.

Ansøgningsskemaet kan printes 

ud fra http://www.ku.dk/sa/su-

kontor/legat/. Endvidere kan 

det fås på SU-kontoret, Studie-

vejledningen, Fiolstræde 22. På 

ansøgningsskemaet krydses der 

af i feltet for fælleslegat.

Ansøgningsfrist: 1/11-07. 

Lektor cand.mag. Inga 
Svensbos Mindelegat for 
franskstuderende ved KU  
Lektor cand.mag. Inga Svensbos 

Mindelegat uddeles årligt i no-

vember/december måned i por-

tioner à 35.000 kr. Legatet kan 

søges af studerende ved KU 

med fransk som hovedfag, for-

trinsvis bachelorer, til rejse og 

studieophold i Frankrig. For at 

komme i betragtning til legatet 

skal der indsendes skriftlig an-

søgning med oplysning om på-

tænkt anvendelse bilagt karak-

terudskrift og dokumentation 

for indskrivning på KU tillige 

med årsopgørelse for 2005 fra 

told- og skattemyndighederne. 

Se i øvrigt under studievejled-

ning på faget fransks

hjemmeside: http://fransk.

ku.dk/studievejledning/legater/

svensbo/. Send ansøgningen til: 

Advokat Bo Vadt Christensen, 

Valdal Advokatfirma, Øster Alle 

33, 2100 Kbh. Ø

Ansøgningsfrist: 1/11-07.

Lektor A.P. Rossens  
Mindefond
Fonden uddeler i efterårsseme-

stret 2007 en eller flere portio-

ner til tyskstuderende der er 

danske statsborgere og har vist 

selvstændighed og vurderings-

evne på et godt fagligt grund-

lag. Midlerne kan anvendes til 

ophold ved et tysksproget uni-

versitet. Der er i 2007 i alt 

20.000 kr. til rådighed. 

Ansøgninger med alle relevante 

oplysninger sendes til: Lektor A. 

P. Rossens Mindefond, Advokat 

Marianne Fournais, Advokatfir-

maet E. Vinther Andersen – 

Bente Yde Nissen, Clemens Torv 

8, Box 5124, 8100 Århus C.

Ansøgningsfrist: 15/11-07.

Eftermiddagssang
SANG – Temaet er 1800-tallet

Tid: 26/10 kl. 14 

Sted: St. Kannikestræde 8,1. Studenterlokalet

Arr.: Studentermenigheden Indre By,  

www.indreby.org

Kemi, biokemi og farma- 
kologi
KURSUS – Forskningsbibliotekar cand. polyt. 

Christian Boldsen Knudsen introducerer til 

søgning i databasen Chemical Abstracts /Sci-

Finder. Kurset som er gratis, er for alle med 

behov for at foretage søgninger inden for ke-

mi, biokemi og farmakologi

Tid: 26/10 kl. 9.15-10.15 

Sted: KUB Nord, Nørre Allé 49, Kbh. N. 

Tilmeldingsfrist: 23/10 på http:kursus.kb.dk 

Arr.: Københavns Universitetsbibliotek,  

kursus@kb.dk

25. oktober    25. oktober  26. oktober
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Natur- og sundheds- 
videnskab
KURSUS – Bibliotekar Rose Marie Thomsen in-

troducerer til databaserne Web of Science og 

Journal Citation Reports. Kurset som er gratis, 

er for alle med behov for at foretage littera-

tur- og citationssøgninger indenfor natur- og 

sundhedsvidenskab

Tid: 26/10 kl. 14.00-15.30 

Sted: KUB Nord, Nørre Allé 49, Kbh. N. 

Tilmeldingsfrist: 23/10 på http:kursus.kb.dk 

Arr.: Københavns Universitetsbibliotek,  

kursus@kb.dk

Biologi
KURSUS – Seniorforskerne Lisbeth Westerga-

ard Børgesen, Anne Phaff Ussing og Else Ma-

rie Bartels introducerer for biologer til data-

baserne BiosisPreviews og Zoological Records. 

Kurset er gratis 

Tid: 29/10 kl. 9.15-11.15 

Sted: KUB Nord, Nørre Allé 49, Kbh. N. 

Tilmeldingsfrist: 26/10 på http:kursus.kb.dk

Arr.: Københavns Universitetsbibliotek,  

kursus@kb.dk

Kort Nyt

Krabbevæddeløb i
Øresundsakvariet
EFTERÅRSFERIEN – På utallige opfordringer fra både børn og 

voksne arrangerer Øresundsakvariet igen i år krabbefangst og 

krabbevæddeløb i efterårsferien alle hverdage i uge 42 og 44. I 

de to uger kan du desuden opleve seancen Rør ved levende 

havdyr, fodringer af fiskene samt se Galathea-udstillingen 

Monsteret fra dybet – kom og vær forsker for en dag. Krabbe-

løbet foregår ude foran Øresundsakvariets nye indgangsparti 

på en opstillet krabbevæddeløbsbane. Yderligere er der et stort 

krabbebassin hvor du selv får lov til at fiske din krabbe op af 

vandet, og hvor du så efterfølgende på krabbevæddeløbsba-

nen får lov til at heppe på netop din krabbe. Præmier til de 

hurtigste krabber. Man kan desuden få nyttig viden om krab-

bens fascinerende liv i almindelighed. Som noget nyt arrange-

rer Øresundsakvariets dyrepassere, i anledning af efterårsferi-

en, seancerne Havdyrene i Øresund – lær og rør. Kl. 10, 12 og 

14 kan man komme med ind i laboratoriets forundrings- og 

vådrum hvor dyrepasserne fortæller om dyrene i Øresund. Fisk 

og andre havdyr bliver fodret alle hverdage kl. 11, 13 og 15.

Øresundsakvariet er beliggende ved Nordhavnen, Strandpro-

menaden 5, 3000 Helsingør. Tlf.: 3532 1970. Åbningstiderne i 

uge 42 og 44 er kl. 10-17 alle dage. 

26.-29. oktober  29. oktober

Fo
T

o
: 

B
IR

g
IT

 T
h

o
R

E
ll

.

FODRING – På Øresunds-

akvariet kan man i efterårs-

ferien blandt andet se hav-

dyrene blive fodret og røre 

ved en hummer, en krabbe 

eller andre dyr – hvis man 

tør!

Engelsk
sprogrevision
af videnskabelige artikler og 
andre tekster

Skriver du selv dine artikler på engelsk, 
har du måske brug for at få dem redi-
geret sprogligt af en erfaren modersmålsredaktør. 

Oversættelsescentrets engelske sprogrevisorer og 
oversættere er universitetskandidater med engelsk 
som modersmål.

Mail din tekst til os og få et tilbud på pris og 
deadline: oc@hum.ku.dk

Oversættelsescentret tilbyder i øvrigt også almin-
delig oversættelse til og fra de fleste sprog.

OVERSÆTTELSESCENTRET
Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Njalsgade 130, lokale 24.2.58
2300 København S
Tlf. 35 32 85 90
oc@hum.ku.dk
www.oversaettelsescentret.dk

Sygepleje og fysioterapi
KURSUS – Informationsspecialist Susanne Lin-

dow introducerer til litteratursøgning i Cinahl. 

Kurset som er gratis, er for alle med behov for 

at foretage litteratursøgning indenfor syge-

pleje og fysioterapi.

Tid: 29/10 kl. 14.15-15.45 

Sted: KUB Nord, Nørre Allé 49, Kbh. N.

Tilmeldingsfrist: 23/10 på http:kursus.kb.dk 

Arr.: Københavns Universitetsbibliotek,  

kursus@kbdk

Skandinavisk senmiddel- 
alder 
FORELÆSNINGER – Ved bl.a. Christian Troels-

gaard, KU, Jürg Glauser, Tyskland, og Lene 

Liepe, Norge

Tid: 29-31/10

Sted: KUA, lok. 27.1.49

Tilmelding: www.hum.ku.dk/georgbrandes

Arrangør: Georg Brandes Skolen
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Danske bønders brug af  
skrift i senmiddelalderen
FORELÆSNING – Ved Bjørn Poulsen, profes-

sor ved Institut for Historie og Områdestudier, 

Aarhus Universitet 

Tid: 29/10 kl. 9.15-10.00 

Sted: KUA, lok. 27.1.49

Tilmelding: www.hum.ku.dk/georgbrandes 

Arr.: Georg Brandes Skolen

Et signalement af den  
sen-middelalderlige skrift- 
og bogkultur i Skandinavien
FORELÆSNING – Ved Christian Troelsgaard,  

koordinator for Middelaldercentret, KU

Tid: 29/10 kl. 10.15-11.00 

Sted: KUA, lok. 27.1.49

Tilmelding: www.hum.ku.dk/georgbrandes 

Arr.: Georg Brandes Skolen

Från Benedikt till Birgitta.  
Det medeltida klosterfolkets 
praktiska teologi
FORELÆSNING – Ved Alf Härdelin, professor i 

kirkehistorie ved Uppsala Universitet 

Tid: 29/10 kl. 13.30-14.45 

Sted: KUA, lok. 27.1.49

Tilmelding: www.hum.ku.dk/georgbrandes  

Arr.: Georg Brandes Skolen

Jean Gerson og andagten for 
lægfolk, herunder hans ind-
flydelse i Skandinavien
FORELÆSNING – Ved Brian Patrick McGuire,  

professor i historie ved Roskilde Universitet

Tid: 29/10 kl. 14.45-16.00

Sted: KUA, lok. 27.1.49

Tilmelding: www.hum.ku.dk/georgbrandes  

Arr.: Georg Brandes Skolen

PCR for detection of  
Legionella pneumophila sero-
group 1 
FOREDRAG – Ved Ramesh Kuchana, ABMP

Tid: 30/10 kl. 15

Sted: Statens Serum Institut, Kantinen, bygning 

37

Arr.: SSI, Polymorfien

At skrive Skandinaviens  
senmiddelalderlige litteratur-
historie
FORELÆSNING – Ved Jürg Glauser, professor ved 

Deutsches Seminar, Universität Zürich/Basel 

Tid: 30/10 kl. 9.15-11.00 

Sted: KUA, lok. 27.1.49

Tilmelding: www.hum.ku.dk/georgbrandes  

Arr.: Georg Brandes Skolen

Rosenkransen 
FORELÆSNING – Ved Pil Dahlerup, docent, 

Institut for Nordiske Studier og Sprogviden-

skab, KU. Rosenkransen – en kompleks sen-

middelalderlig fornyelse også for litteraturen

Tid: 30/10 kl. 11.15-13.00 

Sted: KUA, lok. 27.1.49

Tilmelding: www.hum.ku.dk/georgbrandes  

Arr.: Georg Brandes Skolen

Folkelig litteratur og kultur i 
senmiddelalderen 
FORELÆSNING – Ved Leif Søndergaard, ad-

junkt, ph.d., Institut for Kultur og Medier, 

Syddansk Universitet 

Tid: 30/10 kl. 14.15-16.00 

Sted: KUA, lok. 27.1.49

Tilmelding: www.hum.ku.dk/georgbrandes 

Arr.: Georg Brandes Skolen

Kort Nyt

Ind i klimakampen
FORSKNING – Skov & Landskab på LIFE er gået ind i den ak-

tuelle klimadebat. I næsten 15 år har Skov & Landskab stude-

ret biodiversitet, skovudvikling, dynamik, svampe og CO2-

regnskab i Suserup Skov ved Sorø. Skoven er Danmarks bedste 

eksempel på urørt skov, og de vigtigste forskningsresultater er 

nu blevet samlet i én og samme bog. Bogen, der er peer-re-

viewed og international videnskabelig, er en sjælden begiven-

hed i forskningens verden. Temaer som CO2-regnskab, klima-

balance og biodiversitet fik også en række journalister fra 

bl.a. TV2 Øst, Politiken og DR’s P1 til at tage en tur til Suserup. 

Bogen Structures and Processes in a Temperate, Deciduous 

Forest Reserve er det foreløbige punktum for otte ph.d.-stude-

rende, en håndfuld forskere og en række specialestuderendes 

forskning i Suserup Skov. Projektleder og lektor Jens Emborg 

Skov & Landskab på LIFE og tidligere ph.d. studerende Katrine 

Hahn fra samme sted, har redigeret bogen der er udgivet ved 

forlaget Blackwell Publishing. Bogen er støttet økonomisk af 

Aage V. Jensens fonde, og kan bestilles på www.amazon.com.

Valgcirkulære
efterårsvalget 2007

Ved Københavns Universitet afholdes oktober 

til december 2007 ordinære valg til repræsen-

tanter for det videnskabelige personale til be-

styrelsen og ph.d.-udvalg, repræsentanter for 

det teknisk-administrative personale til besty-

relsen (samt observatører til akademiske råd 

ved LIFE og FARMA) og repræsentanter for de 

studerende til bestyrelsen, akademiske råd, stu-

dienævn og ph.d.-udvalg.

Valgene afvikles af Valgsekretariatet som brev-

stemmevalg.

Valgene foregår i henhold til Valgstatut for Kø-

benhavns Universitet – se www.ku.dk/valg.

Udskrivelse

15. oktober �00� 
Valgene udskrives. Valgbar og stemmeberetti-

get er enhver, der denne dato og tillige på det 

tidspunkt afstemningen foregår, opfylder de 

fastsatte betingelser for udøvelse af valgret.

29. oktober  29. oktober  30. oktober  30. oktober
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Valggruppe  A  (Det videnskabelige personale):

Valg til bestyrelsen og ph.d.-udvalg

Valggruppe  B  (Det teknisk-administrative personale):

Valg til bestyrelsen, samt ved LIFE og FARMA til akademiske råd

Valggruppe  C  (Studerende):

Valg til bestyrelsen, akademiske råd, bachelor- og kandidatstudienævn,  
deltidsuddannelsestudienævn samt ph.d.-udvalg
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Verden som landskab 
MUSEUMSBESØG – Nordisk landskabsmaleri 

1840-1910

Tid: 30/10 kl. 15

Sted: Statens Museum for Kunst

Arr.: Studentermenigheden Indre By,  

www.indreby.org

Sundhedsvidenskab og  
Biomedicin
KURSUS – Forskningsbibliotekar Lene Borrits, 

forskningsbibliotekar Donald Jerne og første-

bibliotekar Birgit Lange underviser i PubMed/

MEDLINE for begyndere. Kurset er for alle 

med behov for at foretage litteratursøgninger 

inden for sundhedsvidenskab og biomedicin

Tid: 30/10 kl. 9.15-16.00 

Sted: KUB Nord, Nørre Allé 49, Kbh. N.

Tilmeldingsfrist: 16/10 på http:kursus.kb.dk 

Pris: 1.300 kr. (inkl. frokost) 

Arr.: Københavns Universitetsbibliotek,  

kursus@kb.dk

Dinosaur-tektonik 
FOREDRAG – Ved lektor Ole Graversen og Jesper 

Milàn, Institut for Geografi og Geologi, KU  

Tid: 30/10 kl. 15.15  

Sted: Geologisk Museum, Øster Voldgade 5-7 

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

The EU and the Fight Against 
Terrorism 
JEAN MONNET LECTURES – Head of Legal Ser-

vice Lykke Sørensen, Danish Security Intelligence 

Service

Tid: 31/10 kl. 12.15 – 14.00

Sted: CSS, room 2.1.12

Arr.: Department of Political Science

Andagtens iscenesættelse i 
dansk vægmaleri
FORELÆSNING – Ved Søren Kaspersen, lektor 

ved Afdeling for Kunsthistorie, KU 

Tid: 31/10 kl. 9.15-11.00

Sted: KUA, lok. 27.1.49

Tilmelding: www.hum.ku.dk/georgbrandes  

Arr.: Georg Brandes Skolen

Kroppens och könets  
ikonografi i nordisk  
senmedeltid
FORELÆSNING – Ved Lena Liepe, professor i 

kunstvitenskap, Universitetet i Tromsø 

Tid: 31/10 kl. 11.15-13.00

Sted: KUA, lok. 27.1.49

Tilmelding: www.hum.ku.dk/georgbrandes  

Arr.: Georg Brandes Skolen

Valglister

��. oktober. – �. november �00�
Valglister fremlægges til gennemsyn på PUNKT 

KU og i Valgsekretariatet.

Indsigelse over forkert eller manglende opta-

gelse på valgliste indgives til Valgsekretariatet 

på klageblanketter, der fås på Valgsekretaria-

tet eller udskrives fra www.ku.dk/valg

Ved klage over manglende optagelse på valgli-

sterne skal personnummer oplyses for at kla-

gen kan behandles. Ved klage over forkert op-

tagelse på valglisterne skal enten personnum-

mer eller valgnummer oplyses.

�. november �00� kl. 1�.00
Sidste frist for klager over manglende eller for-

kert optagelse på valglister. Klager sendes eller 

afleveres til Valgsekretariatet.

5. november �00� kl. 1�.00
Endelige valglister fremlægges i Valgsekretari-

atet og på PUNKT KU. Herefter kan der ikke 

klages over valglister, men egentlige fejl og 

mangler rettes i videst muligt omfang, så læn-

ge det er praktisk muligt.

Kandidatanmeldelser og  
forbund

�. november �00� kl. 1�.00
Sidste frist for kandidatanmeldelse. Anmeldel-

serne skal afleveres til Valgsekretariatet. Kandi-

datanmeldelser kan kun foretages på de særli-

ge anmeldelsesblanketter, der kan udskrives 

fra hjemmesiden, www.ku.dk/valg eller udleve-

res i Valgsekretariatet. 

Kandidatanmeldelser skal være personligt un-

derskrevet af kandidaterne, som herved bin-

dende erklærer sig villige til at modtage valg. 

Kandidatanmeldelser skal være påført navne 

og underskrifter fra stillere. Kandidatanmeldel-

ser til bestyrelsen skal være underskrevet af 

mindst 25 stemmeberettigede stillere. Kandida-

tanmeldelser til akademiske råd skal være un-

derskrevet af et antal stillere svarende til 

mindst 1/10 af samtlige stemmeberettigede, 

dog kræves højst 25. Kandidatanmeldelser til 

studienævn og ph.d.-udvalg skal være under-

skrevet af et antal stillere svarende til mindst 

1/10 af samtlige stemmeberettigede, dog kræ-

ves højst 10.

Kandidaterne er selv stillere for listen. Kandi-

datanmeldelsen skal desuden være påført såvel 

kandidaternes som stillernes valgnummer. 

Valgnummeret kan ses på valglisten.

Af hensyn til muligheden for at supplere i valg-

perioden bør der altid opstilles flere kandida-

ter end det antal, der skal vælges.

�. november �00� kl. 1�.00
Kandidaternes navne offentliggøres på Valgse-

kretariatets hjemmeside, www.ku.dk/valg. Nav-

nene kan desuden ses i Valgsekretariatet.

1�. november �00� kl. 1�.00
Sidste frist for indsigelse mod kandidaterne. 

Indsigelser skal være skriftlige og begrundede. 

Sidste frist for tilbagekaldelse af kandidatan-

meldelser. Alle kandidater på anmeldelsen skal 

skriftligt erklære sig enige i, at anmeldelsen til-

bagekaldes.

Sidste frist for anmeldelse af liste- eller valgfor-

bund. Ved anmeldelse af forbund anvendes en 

særlig blanket, der udskrives fra hjemmesiden 

www.ku.dk/valg eller fås i Valgsekretariatet. Li-

steforbund kan indgås mellem to eller flere li-

ster eller listeforbund. Valgforbund kan indgås 

mellem lister og listeforbund og mellem flere 

listeforbund. Anmeldelserne skal være påført 

personlig underskrift fra samtlige kandidater 

på de pågældende lister. 

 

Afstemning

�. december �00�
Valgmaterialet udsendes.

�. – 1�. december �00�
Afstemningen foregår.

1�. december �00� kl. 1�.00
Sidste frist for at klage over manglende eller 

forkert stemmemateriale. Klagen indgives per-

sonligt og skriftligt til Valgsekretariatet. Ved 

klage over forkert stemmemateriale skal det 

udsendte stemmemateriale samtidig afleveres. 

1�. december �00� kl. 1�.00
Sidste frist for personlig aflevering af stemme-

sedler. Stemmesedler, der modtages med po-

sten frem til og med 18. december 2007 anses 

for rettidigt indkommet.

Offentliggørelse af valg- 
resultat, klage over valg og  
tiltrædelse

�0. december �00� kl. 1�.00
Valgresultatet meddeles ved et offentligt mø-

de i Udvalgsværelse 1, Frue Plads, Port A, ind-

gang O. Har sideordnet opstillede kandidater 

fået lige mange stemmer, og kan ikke alle op-

nå valg, foretages lodtrækning ved dette mø-

de. Valgresultatet offentliggøres efterfølgende 

på Valgsekretariatets hjemmeside, www.ku.dk/

valg.

��. december �00� kl. 1�.00
Sidste frist for at klage over valgresultatet. 

Skriftlig og begrundet klage skal afleveres til 

Valgsekretariatet.

1. januar �00�
De nyvalgte repræsentanter til bestyrelsen og 

ph.d.-udvalg tiltræder.

1. februar �00�
De nyvalgte repræsentanter til akademiske råd 

og studienævn tiltræder.

30. oktober    30.-31. oktober  31. oktober

FODSPOR – I Utah har man fundet nogle 200 

millioner år gamle dinosaurfodspor. Ved at for-

tolke timingen og udstrækningen af deforma- 

tionerne rundt om dinosaurfodsporene er  

det muligt at rekonstruere gangmønsteret hos  

dinosauren der har sat sporet.
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Allegorien som livs- och 
lärospegel hos Albertus  
Pictor  
FORELÆSNING – Ved Pia Melin, ph.d., Stock-

holms Universitet. Albertus Pictor var kirkema-

ler og stockholmsmaler i anden halvdel af 

1400-tallet 

Tid: 31/10 kl. 14.15-16.00

Sted: KUA, lok. 27.1.49

Tilmelding: www.hum.ku.dk/georgbrandes  

Arr.: Georg Brandes Skolen

Naturvidenskab
KURSUS – Forskningsbibliotekar cand. polyt. 

Christian Boldsen Knudsen introducerer til 

søgning efter patenter inden for naturviden-

skab. Kurset er gratis

Tid: 31/10 kl. 9-10 

Sted: KUB Nord, Nørre Allé 49, Kbh. N.

Tilmeldingsfrist: 25/10 på http:kursus.kb.dk 

Arr.: Københavns Universitetsbibliotek,  

kursus@kb.dk

Identiteter og Picturing  
Scandinavia
SEMINAR – Oplæg ved Peter Madsen, Vibeke A. 

Pedersen, Anna Smedberg Bondesson, Bergur 

Moberg Rønne, Tuula Eskeland, Bente Rosenbeck 

og Rikard Schönström

Tid: 31/10 kl. 14.15-17.00

Sted: Det nye KUA, Njalsgade 120, aud. 23.0.49

Arr.: Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Cochrane Library
KURSUS – Forskningsbibliotekar Lene Borrits, 

forskningsbibliotekar Donald Jerne og første-

bibliotekar Birgit Lange introducerer til litte-

ratursøgning

Tid: 31/10 kl. 13-17 

Sted: KUB Nord, Nørre Allé 49, Kbh. N.

Tilmeldingsfrist: 17/10 på http:kursus.kb.dk 

Pris: 400 kr. 

Arr.: Københavns Universitetsbibliotek,  

kursus@kb.dk

Opfattelsen af døden i Nord- 
og Sydeuropa – diakronisk 
og synkronisk set
FOREDRAG – Ved Janet Ferrari Wanseele 

Tid: 31/10 kl. 13-15

Sted: KUA lok. 25.0.28. 

Arr.: Institut for Engelsk, Germansk og Ro-

mansk

Kort Nyt

Mad, medicin og filosofi
PH.D.-KURSUS – Hvad bestemmer det vi spiser? Instinkt, kultur, religion eller videnskab? 

Hvor vigtig er mad for menneskets sundhed, og hvad betyder kultur og religion for hvad vi 

forstår som sundt? Fødevarer og kosttilskud der tidligere kun kunne fås i bestemte egne af 

verden sælges nu over hele kloden. Spisevaner er bestemt af mere end tilgængelighed, 

teknologi og videnskab. Kultur, religion og  filosofiske opfattelser af naturen og menne-

skekroppen spiller også en betydelig rolle. Ph.d.-kurset finder sted fra 26/11 til 14/12. Kur-

set foregår i København, Hong Kong og Kina og er tilrettelagt af Per Sangild, Det Bioviden-

skabelige Fakultet, Niels H. Gregersen, Det Teologiske Fakultet samt Jennifer Wan, Univer-

sity of Hong Kong. Kurset administreres af forskeruddannelsesprogrammerne FOOD og The 

Research School for Religion & Society. Det er muligt at tage kurset samlet eller udelukken-

de deltage i de aktiviteter der foregår i Danmark.

For yderligere oplysninger se www.lmcfood.dk eller kontakt Lars Holm Rasmussen på  

LHR@LIFE.KU.DK .

Studenterorkester
MUSIK – Så spiller SymfUni igen. Efter sidste års gode oplevelser der endte i 2 succesfulde 

koncerter, er vi klar igen – nu med nyt repertoire, nye koncerter på programmet og endnu 

flere medlemmer. I år er temaet Musik fra scenen – vi spiller Peer Gynt og Carmen, og des-

uden en ouverture af Beethoven. Vi spiller på Gammeltorv til Kulturnatten 12/10 og spiller 

desuden to koncerter i begyndelsen af december. SymfUni opstod i slutningen af 2006 med 

udgangspunkt i studerende fra KU der ønskede at mødes om en fælles interesse: Musik. 

Målet har været at skabe et klassisk symfoniorkester på de præmisser vi som studerende 

har. Orkesteret er derfor for alle der måtte have lyst til at spille musik i fællesskab med an-

dre, på tværs af studieretninger og årgange. Orkesteret har i øjeblikket over 30 medlem-

mer, men der er stadig plads til flere. 

For yderligere oplysninger kontakt Kasper Teglgaard Koch tlf.: 2984 7215, e-mail: Kasper-

koch@stud.ku.dk. 

har du en tone i livet?
KOR – Hvis du har en tone i livet, så syng med i PharmaSingers. Vi er et kor for alle stude-

rende og ansatte på KU hvor eneste kriterium for at udfolde dit talent er at du kan ramme 

en tone eller to. Vi har et meget bredt repertoire og under ledelse af vores dirigent synger 

vi bl.a. Queen, Det Brune Punktum, ABBA, Stevie Wonder og Billie Holiday. Vi øver hver 

mandag kl. 16.15 – 18.15 i lok. U4 på FARMA. Netop nu søger vi nye engagerede medlem-

mer. Du er velkommen til at møde op når vi øver. 

Kontakt Anton Pottegård, e-mail: potte86@hotmail.com eller Vibeke Lynge Jensen,  

e-mail: vibekelynge@gmail.com.

31. oktober  31. oktober    31. oktober

nemsyn hos Mikala Heckscher, 

e-mail: mikala@geol.ku.dk. 

Relative sea-level changes 
of the Littorina Sea recor-
ded by sedimentological, 
biological and geochemical 
parameters in an east  
Danish lake and an ancient 
lagoon
Kandidat: Signe Ulfeldt Hede.

Tid: 31/10 kl. 13.

Sted: Institut for Geografi & Ge-

ologi, aud. A, område 3, 3. sal. 

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn hos Mikala Heckscher, 

e-mail:

mikala@geol.ku.dk. 

Samfundsvidenskab

Color appearance during  
binocular rivalry and  
permanent suppression 
Kandidat: Cand.psych. Jens 

Christiansen.

Tid: 25/10 kl. 14.

Sted: CSS, Øster Farimagsgade 

5, 1353 Kbh. K, lok. 1.1.18.

Afhandlingen: Det vil være mu-

ligt at erhverve et eksemplar 

ved henvendelse til Institut for 

Psykologi, CSS, Øster Farimags-

gade 5, 1353 Kbh. K.

 

Euroscepticism. A Concep-
tual Analysis and a Longitu-
dinal, Cross-Country Exami-
nation of Public Scepticism 
Towards the European  
Union 
Kandidat: MA Catharina Umar 

Sørensen.

Tid: 2/11 kl. 14.

Sted: CSS, Øster Farimagsgade 

5, lok. 4.2.27.

Afhandlingen: Det vil være mu-

ligt at købe et eksemplar ved 

henvendelse til Akademisk Bog-

handel, CSS, Øster Farimagsga-

de 5, 1353 Kbh. K.

Forsvar

Disputatsforsvar

Sundhedsvidenskab

Dyspepsia in primary care 
and the role of empiric pro-
topump inhibitor treatment
Doktorand: Speciallæge i almen 

medicin Villy Meineche Schmidt.

Tid: 16/10 kl. 13.

Sted: Medicinsk Museion, Bred-

gade 62, Kbh. K.

 

Ph.d.-forsvar

Biovidenskab

Control of schistosomiasis 
and soil transmitted hel-
minthiasis among school-
age children in north-
eastern Tanzania
Kandidat: Khalid Mohamed 

Massa.

Tid: 26/10 kl. 11.

Sted: Centre for Health Re-

search and Development

Dept. of Veterinary Pathobiolo-

gy, Jægersborg Allé 1D, Char-

lottenlund.

Naturvidenskab

MBE grown nanorods and 
nanoplates
Kandidat: Martin Aagesen.

Tid: 22/10 kl. 13.15.

Sted: Aud. 5, H.C. Ørstedinsti-

tuttet, Universitetsparken 5.

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn på HC Ørstedinstituttet, 

Bygning D, 2. sal, lok. D210.

Environmental application 
of iron-corrosion products: 
A study of iron monosulfide 
and green rust
Kandidat: Eva Birgitte Hansson.

Tid: 26/10 kl. 13.15.

Sted: Institut for Geografi & Ge-

ologi, aud. 1, område 5, 2. sal. 

Afhandlingen: Ligger til gen-

TVÆRFAGLIGHED – På se-

minaret diskuterer en række af 

deltagerne i forskningsprojek-

tet Identiteter og Picturing 

Scandinavia hvordan forsk-

ningsprojektet kan udvikles på 

tværs af fag og fakulteter. Fo
T

o
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Studentermenighedens  
generalforsamling 
MØDE – Valg til bestyrelsen. Dagsorden fin-

des på www.hum.ku.dk/sma

Tid: 1/11 kl. 17

Sted: KUA, lok. 24.0.26 

Arr.: Studentermenigheden på Amager

 
Kvinder i kunsten 
DEBAT – Kvindelige billedkunstnere og kunst-

formidlere fra Unge Kunstnere & Kunstfor-

midlere fortæller om det at agere i en verden 

der pr. tradition har været en mandeverden

Tid: 1/11 kl. 19-21

Sted: Studenterhuset, Købmagergade 52,  

Kbh. K. 

Arr.: Foreningen Kvindelige Akademikere

Sproget.dk – indgangen til  
det danske sprog
FORELÆSNING – Ved Laurids Kristian Fahl, re-

daktør på Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 

og Ida Elisabeth Mørch, informationsmedarbejder 

på Dansk Sprognævn

Tid: 1/11 kl. 19.30

Sted: Det nye KUA, lok. 27.0.17.

Arr.: Selskab for Nordisk Filologi

Bekendelsernes tid
FOREDRAG – Ved forfatter og teolog Jørgen I. 

Jensen

Tid: 1/11 kl. 20

Sted: Trinitatis Sognehus, Pilestræde 67

Arr.: Studentermenigheden Indre By,  

www.indreby.org

Islandske navne i dansk  
oversættelse 
SEMINAR – Ved cand.mag. Kim Lembek

Tid: 2/11 kl. 14.15 – 16.00

Sted: Det nye KUA, Njalsgade 136, Kbh. S., lok. 

27-4-04

Arr.: Afdeling for Navneforskning, Nordisk Forsk-

ningsinstitut

Navne

Overlæge Rigmor Højland Jensen ny professor i hovedpine 

Overlæge dr. med. Rigmor Højland Jensen der er leder af 

Dansk Hovedpine Center, er udnævnt til professor i hoved-

pinesygdomme og neurologisk smerte ved Glostrup Hospi-

tal og KU. Hun har været med til at etablere landets første 

center for hovedpinesygdomme, arbejdet aktivt for at ka-

ste forskningsmæssigt lys over folkesygdommen hovedpine og samtidig ud-

viklet og forbedret behandlingsmulighederne for patienter med hovedpi-

ne. Tiltrædelsesforelæsningen foregår 9/11. 

Professor Michael Gjedde Palmgren med i det  
nye grundforskningscenter PUMPKIN
Professor Michael Gjedde Palmgren fra Institut for Plante-

biologi ved LIFE på KU skal samarbejde med molekylærbio-

loger fra Aarhus Universitet inden for et nyligt oprettet 

grundforskningscenter ved navn PUMPKIN. Professor Poul 

Nissen fra Molekylærbiologisk Institut ved Aarhus Universitet leder centret 

som er blevet oprettet med støtte fra Danmarks Grundforskningsfond. 

Centrets primære formål er at undersøge biologiske pumpers struktur og 

funktion - en viden som kan have afgørende betydning for forståelsen af 

en række sygdomme hos mennesker, og hvordan visse typer medicin virker 

i kroppen. Michael Gjedde Palmgren har i længere tid forsket i pumpernes 

funktion hos planter og har vist, at pumpernes evne til at transportere stof-

fer rundt i planten har stor betydning for dens velfærd og evne til at vokse 

under krævende forhold. PUMPKIN blev officielt indviet på Aarhus Univer-

sitet 21/9, men for at fejre Institut for Plantebiologis andel af det nye 

grundforskningscenter, vil der 6/11 være en uformel forelæsning af profes-

sor Michael Gjedde Palmgren med efterfølgende reception. Arrangemen-

tet bliver afholdt på Institut for Plantebiologi, Thorvaldsensvej 40, 1871 

Frederiksberg, opgang 8, 1. sal, lok. 167, kl. 14. 

Bevilling på �,� mio. kr. til nye målemetoder  
af urinveje
Professor, overlæge dr. med. Gunnar Lose, Gynækologisk 

afdeling ved Glostrup Hospital har modtaget 2,2 mio. kr. til 

at videreudvikle målemetoden urethral reflektometri. Me-

toden er udviklet på Gynækologisk afdeling på Glostrup 

Hospital og bruges til at måle trykket i kvinders urinrør. Den nye bevilling 

skal bruges til at ændre metoden, så den bl.a. kan bruges til at foretage 

målinger i det mandlige urinrør, hvilket kan få betydning for diagnostik og 

valg af behandling hos mænd med urinvejsdysfunktioner. Bevillingen er 

modtaget fra Holger K. Christiansens arv og skal bl.a. bruges til at etablere 

1-2 ph.d. studier. 

31. oktober  1.-2. november  2. november  2.-3. november

Navnestof: Indlæg ved jubilæer, runde fødselsdage, udnævnelser,  

donationer og dødsfald kan sendes til redaktionen inden deadline for 

meddelelser – e-mail: uni-avis@adm.ku.dk.

Magi
ÅRSMØDE – Oplægsholderne er Susan 

Greenwood, Inger Sjørslev, Øivind Eikrem, Kirsten 

Thisted, Karen-Lise Salamon, Maria Louw, Jesper 

Sørensen, Kirsten Marie Raahauge, Sidsel Busch

Tid: 2/11-3/11

Sted: KUA, aud. 23.0.50 og 23.0.49

Tilmelding: www.etnografiskforening.dk. 

Arr.: Dansk Etnografisk Forening og Antropolog-

foreningen 

Improved tools in the fight 
against TB
FOREDRAG – For Forskere og studerende inden-

for det immunologiske område med interesse i 

vaccineforskning og infektionsimmunologi  

Tid: 2/11 kl. 14-15 

Sted: Statens Serum Institut, Artillierivej 5, Møde-

lokale 1+2, Bygning 89, Kbh. S.Arr.: Center for 

Vaccineforskning, Statens Serum Institut 

Mark Twain, Race, and  
Huckleberry Finn
GÆSTEFORELÆSNING – Ved professor  

Shelley Fisher Fishkin, Stanford University 

Tid: 2/11 kl. 11-13

Sted: KUA lok. 15.1.30A

Arr.: Department of English, Germanic and  

Romance Studies

BIOSA
KONFERENCE – Øv dig på at præsentere dine 

forsøgsresultater eller andet du har lyst til, og 

lær andre biotekstuderende at kende

Tid: 3/11 – 4/11

Sted: Sankt Helene kursuscenter i Tisvildeleje

Tilmelding: E-mail: tilmelding@biosa.org

Pris: 200 kr. og kræver medlemskab af BIOSA 

Arr.: Biotech Students’ Association,  

www.biosa.org
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Det juridiske klima
EN ASSOCIATIONSTEST vil næppe som det første 
resultat føre til at ordet klima optræder i sammen-
hæng med jura. I de tilfælde hvor jura fører tankerne 
hen på klima, må det antages at det er juratiden som 
udløser associationen. I øvrigt – og måske ikke helt 
uden sammenhæng – en tidsalder hvor dinosaurerne 
var den dominerende dyreart og klimaet var varme-
re end det er i dag. Klima og jura hører imidlertid 
sammen i andet og mere end historisk betydning. 

THE HEAT IS ON! Det var titlen på KUs klimasym-
posium mandag den 8. oktober. Et symposium der 
vil blive fulgt op af mange andre ’klima-initiativer’ 
på Københavns Universitet frem til FN’s klimatop-
møde i København i 2009. Initiativernes omdrej-
ningspunkt er ’klimaforskningens verdenskongres’ 
(International Scientific Sustainability Congress) i 
marts 2009 hvor tusindvis af forskere fra ind- og ud-
land samles i København for at give deres bud på 
hvor der skal sættes ind hvis klimaet ikke skal for-
værres. En kongres hvor juridiske forskere vil delta-
ge sammen med forskere fra alle andre faglige disci-
pliner. 

EN SATSNING AF DEN TYPE som KU har valgt at 
påtage sig, kræver en stor indsats fra alle fakulteter. 
Denne indsats vil blive gjort på hele KU både fagligt 

og administrativt, og den vil omfatte såvel forskning 
som uddannelse, formidling og erhvervssamarbejde. 

Det Juridiske Fakultet er allerede engageret i pro-
cessen og vil blive det yderligere i de kommende år. 
For Juras vedkommende vil satsningen således få 
væsentlig betydning. Blandt de nuværende initiati-
ver skal to fremhæves:

FOR DET FØRSTE er et større antal forskere alle-
rede i forbindelse med tema-pakke processen blevet 
en del af den såkaldte temaklynge 1 der vil etablere 
et Sustainability Center. Det Juridiske Fakultet hilser 
centret velkomment, og både ledelse og forskere 
glæder sig til samarbejdet med de øvrige fakulteter 
der deltager i centret. Centerdannelsen er den fore-
løbige kulmination på en bemærkelsesværdig og på 
alle måder inspirerende proces hvor forskere på 
tværs af etablerede faggrænser og strukturer har 
mødt hinanden for lade nye, fælles forskningsprojek-
ter opstå. Det nye KU har med denne og alle de an-
dre temaklynger demonstreret én af de markante 
fordele ved at have stor forsknings- og uddannelses-
mæssig spændvidde. 

DET FORHOLD at juraen sammen med mange an-
dre fagdiscipliner vil finde sin naturlige plads i cen-
tret, er klart udtryk for at løsningen af verdens kli-

maproblemer kræver nye tilgangsvinkler. Der findes 
ikke én videnskab som har svar eller løsninger på al-
le problemstillinger. Forholdene er så komplekse at 
al eksisterende viden må samles om ét fælles mål. 
Klimaet er både vådt og tørt!

FOR DET ANDET vil Det Juridiske Fakultet i for-
bindelse med klimasatsningen i samarbejde med det 
øvrige KU og deltagerne i den internationale alliance 
IARU arrangere et forhandlingsspil hvor deltagerne 
fra hele verden på forhånd forhandler Københavner-
protokollen på plads. Fakultetet har mange års gode 
erfaringer med processpil og glæder sig til at arran-
gere et forhandlingsspil. Det bliver spændende at se 
om forhandlingsviljen blandt de personer der skal 
forhandle Københavner-protokollen på plads er lige 
så stor som den vi håber af finde hos de studerende. 

ALLE ER ENIGE om at klimaet kræver opmærk-
somhed og kvalificeret analyse. På KU er klimaforan-
dringerne i mere end én forstand efterhånden trængt 
ud i alle dele af organisationen. Efteråret er over os, 
men i ånden er vi ved at lægge vinterens kulde bag 
os og begive os ud i foråret. 

» Der findes ikke én videnskab som har svar eller  
løsninger på alle klimaproblemstillinger. Forholdene  
er så komplekse at al eksisterende viden må samles  
om ét fælles mål. Klimaet er både vådt og tørt!« Af dekan Henrik Dam, 

Det Juridiske Fakultet 




