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Ansatte frygter udliciterering
Fra næste år skal private leverandører have mulighed  

for at byde på en lang række opgaver på Københavns  

Universitet. Læs side �

Kampvalg til bestyrelsen
Mens de eksterne medlemmer til bestyrelsen allerede er  

udpeget, bliver der kamp om pladserne til de studerende  

og ansatte. Læs side �

Årets Harald
Efter blot et års ansættelse har professor i statskundskab  

Peter Kurrild-Klitgaard allerede vundet prisen som Årets  

Underviser. Læs side 10-11

Mille Buch-Andersen blev efter pres 
fra dR’s ledelse bedt om at trække 

sit speciale om ledelsesproblemer 
i Radiosymfoniorkestret tilbage. 

Et generøst tilbud fra Socio-
logisk Institut – eller magt-

fordrejning og censur? 
Læs side �-�

Magtens 
mislyd
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MILJØundersØgeLse

Af Claus Baggersgaard

Er du blevet mobbet af din un-
derviser? Har du fået den nød-
vendige hjælp til at løse per-
sonlige eller faglige proble-
mer? Er indeklimaet i orden? 
Kan du overhovedet se tavlen i 
undervisningslokalet? Og 
hvad synes du om farverne på 
væggene?

Den 19. november dumper 
en e-mail ind med en række 
spørgsmål om undervisnings-
miljøet på samtlige 42.000 
studerendes mail på Køben-
havns Universitet (KU) som de 
kan åbne via PUNKT KU. Det 
gør det ifølge arbejdsmiljøkon-
sulent Anette Tørning til den 
største undersøgelse af sin 
slags herhjemme.

»Undersøgelsen koncentre-
rer sig om rammerne for un-
dervisningen, men går ikke 
ind i indholdet. Formålet er at 
afdække om der er steder hvor 
undervisningsmiljøet er så 
dårligt at det kræver at der gø-

res noget ved problemerne,« 
siger Anette Tørning.

Foretrækker lovstramning
Pia Mejdahl Daugbjerg, for-
mand for Studenterrådet, glæ-
der sig over at der langt om 
længe kommer en gennemgri-
bende undersøgelse af de stu-
derendes forhold. Undervis-
ningsmiljøloven har siden 
2001 krævet at uddannelsesin-
stitutioner gennemfører un-
dervisningsmiljøvurderinger 
(UMV) hvert tredje år, men ar-
bejdsmiljøsektionens opgørel-
se viser at der kun enkelte ste-
der er gennemført en UMV 
mens flere af institutterne og 
fakulteterne endnu ikke har 
lavet en undersøgelse. 

Pia Mejdahl Daugbjerg er 
skeptisk overfor om der er vilje 
på KU til at afsætte de nødven-
dige midler til at forbedre for-
holdene hvis det viser sig at de 
studerende er utilfredse.

»Vi foretrækker at politiker-
ne laver en reel lov med klare 
standarder for hvad vi som 
studerende kan udsættes for. 

Det er ikke godt nok at det af-
hænger af KU´s gode vilje og 
økonomiske formåen om der 
gøres noget eller ej,« siger 
hun.

Et af de studerendes eksem-
pler på at KU åbenbart ikke ta-
ger deres forhold alvorligt, er 
at der er indrettet læsepladser 
i kælderen på Center for Sund-
hed og Samfund. Arbejdsmil-
jøloven forbyder at lokalerne 
bruges til kontorer for de an-
satte, men de er altså gode nok 
til de studerende. Troels 
Østergaard Sørensen, dekan 
på Det Samfundsvidenskabeli-
ge Fakultet, har tidligere afvist 
at nedlægge de omstridte læ-
sepladser.

Mangel på respekt
Ole Juhl, leder af Dansk Cen-
ter for Undervisningsmiljø, et 
uafhængigt statsligt organ der 

Bliver du mobbet  
på dit studium?

arbejder for at sikre et godt 
undervisningsmiljø, bekræfter 
at lovgivningen ikke beskytter 
de studerendes undervisnings-
miljø i samme udstrækning 
som de ansattes arbejdsmiljø. 
Det forventes at uddannelses-
institutionerne overholder lan-
dets lovgivning, det vil sige 
gennemfører de obligatoriske 
undervisningsmiljøundersø-
gelser og udarbejder hand-
lingsplaner, men der er ingen 
sanktioner hvis de ikke gør 
det, som det er tilfældet med 
arbejdsmiljøloven. Ifølge Ole 
Juhl har Syddansk Universitet 
allerede gennemført en stor 
UMV-undersøgelse og er i fuld 
gang med sin anden.

Han mener at eksemplet 
med læsepladser i kælderen på 
CSS viser at det er ønskeligt at 
der udformes klare undervis-
ningsmiljøstandarder i loven.

»Det vidner ikke om respekt 
over for de studerende. De er 
jo også mennesker på linje 
med de ansatte, så universite-
tet burde anstændigvis bruge 
de samme standarder som i ar-
bejdsmiljøloven, siger Ole 
Juhl.

er viljen der?
Niels Valdemar Vinding der er 
studenterrepræsentant i UMV-
arbejdsgruppen mener at den 
store udfordring bliver at en-
gagere de studerende så man 
får så mange som muligt til at 
svare på spørgsmålene og tvin-
ger ledelsen til at løse proble-
merne.

»Det er helt forkasteligt at 
afdække et problem og ikke 
gøre noget ved det, så vi må 
sikre at der lyder et ramaskrig 
fra de studerende hvis det 
sker,« siger han.

Kort nyt

Samtlige 42.000 studerende bliver for første 

gang nogensinde spurgt om hvordan det er 

at læse på Københavns Universitet

Retningslinier for valgavis
SÆRTILLÆG – Universitetsavisen nummer 15, som udkommer 

30. november, vil indeholde en særlig valgavis. Hver liste der 

stiller op til kampvalg, vil her få mulighed for at præsentere sig 

selv. Valgavisen stiller en halv side til rådighed til hver liste/or-

ganisation, Studenterrådets lister får tilsammen to sider.

Listerne bestemmer suverænt selv hvad der skal stå på den be-

grænsede spalteplads mens Universitetsavisens grafiker sørger 

for den pænest mulige opsætning. 

En halv side fylder i ren råtekst 5.000 enheder med mellemrum. 

En god tommelfingerregel er dog at bruge cirka halvdelen af 

pladsen til tekst og den anden halvdel til overskrifter og illustra-

tioner. 

Materialet skal være redaktionen i hænde senest mandag den 

19. november klokken 12.00 og sendes med e-post til uni-avis@

adm.ku.dk

Yderligere oplysninger: Valgsekretariatet, tlf.3532 2809; KU-

valg@adm.ku.dk; www.ku.dk/valg

VALgMØde – Alle pladser var besat da Kø-

benhavns Universitet holdt  valgmøde og panel-

debat for de unge vælgere med Mette Frederik-

sen (S), Lars Løkke Rasmussen (V), Per Stig Møl-

ler (K), Gitte Seeberg (NA), Kristian Thulesen 

Dahl (DF), Margrethe Vestager (R), Villy Søvndal 

(SF), Rune Lund (EL) og Bodil Kornbek (KD). 

KU-nedtur på rankingliste
WORLD RANKING – Københavns Universitet (KU) oplever en 

gevaldig rutchetur på den årlige rankingliste over verdens bed-

ste universiteter fra Times Higher Education Supplement, THES. 

Mens KU sidste år var nummer 54 i verden, er det i år vurderet 

til at være nr. 93 på verdensplan og nr. 34 i Europa. KU er der-

med sammen med svenske Uppsala Universitet (nummer 71) de 

to eneste universiteter i Skandinavien der ligger blandt verdens 

100 førende universiteter. 

Ifølge KU´s rektor Ralf Hemmingsen skal man være varsom med 

at sammenligne resultaterne fra år til år. I år har THES fx æn-

dret en del i opgørelsesmetoden. Bl.a. bliver oplysninger om ci-

tationer trukket fra en anden database af tidsskrifter end tidli-

gere, ligesom antallet af forskere ved hver institution udregnes 

på en ny måde. Ændringerne i metoden er medvirkende til at 

universiteternes placering kan variere en del fra tidligere år, li-

gesom fx teologi, humaniora og jura ikke er godt dækket i cita-

tionsanalyserne. 

KU scorer højt på kvalitetsbedømmelsen i peer-review, men lavt 

i ratio mellem studenter og undervisere hvor KU har få undervi-

sere i forhold til studenter. Aarhus Universitet (nr. 114) og Dan-

marks Tekniske Universitet (nr. 130) scorer til gengæld højt på 

denne parameter. En forklaring kan være at de to har indarbej-

det det videnskabelige personale fra de sektorforskningsinstitu-

tioner de blev fusioneret med ved årsskiftet i deres data så de 

dermed har fået flere undervisere i forhold til antallet af stude-

rende. 

Læs mere på www.topuniversities.com

Virtuel valgkamp på KU
REPLAY – Har du ikke fået nok af tre ugers valgkamp og ærgrer 

dig over at du ikke fik plads til det store valgmøde i Festsalen fre-

dag den 9. november, kan du stadig nå at se seancen i universite-

tets helt nye, virtuelle Festsal. Bare klik dig ind på www.virtuel.ku.

dk, og hør hvad partierne sagde om universiteternes fremtid, SU’en 

og skattepolitikken. Klikker du videre til ValgBaren, er der ’voxpop’ 

med studerende, KU’s valgeksperter og nogle af paneldeltagerne. 

Hør fx hvad Rune Lund mener om SAMF’s nye lokaler på Kommu-

nehospitalet – og hvilke emner Per Stig Møller savnede i debatten.

Se også Synspunkt side 13

Ifølge arbejdsmiljøkonsulent 
Anette Tørning består den stør-
ste del af arbejdet med under-
søgelsen netop i at udarbejde 
handlingsplaner og følge op på 
dem ude på de enkelte fakulte-
ter og institutter. Hvert enkelt 
fakultet er derfor i gang med at 
etablere sin egen UMV-organi-
sation der skal arbejde med lø-
se de konkrete problemer.

Prorektor Lykke Friis har de 
seneste to år sat fokus på at 
forbedre studiemiljøet med 
rapporten ’Mærk suset’. Ud-
dannelsesstrategisk Råd (KU-
UR) med prorektor som for-
mand har også bevilget 6,5 
millioner kroner i år til at op-
rette flere selvstudiepladser og 
installere trådløst internet.

De studerende har indtil den 
3. december til at svare på 
spørgeskemaet.

clba@adm.ku.dk
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underVIsnIng – Alle stu-

derende på Københavns Univer-

sitet får nu mulighed for at  

udtrykke deres mening om det  

fysisk, psykiske og æstetiske  

undervisningsmiljø. 
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KAMPVALg

Af Claus Baggersgaard

Bestyrelsen for Københavns 
Universitet skal på en gevaldig 
slankekur. Det første år efter 
fusionen har der været 17 
medlemmer, men nu skal den 
skæres ned til den oprindelige 
størrelse på 11. Det betyder at 
der bliver kampvalg om plad-
serne hos det videnskabelige 
personale (VIP) og de stude-
rende der begge går fra tre til 
to medlemmer. Det teknisk 
administrative personale 
(TAP) går fra to til en, men her 
ønsker kun HK’s fællestillids-
repræsentant Ingrid Kryhl-
mand at fortsætte.

VIP´erne kan stemme på fi-
re lister: Bjørn Quistorff, pro-
fessor på SUND, ’Et Stærkt KU’ 
med professor på LIFE Niels 
Kærgaard som spidskandidat, 
’KU-hel’ med professor på 
FARMA Harald S. Hansen som 
enekandidat, samt ’De Tørre 
Fags Liste’ hvor lektor Henrik 
Prebensen fra HUM stiller op 
sammen med professor Hanne 
Foss Hansen fra Samfundsfag. 
Hun skal tage over når Henrik 

Prebensen falder for alders-
grænsen i 2009.

»Vi synes det er vigtigt at 
kultur- og samfundsfagenes 
røst ikke drukner i det ny KU 
der er dannet efter fusionerne, 
og som har en hidtil ukendt 
overvægt til de våde fag,« siger 
han om deres fælles kandida-
tur.

Mere debat
Niels Kærgaard har blandt an-
det siddet i KVL’s eller Landbo-
højskolens konsistorium og 
Akademisk Råd og har tidlige-
re arbejdet mere end 15 år ved 
Det Samfundsvidenskabelige 
Fakultet. Han stiller op for at 
sætte fokus på fagligheden.

»Jeg har i den offentlige de-
bat ved mange lejligheder ar-
gumenteret for at det er mere 
afgørende for et universitets 
styrke at det har gode faglige 
miljøer og engagerede medar-
bejdere end at det har en stærk 
ledelse og missioner og visio-
ner på glittet papir. Og da jeg 
så blev spurgt om jeg også ville 
arbejde for disse synspunkter i 
bestyrelsen, sagde jeg selvføl-
gelig ja,« siger han.

Bjørn Quistorff har været 

formand for satsningsområdet 
Biocampus siden 2003 og sid-
det i fakultetsrådet på SUND.

Han stiller op for at skabe 
debat i bestyrelsen bl.a. om 
den managementfilosofi som 
han mener i stigende grad 
præger universiteterne, herun-
der også KU. Han ønsker også 
debat om hvordan man ønsker 
universitet skal udvikle sig i 
fremtiden. 

»Jeg vil ikke gøre bestyrel-
sen til en kampplads, men der 
er behov for at få diskuteret 
hvor KU er på vej hen, fx hvor 
meget eliteuniversitet vi skal 
være. Det er fint nok at ville 
være de bedste, men det er i 
sagens natur kun de færreste 
som kan komme ind under 
stjerneprogrammer, så hvad 
skal der ske med alle vandbæ-
rerne,« siger han.

Argumenter virker
Harald S. Hansen kom fra års-
skiftet med i den udvidede fu-
sionsbestyrelse. Han under-
streger at han ikke er FARMA’s 
mand, men er repræsentant 
for de ansatte på hele KU. Han 
mener at han har to væsentlige 
opgaver som VIP-medlem. 

»De eksterne har flertallet, 
men vi kan som medarbejder-
repræsentanter fortælle hvad 
der sker på gulvet blandt de 
menige medarbejdere. Vi kan 
ikke gøre andet end at argu-
mentere, men jeg har indtryk 
af at de eksterne lytter til for-
nuft,« siger han.

Derudover mener Harald S. 
Hansen at han har en rolle at 
spille i tilfælde af at KU skulle 
gå hen og få en helt umulig 
rektor en gang i fremtiden. Det 
nemlig kun bestyrelsen der 
kan afsætte rektor.

Kamp blandt studerende
Hos de studerende bliver der 
også kamp om de to pladser. 
Der er opstillet hele 25 lister 
mod 17 sidste år. Ifølge valgse-

kretær Preben Liljendahl stiller 
Frit Forum og Demokratiske 
Medicinere som noget nyt op 
denne gang, men det er Stu-
denterrådet der står for den 
store stigning. Således går Stu-
denterrådet fra 14 til 20 lister 
der baserer sig på fagrådene.

Stigningen glæder formand 
Pia Mejdahl Daugbjerg.

»Vi kan mærke at der er 
klart flere aktive studerende. 
Der er jo nedskæringer og ge-
nerelt store forandringer på 
universitet, så flere vælger at 
forholde sig til forholdene 
hvor de læser,« siger hun.

Ingen afstemning om  
eksterne
De eksterne medlemmer skar 
allerede på bestyrelsesmødet 

Kamp om  
pladser i bestyrelsen
det videnskabelige personale og de studerende skal  

vælge deres egne repræsentanter mens bestyrelsen  

allerede har udpeget sine seks eksterne medlemmer

Nydanskere vil være  
farmaceuter
FARMA – Nydanskere strømmer til farmaceutuddannelsen. I år har 

knap 30 procent af de 230 studerende der er optaget på Det Far-

maceutiske Fakultet i København, et navn der ikke klinger gam-

meldansk som eksempelvis Jensen. Ifølge studiechef på Det Farma-

ceutiske Fakultet Ilse Fjalland skyldes nydanskernes interesse for 

uddannelsen at medicinuddannelser er både velkendte og fyldt 

med prestige i indvandrerkredse. Derudover er det uddannelser 

man kan bruge i udlandet. Det Farmaceutiske Fakultet har ikke 

foretaget noget specielt for at tiltrække nydanskere.

Valget på internettet  
sikres for eftertiden
NETARKIV – Tre timer efter at folketingsvalget 2007 var udskre-

vet, startede Netarkivet høstning af internetsider der beskæftiger 

sig med valget. Det betyder at valgkampen på internettet vil være 

dokumenteret dag for dag, ligesom valgene i 2001 og 2005 har væ-

ret det. Dokumentationen vil ligge der digitalt, og forskere vil til 

enhver tid kunne søge i materiale for at finde sandheden om hvad 

der blev publiceret på bl.a. partiernes hjemmesider. Netarkivet, 

som drives af Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek i for-

ening, har til opgave at indsamle kulturarven på internettet og sik-

Sangfugle med 
indbygget GpS
TRÆKFUGLE – 

Gåden om hvor-

dan trækfugle na-

vigerer over store 

afstande er kom-

met et skridt nær-

mere. Den 38-åri-

ge Kasper Thorup, 

forsker fra Zoolo-

gisk Museum på 

Københavns Uni-

versitet, har fulgt trækket af små sangfugle fra små sportsfly – 

tværs over USA. Efter at være blevet ’tvangsforflyttet’ skulle 

fuglene finde tilbage til deres udgangspunkt – 3700 km væk. 

Resultaterne offentliggøres nu i det prestigefyldte amerikanske 

videnskabelige tidsskrift PNAS. 

Forsøgene viser at de ældre fugles ’GPS’ fungerer over meget 

store afstande. Men dét at de blev ’tvangsforflyttet’ næsten stik 

øst, gør det svært for dem at bruge jordens magnetfelt som 

guide på deres vej. Derfor er det fortsat lidt af en gåde hvordan 

selve deres navigation foregår. Måske er der tale om navigation 

efter solen, stjernerne eller muligvis deres lugtesans. Så næste 

skridt på vejen for at opklare gåden er at teste disse mulighe-

der, understreger Kasper Thorup der er leder af  Ringmærk-

ningscentralen på Zoologisk Museum.

re den for eftertiden i henhold til pligtafleveringsloven. Det 

skal bl.a. ske gennem begivenhedshøstninger. 

Se mere om Netarkivet og de forskellige høststrategier på 

www.netarkivet.dk 

Stort fremmøde til  
kick-off symposium
SHARE – Det Biovidenskabelige Fakultet afholdt onsdag den 7. 

november kick-off symposium for SHARE, et af fakultetets nye 

satsningsområder. Symposiet blev arrangeret i samarbejde med 

Biologue, et kundskabsnetværk for medicinalforskning og -ud-

vikling med base i København. SHARE, som er et akronym for 

’synergi in human and animal research’, har dyremodeller og 

deres betydning for sundhedsforskningen som sit primære fo-

kusområde. Mennesker og dyr deler i dag samme miljø, livsstil, 

og sygdomme. Dette indebærer blandt andet at forskning på 

dyremodeller har et stort potentiale når det gælder en forbed-

ret medicinsk behandling – både for dyr og mennesker. Ambiti-

onen er følgelig at fremme en integreret tilgang til forskning i 

dyrs og menneskers sundhed og samle de kræfter som findes på 

KU. Forventningerne er høje til en sådan tilgang – som i virke-

ligheden er et verdensomspændende initiativ – og symposiet 

bekræftede også en stor interesse. 

den 9. november deres antal 
ned fra ni til seks uden nogen 
form for offentlig debat eller 
afstemning. Således fortsætter 
Erik Bonnerup, Nils Strand-
berg Pedersen og Poul Erik 
Tøjner ikke, men de eksterne 
vil fortsat have magten med 
seks medlemmer mod fem hos 
de interne.

Ifølge formand Bodil Nyboe 
Andersen har man valgt hvilke 
seks der skal fortsætte ud fra 
en vægtning af kompetencer 
således at der bliver tre med-
lemmer fra henholdsvis de vå-
de og tørre forskningsområder 
fremover.

clba@adm.ku.dk
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OPKrÆVnIng

Af Claus Baggersgaard

Det kan være en dyr fornøjelse 
at tage en international ud-
dannelse på Københavns Uni-
versitet (KU) selvom det klart 
står i reglerne at universiteter-
ne ikke må opkræve brugerbe-
taling fra studerende samtidig 
med at de modtager et taxa-
metertilskud fra staten. Allige-
vel betaler 71 studerende en 
såkaldt konsortieafgift for at 
tage en mastergrad på Det Bio-
videnskabelige Fakultet (LIFE) 
og Det Sundhedsvidenskabeli-
ge Fakultet på KU under det 
internationale Erasmus Mun-
dus-program.

Konsortieafgiften er på cirka 
33.000 kroner for EU-borgere 
og cirka 60.000 kroner for stu-
derende der kommer fra lande 
udenfor EU. Socialdemokra-
terne, SF, Det Radikale Ven-
stre, Dansk Folkeparti og En-

hedslisten har alle under valg-
kampen sagt at de vil af med 
den omstridte egenbetaling 
som også andre danske uni-
versiteter praktiserer. 

Sagen har givet regeringen 
et stort forklaringsproblem da 
videnskabsminister Helge San-
der lovede at betalingen for at 
gå på de internationale linjer 
ikke ville ramme de danske 
studerende da man præsente-
rede Erasmus Mundus-projek-
tet i 2006. Han har derfor bedt 
rektorerne redegøre for hvor-
vidt universiteterne opkræver 
en egenbetaling når regerin-
gen lovede det stik modsatte.

umulig situation
Men John Edelsgaard Ander-
sen, chef for Det Internationa-
le Kontor på KU, kan doku-
mentere at KU/LIFE har infor-
meret Universitets- og Byg-
ningsstyrelsen under Viden-
skabsministeriet om sin prak-
sis senest per brev i marts i år. 

Der er også afholdt et dialog-
møde mellem ministeriet og 
universiteterne den 8. maj, så 
embedsmændene i ministeriet 
har været vidende om frem-
gangsmåden. Problemet er at 
mens det er ulovligt at opkræ-
ve en brugerbetaling i Dan-
mark, er KU´s samarbejdsuni-
versiteter i blandt andet Hol-
land og Storbritannien hvor en 
del af Erasmus Mundus-ud-
dannelsen foregår, forpligtet 
til at opkræve en betaling af de 
studerende.

»Vi har forklaret ministeriet 
at vi blot har forsøgt at finde 
en måde at kombinere de to 
uforenelige lovgivninger. Vi 
står i en umulig situation fordi 
vi bliver presset af regeringen 
til at indgå i flere internationa-
le samarbejder samtidig med 
at lovgivningen ikke er på 
plads,« siger John Edelsgaard 
Andersen.

KU og Rektorkollegiet har 
derfor også opfordret viden-

skabsministeren til at finde en 
varig løsning i form af en lov-
ændring der garanterer at alle 
danske studerende der kom-
mer ind på en Erasmus Mun-
dus-uddannelse for eksempel, 
automatisk får et udenlands-
stipendium så de ikke selv skal 
betale.

Brugerbetaling uanset 
hvad
John Edelsgaard Andersen af-
viser at det er KU der har op-
krævet en brugerbetaling fra 
de studerende under Erasmus 
Mundus-programmet. De sam-
lede 2,8 millioner kroner som 
de 71 studerende har betalt, er 
nemlig sendt direkte til kon-
sortiet bag Erasmus Mundus-
programmet. Det er en slags 
klub for de deltagende univer-
siteter, og KU har blot formid-
let kontakten.

Flere politikere har været 
ude at kræve at universiteter-
ne skulle give de studerende 

pengene tilbage, men ifølge 
John Edelsgaard Andersen er 
konsortiet det rette sted at 
sende et eventuelt tilbagebeta-
lingskrav til. 

Han erkender at KU har 
modtaget et taxametertilskud 
fra staten for de 71 Erasmus 
Mundus-studerende samtidig 
med at man har formidlet en 
konsortieafgift. Han under-
streger at ingen studerende 
ved KU er tvunget til at betale 
for en ren dansk uddannelse. 
De uddannelser der udbydes 
som Erasmus Mundus-eliteud-
dannelser kan også fås helt 
uden nogen form for betaling 
som rene danske uddannelser. 
Konsortieafgiften dækker ydel-
ser ud over det der tilbydes for 
taxameteret i en ren dansk ud-
dannelse. Og ikke én krone af 
de studerendes egenbetaling 
går til at betale for det samme 
som taxametret dækker. KU 
har derfor ikke fået betaling to 
gange og dermed også over-

holdt universitetsloven, argu-
menterer han.

Pia Mejdahl Daugbjerg, for-
mand for Studenterrådet på 
KU, er enig i at Videnskabsmi-
nisteriet og Helge Sander er de 
rette at skyde på i denne sag 
og ikke universiteterne da dis-
se har informeret ministeriet 
om problemet.

»Vi er ligeglade med om det 
kaldes en konsortiefgift, en 
studieafgift eller noget helt 
tredje. Det er brugerbetaling, 
og det er uacceptabelt da pri-
sen forhindrer folk i at få den 
uddannelse de gerne vil have,« 
siger hun.

Det har ikke været muligt at 
få en kommentar fra Universi-
tets- og Bygningsstyrelsens di-
rektør Jens Peter Jacobsen.

clba@adm.ku.dk

AKTIOn – De studerende blev venligt men bestemt afvist af en embedsmand i Videnskabsministeri-

ets foyer da de forsøgte at opkræve de ansatte brugerbetaling for deres uddannelser. »Der er huller i 

lovgivningen siden universiteterne kan opkræve betaling af de studerende, og det vil vi have lukket«, 

sagde Mattias Jørgensen fra Studenterrådet. Ministeren tog dog ikke imod besøg, og de studerende 

måtte gå med uforrettet sag.

erasmus Mundus på Ku
• European Master of Science Programme in International Health

• European Public Health Master

• Sustainable Development in Agriculture Master’s Course 

• Sustainable Tropical Forestry Erasmus Mundus Master’s Course 

• Sustainable Forest and Nature Management Master Course

Hvad er erasmus Mundus
•  Erasmus Mundus er et EU-program der har til formål at styrke 

universitetsuddannelserne i Europa og at gøre dem kendte og 

efterspurgte blandt studerende og forskere uden for Europa. 

•  Midlet er at udvikle  fælles europæiske kandidatprogrammer 

som skal tiltrække kvalificerede udenlandske studerende og 

forskere.

•  Et Erasmus Mundus Masters Course er en kandidatuddannelse 

som er udviklet og udbudt af et konsortium af europæiske 

universiteter. Et konsortium skal bestå af mindst tre universite-

ter fra tre forskellige EU/EØS-lande. Uddannelsernes omfang 

skal være mellem 60 og 120 ECTS point og skal afsluttes med 

et fælles eksamensbevis (joint degree) eller med parallelle ek-

samensbeviser (double degree). 

Nyhed

KU beskyldes for brugerbetaling
Studerende må betale op til 60.000 kroner for at tage en international 
uddannelse på Københavns Universitet under det prestigefyldte  
EU-program Erasmus Mundus. KU afviser at have gjort noget ulovligt

BrugerBeTALIng – med tilbagevirkende kraft. Studerende på 

KU’s Erasmus Mundus-uddannelse betaler i gennemsnit omkring 

45.000 kroner for en masteruddannelse. I protest mod dette besøgte 

repræsentanter for Studenterrådet Videnskabsministeriet med en stak 

girokort til opkrævning for de ansattes universitetsuddannelser.
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KOnKurrenCe

Af Claus Baggersgaard

En del af de ansatte på Køben-
havns Universitet (KU) må for-
berede sig på at private virk-
somheder snart får mulighed 
for at overtage en række opga-
ver der hidtil er blevet udført 
internt på universitetet. Det 
drejer sig om alt lige fra rengø-
ring, håndværkerydelser, pleje 
og vedligeholdelse af grønne 
områder, samt drift og vedli-
geholdelse af bygninger.

Ifølge indkøbschef Peter 
Lintrup har fusionen og arbej-
det med campusplanen bety-
det at KU har forskudt udbuds-
planen et år, men senest i lø-
bet af 2008 skal de private ha-
ve mulighed for at byde ind.

»Hele formålet med at sende 
noget i udbud er at afgøre om 
andre kan gøre det billigere, så 

der er ingen tvivl om at det er 
et spørgsmål om at effektivise-
re,« siger Peter Lintrup.

Han forstår godt hvis usik-
kerheden omkring de fremtidi-
ge ansættelsesforhold skaber 
nervøsitet blandt de ansatte, 
men han understreger at virk-
somhedsoverdragelsesloven 
kræver at de ansatte tilbydes 
at beholde deres job på samme 
ansættelsesvilkår som før hvis 
en privat leverandør skulle gå 
hen og overtage et arbejdsom-
råde. Han tilføjer at KU’s ud-
budspolitik blev godkendt i 
Hovedsamarbejdsudvalget 
(HSU) for tre år siden, så de 
ansatte har haft tid til at forbe-
rede sig på de nye forhold.

Frygt for prisdumping
Ifølge Elsebeth Andersen, fæl-
lestillidsrepræsentant for ren-
gøringsassistenterne, har ud-
budsplanerne længe givet et 

utrygt arbejdsliv for mange 
rengøringsassistenter, men de 
har efterhånden lært at leve 
med at have udbudstruslen 
hængende over hovedet. En ny 
konsulentundersøgelse har 
netop påvist at Driftsafdelin-
gen Indre By har en rengøring 
der er 900.000 kroner billigere 
end markedsniveauet, og en 
lignende analyse fra Det Hu-
manistiske Fakultet har givet 
et tilsvarende resultat, så Else-
beth Andersen forstår ikke at 
ministeriet vil tvinge KU til at 
gennemføre en dyr og ressour-
cekrævende udbudsrunde. 

»Vi er klar til at kæmpe da 
det vil betyde at mange ældre 
ansatte må give op hvis et pri-
vat selskab vinder udbuddet. 
De kan kun gøre det billigere 
ved at tvinge os til at løbe hur-
tigere, og da mange er ned-
slidte efter at have arbejdet på 
KU i mange år, vil de ikke kun-

ne klare jobbet længere. Så vil 
de stå arbejdsløse og uden ud-
dannelse. Det er forfærdeligt,« 
siger Elsebeth Andersen.

EU-direktiver og vejlednin-
gen fra Finansministeriet bety-
der at alle opgaver over 
500.000 kroner skal udbydes i 
offentlig licitation, så ifølge 
Poul Erik Krogshave, næstfor-
mand for Hovedsamarbejds-
udvalget (HSU), har medar-
bejderrepræsentanterne i HSU 
ikke kunnet gøre andet end ta-
ge planerne til efterretning, og 
samtidigt sikre at HSUs ret-
ningslinier for udbud og udli-
citering overholdes. Hvert 
driftsområde har mulighed for 
at byde på deres eget arbejde 
på lige vilkår med de private, 
men Poul Erik Krogshave fryg-
ter alligevel at opgaverne 
kommer på private hænder. 

»De private kan byde under 
for at få foden indenfor, og så 

sætte prisen op året efter eller 
ikke levere den kvalitet de har 
lovet. Der er mange eksempler 
på at kvaliteten af udliciteret 
rengøring er så dårlig at det 
skriger til himlen,« siger han.

usikkerhed om betjente
Betjentenes arbejde var iføl-

ge Peter Lintrup et af områder-
ne der tilbage i 2004 ikke blev 
vurderet egnet til at komme i 
udbud, men nye analyser har 
vist at der er ansat 78 betjente 
alene på det gamle KU. Efter-
som de udfører mange andre 
opgaver end der står i deres 
jobbeskrivelse, er man gået i 
gang med en større analyse af 
deres faktiske arbejdsopgaver. 
Deler de post ud, fungerer som 
håndværkere, elektrikere, 
gartnere eller noget helt an-
det?

»Vi ved at de er 78, men 
hvad det præcist indebærer at 

være betjent, ved vi ikke,« si-
ger Peter Lintrup.

Ifølge Frank Nielsen, tillids-
mand for betjentene, er mange 
usikre fordi de føler at deres 
arbejdsplads er truet, men han 
hilser velkomment at der nu 
kommer en grundig analyse af 
betjentenes jobfunktioner. De 
er nemlig indstillet på selv at 
byde på opgaven hvis det bli-
ver aktuelt. 

»Det handler om at lave et 
detaljeret udbudsmateriale 
med alle jobfunktioner grun-
digt beskrevet hvis vi skal have 
mulighed for at konkurrere på 
lige vilkår. Ellers kan de priva-
te byde lavt og så sende en 
ekstraregning til universitet 
for de ekstra opgaver bagef-
ter,« siger han.

clba@adm.ku.dk

Udbuds- 
planer  
skaber frygt 
blandt  
ansatte 
Fra næste år skal private leveran-
dører have mulighed for at byde 
på en lang række opgaver på  
Københavns Universitet

Områder der er egnet til udbud (tidsfrist i parentes)

•  Rengøring, vinduespolering og affaldshåndtering (2007)

•  Renovation – indsamling af affald (løbende)

•  Pleje og vedligeholdelse af grønne områder (2008)

•  Drift og vedligeholdelse af vejanlæg, stier m.v. (2008)

•  Transportfunktioner (2008)

•  Service af personbiler og reservedele (2008)

•  Reparation og vedligeholdelse af skibe og flyvemaskiner (opgaverne udbydes løbende)

•  Håndværkerydelser (2008)

•  Drift og vedligeholdelse af bygninger (2008)

•  Vagttjenester (løbende)

•  Drift og vedligeholdelse af mekaniske og elektriske installationer (2008)

•  Kantinedrift og cateringvirksomhed (løbende)

Områder der analyseres
•  Drift og servicering af IT- og telesystemer (2008)

•  Lagerføring og salg af publikationer og oplysningsmaterialer m.v. 

(2008) 

•  Rejseadministration (2007)  

•  Udvikling af IT-programmer og –systemer (2008)

BeTJenTsTue – Steen Larsen, til venstre, og Jens Kofoed-Pihl er to af i alt 78 betjente på det gamle 

Københavns Universitet. Universitetet er gået i gang med at undersøge hvad deres faktiske opgaver 

består i med henblik på at beslutte om området skal sendes i udbud. 

FoTo: SØREN hARTVIG

Nyheder
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TVungen FrIVILLIgHed

Af Kristoffer Holm Pedersen

På Sociologisk Institut afdækker de magtstruk-
turer og hierarkier i samfund og organisationer. 
Det er i hvert fald hvad man bryster sig af og 
fortæller sine studerende.

Men hvis den organisation man undersøger, 
er Danmarks Radio, og det man afslører, ikke er 
til DR-ledelsens tilfredshed, så skal man som 
studerende åbenbart ikke forvente at få nogen 
som helst opbakning fra Sociologisk Instituts le-
delse.

Det måtte sociologistuderende Mille Buch-
Andersen i hvert fald sande efter at hendes spe-
ciale der afdækkede store konflikter i DR’s Ra-
diosymfoniorkester, blev krævet ændret af DR’s 
ledelse. Hvis ikke Mille Buch-Andersen ville gå 
med til det, truede DR med at ophæve al specia-
lesamarbejde med Københavns Universitet. 

Hårdt presset af DR og Sociologisk Institut fik 
hun et ’tilbud’ om at trække sit ellers afleverede 
speciale tilbage og ændre i det videnskabelige 
indhold. Nægtede hun ville Sociologisk Institut 
»blive nødt til at markere sin holdning,« og 
trække drastisk ned i hendes karakter, fortalte 
man hende.

Modstræbende gik Mille Buch-Andersen med 
til at trække specialet tilbage, men klagede se-
nere over forløbet og at hun var blevet tvunget 
til at censurere i sit eget speciale.

Men som beskrevet i Universitetsavisen i sid-
ste nummer mener hverken dekanen for Det 
Samfundsvidenskabelige Fakultet Troels Øster-
gaard Sørensen eller institutleder Carsten Strø-
by at der er noget at komme efter. 

Så meget for afdækning af magt.

sociologens opgave
Det startede ellers ganske fredeligt for Mille 
Buch-Andersen da hun for snart to år siden i  
efteråret 2005 tog kontakt til Radiosymfoni- 
orkesteret for at undersøge muligheden for at 
bruge orkesteret og dets ledelse som case i sit 
speciale.

På et to timer langt møde med Radiosymfoni-
orkesterets leder Per Erik Veng fik hun frie 
hænder til at lave medarbejderinterviews, spør-
geskemaer, følge prøver og overvære koncerter. 
Orkesterlederen havde endda selv et forslag til 
hvad Mille kunne tage fat på.

»Per Erik Veng fortalte at der var konflikter 
mellem musikerne internt og mellem musiker-
ne og dirigenterne. Det syntes han kunne være 
spændende at få afdækket i et speciale, og han 
var meget samarbejdsvillig. Han var også helt 
med på at han selvfølgelig ikke havde indflydel-
se på indholdet,« fortæller Mille Buch-Ander-
sen.

I løbet af det næste halve år fra december 
2005 til juli 2006 havde hun kontakt til over 
fyrre musikere i symfoniorkesteret, lavede in-
terviews, indsamlede spørgeskemaer og gjorde 
feltstudier.

Meget hurtigt viste det sig dog at de største 
konflikter i orkesteret ikke var mellem musiker-
ne internt, men mellem musikerne og ledelsen, 
og at det var dét et sociologisk organisations-
speciale burde koncentrere sig om. Mange af de 
adspurgte musikere udtrykte overfor Mille 
Buch-Andersen nemlig stærk utilfredshed, 
angst og vrede over deres ledelse. 

Ikke at der var noget nyt i det. I musikerkred-
se var det almindeligt kendt at Dansk Musiker 
Forbund i årevis havde kørt personalesager 
mod Per Erik Vengs ledelse af Radiosymfonior-
kesteret. Alligevel kom det bag på Mille Buch-
Andersen.

»Da det gik op for mig hvor slemt det stod til i 
Radiosymfoniorkesteret, kom jeg lidt i tvivl: 
Kunne jeg virkelig skrive det? Mange af musi-
kerne udtalte sig nemlig meget skarpt om deres 
chef. Så jeg spurgte min vejle-
der Poul Poder om han syntes 
det var okay. Det syntes han. 
Han sagde at det jo netop er 
sociologens opgave at afdæk-
ke den slags ting,« siger Mille 
Buch-Andersen der dog allige-
vel valgte at skære de værste 
kaldenavne, ytringer og 
skrækhistorier fra.

Den 5. februar 2007 afleve-
rede hun sit speciale. Her be-
skrev hun hvordan forholdet 
mellem Radiosymfoniorkeste-
rets musikere og deres ledelse var så dårligt at 
mange af musikerne følte at det gik stærkt ud 
over deres personlige og professionelle liv.

et tilbud hun ikke kunne afslå
Som aftalt sendte Mille Buch-Andersen sit spe-
ciale til ledelse og musikere i Radiosymfonior-
kesteret. Reaktionen kom prompte fra både Per 
Erik Veng og dennes chef, DR’s musikdivisions-
chef Morten Pankoke.

I en mail som også blev sendt til institutleder 
Carsten Strøby og vejlederen Poul Poder, ankla-
gede Morten Pankoke bl.a. Mille for at have be-
gået aftalebrud ved ikke at informere orkeste-
rets ledelse om indholdet af specialet samt ved 
at sende det ud til de interviewede musikere. 
Endvidere betegnede Pankoke specialet som 
»uvidenskabeligt« og sluttede sin mail med en 
slet skjult trussel:

»DR hverken kan eller vil fremover medvirke 
til samarbejde omkring specialer hvis vi ikke 
kan regne med at det sker i respekt for indgåe-
de aftaler og i samarbejde med de mennesker 

der har påtaget sig et ansvar for at drive DR 
som virksomhed,« skrev han.

Den kritik kom helt bag på Mille Buch-Ander-
sen. Dels mente hun at have en klar aftale med 
Per Erik Veng om frie hænder til at skrive hvad 
hun ville, dels at det er kutyme at sende det 
færdige resultat ud til dem man har interviewet 
i en undersøgelse.

»Så jeg ringede til både Poul Poder og insti-
tutlederen Carsten Strøby. De forsikrede mig 
om at instituttet skam havde ’faglig sympati’ 
med mig, og at DR burde have indgået en skrift-
lig kontrakt med mig hvis de ønskede at god-
kende specialet eller at undgå at jeg berørte 
specifikke emner,« siger Mille Buch-Andersen.

Denne sympati ændrede sig dog natten over. 
Dagen efter blev hun kaldt til møde hos vejle-
der Poul Poder der meddelte hende at han hav-
de talt med institutlederen og studielederen om 
hendes speciale, og at det indeholdt ”en række 
alvorlige metodiske og forskningsetiske proble-
mer”. Derfor ville de gerne tilbyde hende – og 
opfordre hende til – at hun trak specialet tilba-

ge, reviderede det og afleverede det igen sene-
re.

»Jeg gik totalt i chok. Hvordan kunne de æn-
dre holdning i løbet af en nat? Jeg spurgte hvad 
der skete hvis jeg ikke ville trække specialet til-
bage. Så blev instituttet ”nødt til at markere sin 
holdning hvilket ville trække kraftigt ned i min 
karakter”, sagde Poul Poder. På det tidspunkt 
var der en uge til at jeg skulle have forsvaret 
specialet,« siger Buch-Andersen der under hele 
mødet følte at institutledelsen forsøgte at tørre 
ansvaret af på hende.

»Jeg spurgte hvad de ville have at jeg ændre-
de i mit speciale. Men jeg fik at vide at det jo så 
sandelig ikke var dem der ville have at jeg æn-
drede noget. De gav bare mig muligheden for at 
tænke mig om og indse de store fejl jeg havde 
begået, sagde de. Og da jeg spurgte min vejle-
der hvorfor han ikke havde sagt noget da han 
havde læst mit speciale igennem og givet mig 
grønt lys til at aflevere det, sagde han bare at 
”nu skulle vi se fremad”. Jeg følte det var så ku-
jonagtigt at han ikke bakkede mig op. Det var jo 

ikke mere end en uges tid siden han havde sagt 
at det var klar til at aflevere,« siger Mille Buch-
Andersen.

På mødet spurgte hun også om Poul Poder 
mente det var nok at hun anonymiserede orke-
steret. Det mente han ikke. Det var heller ikke 
nok at indskrive endnu flere forbehold i konklu-
sionen. I stedet anbefalede han Mille Buch-An-
dersen at skrive ledelsen helt ud af specialet og 
kun fokusere på problemerne medarbejderne 
imellem. Altså det fokus som DR’s orkesterleder 
Per Erik Veng selv havde anbefalet Mille på de-
res første møde.

»Så jeg trak mit speciale tilbage. Jeg følte  
mig under så stort et pres at jeg simpelthen  
ikke havde andet valg,« siger Mille Buch-Ander-
sen.

Hykleri og ansvarsflugt
I de næste par måneder skrev hun sit speciale 
om. Hun anonymiserede orkesteret, indførte 
flere forbehold i analysen og udvandede sin 
konklusion med at flere af de adspurgte ansatte 
jo »kunne have haft en dårlig dag hvilket kunne 
have afsmittet på deres svar.« Uden at hun dog 
selv troede på det.

Musikernes kritik af ledelsen nedtonede hun, 
men hun pillede det ikke ud, på trods af insti-
tuttets opfordringer.

»Det ville jeg ikke kunne stå inde for. Så hav-
de det jo bare været bestilt arbejde for DR’s le-
delse,« siger Mille Buch-Andersen.

Hun afleverede specialet i maj i år og forsva-
rede det. Af censor fik hun at vide at det var et 
fint speciale, men at det var som om hun skjulte 
nogle ting og skrev noget mellem linjerne.

»Jeg kiggede på Poul Poder. Og han nikkede 
bare som om han var helt enig med censor. Men 
det var jo ham der ville have at jeg skrev sådan! 
Det er jo vildt hyklerisk,« siger Buch-Andersen 
der også tog kontakt til musikchef Morten Pan-
koke og hørte om DR var interesseret i at se det 
reviderede speciale.

»Men det var de bestemt ikke. De virkede sta-
dig meget sure på mig og ville ikke tillade at 
symfoniorkesterets musikere læste det. Samti-
dig følte jeg mig skræmt og sat på plads. Jeg 
stod totalt alene, og jeg følte skyld. Jeg turde ik-
ke engang gå ind på mit eget bibliotek på socio-
logi og låne bøger – for ingen andre end mig 
havde taget ansvar for noget,« siger Mille Buch-
Andersen.

Ændrede forklaring
Så kunne historien egentlig være sluttet der. 
Men på trods af Buch-Andersens forsøg på at 
tænke på noget andet blev følelsen af uretfær-
dighed hængende sommeren over.

»Jeg tænkte at det var tarveligt hvis de bare 
kunne slippe af sted med sådan noget. Og så 

En sag om magt
Sociologistuderende Mille Buch-Andersen blev af sin vejleder, institutleder 
og danmarks Radio presset til at ændre i sit speciale om store ledelses- 
problemer i dR’s Radiosymfoniorkester. Men fakultet og institut benægter 
at der er tale om censur. det hele er hendes egen skyld, mener de

  » Så jeg trak mit speciale  
tilbage. Jeg følte mig  
under så stort et pres  
at jeg simpelthen ikke  
havde andet valg.«

Baggrund
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tænkte jeg om det også sker andre steder? Som 
studerende har man ikke noget system der 
hjælper én. Derfor besluttede jeg at klage til de-
kanen,« siger hun.

Afgørelsen kom den 23. oktober. I den fast-
slog dekan Troels Østergaard Sørensen at der 
intet uretmæssigt var sket. Mille Buch-Ander-
sen havde fået et generøst tilbud om at trække 
sit speciale tilbage som hun havde taget imod 
frivilligt. Derfor var der ikke tale om censur, 
hverken fra Sociologisk Institut eller DR’s side, 
konkluderede han. 

»Men det er jo ikke rigtigt. Sociologisk Insti-
tut reagerer kun fordi DR klager og truer med 
at ophæve samarbejdet med universitetet hvis 
de ikke får mig til at trække specialet tilbage. I 
sit svar på min klage indrømmer institutleder 
Carsten Strøby selv at det er klagen fra DR han 
reagerer på. Men det prøver dekanen at benæg-
te. Og at det skulle være mit eget frie valg at 
trække specialet tilbage, er jo til grin. Det var 
overhovedet ikke frivilligt,« siger Mille Buch-
Andersen.

For en udenforstående lyder det jo som cen-
sur. Og selvom Mille helst ikke selv vil tage or-
det censur i sin mund, lægger hun ikke skjul på 
at det er hendes klare opfattelse at der er sket 
noget forkert i hendes sag.

»Og det er bare ikke i orden. DR var sure på 
mig fordi de mente jeg havde fundet frem til 
noget andet end vi var blevet enige om. Men 
når man laver feltarbejde, ved man jo ikke hvad 

det ender med. Og hvis resultatet af en under-
søgelse ikke må være uventet, hvad grund er 
der så til at lave den?« spørger Buch-Andersen.

I sin afgørelse lægger dekan Troels Østerga-
ard Sørensen også vægt på at det var på grund 
af mangelfuld vejledning at Mille Buch-Ander-
sen kunne få lov til at trække sit speciale tilba-
ge, noget der ellers ikke er tilladt.

»Men oprindeligt sagde de jo at det var på 
grund af ”alvorlige metodiske og forskningseti-
ske problemer” at jeg fik tilbuddet om at trække 
specialet tilbage. Men lige pludselig skriver de-
kanen så at det er på grund af fejl i vejlednin-
gen. Og det er selvom at institutleder Carsten 
Strøby i sit første svar til mig præciserede at 
han ikke havde nogle anmærkninger til min vej-
ledning,« siger Buch-Andersen der undrer sig 
over de ændrede forklaringer.

En af forklaringerne kunne være at fakultetet 
normalt kun tillader at en studerende trækker 
et speciale tilbage hvis der er fejl i vejledningen. 
Det er metodiske og forskningsetiske fejl nor-
malt ikke nok til. Men om det virkelig er sådan 
at Sociologisk Institut med vold og magt ikke 
ville have det pågældende speciale ud og derfor 
siden hen fandt på en undskyldning der passe-
de til situationen, vil Mille Buch-Andersen ikke 
udtale sig om. I stedet har hun valgt at klage til 
rektor og lade ham tage stilling til sagen.

»Hvorfor blev jeg så kraftigt opfordret til at 
trække specialet tilbage og skrive det om? Og 
hvad var grunden? Var det virkelig fordi de ville 

være flinke at de sagde: ’Nej, du kan godt skrive 
noget der er bedre’? Eller lå der noget andet 
bag? Og hvorfor ændrede institutleder og de-
kan pludselig forklaring? Det vil jeg gerne have 
svar på fra rektor,« siger Mille Buch-Andersen.

Havde ret 
Efter hendes sag er kommet frem i medierne og 
offentligheden er der sket ting og sager. 

Artikler og ledere i alle de store dagblade har 
beskrevet hvordan DR har lagt pres på Køben-
havns Universitet hvilket både tv-stationen og 
universitetet har benægtet. Universitets- og 
Bygningsstyrelsen under Videnskabsministeriet 
har meldt ud at det slet ikke er lovligt at trække 
et speciale tilbage når det først er afleveret. Og i 
Information har resten af landets universiteter 
meldt ud at deres studerende under ingen om-
stændigheder kan gøre det Mille Buch-Ander-
sen er blevet presset til af Sociologisk Institut.

Men mest markant er det måske at DR med 
musikchef Morten Pankoke i spidsen for nogle 
uger siden valgte at fyre orkesterlederen Per 
Erik Veng på grund af store notoriske samar-
bejdsproblemer.

Så Mille Buch-Andersens konklusioner var 
åbenbart rigtige. Og selvom det selvfølgelig er 
en lille trøst for hende at det nu er kommet 
frem, kan hun godt blive harm når hun læser 
DR-ledelsens udtalelser i sagen, fortæller hun. 
Specielt Morten Pankokes udtalelser om at det 

til dels er på baggrund af hendes speciale at han 
nu har valgt at omorganisere Radiosymfonior-
kesterets organisation med ny ledelsesstil. Et 
speciale han ellers har kaldt uvidenskabeligt.

»Hvordan kan Pankoke bruge et speciale som 
han selv har bekæmpet og kaldt uvidenskabe-
ligt som baggrund for så vigtige organisatoriske 
omorganiseringer? Det kan man jo undre sig 
over,« siger Mille Buch-Andersen og tilføjer 
med et lille smil:

»Nu håber jeg bare han sender mig et konsu-
lenthonorar.«

Mille Buch-Andersen er efter sit succesfulde 
specialeforsvar blevet ansat i Københavns Kom-
mune.

»Ironisk nok med ledelsesevaluering og ana-
lyse af medarbejderforhold som speciale,« slut-
ter hun.

Hverken Musikchef i DR Morten Pankoke, insti-
tutleder Carsten Strøby, vejleder Poul Poder eller 
dekan Troels Østergaard Sørensen har ønsket at 
medvirke eller udtale sig i denne artikel. Pankoke 
har ikke mere at tilføje end hvad han allerede har 
udtalt til Information, Strøby og Poder henviser 
til deres dekan og dekan Troels Østergaard Søren-
sen ønsker ikke at udtale sig så længe klagesagen 
kører hos rektor.

khpe@adm.ku.dk

ensOM KAMP – Mille Buch-Andersens undersøgelse af forholdet mellem ledelsen og musikerne i 

DR’s Radiosymfoniorkester skabte røre i DR-ledelsen, og hun blev presset til at ændre i sit speciale.  

Nu har hun klaget over forløbet til KU’s ledelse og afventer svar fra rektor.
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IVÆrKsÆTTerI

Af Mathias Holm Pedersen

Marion Line Rames har nok at 
se til ved siden af studierne. 
Sammen med veninderne 
Mischa Rastad Andersson og 
Ninna Verland har hun startet 
virksomheden FreeDOMS der 
distribuerer gratis sponsor-
kondomer til Københavns un-
ge.

»Der gik faktisk fire år fra 
jeg fik ideen til FreeDOMS, og 
til den blev ført ud i livet,« for-
tæller Marion Line Rames der 
ved siden af rollen som iværk-
sætter læser til farmaceut på 

sjette år på Københavns Uni-
versitet.

»På farmaceutuddannelsen 
er der mødepligt, og man er 
meget ude på universitetet. Så 
da jeg startede med at læse, 
havde jeg ikke tid til at have 
egen virksomhed ved siden 
af.«

Men for cirka et år siden 
startede Marion med valgfag, 
og det betød mindre undervis-
ning og en mulighed for at af-

sætte mere tid til virksomhe-
den. Der blev indgået aftaler 
med sponsorer og producen-
ter, og i den nyligt overståede 
efterårsferie gik det for alvor 
løs med opsætning af gratis 
kondom-dispensers rundt om-
kring på de københavnske ca-
feer.

Fedt at være iværksætter
Marion Line Rames må erken-
de at virksomheden har kræ-

det er ikke umuligt at være  

administrerende direktør i sin 

egen virksomhed samtidig med  

at man studerer på universitetet. 

En farmaceutstuderende fra  

Københavns Universitet har  

startet firmaet FreedoMS der  

vil sikre unge gratis kondomer. 

LUNDBECKFONDEN

Lundbeckfonden indkalder hermed ansøg-
ninger til tre stipendier for særligt lovende
unge forskere og deres forskergrupper. 

Stipendierne løber i 5 år, og hvert enkelt
stipendium finansieres med 10 mio. kr. 

Stipendierne tiltænkes tre danske forskere i
30erne, som vil være i stand til at etablere
eller videreføre forskergrupper indenfor
sundheds- eller naturvidenskab. Vi forestil-
ler os forskere, som indenfor de sidste 5 år
har erhvervet en Ph.D. grad. Emnet skal
være original frontlinie forskning indenfor
grundforskning eller anvendt forskning.
Stipendiet må gerne tiltrække danske for-
skere i udlandet, som ønsker at flytte til
Danmark og fortsætte deres forskning her.

Ansøgningen må maksimalt fylde svarende
til 10 A4 sider, og der skal bl.a. redegøres
for projektets forskningsplan, medarbejdere,
budget og hvorledes man forestiller sig for-
skergruppen indplaceret på en dansk forsk-
ningsinstitution. Desuden ønskes et Curricu-
lum Vitae med ledsagende liste over viden-
skabelige publikationer og anbefalinger.

Ansøgningen bedes udfærdiget på engelsk
og sendt i Word format til Lundbeckfonden
på mail@lundbeckfonden.dk inden 15.
januar 2008, mærket: “Lundbeckfond-
stipendier 2008”.

Yderligere information kan fås ved at kon-
takte Lundbeckfondens forskningschef Erik
Juhl på (+45) 39 12 80 11 eller på ovenstå-
ende mailadresse.

Lundbeck Foundation 
Junior Group Leader Fellowships

LUNDBECKFONDEN, Vestagervej 17, 2900 Hellerup. Tlf.  +45 39 12 80 00. www.lundbeckfonden.dk

Lundbeckfonden er  en erhvervsdr ivende fond med betydel ige akt ieposter  i  de to  børsnoterede selskaber  H.  Lundbeck
A/S og ALK-Abel ló  A/S.  Afkastet  af  fondens formue anvendes bl .a .  t i l  s tøtte af  v idenskabel ig  forskning overvejende
inden for  sundhedsvidenskabel ig  forskning,  men også t i l  b io logisk  or ienteret  naturv idenskabel ig  forskning samt fys ik
og kemi.  Fonden uddeler  år l igt  ca.  300 mio.  kr.
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Nyhed

Studerende vil sikre unge gratis kondomer
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vet meget tid og arbejde det 
sidste år. Tid der ellers skulle 
have været brugt på studierne.

»Jeg har kun haft tid til at 
læse det jeg skal læse. Der er 
ikke altid tid til både at fordy-
be sig i studierne og til at drive 
egen virksomhed ved siden 
af,« siger Marion der dog hå-
ber at arbejdsbyrden stilner 
lidt af efter ferien så hun kan 
få mere tid til studierne.

Marion Line Rames er glad 

for den faglige viden hun har 
fået gennem sit studie, og sidst 
har Det Farmaceutiske Fakul-
tet meldt sig i rækken af spon-
sorer til at få deres navn på 
FreeDOMS kondompakker. Og 
selvom tilværelsen som både 
studerende og direktør i sit 
eget firma af og til kan være 
stressende og hård, så er det 
bestemt noget hun vil anbefale 
andre:  

»Det er så fedt at være 

iværksætter. Man får prøvet at 
have en masse forskellige ka-
sketter på, og man kommer i 
berøring med mennesker in-
den for vidt forskellige fag-
grupper«, siger Marion Line 
Rames.

Du kan finde de gratis Free-
DOMS-kondomer på cirka 
hundrede cafeer rundt om-
kring i København.
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AFgAng

Af Claus Baggersgaard

Tiderne er forbi hvor Køben-
havns Universitet kunne kon-
centrere sig om at udklække 
kandidater og så ellers overla-
de det til den enkelte at kom-
me på vingerne og forlade re-
den.

I dag skal universitet også 
sørge for at sende ungerne or-
dentligt på vej i karrieren og 
tilmed gøre dem interesseret i 
at bevare deres tilknytning til 
universitet gennem alumne-
foreningen hele livet. I hvert 
fald hvis man skal tro prorek-
tor Lykke Friis der åbnede den 
første fælles jobbørs på KU no-
gensinde i Festsalen den 5. no-
vember arrangeret af den nye 
alumneforening KUBULUS.

»Vi har som universitet ikke 
kun ansvar for at give jer de 
rette kompetencer, men også 
for at de kommer i spil på ar-
bejdsmarkedet. Der er mange 
tilfældigheder i valg af studi-
um og karriere, men I kan også 
selv gøre noget for at finde ud 
af hvor I vil lande, og her kom-
mer jobbørsen ind i billedet,« 
sagde Lykke Friis til de mange 
fremmødte studerende.

En række private og offentli-

ge arbejdsgivere, blandt andre 
Novo Nordisk, Carlsberg, Den 
Danske Bank, IBM, Udenrigs-
ministeriet, Folkekirkens Nød-
hjælp og Zentropa, var mødt 
op for at overtale KU´s kloge 
hoveder til at slå sig ned hos 
netop dem.

skal være først
Jannie Ingrisch, recruitment 
officer hos computergiganten 
IBM, besvarede spørgsmål fra 
de kommende kandidater. De 
studerende spurgte om alt lige 
fra muligheden for at få et stu-
diejob, skrive speciale med 
IBM som samarbejdspartner 
og uddannelseskravene til 
kommende ansatte. 

IBM er en af de virksomhe-
der som KU-studerende gen-
nem KUBULUS nu kan ansøge 
om at få en personlig mentor 
hos. Det er meningen at ved-
kommende skal fungere som 
den studerendes sparrings-
partner i forhold til valg af job, 
karriereforløb og opbygning af 
professionelt netværk.

Ifølge Jannie Ingrisch forsø-
ger IBM at komme i kontakt 
med de studerende længe før 
de står med deres eksamens-
bevis i hånden og skal i gang 
med jobsøgningen.

»Vi vil gerne som virksom-

hed lære dem at kende på et 
tidligt tidspunkt i deres studie-
forløb så vi kan hjælpe dem på 
vej i deres karrierevalg. Det er 
godt for forretningen med for-
skellige input, så vi forsøger at 
få fat i så mange forskellige 
unge mennesker som muligt,« 
siger hun.

Hårdt arbejde nødvendigt
Kristian Snerle der skal til at 
skrive speciale på Jura, var 
blandt de studerende der be-
søgte IBM´s stand på jobbør-
sen. Han ville vide om det er 
muligt at skrive speciale med 
IBM som samarbejdspartner 
og forhøre sig om jobmulighe-
derne for nyuddannede juri-
ster. Han føler ikke at fakulte-
tet har gjort noget for at for-
bedre ham på jobsøgningen, 
men han føler sig alligevel 
klædt på til kampen om de go-
de jobs da han har haft studi-
erelevant arbejde i advokatfir-
maer hele vejen gennem sine 
studier.

De 400 fremmødte stude-
rende havde udover at komme 
i kontakt med virksomhederne 
mulighed for at deltage i en 
række sessioner med forskelli-
ge emner så som hvordan man 
forøger sin markedsværdi og 
får succes som iværksætter, og 

så blev de kommende kandi-
dater også sendt på vingerne 
med en løftet pegefinger fra 
Managing Director Annette 
Wad fra Aschehoug Forlag der 
kom med en række gode råd 
til karriereveje. Hun oplever 
stigende forventninger hos ny-
uddannede om efter få måne-
der på jobbet at stige i grader-
ne og blive direktør eller lig-
nende.

»Det er i orden at drømme 
og tænke stort, men de fine tit-
ler kommer først hvis man be-
viser sit værd og har en høj ar-
bejdsmoral,« lød de belærende 
ord. 

clba@adm.ku.dk

Jobbørs lettede med  
flyvefærdige kandidater 
400 snart forhenværende studerende deltog i den nye  
alumneforenings første karriere- og jobbørs i Festsalen

Hvor erhvervsrettet  
er dit studium?

Kristian Hertz
Læser kulturgeografi og er ved at 

skrive speciale.

»Jeg synes langt fra at mit studium 

har været erhvervsrettet nok. Jeg 

er ikke blevet tilbudt at lave noget 

i samarbejde med virksomheder, 

og vi har stort set ikke været i kon-

takt med erhvervslivet. Kulturgeo-

grafi er selvfølgelig ikke særlig er-

hvervsrelateret, men man kunne for eksempel godt i høje-

re grad give de studerende mulighed for at lave deres spe-

ciale i samarbejde med NGO´er (non-governmental organi-

zations, ikke-statslige organisationer).«

Maria Jarnit-Bjergsø
Læser dansk og kommunikation 

og er ved at skrive speciale.

»Jeg er vist en af de få danskstu-

derende der ikke er så litterært in-

teresseret, så jeg har været meget 

interesseret i at få en erhvervsret-

tet uddannelse. I starten af min 

uddannelse tilbage i år 2000 synes 

jeg ikke den var særlig erhvervsori-

enteret. Jeg vidste ikke rigtigt hvad jeg kunne blive, og det 

hele var meget abstrakt, men jeg føler virkelig at der er 

sket et skred de sidste tre til fire år. Vi har blandt andet en 

praktikordning hvor vi kommer ud i erhvervslivet, og det 

har været virkelig godt.«

Zeeshan Zeeshan 
Kommer fra Pakistan og læser 

økonomi på fjerde semester.

»Vi er tre tilstede i dag som ikke 

forstår dansk, og alt her på job-

messen foregår på dansk, så vi fø-

ler os virkelig fortabt. Undervisnin-

gen på økonomi er på engelsk, 

men der har ikke været jobrådgiv-

ning eller vejledning på engelsk. 

Vi har heller ikke haft mulighed for at komme i praktik i en 

dansk virksomhed.«

»Uddannelsen er virkelig god, men jeg synes godt de kun-

ne gøre mere for at vise de internationale studerende på 

vej på det danske jobmarked. Jeg vil gerne arbejde i Dan-

mark når jeg er færdig med at studere, men jeg ved faktisk 

ikke om jeg kan få job, og der er ingen der har fortalt no-

get om hvordan man søger, så det kan være jeg rejser et 

andet sted hen.«  

Hanna simonsen
Læser Agricultural Development 

og er ved at skrive speciale.

»Studiet handler om udviklingslan-

de og landbrug, så jobmarkedet er 

meget begrænset i Danmark. Du 

kan kun få arbejde ved nogle få 

ulandsorganisationer, så du kan si-

ge at jeg selv er skyld i at mit stu-

dium ikke har været særligt er-

hvervsrettet. Jeg synes faktisk at man har gjort en del for 

at forbedre os på at skulle ud og søge arbejde selvom man 

selvfølgelig altid kan gøre mere. Der er en lignende job-

børs på LIFE hvert år, og i starten af kandidatuddannelsen 

har der været folk der arbejder med udvikling til dagligt, 

inde og fortælle blandt andet om jobmulighederne. Hvis 

jeg ikke kan få job inden for mit speciale, kan jeg altid bli-

ve almindelig agronom, og derfor føler jeg mig faktisk 

godt klædt på til at skulle søge arbejde.«
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Reportage

reKruTTerIng – Jannie 

Ingrisch fra IBM, til venstre, be-

svarede blandt andet spørgsmål 

fra Kristian Snerle der studerer 

jura. Han overvejer om det er 

muligt at skrive sit speciale med 

IBM som samarbejdspartner.
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portrætinterview

ÅreTs HArALd

Af Tania Maria Johannesen

Da Peter Kurrild-Klitgaard for 
et par uger fik at vide at han 
havde fået prisen som årets 
underviser, kom det helt bag 
på ham. Han har kun været 
ansat som professor på Institut 
for Statskundskab i godt et år, 
og derfor betyder det særlig 
meget for ham at få en pris for 
sin undervisning.

»Den værst tænkelige start 
for en nyansat er hvis de stu-
derende ikke kan lide én. Får 
man først ry for at være en 
dårlig underviser, kommer 
man måske aldrig over det for-
di de studerende år efter år 
bringer rygtet videre og adva-
rer andre om at tage ens fag. 
De gør det i den bedste me-
ning, men det har den konse-
kvens, at kommer man bare en 
lille smule galt af sted som un-
derviser, vil det måske hænge 
over en i 20-30 år fordi de stu-
derende så søger væk fra ens 
fag,« fortæller Kurrild-Klitga-
ard.

Men det skræmmebillede 
har han selv langt fra oplevet 
siden han sidste år vendte til-

bage til Københavns Universi-
tet hvor han blev uddannet 
cand.phil i samfundsfag tilba-
ge i 1991. Tværtimod har han 
haft lidt af en drømmestart på 
Institut for Statskundskab. I 
marts måned blev han kåret 
som instituttets bedste under-
viser blandt 14 nominerede. 
Og både den titel og Årets Ha-
rald betyder utroligt meget for 
ham ikke kun som nyansat, 
men også som en professor der 
primært er i sit hverv på grund 
af forskningen.

»Jeg har aldrig fokuseret 
specielt meget på mig selv som 
underviser. Jeg prøver selvføl-
gelig at spørge mig selv hvad 
jeg kan gøre bedre, eller hvad 
jeg gør forkert, men det har al-
drig været undervisningen 
som sådan der drev mig. Men 
netop derfor er jeg så meget 
desto gladere og mere beæret 
over at der åbenbart er nogen 
der synes det går godt,« siger 
han. 

Ikke underholdning
I indstillingerne til Årets Ha-
rald skorter det ikke på store, 
rosende ord om Peter Kurrild-
Klitgaards undervisning. Men 
selv har han en mere ydmyg 

og overraskende forklaring på 
hvorfor eleverne oplever hans 
undervisning som særligt kva-
lificeret.

»Når jeg skal undervise, har 
jeg det lidt som da jeg engang 
fik fjernet fire visdomstænder 
på to dage. Jeg ser frem til det 
med omtrent samme begej-
string. Og det kan måske lyde 
mærkeligt i den her sammen-
hæng, men jeg er faktisk ret 
nervøs. Jeg har en lille smule 
præstationsangst hver eneste 
gang uanset om det er et lille 
seminar eller et stort forelæs-
ningshold. Men jeg tror faktisk 
at det kan være en del af årsa-
gen hvis nogen godt kan lide 
min undervisning. Jeg føler 
jeg er den dårligste underviser 
når jeg er rigtig godt hjemme i 
stoffet. Når jeg skal undervise i 
noget jeg ikke er helt hjemme 
i, er jeg nødt til først at læse alt 
og sætte mig nok ind i det til at 
kunne svare på alle spørgsmål. 
Jeg bliver nødt til at være oppe 
på dupperne,« forklarer han.

At være velforberedt er net-
op noget af det Kurrild-Klitga-
ard bliver rost for af sine stu-
derende, ligesom hans smit-
tende engagement i fagene og-
så er en del af forklaringen på 

professor med  
passion og  
præstationsangst
For mange universitetsansatte er undervisningen en 
pligt de er nødt til at påtage sig for at få lov til at 
dyrke deres egentlige passion – forskningen.  
professor i statskundskab peter Kurrild-Klitgaard er 
ingen undtagelse. Alligevel har han netop modtaget 
Årets harald – prisen som årets underviser på  
Københavns Universitet

» Kurrild lytter til input fra de stude-
rende både i timerne og i pauserne 
og formåede at arrangere et opgave-
seminar der kombinerede konkrete, 
konstruktive opgaveråd med over-
ordnede generelle eksamensråd og 
almindelig hygge.« Citat fra indstilling af studerende.
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at han har fået Årets Harald. I 
en af indstillingerne hedder 
det at han »både fagligt, pæda-
gogisk og menneskeligt er en 
dygtig underviser.«

Spørger man hvad der er 
vigtigst for ham, falder svaret 
prompte. Det er fagligheden. 
Men det betyder ikke at det 
pædagogiske aspekt ikke er en 
del af hans undervisning. 
Blandt andet er han kendt for 
at fortælle humoristiske anek-
doter i sine forelæsninger.

»Det er oftest ikke noget jeg 
har planlagt, men historierne 
kommer afhængigt af hvad de 
studerende spørger ind til, el-
ler også falder det mig bare 
pludseligt ind. Jeg tror de stu-
derende godt kan lide det for-
di det giver undervisningen et 
personligt islæt og samtidig 
kan en god lille historie bringe 
noget meget teoretisk og ab-
strakt lidt ned på jorden,« for-
klarer professoren.

Men samtidig betegner Kur-

rild-Klitgaard det at bruge hu-
mor i tung faglig undervisning 
som at balancere på to knivs-
ægge hvor resultatet let kan 
blive for meget af det ene eller 
det andet. Han ser meget kri-
tisk på tendensen til at gøre 
undervisning til underhold-
ning – også kaldet edutain-
ment. En kritik han ved også 
kan falde tilbage på ham selv.

»Der er en tendens til at un-
dervisere kommer til at foku-
sere for meget på at nu skal de 

have gode evalueringer og 
mange kunder i butikken, og 
så gør de det letteste, og det er 
at være rigtigt underholdende 
med power points med små 
dyr der hopper rundt. Men det 
er ikke nødvendigvis frem-
mende. Tværtimod kan det 
være ødelæggende. Nogle af 
de bedste lærere jeg har haft, 
har været ekstremt kedelige, 
men til gengæld fagligt virke-
lig, virkelig stærke. Jeg prøver 
selv at tilstræbe at jeg er fag-

ligt meget seriøs, men ikke 
nødvendigvis på en ophøjet og 
professorialsk måde,« forkla-
rer han.

Flere kasketter
Peter Kurrild-Klitgaard er en 
mand med mange geschæfter 
ved siden af jobbet på Køben-
havns Universitet. Og han er 
en mand med stærke holdnin-
ger. Det kommer til udtryk 
blandt andet i hans faste ind-
læg og politiske kommentarer 
i Berlingske Tidende og gen-
nem hans engagement i den li-
berale tænketank CEPOS som 
han er medstifter af, og hvor 
han i en periode var bestyrel-
sesmedlem. De mange forskel-
lige kasketter i det offentlige 
rum betyder at han er ekstra 
påpasselig med ikke at lade sin 
egen mening skinne igennem i 
undervisningen.

»Jeg har ret stærke holdnin-
ger om en masse ting, men jeg 
hadede selv som studerende 
når der var undervisere der 
brugte katederet til at prædike 
for deres synspunkter. Især 
når det er obligatoriske fag, 
prøver jeg virkelig at slå knude 
på mig selv og sørge for der ik-
ke er nogen der kan sige at jeg 

blander professorrollen med 
debattørrollen,« forsikrer han.  

Hvis en studerende spørger 
specifikt til Peter Kurrild-Klit-
gaards egen holdning om et 
emne, vil svaret ofte være at 
»den tager vi bagefter«. Døren 
til hans kontor står åben, og 
selvom kalenderen er fuldt 
booket, er de studerende vel-
komne:

»Jeg prøver generelt at være 
tilgængelig for de studerende. 
Og det kan jo ikke undgås at 
det griber forstyrrende ind i 
andre ting – specielt hvis man 
har mange studerende. Men 
hvis folk er fagligt tændte og 
begejstrede, skal jeg nok finde 
tid til at snakke med dem,« ga-
ranterer de studerendes nykå-
rede yndlingsunderviser.

Tania Maria Johannesen er 
freelance-journalist

» ligeledes er det underholdende og fremmer 
forståelsen af de komplicerede teoretiske 
overvejelser at Kurrild ofte illustrerer rele- 
vante pointer med en anekdote eller to fra 
sin mere eller mindre blakkede fortid som 
manipulator i en unavngiven politisk ung-
domsorganisation.«

PÅ POdIeT – Et kateder skal 

bruges til at undervise, ikke 

prædike fra, mener Peter Kur-

rild-Klitgaard. Han er netop kå-

ret til universitets bedste under-

viser. 

Årets Harald
Prisen Årets Harald blev første gang uddelt i 1988 hvor den gik 

til Bjørn Holstein. Siden har det været en tradition at prisen og 

den medfølgende ugle-statuette til årsfesten i november bliver 

givet til en af universitets fastansatte undervisere som hæder 

for god og inspirerende undervisning. Prisen er opkaldt efter 

matematikeren Harald Bohr, bror til Niels Bohr, der var profes-

sor på Københavns Universitet fra 1930. 
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Citat fra indstilling af studerende.
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Administratitis

Universiteterne og forskningsministeriet er ble-
vet ramt af administratitis, en sygdom der er 
velkendt fra andre samfundssektorer. Smitte-
bæreren er ’New Public Management’, og de 
første symptomer på sygdommen er at ens mi-
nisterium og lokale ledelse pludselig begynder 
at fremsige ord som ’accountability’, ’resultat-
mål’ og ’objektive kvalitetsindikatorer’. Derefter 
begynder det administrative niveau på ens ar-
bejdsplads at svulme op: Der ansættes en horde 
af nye ledere og mellemledere – med stærkt for-
højede lønninger – og en masse medfølgende 
TAP’er. 

I næste fase breder sygdommen sig til organi-
sationens vitale organer. Her forvolder den ska-
de på udførelsen af de opgaver som det er dens 
formål at håndtere. Denne skade har mindst to 
former:

1) Der skal afsættes mere og mere tid til be-
handlingen af administrative opgaver, og disse 
skal prioriteres højere end andre opgaver. 
2) Hensynet til det administrative niveaus be-
hov lægger nye rammer for arbejdet på institu-
tionen der forringer mulighederne for at udføre 
det optimalt.

Nogle simple eksempler. 
Ad 1) På mit institut forlanges det at der til 
hvert kursus foretages og afrapporteres to eva-
lueringer, en midtvejsevaluering og en sluteva-
luering. På et kort kursus kan vi få lov at bruge 
syv-otte procent af undervisningstiden på at 
evaluere. Hvordan det skulle forbedre de stude-
rendes viden og kunnen henstår i mørket. Afle-
verer jeg ikke de relevante skemaer og rappor-
ter, er administrationen klar til at dunke mig på 
maven. Ja, evalueringer kan være både gode og 
nødvendige. Men et krav om to formaliserede 
evalueringer per kursus er ren administrativ 
overkill. 
Ad 2) Alle de indikatorer der nu skal bringes i 
anvendelse til at ’måle’ forskningen i forbindel-
se med konkurrenceudsættelsen af vores basis-
midler (der er noget i det udtryk som er næsten 
grammatisk forkert), er indrettet med et tvin-
gende kriterium: Det skal være administrativt 
håndterbart. Skidt med at systemet ikke måler 
noget som helst, skidt med om det opfordrer til 
uhensigtsmæssig opførsel, skidt med om det 
ensretter faglige publikationsmønstre hvis for-
skellighed er velbegrundet, skidt med at det 
står i vejen for de videnskabelige nybrud der er 
hele forskningens formål. Bare vi får et pænt tal 
som kan lægges til grund for vores uddeling. 
Diagnose: Akut administratitis. Patienten er al-
vorligt ramt. Situationen er uholdbar der er risi-
ko for uhensigtsmæssige faglige mutationer og 
grund til at frygte patientens fortsatte førlig-
hed. Sygdommen er i løbende forværring, be-
hovet for behandling tvingende. Behandlings-
forslag: forskningspolitisk besindelse og forny-
else.

Sune Auken

Mænd stadig foran

Det er muligt at tale om forskellige ligestillings-
problemer, og fordi der tales om at der er for få 
kvinder i forskning – og især på de højere ni-
veauer - udelukker det ikke at mænd kan have 
et andet problem. Ser man på optagelsestallene 
til universitetet og de højere uddannelse, så  
klarer kvinder sig bedre end mænd og får bedre 
karakterer. I dag er det de mandlige studerende 
som er problemet på grund af deres fravær. De 
søger ikke universitetet eller bliver ikke optaget 
fordi deres karakterer ikke er høje nok. Under-
søgelser på medicin tyder dog på at de falder 
fra i mindre grad end kvinder. 

Og så er der en forskel til, nemlig den at så 
snart mænd har et ligestillingsproblem, bliver 
der gjort noget ved det. Hvis jeg har læst min 
avis ret her i sommer, så har man på KU overta-
get den  ’syddanske’ model med at kvotere 
mænd ind, i dette tilfælde på dyrlægestudiet. 

Så endnu engang kom mændene først – end-
og når det drejer sig om ligestilling. Så ved vi da 
at det er muligt at føre ligestillingspolitik på et 
universitet – men hvornår bliver det kvindernes 
tur?

Man kan læse mere om særbehandling af 
mænd på universitetet på Url:http://informati-
on.dk/148669  

Bente Rosenbeck

deltag i debatten

Skriv kort og præcist og oplys altid navn, adresse og stilling. Et læserbrev bør være på højst 2.000 en-

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

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

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

Deadline: Se kolofonen på bagsiden af sektion 2.

opponenterne

Universitetsavisen har udnævnt et hold 

af højtkvalificerede opponenter til at se 

skævt på tvivlsomme udspil hvad enten 

de kommer fra politikere og ministre, 

rektorer og bestyrelse, dekaner og direk-

tører eller kolleger og studenter.

Denne gang udgøres opponenterne af

Sune Auken, lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Bente Rosenbeck, lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Birgit Petersson, lektor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab

Vil Ku være som en  
by i rusland ?

Ikke sjældent høres nedladende bemærkninger 
som »Det er som i det sorte Afrika« eller »Det er 
som en by i Rusland«, underforstået, at de er 
langt bagud, vi er de bedste! Når KU ønsker at 
blive blandt verdens bedste universiteter, 
blandt andet gennem IARU-samarbejdet, er der 
måske grund til lidt selvransagelse. For kom-
mer man til ’Det sorte Afrika’, så opdager man 
ikke så sjældent at der er en masse områder 
hvor det faktisk er os der er langt bagud, og at 
de på flere områder, ofte med meget små mid-
ler, er milevidt forud. 

Kønsforskningen er et af områderne. Lad mig 
bruge universitetet Makerere i Kampala, Ugan-
da, som eksempel. Her er afdelingen for køns-
forskning stor med mange hundrede studeren-
de af begge køn som tager bachelor- og kandi-
datgrader i faget. Og de får arbejde bag efter. 
For, som blandt andre Danmark forudsætter 
det i forbindelse med at der gives bistand, skal 
rådgivere inden for politik, økonomi og sund-
hed med videre have kendskab til kønsforskelle 
og kønnets betydning i samfundet. 

Kun sjældent lever vi her i landet op til de 
samme vilkår som vi kræver af dem som vi an-

ser for uoplyste - og kun i meget ringe grad på 
KU. Kønsforskere har gennem årene søgt at få 
kønsforskningen implementeret som en akade-
misk grad eller tilvalgsfag, foreløbig uden det 
store held selv om de samme krav som vi stiller 
til tredjeverdenslande skulle være en selvfølge. 
Ikke mindst inden for sundhedsvidenskab er 
det en katastrofe at man ikke er mere lydhøre i 
forhold til kønnets betydning end det er tilfæl-
det. For de kønsforskelle som allerede kendes, 
respekteres ikke, måske fordi man ikke forstår 
eller kender den teoretiske baggrund for køns-
forskellene. Undertiden anføres at kønnet er 
implementeret i undervisningen på forskellige 
uddannelser, men det er ikke en forståelse af 
køn og kønsforskelle at man blot anfører tal for 
kvinder og mænd som det oftest er tilfældet når 
man kigger nærmere efter. Køn kræver analyse 
på en teoretisk baggrund. Så vil KU være et 
forskningsbaseret uddannelsessted, må der 
gang i fagområdet. Ellers vil vi fortsat være som 
en by i Rusland.     

Birgit Petersson

nY sYgdOM – Akut administratitis  

breder sig på KU.
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Det eneste mulige problem er derfor hvis de-
kanen rent faktisk mener at dansk kun har en 
kolonihaveagtig rolle at spille på fremtidens 
Humanistiske Fakultet. For så har Kirsten 
Refsing virkelig et problem.

Frans Gregersen, professor i dansk, og Peter  
Harder, professor i engelsk

Nej til øget optag
LÆgeMAngeL  

Dekan Ulla Wewer har meldt ud i pressen at 
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SVF) på 
Københavns Universitet er klar til at optage 100 
medicinstuderende mere for at afhjælpe læge-
manglen.

Lægemanglen i Danmark er et stigende pro-
blem, og inden for visse specialer, blandt andet 
psykiatri, ser det helt galt ud, men at dekanen 
går ud med så stærkt et ’tilbud’ til de politiske 
partier og regionerne er efter min mening ikke 
bare dumdristigt, men også et udtryk for kasse-
tænkning.

» hvorfor KU’s ledelse vælger at ignorere studerende 
der sent i livet har valgt at tage en uddannelse eller 
bare ikke er blevet færdig med studierne inden  
deres 31-års fødselsdag, står hen i det uvisse.«

Synspunkt

Svar til Kirsten Refsing
sPrOgPOLITIK – Der har været en del blæst 
om Juras strategiplan hvori der indgik en for-
mulering om at krav om beherskelse af dansk 
skulle afskaffes, og der i stedet skulle stilles 
krav om engelsk ved ansættelse på Jura. 

Det viste sig (jf. interview med dekan Henrik 
Dam i Kristeligt Dagblad) at planen kun sigtede 
på midlertidig ansættelse af internationale gæ-
steforskere, mens folk med længerevarende til-
knytning fortsat skulle beherske dansk. 

Vi der studsede over Juras formulering (det 
gælder foruden undertegnede også Dansk Indu-
stris repræsentant på et møde om parallelsprog-
lighed tirsdag 6. november), kan derfor glæde 
os over at Jura ligesom vi mener at Københavns 
Universitet fortsat skal kunne tale dansk med 
danskerne, samtidig med at man skal intensive-
re internationaliseringen.

Problemet ville dermed være væk hvis ikke 
det havde været for dekan Kirsten Refsings ind-
læg i Universitetsavisen (’Opgør med humani-
stisk kolonihavetænkning’, UA nr. 13) hvori 
hun med reference til denne diskussion taler 
om kolonihavementalitet hos ikke navngivne 
modersmålsforskere. Da vi vistnok er de eneste 
forskere der har været nævnt i sammenhængen, 
synes vi det kræver en reaktion.

Vi synes ikke man røber kolonihavementali-
tet ved at mene at fastansatte universitetslære-
re i Danmark som hovedregel skal beherske 
dansk; og i så fald ville dekanen jo også placere 
Henrik Dam sammen med os i mormors koloni-
havehus. (Vi har heller ikke talt om en frist på 
to år; i engelsk har den sædvanligvis været tre). 

Man kunne derfor fristes til at spørge hvem 
det er Kirsten Refsing egentlig har tænkt på. 
Men mon ikke man i stedet skal konkludere at 
hun har tilladt sig den luksus det er for en leder 
at lade en spontan irritation løbe af med sig og 
fare i blækhuset uden at have tænkt sagen rigtig 
igennem. Fred være med det – ledere er også 
mennesker.

debat

VALgMØde I FesTsALen   

30. oktober modtog jeg sammen med alle andre stude-
rende på Københavns Universitet en mail fra det officielle 
KU. Mailen fortalte at KU den 9. november ville arrangere 
et valgmøde for de studerende hvor alle de opstillede 
partier til folketingsvalget ville deltage, endda med nogle 
af deres topnavne. Vores prorektor Lykke Friis og Thomas 
Larsen fra Berlingske Tidende ville være ordstyrere. 

Det lød rigtig godt. Men så fik jeg læst mig gennem den 
fulde mail, og jeg endte med at føle mig en kende utilpas.

Først og fremmest viste det sig at valgmødet ikke var et 
tilbud til alle universitetets studerende, kun »førstegangs-
vælgere og unge i aldersgruppen 18-30 år«. KU’s stude-
rende over 30 var altså ikke velkomne, eller hvordan skal 
mailen forstås? 

YouTåbe
Jeg har ikke tal på de studerende der er ældre end de 30, 
men jeg har en formodning om at det trods alt drejer sig 
om nogle stykker. Hvorfor KU’s ledelse vælger at ignorere 
studerende der sent i livet har valgt at tage en uddannel-
se eller bare ikke er blevet færdig med studierne inden 
deres 31-års fødselsdag, står hen i det uvisse. Jeg er hel-
digvis kun 27, så jeg hører til i A-gruppen af studerende, 

og jeg måtte derfor gerne komme med til arrangementet.
Desværre ville jeg ikke kunne have stillet spørgsmål til 

de fremmødte politikere fordi spørgsmål skulle stilles på 
forhånd, og de skulle optages på kamera. Jeg kunne altså 
ikke indsende et skriftligt spørgsmål til politikerne. Og da 
jeg ikke ejer hverken et digitalt kamera, en mobiltelefon 
med kamera eller et webcam, kunne jeg heller ikke opta-
ge mit spørgsmål og uploade det via hjemmesiden YouT-
ube til valgmødets hjemmeside (www.virtuel.ku.dk). 

Måske er jeg lidt bag om dansen i forhold til ny tekno-
logi og dens muligheder, måske går min SU bare til husle-
je og mad, og så er der ikke råd til så meget mere. Det var 
ærgerligt for mig, heldigvis stillede andre gode spørgs-
mål.

Muligheder for manipulation
Men det får mig til at tænke på at det er da lidt underligt 
at spørgsmålene skulle stilles på forhånd sådan så politi-
kerne på forhånd kunne forberede sig på spørgsmålene! 
Ville debatten blive livligere og bedre af det, eller hvor-
dan hang det lige sammen?

Der kunne selvfølgelig heller ikke være tid på mødet til 
at vise alle spørgsmålene. Derfor ville »et udvalg af de hø-
jest rankede og mest originale spørgsmål« blive brugt. 

Det er demokratisk, alle har kunnet gå ind på YouTube 

og ranke de spørgsmål som de fandt mest interessant. 
Med ’alle’ skal også forstås folk der hverken er studerende 
eller har noget med KU at gøre, men som måske er blevet 
bedt om at ranke et specifikt spørgsmål af stilleren, så 
dette kom højest på listen. Mulighederne for manipulati-
on har klart været til stede. 

Hvem der så har skullet afgøre hvilke spørgsmål der 
var de mest originale, står hen i det uvisse. Var det Lykke 
Friis og Thomas Larsen? Var det politikerne selv? Og efter 
hvilke kriterier blev spørgsmålene vurderet? Eller er ori-
ginalitet her lig med popularitet og altså også de højst 
rankede spørgsmål?

skæv målgruppe
Efter læst mail sad jeg tilbage med følelsen af at blive talt 
ned til, at mit universitets ledelse absolut ikke tager mig 
alvorlig som et voksent og tænkende menneske, og at 
mailen, valgmødet og den efterfølgende valgbar har væ-
ret et forsøg på fra universitetsledelsens side at være ’ung 
med de unge’. 

Jeg kan ikke være den eneste studerende der, trods at 
jeg endnu ikke er fyldt 30, føler at mail og arrangement 
har ramt noget forbi sin målgruppe.

Af  Vibe Skytte Christensen, 

stud.mag.

Ung med de unge – eller bare nedladende

Universiteterne, og dermed også dekanerne, 
har altid interesse i at optage flere studerende. 
Jo flere studerende der består eksamener, jo 
flere indtægter i form af StudenterÅrsværk 
(STÅ).

Forkasteligt udspil
Hvis ministeriet havde pålagt SVF at optage 
100 studerende mere om året, ville fakultetet 
have den mulighed at melde ud at man på 
grund af mangel på klinikpladser ikke ville tage 
ansvaret for et så stort antal ekstra studerende. 
Denne mulighed har fakultet fraskrevet sig på 
grund af Ulla Wewers udtalelser til pressen og 
det nyligt udsendte brev fra dekanatet.

Det er forkasteligt at den politiske leder for 
fakultetet kommer med den slags udmeldinger 
når studienævnet for medicin i øjeblikket må 
kæmpe med manglen på pladser ude i klinikken 
med dertil hørende forringelse af den praktiske 
uddannelse af læger. Ja, studienævnet har så-
gar måttet forhandle klinikpladser i Sverige for 
ikke at sprænge afdelingerne!

Akutte problemer
Et øget optag på medicin på KU er realiserbart 
når studienævnet (og ikke dekanatet!) har fået 
mulighed til at løse følgende problemer: 
–  Underviserne på basalfagene har en ordentlig 

kvalitet. I øjeblikket oplever vi gang på gang 
at der klages over undervisere i fx biokemi, 
men de genansættes hvert semester på grund 
af manglen på samme undervisere.

–  Der er egnede lokaler til de nuværende stude-
rende. I øjeblikket sidder man flere steder på 
trapperne i auditorierne eller i vindueskarme-
ne i klasselokalerne på grund af mangel på 
stole.

–  Der er simpelt hen ikke klinikpladser nok - 
specielt for specialefagene neurologi/neuroki-
rurgi, psykiatri, gyn/obs og pædiatri. I øjeblik-
ket har de studerende fire uger per sted, og et 
øget optag vil betyde at der enten skal klem-
mes flere studerende ind eller at opholdene 

gøres kortere. Dette mener jeg vil give de stu-
derende fatale mangler inden for emner som 
børnesygdomme, psykiatriske lidelser og ikke 
mindst graviditet og fødsel.

Behov for prognoser
Om et øget optag så er nødvendigt, må være op 
til den politiske ledelse og Sundhedsstyrelsen.

Universitetet er mere end velkomment til at 
være debatskabende, men det havde været rart 
om Ulla Wewer havde valgt at bede de politiske 
ledelser om at tage problematikken op og få la-
vet nogle konkrete prognoser i stedet for at til-
byde samme politikere, som har indført ’vente-
liste-garantier’ på de kirurgiske afdelinger og fi-
reårsregler en nem og profitabel ’løsning’ uden 
selv at skulle stå til ansvar for det.

Sabrina Eliasson, medlem af Studienævnet for 
medicin og Akademisk Råd, SUND

svar
Vi er i dekanatet overordnet uenige i Sabrinas 
modstand overfor at optage flere lægestuderen-
de i København. Det kan ikke nytte noget at Kø-
benhavns Universitet ikke er i stand til at løse 
en samfundsopgave hvis det besluttes politisk 
at der skal uddannes flere læger for at imøde-
komme eventuel lægemangel.

Det kræver selvfølgelig nøje planlægning in-
klusive en fuld udnyttelse af semestrene til kli-
niske ophold og udvidelse af vores undervis-
ningsfaciliteter samt medarbejderstab. Vi har 
da ikke i sinde at optage flere studerende uden 
at dette vil kunne gøres på en ansvarlig og kva-
litetsmæssig god måde. Det har vi pointeret i al-
le udmeldinger og også specifikt over for de 
studerende i studienævnet for medicin. Vi øn-
sker fortsat at opretholde en god dialog med de 
studerende – om dette såvel som andre spørgs-
mål.

 
Ulla Wewer, dekan, SUND. >
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FØdeVAresOCIOLOgI

Af Lotte Holm 

Hvorfor sidder de syge børn spredt i gangen på 
hospitalets kræftafdeling og spiser med plastik-
bestik af paptallerkener? Og hvorfor spiser per-
sonalet sammen inde på kontoret med rigtigt 
bestik og af tallerkener af porcelæn? Har det 
noget med  hospitalsunderernæring at gøre? Og 
kan den mindskes hvis de sociale og fysiske 
rammer for måltiderne forandres? – Disse 
spørgsmål er eksempler på det som den sociolo-
giske fødevareforskning beskæftiger sig med. 

Selve termen fødevaresociologi signalerer 
det som ofte kritisk omtales som ’bindestregs-
sociologi’, det vil sige en sociologi som er bun-
det til et empirisk felt. Traditionelt har en sådan 
sociologi ikke høj status inden for den sociolo-
giske videnskab, men som empirisk felt tilbyder 
fødevareområdet faktisk tilgange og fordybel-
sesmuligheder som er meget omfattende. Mad 
er et socialt og samfundsmæssigt fortætnings-
punkt - her mødes det samfundsmæssige med 
det private, det almene og fælles med det inti-
me og personlige, det naturlige med det kultu-
relle, det materielle og prosaiske med det sym-
bolske og kosmologiske. 

Maden i samfundet
I vores daglige liv er mad og spisning et socialt 
omdrejningspunkt og en ordnende faktor. Det 
er udgangspunkt for sociale fællesskaber over-
alt i samfundet, og fungerer fx som et medium 
hvorigennem moderne familier dagligt produ-
cerer og reproducerer sig som familier. Det er 
vores mere eller mindre bevidste hverdagsruti-
ner omkring forbrug, omsorg, håndtering af 
kroppen og social interaktion, og det er et felt 
hvor vi bevidst og ubevidst udtrykker hvem vi 
er, hvem vi gerne vil være, og hvordan vi ser 
den verden vi lever i. 

Samfundsøkonomisk er fødevareområdet 
centralt for Danmark, et dominerende eks-
porterhverv, en traditionel vækst-generator, et 
omdrejningspunkt for landets position i den 
globale økonomi. Politisk er det centralt ikke 
bare for økonomi og erhverv, men også for 
sundhed og velfærd. 

For sociologien er mad- og fødevareområdet 
et felt som åbner sig for analyser på såvel ma-
kro- som mikroplan. Vigtige felter er analyser af 
markedsmæssige strukturer, af udviklingen i 

statslige reguleringsformer og samfundsmæssi-
ge diskurser, af social interaktion, sociale nor-
mer og konventioner og af sammenhænge mel-
lem hverdagsrutiner og samfundsmæssige insti-
tutioner. 

Den hidtidige fødevaresociologiske forskning 
ved det Biovidenskabelige Fakultet rækker da 
også fra komparative analyser af vanskelighe-
der med at gennemsætte en fælles europæisk 
fødevarepolitik til studier af menneskers erfa-
ring med det at spise, at lave måltider, at hånd-
tere kroppen i en moderne fleksibel og travl 
hverdag.

Faglig og institutionel position
Fødevare og ernæringssociologien har en dob-
belt opgave. Den skal bidrage til grundlaget for 
ernærings- og andre fødevarerelaterede politik-
ker – men den skal også kritisk analysere de 
måder sundheds-, ernærings- og andre fødeva-
rerelaterede problemer angribes på i samfun-
det.

Herudover har fødevaresociologien en for-
pligtelse til at gennemføre grundforskning på 
områder som den har særlige forudsætninger 
for at bidrage til: fx måltiders betydning i hver-
dagslivet og menneskers praksisformer om-
kring mad, spisning, fødevarer. Den hidtidige 
fødevaresociologiske forskning har da også bi-
draget til at kvalificere forståelsen af forhold af 
betydning for ernæringspolitikken, fx for sund-
hedsinformation til borgerne, for tilrettelæggel-
se af bespisningssystemer på hospitaler, for ud-
viklingen af den økologiske fødevareprodukti-
on, for etableringen af nye teknologier på føde-
vareområdet – og den har bidraget til at øge 
den grundlæggende viden om hvilke sociale og 
kulturelle betydninger der knytter sig til mad 
og spisning i et moderne dagligliv. Den har der-
med været med til at forbedre forståelsen af 
hvad der påvirker befolkningens kostvaner, og 
hvilke spørgsmål og dilemmaer som optager al-
mindelige mennesker når det gælder udviklin-
gen på fødevareområdet. 

sundhedsmæssige udfordringer
I disse år præges fødevareområdet af en serie 
udfordringer hvor fødevaresociologiske bidrag 
kan blive vigtige.

Det drejer sig for det første om forandringer 
på sundheds- og ernæringsområdet. I diskussio-
nerne om folkesundhed og sygdomsforebyggel-
se rejser det altdominerende fedmetema fx 

Madens 
sociologi 

Fødevareforskningen ved det nye Biovidenskabelige 
Fakultet beskæftiger sig med hele fødevarekæden – 
fra jord til bord.  Forskningen rummer dog ikke kun 
natur- og sundhedsvidenskab, men også samfunds-
videnskab. Udover en fødevareøkonomisk forskning 
findes også en sociologisk fødevareforskning

debat...

» Forskning har 
vist at ideen om 
færdigretter stri-
der med gæng-
se forestillinger 
om det gode 
og det rigtige 
måltid i familien 
– men hvilke 
gradueringer af 
det acceptable 
optræder i et 
hverdagsliv præ-
get af travlhed 
og træthed?«

Universitetspolitik  
er også politik
sTudenTerVALg – Senere i år skal alle vi 
der studerer på Københavns Universitet, til 
valgurnerne. Vi skal stemme til universitetsval-
get. Men i år er det lidt anderledes end vanligt. 
På stemmesedlerne i år vil alle studerende nem-
lig finde liste A som indeholder de socialdemo-
kratiske studerende fra Frit Forum København.

Egentlige politiske lister har desværre ikke 
været repræsenteret før – og måske er det grun-
den til at stemmeprocenten var så lav ved sidste 
valg. Valget 2007 bliver dog valget hvor der er 
et reelt alternativ til det uoverskuelige virvar af 
fagråd og enkeltsagslister. 

Men hvorfor stiller de socialdemokratiske 
studerende op til universitetsvalget? Det gør vi 
grundlæggende fordi universitetspolitik også er 
politik. Vi har i Frit Forum nogle politiske visio-
ner for Københavns Universitet som vi går til 
valg på, og vores visioner har vi samlet i et stort 
politisk udspil. Vi vil blandt andet arbejde for at 
universitetet nedbryder den negative sociale 
arv, fremmer ligestillingen og bekæmper den 
stigende tendens til brugerbetaling.

Af Simon Kollerup og Daniel Witt Jason, kandi-
dater til universitetsvalget for Frit Forum – social-
demokratiske studerende.

Studerende skal ikke 
brokke sig 
sTudenTerVALg – Det bliver ofte sagt at vi 
i Danmark er gode til at brokke os. Man kunne 
også sige vi er gode til at tage kritisk stilling. 
Man må skelne imellem brok som ikke har an-
det formål end at give afløb for frustrationer 
over det vi alligevel ikke kan ændre, og så den 
konstruktive kritik som danner grundlag for 
forbedring. 

Det har derfor været positivt at komme på 
universitetet og opleve i hvor høj grad stude-
rende stiller kritiske spørgsmål, men negativt at 
se hvor få der er med til at fortsætte diskussio-
nerne i de fora hvor der gøres et arbejde for at 
ændre tingenes tilstand. Måske hersker der en 
misforståelse om at uddannelsessystemet er no-
get der ikke er til at ændre?

Lad mig i så fald rette den misforståelse: Pen-
sum er ikke en hellig liste givet fra oven via en 
brændende busk. Skemaer behøver ikke nød-
vendigvis at se ud som de gør. SU-satserne be-
høver ikke være som de er, og så videre. Alt det-
te bestemmes af dødelige mennesker, enten in-
ternt i et led i universitetets demokrati, på Chri-
stiansborg eller i Undervisningsministeriet. 

Vi har mulighed for at influere på beslut-
ningsprocesserne gennem diverse fagråd, fakul-
tetsråd og ikke mindst det centrale råd, Studen-
terrådet, der er vores repræsentant i KU’s besty-
relse, i den landsdækkende forening Danske 
Studerendes Fællesråd samt i den uddannelses-
politiske debat der er på Christiansborg og i of-
fentligheden. 

At gøre sine meninger gældende er selvfølge-
lig ingen garanti for forbedring, men gør man 
det ikke, har man på forhånd opgivet at opnå 
forbedring. Og så har kritiske ord ingen værdi.  

Alle studerende kan gøre sig gældende ved at 
stemme til universitetets valg fra den 3. decem-
ber. Eller nøjes med at brokke sig.

Anne Bie Hansen, studerer statskundskab på 1. 
semester og stiller op til studienævnet for aktive 
statskundskabere.
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spørgsmålet om hvordan fedme som hverdags-
fænomen forstås og tackles blandt almindelige 
mennesker. Vi ved at der er stor social ulighed i 
forekomsten af fedme, - men hvorfor og hvilke 
forskellige handlinger og forestillinger der lig-
ger bag uligheden er underbelyst. 

Sundhedspolitisk er en ny samfundsmæssig 
arbejdsdeling under udvikling, hvor markeds-
aktører som industri og detailhandel tildeles en 
voksende rolle, og hvor deres ansvar og mulig-
heder for at fremme befolkningens sundhed un-
derstøttes af offentlige myndigheder  - bl.a. 
gennem forskningspolitikken. Der er mange 
indlysende fordele ved at industri og detailhan-
del medvirker til at løse sundhedsproblemer. Fx 
er supermarkedskæder ikke underlagt de sam-
me restriktioner som offentlige myndigheder 
og kan agere hurtigere og på et andet og brede-
re beslutningsgrundlag end fx fødevarestyrel-
sen, som er bundet af internationale regelsæt. 
Teknologiske fremskridt i fødevareproduktio-
nen kan give væsentlige bidrag til at ændre på 
befolkningens indtagelse af fedt, af fuldkorn, af 
frugt og grønt mm. 

Men det er problematisk, hvis sundhedspoli-
tikken bliver domineret af de løsninger, som 
markedsaktører kan levere, og andre politikker 
nedtones - hvis der kun investeres i eftersøg-
ning af teknologiske løsninger og ikke i sociale 
og samfundsmæssige forandringer. Samtidig 
med denne ændrede arbejdsdeling orienterer 
dele af den sundheds- og naturvidenskabelige 
ernæringsforskning sig i stigende grad mod en 
differentiering og individualisering af sund-
hedsanbefalingerne. De to tendenser løber 
sammen i en vision om personlige diæter, der 

er tilpasset individuelle genetiske profiler, om 
en fusion af mad og medicin i form af funktio-
nelle fødevarer. Det er vigtigt at undersøge af-
ledte og eventuelt utilsigtede konsekvenser af 
sådanne nye tiltag i ernæringspolitikken. Hvad 
sker der med vores spisevaner, med vores mål-
tidsfællesskaber og med de sociale betydninger 
der knytter sig til spisningen hvis individualise-
ring og personalisering bliver et dominerende 
træk ved sundhedsdiskursen? Vil vi blive sun-
dere? Eller introduceres nye og anderledes 
sundhedsproblemer? 

udfordringer fra miljø og klima
I landbrug og fødevareproduktion giver nye 
teknologier som fx gensplejsning, kloning og 
nanoteknologi ikke bare løfter om billigere pro-
dukter og mere effektiv fødevareproduktion. 
De stiller også løsninger i udsigt på flere af ti-
dens store problemer – sult, fejlernæring, fed-
me, miljø- og klimaproblemer. På den måde er 
de med til at ændre de miljø- og sundhedspoli-
tiske dagsordener. Der er brug for forskning i 
hvordan disse nye teknologiske landvindinger 
modtages af befolkningen og af forskellige ak-
tører i fødevarekæden, og hvordan de eventuelt 
udvikler sig til konflikter som det fx skete med 
genteknologien hvor forskellige værdier og rati-
onaliteter tørnede sammen. Afdækning heraf 
og hvordan de samfundsmæssigt håndteres i 
forskellige sammenhænge er vigtige forsknings-
felter. 

Den tredje udfordring drejer sig om det fysi-
ske miljø og den globale opvarmning. I en ana-
lyse af fødevarers miljøeffekter som Institut for 
Miljøvurdering udgav i 2006, fremhæves det at 

det miljørigtige kostvalg – flere grøntsager min-
dre kød –  vil give miljøforbedringer. Endda 
miljøforbedringer som er mere effektive og 
overgår de miljøforbedringer som vi kan opnå 
via besparelser på boligopvarmning, el, vand og 
privat bilkørsel. 

Økologisk fødevareforbrug kobles til miljø- 
og klimaspørgsmål, og det er vigtigt at udforske 
grundlaget for det økologiske fødevaremarked i 
Danmark. Hvorfor hopper almindelige menne-
sker i perioder ud og ind af en position som 
økoforbrugere? Er det udelukkende egennytte 
som er vores motiv for at spise økologisk – eller 
er der bredere samfundshensyn på færde. Og 
hvordan kan disse mobiliseres til fremme af bå-
de bæredygtigt forbrug og produktion?

det moderne hverdagsliv
Endelig er de ændringer der finder sted i almin-
delige menneskers dagligliv, og som påvirker 
vore måltidsmønstre, en vigtig udfordring. Hus-
holdningerne bliver mindre, arbejdslivet bliver 
mere fleksibelt, forholdet mellem kønnene og 
mellem børn og voksne forandres. Og samtidig 
taler man om globalisering af fødevareproduk-
tion og forbrug. For ti år siden viste en stor so-
ciologisk undersøgelse at der i Norden stadig 
var tydelige nationale måltidskulturer, og at be-
folkningernes spisning stadig bar præg af kol-
lektive fællesskaber og fælles normer. Der er 
behov for at opdatere og udvide denne type 
komparative undersøgelse for at få ny indsigt 
ikke bare i spisemønstre og dermed sundhed i 
forskellige lande, men også i globaliserings- og 
moderniseringstendenser i hverdagslivet. 

Forholdet mellem marked og privatsfære for-

Lotte Holm er professor med særlige opgaver i 

fødevaresociologi på Institut for Human Ernæring 

på Det Biovidenskabelige Fakultet.

skydes i disse år, og spørgsmålet er fx om den 
madproduktion som leveres af industri og of-
fentlige institutioner er ved at trænge den pri-
vate produktion i husholdningerne tilbage. 
Forskning har vist at ideen om færdigretter stri-
der med gængse forestillinger om det gode og 
det rigtige måltid i familien – men hvilke gradu-
eringer af det acceptable optræder i et hver-
dagsliv præget af travlhed og træthed? Og hvil-
ke betydninger knytter der sig til enliges målti-
der? 

For fødevaresociologien er fusionen med Kø-
benhavns Universitet en god mulighed for at 
blive stærkere gennem tættere kontakt med øv-
rige sociologiske og samfundsvidenskabelige 
miljøer. Forhåbentlig vil den også kunne bidra-
ge til at styrke Københavns Universitets indsats 
i forhold til sundhed og samfund. 

Kronikken er skrevet på baggrund af Lotte Holms 
tiltrædelsesforelæsning: Fødevaresociologiens ak-
tualitet og udfordringer.

MÅLTId – Mad og spisning er 

et socialt omdrejningspunkt og 

en ordnende faktor i vores dag-

lige liv. Fødevaresociologi er 

tværfaglig forskning i sundhed, 

kultur, fødevareproduktion, 

miljø og sociologi.

phoToS
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Uni-spotting

... de er jurister. og de kan ikke få nok af 

Gucci-tasker, designer-solbriller og dyrt  

mærketøj. ladet med fordomme har Univer-

sitetsavisens moderedaktion i dette nummer 

bevæget sig ind i det danske retsvæsens  

rugekasse: det Juridiske Fakultet.

sMArT PÅ JurA

Af Mathias Holm Pedersen

Det var naturligvis med håndfaste beviser i vintage-tasken at 
moderedaktionen gik gennem porten til Det Juridiske Fakultet i 
hjertet af Københavns latinerkvarter. For hvis der er noget tv-se-
rier som ’Forsvarerne’ og ’Ally McBeal’ utvetydigt har lært os, så 
er det at jurafolket sværger til crispy-jakkesæt, korte designer-
nederdele og læren om at det rette outfit i sidste ende kan være 
afgørende for om juryen dømmer til din fordel.

Og selvom KU ikke ligger i USA, og juraprofessor Eva Smith 
måske ikke ligefrem er en Ally McBeal, så måtte det dog være 
muligt at spotte sig frem til en fordom eller to?

Coffee to go
Det viste sig dog hurtigt at den fremførte bevisbyrde blev noget 
tung at bære. Den mest iøjnefaldende accessory var nemlig hver-
ken Gucci-tasker eller Rolex-ure. I stedet så vi den ene nydelige 
stud.jur. efter den anden passere forbi, alle med den samme fa-
shion statement i hånden: et designmæssigt upåklageligt pap-
krus fyldt med varm take-away-latte, friskbrygget fra en af cafe-
erne længere nede ad gaden.

Så dem der ikke hopper…de har nok bare drukket for meget 
kaffe.

Christopher raben, 1. semester
Hvad har du på?

Strikketrøjen er fra Diesel og købt i Tyskland. Jeans fra H&M 

og skoene fra Paul Smith. Uret er en 18-års fødselsdagsgave 

og fra Rolex.

Hvad er stilen på Jura?

Det interesserer mig egentlig ikke rigtigt. Jeg tager bare det 

tøj på jeg selv har lyst til.

er det rigtigt at jurastuderende stort set kun går i mærketøj?

Det lægger jeg ikke mærke til. Men folk går da generelt rime-

lig pænt påklædt.

Christian Olson, �. semester

Hvad har du på?

Tørklædet er købt i en genbrug i Paris. Strikketrøjen er af 

mærket SNC og jeansene er fra Tiger of Sweden. Jakken er fra 

Birger Christensen og støvlerne er købt i Pede & Stoffer.

Hvad er stilen på Jura?

Man SKAL have en trenchcoat. Mange fyre går med skjorte, 

og ellers meget jeans. 

er der mange gucci-tasker og jakkesæt jo længere man kom-

mer hen på jurastudiet?

Ja, det er ligesom i gymnasiet hvor folk ændrer stil. Jeg ved ik-

ke hvorfor, men folk bliver vel bare åndssvage.

Pernille Madsen, 1. semester
Hvad har du på?

Tørklæde og øreringe er købt i Vietnam. Toppen er fra Mar-

milla i Næstved, og det samme gælder de sorte jeans. Støvler-

ne er købt på en rejse til Thailand og jakken er syet i Vietnam. 

Tasken er en Donna Karan New York.

Hvad er stilen på Jura?

Den er meget blandet. Der er folk med mapper og skjorte og 

slips. Men der er også folk med en mere afslappet street-stil.

skal man have et par designerbriller for at gå på jurastudiet?

Ha ha, jeg skal i hvert fald købe nogle nye da mine gik i styk-

ker i går. Men jeg ville nu ikke føle mig tvunget til at have et 

par.

dem der ikke (s)hopper...
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Nyt IT-bibliotek
Det nye IT-bibliotek i Ørestaden rummer både spilsamling  

og virtuelt bibliotek. Læs mere på side �.

Kunst som idé
Det Nationale Fotomuseum på Det Kongelige Bibliotek udstiller 

dansk fotokunst fra 1960’erne og 1970’erne. Læs mere på side 5.2SEKTION

Terrorangrebene den 11. 
september brød med tra-
ditionelle krige imellem 
lande. USA gik efterføl-
gende i krig mod al-Qaeda 
i Afghanistan og overtråd-
te til tider basale folkeret-
lige regler. Cand.jur. An-
ders Henriksen rejser i sin 
ph.d.-afhandling spørgs-
målet om hvordan vi sik-
rer at væbnet bekæmpel-
se af international terro-
risme ikke krænker folke-
retten

JURA

Af Hjørdis Havsteen Brandrup

Hvad handler din afhandling 
om?

»Jeg undersøger den ameri-
kanske påstand om at terror-
angrebene den 11. september 
var en krigshandling i retlig 
forstand. For det første vurde-
rer jeg om angrebene udgjorde 
et ’væbnet angreb’. Hvis de var 
det, udløste de en amerikansk 
ret til væbnet selvforsvar. For 
det andet undersøger jeg tilba-
geholdelsen af personer på 

kombattanter og egentlig også 
ret til at retsforfølge dem ved 
militærdomstole.«

»Men jeg konkluderer også 
at USA, som jeg ser det, ikke til 
fulde holdt sig ikke inden for 
rammerne af retten til selvfor-
svar. Udover at forfølge al-
Qaeda væltede man også rege-
ringen i Afghanistan selvom 
det jo ikke var den der stod 
bag terrorangrebene, og selv-
om man, som jeg ser det, ikke 
har fået lavet den fornødne 
forbindelse mellem regeringen 
i Afghanistan og al-Qaeda. 
USA har efter alt at dømme 
også spærret mange folk inde 
på Guantanamo som ikke har 
tilstrækkelig forbindelse til al-
Qaeda, og man har ikke givet 
disse personer en ordentlig 
prøvelse af om de tilhører al-
Qaeda. Desuden agter man at 
retsforfølge dem for nogle mi-
litærkommissioner som ikke 
overholder gældende retter-
gangsgarantier.«

»Det vil sige terrorangrebe-
ne den 11. september var 
krigshandlinger, men den må-
de USA har udkæmpet krigen 
på, har ikke altid været forene-

lig med folkeretten. USA har 
på den måde overtrådt dele af 
krigens regler.«

Hvad betyder det for folkeretten 
at USA har overtrådt krigens 
regler?

»Man kan altid diskutere om 
USA’s krig imod terror er lov-
lig eller ulovlig, og nogle vil 
uden tvivl være uenige i nogle 
af mine konklusioner, men i 
virkeligheden er denne krig 
langt hen ad vejen et symptom 
på at de sikkerhedspolitiske 
præmisser har ændret sig, og 
at moderne trusler er anderle-
des end de var før i tiden. Det 
er faktisk en af de vigtigste 
pointer i min afhandling.«

»Truslerne er i dag meget 
mere grænseoverskridende. 
Moderne sikkerhed handler ik-
ke længere om at vi i vores del 
af verden skal holde Warsza-
wapagten fra porten, men i 
stedet at vi skal sprede demo-
krati og eksportere menneske-
rettigheder. Det betyder en 
helt anden form for konflikter 
som vi for eksempel har set i 
Irak og Afghanistan hvor vi har 
forsøgt at skabe demokrati.« 

»Det nye trusselsbillede og 
den nye sikkerhedspolitik er til 
tider svær at forene med FN-
pagten og den traditionelle 
udlægning af folkeretten hvor 
FN-pagten først og fremmest 
skal undgå at en stat angriber 
en anden stat. Og når staterne 
så alligevel er i krig, så regule-
rer Geneve-konventionerne 
denne krig. Men det er jo ikke 
det vi så i krigen mellem USA 
og den private aktør, al-Qae-
da, som går ind over grænser-
ne og har baser i forskellige 
lande. Krigen mellem USA og 
internationale terrorister er, 
som jeg ser det, reelt et symp-
tom på et moderne og ændret 
trusselsbillede hvor dele af 
den traditionelle folkeret ikke 
altid er så tidssvarende.«

Guantanamo som fjendtlige 
kombattanter, og om tilbage-
holdelsen i et krigsperspektiv 
er foreneligt med folkeretten. 
For det tredje vurderer jeg om 
retsforfølgelsen af personerne 
på Guantanamo er forenelig 
med folkeretten.«

»Jeg forsøger i praksis at op-
stille en definition på krig med 
udgangspunkt i de eksisteren-
de definitioner som de kom-
mer til udtryk i forskellige 
konventioner. Og jeg mener at 
kunne konkludere at krig i fol-
keretlig forstand er kontinuer-
lig voldsanvendelse af en vis 
intensitet og varighed der ud-
øves af to parter der er mili-
tært organiserede.« 

»På baggrund af min defini-
tion på krig konkluderer jeg at 
terrorangrebene den 11. sep-
tember udgjorde en krigs-
handling i en krig mellem USA 
og internationale terrorister 
med tilknytning til al-Qaeda. 
Det betyder at USA havde ret 
til selvforsvar ved en militær-
operation imod medlemmer af 
al-Qaeda. USA havde ret til at 
tilbageholde visse medlemmer 
af al-Qaeda som fjendtlige 

Hvad håber du at opnå med din 
forskning?

»Jeg synes at det har været 
interessant at se på om krigen 
mellem USA og internationale 
terrorister har sat dele af kri-
gens regler under pres, og om 
juraen er i stand til at ændre 
sig i takt med sikkerhedspoliti-
ske forandringer. En af mine 
pointer er at vi bliver nødt til 
at diskutere hvordan vi skal re-
gulere moderne krig og mo-
derne trusler. Vi skal eksem-
pelvis lære af erfaringerne fra 
Guantanamo og i fremtiden 
sikre os at tilbageholdte perso-
ner får en ordentlig prøvelse af 
om de nu også tilhører en ak-
tør i en igangværende krig el-
ler ej.« 

Terror og nye trusselsbilleder

 
Den 32 årige cand. jur. Anders Henriksen arbejder 

på Dansk Institut for Militære Studier hvor han 

forsker i forsvarets rolle og udfordringer i moder-

ne tid. Anders Henriksen forsvarer den 3. decem-

ber sin ph.d.-afhandling Den amerikanske krig 

mod terror – legalitet og tendenser. Var terror-

angrebene den 11. september 2001 ‘krigshand-

linger’?

FOTO: SCANPIX
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Boliger 

Boliger søges

Copenhagen
Period: 1/12-07 for at least one 

year.

Size: Apartment, 1 or 2 rooms. 

Tenant: Scientist, non-smoker, 

no pets.

Rent: Max 6.000 kr.

Contact: Stefanie Thiele,  

tel.: 3532 7606 or 6178 6453,  

e-mail: stefanie@molpharm.dk.

København
Periode: Fra jan./feb. 08.

Størrelse: Vær. el. lille lejlighed.

Lejer: Medicinstuderende.

Kontakt: Maria Brendler, tlf.: 

+46 73 5769232, e-mail:  

mariab79@hotmail.com. 

København
Periode: Snarest.

Lejer: Universitetsmedarbejder 

fra Århus, mand, 35 år.

Husleje: Maks. 6.500 kr.

Kontakt: Anders Dræby Søren-

sen, tlf.: 6020 2709.

Boliger udlejes

Copenhagen 
Period: From 2/12-07 – july 08.

Size: 40 sqm., 2 rooms. 

Equipment: Partly furnihed, wa-

sher, dryer. 

Tenant: Non-smoker, clean, re-

sponsible, 25-40 years old, inter-

national student.

Rent: 5.800 kr. per month incl. 

heat, electricity, gas. 

Deposit: 10.000 kr.

Contact: E-mail: audiocredit@

hotmail.com.

Copenhagen 
Period: 10/12-07 – 1/4-08.

Size: 70 sqm. 2 large rooms, kit-

chen, bathroom.

Equipment: fully furnished, free 

internet, washer, access to gar-

den.

Rent: 4.300 kr. per month excl. 

Udstyr: Møbleret.

Husleje: 10.000 kr. pr. md. inkl. 

varme.

Depositum: 20.000 kr.

Kontakt: Tlf.: 3535 1197 el. 2567 

4428.

Østerbro
Periode: Fra dec./jan., min. ½ år.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 64 

kvm.

Udstyr: Delvist møbleret, altan.

Husleje: 8.000 kr. ca. inkl. vand, 

varme.

Lejer: Ikke-ryger, ingen husdyr.

Depositum: 10.000 kr.

Kontakt: Nina Mollerup, tlf.: 

6165 3008.

Østerbro
Periode: Fra 3/1-08 til 1/7-08.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 59 

kvm.

Udstyr: Opvaskemaskine, vaske-

maskine, tørretumbler, kabel-tv, 

bredbånd, 2 altaner.

Husleje: 6.500 kr. alt inkl.

Depositum: 10.000 kr. 

Kontakt: E-mail:  

thomsenmette@get2net.dk.

Kollegier

Borchs Kollegium
På Borchs kollegium bliver der 

pr. 1/12-07 1 alumneplads ledig 

for studerende ved enten Det 

Humanistiske eller Teologiske 

Fakultet på KU. Af ansøgeren 

kræves 2 års normeret studietid 

bestået. Studenter fra Ribe Ka-

tedralskole er fortrinsberettige-

de. Dokumentation vedlægges. 

Borchs kollegium blev grund-

lagt i 1691 af professor Ole Bor-

ch og har i dag 19 alumneplad-

ser fordelt mellem Det Teologi-

ske, Naturvidenskabelige og 

Humanistiske Fakultet.

Kollegiet ligger i St. Kannike-

stræde 12. Af fællesfaciliteter 

på kollegiet kan nævnes biblio-

Kort Nyt

heating, electricity.

Deposit: 11.000 kr.

Contact: E-mail: lensore@gmail.

com or tel.: 6073 7352.

Nærum
Periode: Efter aftale, min. 4 

mdr.

Størrelse: Lejlighed, 4 vær., 80 

kvm.

Udstyr: Have. 

Husleje: 8.500 kr. pr. md. ekskl. 

fællesudgifter, varme, el.

Kontakt: Tlf.: 3051 4288.

Skodsborg
Periode: 1-2 år.

Størrelse: Lejlighed, 2 etager, 

121 kvm.   

Udstyr: Evt. møbleret, ADSL, TV-

stik, fælles tagterrasse.

Husleje: 15.000 kr. pr. md. ekskl. 

vand, varme, el.

Kontakt: Susanne Jacqueline 

Hansen, tlf.: 2044 2305. 
 

Valby 
Periode: 1/2-08 – 31/3-08.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær. 

Lejer: Børnevenlig, ikke-ryger.

Husleje: 5.800 md. inkl. forbrug.

Depositum: 2 mdrs. leje. 

Kontakt: E-mail:  

espersenn@mail.dk.

Valby
Periode: 1/1-08 – 1/8-08.

Størrelse: Lejlighed, 49 kvm., 2 

vær. 

Udstyr: Møbleret, internet.

Lejer: Ikke-ryger, ingen husdyr.

Husleje: 3.700 kr. inkl. varme, 

vand, internet, ekskl. el, gas.

Depositum: 3.700 kr.

Kontakt: E-mail:  

benutte@hotmail.com el. Steen, 

tlf.: 4045 9836.

Østerbro
Periode: 1/1-08 – 1/5-08, evt. før 

el. efter.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 105 

kvm.

Min undervisning
SEMINAR – I anledning af udgivelsen af 

Jacques Lacans: Min undervisning. Oplæg ved 

René Rasmussen, Tommy Thambour og 

Francois Sauvagnat 

Sted: Vesterbro Kulturhus

Tid: 17/11 kl. 13-17

Arr.: KLAG

Peace Education Conference
KONFERENCE – Lectures by Dr. Tom Børsen, 

KU, professor Peter Kemp, DPU, Dr. Bill 

Williams, Australia and others

Tid: 17/11 kl. 13-17

Sted: Alexander Hall, Bispetorvet 3, Kbh. K.

Arr.: HC Ørsted Instituttet

The Uniqueness of the I
FOREDRAG – Ved James Hart, prof. 

emeritus, Indiana University, USA

Tid: 19/11 kl. 13.15–15.00

Sted: KUA, CFS, 25.-5.-11

Arr.: Center for Subjektivitetsforskning, www.

cfs.ku.dk

Roberto Saviano 
MØDE – Med deltagelse af forfatteren og 

journalisten Roberto Saviano

Tid: 20/11 kl. 13-15 

Sted: KUA, lok. 15.1.30A 

Arr.: Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Roberto Saviano er født i Napoli i 

1979. Hans bog om camorraen, den 

organiserede kriminalitet i området 

omkring Napoli, udkom i 2006.  

Saviano modtog efterfølgende flere 

dødstrusler og lever i dag under poli-

tibeskyttelse.

Ekstrem Drug Resistens 
(EDR) test 
FOREDRAG – Ved Inga Laursen, Klinisk 

Biokemisk Afdeling. EDR test er et nyt in vitro 

vækstassay hvor kræftceller isoleret fra 

tumorer dyrkes med udvalgte kemoterapeutika 

for vurdering af resistens hos patienten

Tid: 20/11 kl. 15

Sted: SSI, kantinen, bygning 37 

Arr.: Polymorfien

Hvor død er Gud? Hvad nyt 
fra religionskritikken?
DEBAT – Ved filosof Arno Viktor Nielsen, 

lektor Morten Warmind og prof. Niels Henrik 

Gregersen 

Tid: 20/11 kl. 19.30

Sted: Kældercaféen, Købmagergade 44

Pris: 25 kr. Gratis for medlemmer 

Arr.: Teologisk Forening

Nyt IT-bibliotek 
ÅBNING – IT-Biblioteket (ITB) blev åbnet den 2. november på IT-Universitetet i Ørestaden. 

ITB er et resultat af en samarbejdsaftale mellem IT-Universitetet (ITU), Datalogisk Institut 

ved KU (DIKU) og Københavns Universitetsbibliotek/Det Kongelige Bibliotek. ITB adskiller 

sig fra andre biblioteker ved at rumme en gamezone. Her kan lånerne afprøve de spil som 

anskaffes til bibliotekets særlige spilsamling. Man kan også besøge ITB selvom man ikke li-

ge befinder sig på Amager. ITB har nemlig etableret sig på Info Island DK i Second Life. Det 

virtuelle bibliotek er bemandet mandag, tirsdag og torsdag. Som ITB’s kernelånere kan stu-

derende og ansatte ved ITU og DIKU bestille bøger fra andre biblioteker til afhentning på 

ITB.

ITB giver studerende og ansatte ved KU mulighed for at søge i både ITU’s og Det Kongelige 

Biblioteks elektroniske ressourcer. Bogsamlingen som om få år vil omfatte 12.000 bind, er 

tilgængelig via Det Kongelige Biblioteks katalog REX. Desuden kan man finde bøgerne i 

bibliotek.dk der giver adgang til samtlige danske offentlige bibliotekers materialer. 

For mere information kontakt fakultetsbibliotekar Hans Kristian Mikkelsen tlf.: 3347 4456 

eller e-mail: hkm@kb.dk.

SU og studielån
ANSØGNINGSFRIST – Sidste frist for ansøgning om SU og lån for november er 30. novem-

ber. Sidste frist for ansøgning om støtte i 2007 er 3. december. Hvis du vil tage et studielån, 

skal du huske at indsende gældsbrevet inden den 20. december 2007 hvis du endnu ikke 

har benyttet et tilbud om studielån i 2007.

Sørg for i god tid at bestille en kopi af dit gældsbrev hvis du har mistet det. Du kan bestille 

kopien på minSU. Gør det hurtigst muligt og senest 3. december 2007.

Læs om Tidsfrister på www.su.dk 
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tek, musikstue med flygel, fest-

sal, bordtennis, TV- og video-

stue, vaske- og tørrerum og kol-

legiehave. Se kollegiets hjem-

meside: www.borchen.dk. 

Husleje: 1.340 kr. pr. md. ekskl. 

husskat: 200 kr. og biblioteks-

kasse: 25 kr.

Ansøgningsskema: Findes på 

http://studier.ku.dk/Studieliv/

Bolig. Dokumentation for to års 

bestået studietid vedlægges.

Ansøgningsfrist: 21/11-07. 

Stillinger

VIP-stillinger

Biovidenskab

Post doc. within Anatomy
Department of Basic Animal 

and Veterinary Sciences wishes 

to appoint a post.doc. within 

Anatomy from 1/2-08 to 31/1-

10.

Full announcement: Applicati-

ons can not be based on this ex-

tract. See www.kvl.dk/job

Application deadline: 3/12-07. 

DaCRA PhD-Studentships 
within Cardiovascular 
Sciences
Danish Cardiovascular Research 

Academy offers a number of 

50% financed PhD-studentships 

within cardiovascular sciences, 

to be started from 1/1-08. The 

studentships will be financed 

for the first 1½ years by The Da-

nish Agency for Science and In-

novation. The expenses for the 

last 1½ years has to be funded 

from other sources. 

Full announcement: Applicati-

ons can not be based on this ex-

tract. See www.ku.dk/stillinger 

or www.dacra.dk.

Application deadline: 1/12-07.

Assistant/associate profes-
sor in Animal Nutrition
Department of Basic Animal 

and Veterinary Sciences wishes 

to appoint an assistant/associate 

professor in Animal Nutrition 

from 1/2-08 or as soon as possi-

ble thereafter.

Full announcement: Applicati-

ons can not be based on this ex-

tract. See www.kvl.dk/job.aspx.

Application deadline: 2/1-08. 

Assistant/associate profes-
sor in Veterinary Biochemi-
stry
Department of Basic Animal 

and Veterinary Sciences wishes 

to appoint an assistant/associate 

professor in Veterinary Bioche-

mistry from 1/2-08 or as soon as 

possible thereafter.

Full announcement: Applicati-

ons can not be based on this ex-

tract. See www.kvl.dk/job.aspx.

Application deadline: 3/12-07. 

Humaniora

Ekstern lektor i britisk  
historie 
Ved Studienævnet for Engelsk, 

Germansk og Romansk er under 

forudsætning af fornøden be-

villing et 1-årigt lektorat på BA-

uddannelserne ledig til besæt-

telse pr 1/2-08. Undervisningen 

omhandler primært britisk hi-

storie og samfundsforhold, 

samt videnskabsteori. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger/.

Ansøgningsfrist: 23/11-07.

Eksterne lektorer i  
amerikansk historie
Ved Studienævnet for Engelsk, 

Germansk og Romansk, er un-

der forudsætning af fornøden 

bevilling to 1-årige lektorater 

på BA-uddannelserne ledig til 

besættelse pr 1/2-08. Undervis-

ningen omhandler primært 

amerikansk historie og sam-

fundsforhold, amerikansk litte-

ratur samt videnskabsteori. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger/.

Ansøgningsfrist: 23/11-07.

Ekstern lektor i tysk historie 
Ved Studienævnet for Engelsk, 

Germansk og Romansk, er un-

der forudsætning af fornøden 

bevilling et 1-årigt lektorat på 

BA-uddannelserne ledig til be-

sættelse pr 1/2-08. Undervisnin-

gen omhandler primært tysk hi-

storie og samfundsforhold. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger/.

Ansøgningsfrist: 23/11-07.

Sundhedsvidenskab

Associate Professorship in 
Neurobiology
Applications are invited for a 

permanent position as associate 

professor in Neurobiology at 

the Department of Neuro-

science and Pharmacology, The 

Protein Laboratory, to commen-

ce 1/2-08. 

Full annoncement: Applications 

can not be based on this ex-

tract. See www.ku.dk/stillinger.

Application deadline: 17/12-07.

TAP-stillinger

Studentermedarbejder til 
PR 
Videnskabsbutikken ved SAMF 

søger en studentermedarbejder 

til PR med ansættelse i slutnin-

gen af november 2007. Arbejds-

tiden er fleksibel, ca. ti timer 

om ugen. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.videnskabsbutik-

ken.dk 

Ansøgningen sendes til Viden-

skabsbutikken, Øster Farimags-

gade 5, Postboks 2099, 1014 

Kbh. K. Eller e-mail: vb@samf.

ku.dk. 

Mærk kuverten/mailen: Ansøg-

ning. 

Ansøgningsfrist: 20/11-07.

Laboratorietekniker
Institut for Jordbrugsvidenskab, 

LIFE, ønsker en stilling som La-

boratorietekniker besat fra 1/2-

08 eller snarest derefter. Stillin-

gen er en deltidsstilling med 30 

timers ugentlig arbejdstid.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.life.ku.dk/jobs.

Ansøgningsfrist: 26/11-07. 

AC-fuldmægtig
Kunne du tænke dig at arbejde 

med ansættelse af videnskabe-

ligt personale på Det Sundheds-

videnskabelige Fakultet, KU? 

Arbejdstiden er 37 t/uge.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.sund.ku.dk.

Ansøgningsfrist:  26/11-07.

Laborant
Ved Institut for Basal Husdyr- 

og Veterinærvidenskab, Fag-

gruppen for Fysiologi og Bioke-

mi, LIFE, ønskes en stilling som 

deltidsansat laborant 30 t/u be-

sat fra 1/1-08 eller snarest der-

efter. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.life.ku.dk/jobs

Ansøgningsfrist: 26/11-07. 

Projektsygeplejerske
Institut for Human Ernæring, LI-

FE, søger en engageret projekt-

sygeplejerske med erfaring in-

denfor og lyst til klinisk læge-

middel- og ernæringsforskning. 

Stillingen er med 30-37 timers 

ugentlig arbejdstid (efter afta-

le). Stillingen er tidsubegrænset 

med start den 1/2-08 eller hur-

tigst muligt.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.life.ku.dk/job. 

Ansøgningsfrist: 7/12-07. 

Medarbejder til økonomi
Det Naturvidenskabelige Fakul-

tetssekretariat søger en medar-

bejder til økonomi. Stillingen er 

varig. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger.

Ansøgningsfrist: 11/12-07.

Digte af Søren Ulrik  
Thomsen
OPLÆSNING – Digter og forfatter Søren Ulrik 

Thomsen læser et udvalg af sine digte 

Tid: 20/11 kl. 19 

Sted: Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6, 

Islands Brygge

Arr.: Studentermenigheden på Amager, 

www.hum.ku.dk/sma 

Sprogforandring i virkelig 
tid 
SEMINAR – Lingvistkredsen vil belyse 

sprogforandring i virkelig tid (real time)

Tid: 20/11 kl. 14.15-18.00

Sted: KUA, lok. 24.4.01  

Arr.: Lingvistkredsen 

The EU and the Third World 
JEAN MONNET LECTURES – Head of 

Department Gorm Rye Olsen, RUC

Tid: 21/11 kl. 12.15-14.00

Sted: CSS, lok. 2.1.12

Arr.: Department of Political Science

Ølbrygning
FORELÆSNING – Christian fra Gårdbryggeriet 

Ølfabrikken fortæller om urter der anvendes i 

ølbrygning. Smagsprøver på øllet

Tid: 22/11 kl. 18-21

Sted: Benzon-auditoriet, FARMA

Tilmelding: På www.danfyt.dk

Pris: 30 kr.

Arr.: DANFYT

Besøg på Danmarks 
Akvarium
RUNDVISNING – Ved Lars Skou Olsen, teknisk 

chef på Danmarks Akvarium 

Tid: 22/11 kl. 19.30

Sted: Danmarks Akvarium, Kavalergården 1, 

Charlottenlund

Tilmeldingsfrist: 19/11 til Peter Gravlund, tlf.: 

3532 1330, e-mail: pgravlund@bi.ku.dk

Arr.: Dansk Naturhistorisk Forening

Det hvide snit
FOREDRAG – Ved post doc, ph.d. Jesper 

Vaczy Kragh, Medicinsk Museion

Tid: 22/11 kl. 19.30

Sted: Auditoriet, Medicinsk Museion, 

Bredgade 62, Kbh. K. 

Arr.: Dansk Medicinsk-historisk Selskab, 

www.dmhs.suite.dk

Danmark og Guldkysten 1658-
1850 
FOREDRAG – Ved lektor Ole Justesen, Saxo 

Instituttet

Tid: 22/11 kl. 17

Sted: Det Kongelige Biblioteks Sorte Diamant, 

Blixen-salen

Arr.: Historisk Samfund 

 

‘Jeg er vilde med dem’
FOREDRAG – Elisabeth Engberg-Pedersen og 

Mads Poulsen vil tale om performansforstyrrelse, 

talesprogsvariant og trigger-happy kongruens

Tid: 22/11 kl. 14.15-16.00

Sted: KUA, lok. 24.3.01 

Arr.: Dansk Funktionel Lingvistik 



�    UNIVERSITETSAVISEN 14 ·  2007

Støtte

Legater

Grosserer Oluf Olsens legat
2 legatportioner á 11.500 kr. er 

ledige. Legatet kan søges af 

trængende medicinske stude-

rende ved KU. Der anvendes an-

søgningsskema for KU’s legater 

som kan printes ud fra www.

ku.dk/sa/su-kontor/legat/. På 

forsiden angives legatets navn. 

Ansøgningen sendes til SU-kon-

toret, Fiolstræde 22, Postboks 

2112, 1014 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 6/12-07, kl. 12.

Adjunkt, frøken Constance 
Heides mindelegat
Der uddeles 24.000 kr. i flere le-

gatportioner til kvindelige stu-

derende der gennem deres stu-

die opnår faglig undervisnings-

kompetence i matematik og fy-

sik med det mål at undervise i 

disse fag. Der anvendes ansøg-

ningsskema for KU’s legater 

som kan printes ud fra www.

ku.dk/sa/su-kontor/legat/. På 

forsiden angives legatets navn. 

Ansøgningen sendes til SU-kon-

toret, Fiolstræde 22, Postboks 

2112, 1014 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 7/12-07, kl. 12.

Stipendier

Det Danske Institut i Da-
maskus – Rejsestipendier 
Det Danske Institut i Damaskus 

har til formål at fremme forsk-

ning, undervisning og kultur-

formidling inden for de arabi-

ske og islamiske landes kultur, 

kunst og videnskab, såvel klas-

sisk som moderne. Se evt. www.

damaskus.dk. For året 2008 op-

slås et antal rejsestipendier der 

kan søges af forskere, ph.d.-stu-

derende og specialestuderende. 

Da midlerne til disse stipendier 

stammer fra fonde med særlige 

fundatser, skal ansøgningerne 

falde inden for et af følgende 

områder: Mellemøstlig arkæo-

logi og historie, islamisk kunst 

og arkitektur, politik, samfund 

og økonomi i det moderne Mel-

lemøsten (især for specialestu-

derende og ph.d.’er), naturvi-

denskaberne. Yderligere oplys-

ninger om Instituttet kan ind-

hentes hos Instituttets direktør, 

Hans Chr. Korsholm Nielsen,  

e-mail: did@scs-net.org. 

Ansøgninger sendes til direktø-

ren pr. e-mail og må ikke over-

stige 1 Mb. 

Ansøgningsfrist: 3/12-07.

Forsvar

Disputatsforsvar

Sundhedsvidenskab

Oocyte maturation – Basic 
and Clinical Aspects with 
special emphasis on the role 
of FF-Mas
Doktorand: Cand.med.vet., 

ph.d. Christian Grøndahl

Tid: 21/11 kl. 14.

Sted: Hagedorn Research Insti-

tute, aud., Niels Steensens Vej 

6, Gentofte

Afhandlingen: Kan rekvireres 

ved henvendelse til forfatteren, 

e-mail: chgr@novonordisk.com.

 

The role of Calcium-sensing 
Receptor and signalling  
pathways in the Pathophy-
siology in two in vitro  
models of Malignant Hyper-
calcemia
Doktorand: Cand.med. Jacob 

Tfelt-Hansen

Tid: 23/11, kl. 14.

Sted: Medicinsk Museion, Bred-

gade 62, Kbh. K.

Afhandlingen: Kan rekvireres 

ved henvendelse til forfatteren, 

Øresundshøj 4, st., 2920 Char-

lottenlund.

 

Teologi

A history of Hegelianism in 
golden Age Denmark. Tome 
I. The Heiberg Period: 18��-
18�6
Doktorand: Dr.theol. Jon Ste-

wart. 

Tid: 23/11 kl. 13.

Sted: Det Nye KUA, Njalsgade 

126, aud. 23.0.50.

Afhandlingen: Er trykt på C.A. 

Reitzels forlag og kan købes i 

boghandlen til 400 kr.

Ph.d.-forsvar

Biovidenskab

Questions of expertise – 
The role of nutrition 
scientists as experts and  
advisers to the public 
Kandidat: Cand.mag. Anna Pal-

udam Folker.

Tid: 16/11 kl. 13.

Sted: Aud. 3-11, Thorvaldsensvej 

40, Frederiksberg C.

Afhandlingen: For gennemsyn 

kontakt LIFE. 

Jura

Den amerikanske ‘krig’ mod 
terror – legalitet og tenden-
ser. Var terrorangrebene 
den 11. september �001 
‘krigshandlinger’?
Kandidat: Cand.jur. Anders 

Henriksen.

Tid: 3/12 kl. 14. 

Sted: Anneks B, Studiegården, 

Studiestræde 6.

Afhandlingen: Ligger til afhent-

ning på Det Juridiske Fakultet, 

Forskningsservice, St. Kannike-

stræde 11, stuen.

Naturvidenskab

Investigations of movement 
perception and visual per-
ception with functional 
neuroimaging and transcra-
nial magnetic stimulation
Kandidat: Mark Schram Chri-

stensen

Tid: 21/11 kl. 15.30

Sted: Lundsgaard Auditoriet, 

Panum Instituttet, Blegdamsvej 

3B, Kbh. N.

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn på Institut for Idræts 

bibliotek, Nørre Alle 51

Effect of acute exercise and 
exercise training on insulin 
stimulated glucose uptake 
in human skeletal muscle
Kandidat: Christian Frøsig

Tid: 23/11 kl. 14.

Sted: Aud. 1, August Krogh 

Bygningen, Universitetsparken 

13, Kbh. Ø.

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn på Institut for Idræts 

bibliotek, Nørre Alle 51

Video Upscaling Using Vari-
ational Methods
Kandidat: Sune Høgild Keller.

Tid: 3/12 kl. 14.

Sted: Aud. 1, HCØ, Universitets-

parken 5, Kbh. Ø.

Afhandlingen: Kan rekvireres i 

pdf ved henvendelse på e-mail: 

marianne@diku.dk.

Namnbrukarperspektiv på 
gatunamn i Stockholm
FOREDRAG – Ved doktorand. Carina 

Johansson, Uppsala Universitet 

Tid: 23/11 kl. 14.15–16.00

Sted: KUA, bygning 27, Njalsgade 136, lok. 27-

4-04

Arr.: Afdeling for Navneforskning ved Nordisk 

Forskningsinstitut

Grønlændere i Danmark – 
Medborgere i Danmark?
GÆSTEFORELÆSNING – Ved prof. dr. scient. 

pol. Lise Togeby, Institut for Stats-kundskab, 

Aarhus Universitet

Tid: 23/11 kl. 13.15-15.00

Sted: Store mødesal, Strandgade 102, Kbh. K.

Arr.: Afd. for Eskimologi og Arktiske Studier, 

ToRS

Fromme Brorson
SANG – Novembermørket lukkes ude og den 

indre pietist findes frem

Tid: 23/11 kl. 14

Sted: St. Kannikestræde 8, 1.sal, Studenterlokalet

Arr.: Studentermenigheden Indre By,  

www.indreby.org 

The Art of Concealment: 
Rhetoric in the Public Realm 
GÆSTEFORELÆSNING – Ved Carolyn R.  

Miller, Prof. of Rhetoric and Technical Commu-

nication, University of North Carolina, USA 

Tid: 26/11 kl. 10.15-12.00 

Sted: KUA, lok. 23.4.39 

Arr.: Vidensformidlingsgruppen, Institut for 

Medier, Erkendelse og Formidling 

Dansk strafferet og dens 
historie
FOREDRAG – Ved prof. i Retshistorie  

Ditlev Tamm

Tid: 27/11 kl. 20

Sted: Trinitatis Sognehus, Pilestræde 67

Arr. Studentermenigheden Indre By,  

www.indreby.org

23. november    23. november  26.-27. november

Kort Nyt

Mød fremtidens arbejdsmarked –  
få en mentor!
ALUMNEPILOTERNE – I løbet af november 2007 går mentorprogrammet Alumnepiloterne i 

luften. Her kan du ansøge om at få en personlig mentor som kan hjælpe dig med afklaring af 

erhvervsplaner, sparre dine karrieredrømme og inspirere din faglighed. Mentorerne er færdi-

ge kandidater med erfaring fra og viden om den virkelighed der venter efter studierne. Pro-

grammet henvender sig til alle studerende på kandidatniveau.

Universitetets alumneforening Kubulus står bag mentorprogrammet som har deltagelse af 18 

større danske og internationale virksomheder: bl.a. Microsoft, IBM, Siemens, Dansk Industri, 

Folkekirkens Nødhjælp, Kulturministeriet, Udenrigsministeriet, Zentropa og Berlingske Tiden-

de.

Mød mentorvirksomhederne på www.kubulus.ku.dk/mentor og læs hvordan du får din egen 

mentor. Ansøgningsfrist: 21/11-07

Professor Lise Togeby vil kaste 

lys over forholdene for grøn-

lændere i Danmark. Oplever de 

medborgerskab eller er de kun 

”grønlændere i Danmark”? FO
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Evolution of Pseudomonas 
aeruginosa during lung 
infections in Cystic fibrosis 
patients 
FOREDRAG – Ved Søren Molin, Infection 

Microbiology Group, BioCentrum, DTU

Tid: 27/11 kl. 15

Sted: SSI, kantinen, bygning 37 

Arr.: Polymorfien

Human Rights in EU Foreign 
Policy 
JEAN MONNET LECTURES – Director Morten 

Kjærum, Institute for Human Rights

Tid: 28/11 kl. 12.15-14.00

Sted: CSS, lok. 2.1.12

Arr.: Department of Political Science

Værk og tekst – varianter  
og genrer 
FOREDRAG – Ved Johnny Kondrup, Christian 

Janss, Sune Auken og Nina Møller Andersen 

Tid: 28/11 kl. 14.15-17.30 

Sted: KUA, bygning 23, aud. 23.0.49 

Arr.: Nordiske Studier og Sprogvidenskab

 

The Magic Bullet
NIELS BOHR LECTURE – Ved prof. dr.  

scient Ole G. Mouritsen, Memphys Center for 

Biomembrane Physics, Syddansk Universitet

Tid: 28/11 kl. 15.15

Sted: Aud. 3, HC Ørsted Instituttet, 

Universitetsparken 5, Kbh. Ø.

Arr: Kollokvieudvalget, Niels Bohr Instituttet

FOTOUDSTILLING

Af Jytte Kjærgaard,  

kommunikationskonsulent på  

Det Kongelige Bibliotek

Det Nationale Fotomuseum på 
Det Kongelige Bibliotek præ-
senterer udstillingen Kunst 
som idé – Konceptuelt fotogra-
fi i Danmark 1965-1979. Ud-
stillingen sætter fokus på foto-
grafiets rolle i det store nybrud 
i 1960’ernes og 1970’ernes 
danske kunst. Værker af 17 
forskellige kunstnere fortæller 
historien om en usædvanligt 
levende periode i dansk kunst-
liv hvor det storslåede, ideali-
stiske og revolutionære blan-
dede sig med det trivielle, det 
banale og det humoristiske. 

Den konceptuelle kunst er 
på mange måder banebryden-

de. Ikke alene har den ændret 
den traditionelle opfattelse af 
hvordan et kunstværk kan se 
ud, men også hvad et kunst-
værk kan bestå af. I koncept-
kunsten behøver et værk ikke 
være støbt i bronze eller malet 
på et lærred; det væsentlige er 
den bagvedliggende idé, og 
konceptkunst handler derfor i 
langt højere grad om refleksi-
on og undersøgelse end om 
æstetik og materialer. Dette gi-
ver fotografiet en ganske sær-
lig status inden for den kon-
ceptuelle kunst hvor mediet 
samtidig påvirker selve ideen.

Udstillingen er bygget op 
omkring fire overordnede stra-
tegier: Den metodiske under-
søgelse, Det udvidede billede, 
Kunst som handling og Den 
objektløse kunst. Tilsammen 
fremhæver disse strategier 

nogle af de væsentligste karak-
teristika inden for den fotoba-
serede konceptuelle kunst i 
Danmark. 

Udstillingen viser værker af 
Finn Thybo Andersen, Stig 
Brøgger, Claus Carstensen, 
Torben Christensen, Sven 
Dalsgaard, John Davidsen, 
Erik Hansen, Erik Gram Hans-
sen, Henrik Have, Steen Høy-
er, Kirsten Justesen, Per Kirke-
by, Flemming Koefoed, Niels 
Lomholt, Albert Mertz, Lene 
Adler Petersen og William 
Louis Sørensen.

Udstillingen vises fra 10. no-
vember 2007 til 15. marts 
2008. Åben mandag – fredag kl. 
10-19, lørdag kl. 10-17, søndag 
lukket.

Kunst 
som idé
Det Nationale Foto-

museum udstiller 

dansk fotokunst fra 

det store nybrud i 

1960’erne og 

1970’erne.  I fotogra-

fierne blander det 

storslåede, idealistiske 

og revolutionære sig 

med det trivielle, ba-

nale og humoristiske

27.-28. november  28. november

Skal du i gang med at skrive speciale? Og har du lyst til at 
komme tæt på en af Nordeuropas største finanskoncer-
ner? Så kan du nu søge om at deltage i Danske Speciale 
2008, hvor studerende over hele landet skriver deres 
speciale i samarbejde med Danske Bank-koncernen. 
Specialerne bliver vurderet af vores topledelse, og det 
bedste præmierer vi med en tur til New York.

Vi er interesserede i specialeansøgninger fra alle studie-
retninger – lige fra finansiering, økonomi og investering til 
kommunikation, organisation og it. Du styrer selv emne, 
metode og problemstilling, men når vi vurderer din ansøg-
ning, lægger vi selvfølgelig vægt på relevansen for Danske 
Bank-koncernen.

Vi holder informationsmøde på CBS den 28. november 
2007. Sidste frist for at søge er den 14. december 2007.

Skriv speciale for 
Danske Bank-koncernen 

Læs mere om emneforslag, forløb og ansøgning på 

www.danskebank.dk/danskespeciale
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Uægte børn og ugifte 
forældre – udstødte eller 
integrerede?
FOREDRAG – Ved Asbjørn Romvig Thomsen, 

arkivar på Rigsarkivet 

Tid: 29/11 kl. 16-18

Sted: Rigshospitalet, Psykiatrisk auditorium, 

Henrik Harpestrengs Vej, opgang 61a

Arr.: Dansk Forening for Klinisk Sexologi og 

Sex & Samfund, www.klinisksexologi.dk og  

www.sexogsamfund.dk

Lige muligheder? 
WORKSHOP – En række forskere vil belyse 

ulighed i muligheder, bl.a. i forhold til 

uddannelse, arbejdsmarked, indkomst og køn 

Tid: 29/11 kl. 10.15-17.00 

Sted: KUA, lok. 16.1.21

Arr.: Center for Studier af Lighed og 

Multikulturalisme, http://cesem.ku.dk/

calendar/ 

Byer i Rusland eller landsbyer  
i Bøhmen?
GÆSTEFORELÆSNING – Post doc, ph.d. Ken Farø 

vil tale om fraseologi generelt og interlingvalt 

Tid: 29/11 kl. 15-17

Sted: Snorresgade 17-19, 1. sal, U3

Arr.: Østeuropæisk Afdeling, ToRS

SymfUni
KONCERT – KU’s Studenterorkester spiller Griegs 

Peer Gynt i samarbejde med kammerkoret 

Concentus, Beethovens Coriolan-ouverture 

og Bizets Carmen-suite nr. 1

Tid: 29/11 kl. 20

Sted: Kildevældskirken, Ved Kildevældskirken 2, 

Kbh. Ø 

Arr.: SymfUni 

Søren Kierkegaard som  
Jesus-fortolker
FOREDRAG – Ved prof. dr. theol. Mogens 

Müller

Tid: 29/11 kl. 19.30

Sted: Kældercafeen, Købmagergade 44, Kbh. 

K.

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

dk/selskab/

29. november  29. november    29. november

STUDIEOPLEVELSE

Af Lærke Thorndal-Debes og Tippe 

Eisner, studerende på Sydøst- 

asienstudier, Institut for Tvær-

kulturelle og Regionale Studier 

Fra 1. juli til 3. august 2007 
var vi en gruppe på 10 stude-
rende fra Københavns Univer-
sitet der valgte at bruge som-
meren på et Summer School 
kursus på The National Uni-
versity of Singapore under te-
maet Southeast Asia in Con-
text. Sommerskolen var et fem 
ugers undervisningsprogram 
med en ti-dages studietur til 
Cambodja og Nordøst Thai-
land, samt et par endags studi-
eture til lokaliteter i Singapore 
og Malaysia. 

En mangfoldig Summer 
School 
Da vi selv er studerende ved 
Sydøstasienstudier, virker det 
måske ret oplagt at tage på 

Summer School i Singapore, 
men rent faktisk var tilbuddet 
åbent for alle studerende fra 
Københavns Universitet uan-
set fakultet, studieretning og 
årgang. Der var både kandi-
dat- og bachelorstuderende fra 
Jura, Historie, Europæisk Et-
nologi samt Film- og Medievi-
denskab.

Udover os fra København 
deltog studerende fra Yale 
University, samt studerende 
fra værtsuniversitetet, Natio-
nal University of Singapore. Vi 
var i alt lige knap 40 studeren-
de. Udover at komme fra tre 
forskellige universiteter, re-
præsenterede vi et utal af nati-
onaliteter med baggrunde i 
vidt forskellige studieretninger 
og studieniveauer. Underviser-
ne der alle, med undtagelse af 
en enkelt fra Københavns Uni-
versitet, kom fra University of 
Singapore, var ligeledes bredt 
repræsenteret indenfor for-
skellige nationaliteter med 

hver deres meget forskellige 
tilgange til undervisningen. Al 
denne forskellighed har i vir-
keligheden repræsenteret hvad 
hele sommerskolen omhandle-
de nemlig Southeast Asia in 
Context – et område som både 
fagligt, geografisk, historisk og 
kulturelt er meget forskelligar-
tet.

Undervisningen var en blan-
ding af holdundervisning, 
hjemmearbejde, filmfremvis-
ninger og studieture. Det var 
utroligt givende at lære i et in-
teraktivt miljø. Vi lærte ikke 
kun af det vi læste og blev 
forelæst om, men også ved 
rent fysisk selv at kunne se, 
mærke, høre, smage – ja, ople-
ve det i virkeligheden.

Studietur til Cambodja og 
Nordøst Thailand
Vores 10-dages studietur til 
Cambodja og Nordøst Thai-
land var en hektisk tur med en 
overnatning på stort set et nyt 

sted hver dag, men sikke en 
kæmpe oplevelse! Vi besøgte 
templer, monumenter, diverse 
arkæologiske udgravninger og 
museer.  Der var besøget til 
det fantastiske Angkor Wat i 
Cambodja hvor vi ‘læste’ temp-
ler i stor stil. I Thailand besøg-
te vi blandt andet et lokalt uni-
versitet, samt en lille landsby, 
Ban Loaw-Kean-Hak, hvor folk 
hovedsageligt ernærede sig 
som ris-bønder og vævere. Her 
fik vi på egen krop lov at mær-
ke hvor hårdt arbejde det er at 
plante ris. Vi besøgte også et 
Buddhistisk meditationscenter 
hvor vi prøvede at lære at me-
ditere. Hele turen var et studie 
i fortiden og nutiden, og sam-
menhængen derimellem. 

Klædt på til fremtidige 
studier
Sommerskolen har været 
hårdt arbejde med mange og 
intensive programmer, megen 
læsning og opgaveskrivning på 

samlebånd, men der har be-
stemt også været tid til at have 
det sjovt. Til trods for de man-
ge forskelligheder, var vi en 
velfungerende gruppe der for-
stod at more os. Vi udforskede 
Singapores natteliv og sang 
karaoke med vores lærere på 
en riverboat cruise i Thailand. 

Nu hvor vi er hjemme igen, 
har vi allerede i starten af det-
te semester kunnet mærke 
hvor meget vi har fået ud af 
turen rent fagligt. Ud over at vi 
har fået nogle fantastiske ople-
velser, er vi også blevet klædt 
endnu bedre på til vores frem-
tidige studier. Vi er ikke i tvivl 
om at får vi chancen for at gø-
re det igen, så tager vi fluks af 
sted, og det vil vi varmt anbe-
fale vores medstuderende også 
at gøre. 

South East Asia  
in Context  
Summer School

Sommerskolen er et samar-

bejde mellem National Uni-

versity of Singapore, Yale 

University og Københavns 

Universitet igennem det så-

kaldte IARU-samarbejde. Der 

deltager i alt 40 studerende, 

heraf kommer de 10 fra 

Danmark. Sommerskoleop-

holdet er en del af et tilvalg 

på Institut for Tværkulturel-

le og Regionale Studier. Til-

valget vægtes 30 ECTS og 

består af et forberedende 

undervisningsforløb i foråret 

2008, deltagelse i sommer-

skolen i Singapore og en af-

sluttende eksamen i Køben-

havn sidst i august.

Næste sommerskole finder 

sted i perioden 20. juni til 

25. juli 2008, og pladserne 

tildeles efter ansøgning. An-

søgningsfristen er 29. januar 

2008. Find ansøgningsskema 

og yderligere oplysninger på 

hjemmesiden: http://se-

asiaincontext.tors.ku.dk/.  

Der afholdes et informati-

onsmøde om næste års som-

merskole onsdag 28. novem-

ber kl. 15.15 på ToRS, lokale 

U6, Snorresgade 17-19, 1. 

sal, Kbh. S.

På Sommerskole i Singapore
Venskaber, faglige udfordringer, templer, meditation og arbejdet i en rismark er nogle af de oplevelser som ti 

studerende fra Københavns Universitet kom hjem med efter et ophold på Sommerskole i Singapore

Sommerskolen South East Asia 

in Context tog på flere studie-

ture ud fra Singapore. Her er 

hele holdet samlet foran Ang-

kor Wat i Cambodia.

Den voksende historisk-kriti-

ske videnskab i Kirkegaards 

samtid mærker man ikke no-

get til i Kirkegaards bastante 

omgang med Jesus og hans 

forkyndelse. Men var der alli-

gevel en åbning i Kierkega-

ards tidligere værker?
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Donationer

Kvart million til gæste-
professorer
Leder af Niels Bohr Interna-

tionale Akademi, lektor Poul 

Henrik Damgaard, har mod-

taget 2,5 mill. kroner fra di-

rektør Ib Henriksens Fond. Det internationale 

akademi er en ny enhed under Niels Bohr In-

stituttet og har det formål at udbygge Niels 

Bohr Instituttets tradition for at arbejde in-

ternationalt med forskning i fysik. Pengene 

vil blive brugt til at ansætte amerikanske gæ-

steprofessorer. Niels Bohr Instituttet modta-

ger årligt mange henvendelser fra amerikan-

ske fysikere der ønsker at tilbringe et år på 

instituttet i København. Donationen fra Ib 

Henriksens Fond betyder at man nu kan rea-

gere hurtigt og tilbyde egentlige gæstepro-

fessorater til de amerikanske forskere.

Tiltrædelser

To nye vicedirektører på KU
Den 1. december tiltræder to stærke, nye 

profiler i KU’s ledelse og administration. Ny 

vicedirektør for universitetets koncern-it bli-

ver Bo Bendse, mens Jens-Peter Lynov bliver 

vicedirektør for universitetets nye Innovation 

og Forskerservice. 

Jens-Peter Lynov, 54 år, kommer fra en stil-

ling som afdelingschef på Forskningscenter 

Risø, Danmarks Tekniske Universitet, og har 

bl.a. mange års erfaring med at fremme er-

hvervsmæssig udnyttelse af forskningsresulta-

ter. I sin nye stilling skal han udvikle KU’s in-

novationsindsats og bl.a. sikre at KU får en 

større andel af de store internationale forsk-

ningsprogrammer, fx EU’s rammeprogram-

mer. 

Bo Bendsen, 40 år, kommer fra en stilling som 

forretningsdirektør i NNIT A/S, og har tidlige-

re blandt andet opbygget en it-funktion på 

Novo Nordisk til at støtte forskning og udvik-

ling. Bo Bendsen skal udvikle KU’s samlede 

arkitektur inden for administrativ it, og for-

bedre understøttelsen af centrale processer 

fra institut over fakultet til koncernniveau. 

Udnævnelser

Professor Polzik bliver 
æresmedlem af Optical 
Society
Professor Eugene Polzik, 

Niels Bohr Instituttet ved Kø-

benhavns Universitet, er ble-

vet udnævnt til æresmedlem af Optical Socie-

ty of America. Eugene Polzik er leder af 

grundforskningscentret, QUANTOP, der ar-

bejder med både eksperimentel og teoretisk 

forskning i kvantemekanisk vekselvirkning 

mellem lys og atomer. 

Han får anerkendelsen for sit banebrydende 

arbejde indenfor kvanteoptik. Eugene Polzik 

var en del af den forskergruppe der i 1998 

som én af de første i verden gennemførte te-

leportation fra lys til lys, og det var intet min-

dre end en verdenssensation da han i oktober 

2006 offentliggjorde sine resultater med at 

teleportere en information fra lys til atomer. 

Udnævnelsen til æresmedlem af Optical Soci-

ety of America tildeles kun 10-20 forskere 

uden for USA hvert år. 

29.-30. november  30. november

Udfyld spørgeskemaet som kommer 
i din KU-mailboks 19. november, og deltag 
i lodtrækningen om en super bærbar 
computer og otte gavekort à 800 kr. til bøger 
sponsoreret af Akademisk Boghandel. 

Vi skal have dit svar senest 3. december 2007

Undersøgelsen gennemføres af fakulteterne og Arbejdsmiljøsektionen.

Læs mere om undersøgelsen på www.studiemiljoe.ku.dk. 
Resultaterne offentliggøres på hjemmesiden i marts 2008. 

Resultaterne skal bruges til at målrette fakulteternes arbejde med at udvikle 
og forbedre dine studieforhold.

På fakulteternes hjemmesider kan du i løbet af 2008 
læse, hvad undersøgelsen har ført til på dit studiested. 

Vi vil forbedre dit 
undervisningsmiljø

– vil du?

Arrangør:
Et samarbejde mellem universiteternes centrale studie- og 
erhvervsvejledning, DM - fagforening for højtuddannede (DM), 
Gymnasieskolernes Lærerforening (GL), Magistrenes Arbejds-
løshedskasse (MA), Danmarks Jurist- og Økonomforbund
(DJØF) og Akademikernes Arbejdsløshedskasse (AAK).

Program

Universitetet

A-kasserne: AAK og MA

Organisationerne: 
DJØF, DM og GL

MØDEKANDIDAT
Er du snart færdiguddannet 
– så mød op på vores kandidatvejledningsmøde

Roskilde Universitetcenter 

Aarhus Universitet 

Københavns Universitet 

Aalborg Universitet 

Syddansk Universitet 
Odense

kand_2-07_161x127.indd   1 11/10/07   9:01:07

Navne

Unity and Self
KONFERENCE – Does the self exist? One clas-

sical argument in favor of the reality of the 

self is that we need a self in order to account 

for the unity of the stream of consciousness 

and the world of experience

Tid: 29-30/11 

Sted: KUA, aud. 23.0.50, Njalsgade 120, Kbh. S. 

Tilmeldingsfrist: 19/11 til e-mail: cfs@hum.

ku.dk

Arr.: Center for Subjektivitetsforskning, http://

cfs.ku.dk/

Julehygge
TRADITION – Julesang, juleklip og juleknas. 

Ca. kl. 18 kan man deltage i en lækker 

julebuffet for 20 kr.  

Tid: 30/11 kl. 15.30 

Sted: Café Mødestedet  

Tilmelding: Til buffeten, skriv til e-mail: 

davidsen@hum.ku.dk

Arr.: Studentermenigheden på Amager, 

www.hum.ku.dk/sma

Cold War Conference 
KONFERENCE – Internationale forskere 

tilbyder ny viden om og perspektiver på den 

europæiske afspændingsproces under Den 

Kolde Krig og dens indflydelse på 

verdenspolitik i dag 

Tid: 30/11-1/12 

Sted: KU, 30/11: Bispetorvet 1-3, 

Alexandersalen, 1/12: Njalsgade 134, aud. 

23.0.49

Arr.: Professor Poul Villaume, Saxo Instituttet, 

og satsningsområdet Europa i forandring, 

www.ku.dk/satsning/Europa/arrangementer/

cold_war
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Medaljetagere ved årsfesten  
15. november 2007
I alt 12 medaljetagere, heraf 9 guldmedaljer og 3 sølvmedaljer.  

Det Humanistiske Fakultet

Stud.mag. Bjarne Simmelkjær Sandgaard Hansen: ”Protoindoeuropæiske laryngaler i 

germansk – en oversigt over laryngalernes udvikling fra protoindoeuropæisk til pro-

togermansk.” Guldmedalje.

Stud.mag. Caroline Nyvang: ”Medie og måltid: En boghistorisk undersøgelse af de 

trykte danske kogebæger i 1800-tallet med særlig fokus på deres fremstillinger af 

det gode måltid”. Guldmedalje.

Stud.mag. Maria Panum Baastrup: ”Kontinental og insulær import i Sydskandinavi-

ens vikingetid”. Guldmedalje.

Stud.mag. Kasper Lægring Nielsen: ”Erindringsstrategier i Berlin. En undersøgelse af 

arkitekturens erindringsbærende dimension”. Guldmedalje.

Stud.mag. Ulla Kathrin Helena Kallenbach: ”Space and Visuality in the Drama text”. 

Guldmedalje.

Stud.mag. Lena Wienecke Andersen: ”Ikke helt ærøsk men alligevel lidt – nok. Spro-

get i 9. klasse på Ærøskøbing skole 2005”. Sølvmedalje.

     

Stud.mag. Martin Hamann: ”Klaus Høeck: musik og poesi. Bidrag til en kritisk analy-

se”. Sølvmedalje.

Stud.mag. Karen Benedicte Busk-Jepsen: ”Menneskebilleder. Et studium af Aby M. 

Warburgs antropologisk orienterede billedbegreb med særligt henblik på forsk-

ningsområderne kunsthistorie og visuel kultur”. Sølvmedalje.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Stud.psych. Kamilla Miskowiak: ”Neuropsychological Research on Depression: To-

wards a Synergy between Cognitive and Neurobiological Theories and Methods”. 

Guldmedalje.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Cand.scient. David Møbjerg Kristensen: ”Cellular programming by fusion of embryo-

nic stem cells with somatic cells and cell ectracts”. Guldmedalje.

Det Teologiske Fakultet

Stud.theol. Anne Katrine de Hemmer Gudme: ”Nyere ritualteori appliceret på gam-

meltestamentlige tekster. En ritualteoretisk undersøgelse af ”Loven om nasiræerne” 

i Num 6, 1-21”. Guldmedalje. 

Stud.theol. Maria Elisabeth Engell Jessen: ”To exercise the Divine Arts of Imaginati-

on. Receptionen af bibelske motiver hos William Blake”. Guldmedalje.

Prisopgaver 2008
Udskrevet ved årsfesten 15. november 2007

Det Biovidenskabelige Fakultet 
for Fødevarer, Veterinærmedicin 
og Naturressourcer

Fødevareøkonomisk Institut og Center for 
Skov & Landskab
Biobrændstoffers økonomiske betydning

Der ønskes en analyse af biobrændstofproduktio-

nens betydning for landbrugs- og fødevarepriser-

ne nationalt og globalt samt en analyse af bio-

brændstofproduktionens betydning for erhvervs-

udvikling, beskæftigelse og miljø. 

Kontaktperson: Forskningschef Alex Dubgaard 

(FØI)

Institut for Fødevarevidenskab og Institut 
for Human Ernæring
Tarmkanalens bakterier og deres mulige betyd-

ning for menneskers sundhed og velvære.

Kontaktperson: Professor Mogens Jakobsen (IFV)

Institut for Grundvidenskab 
Klimaændringer og fremtidens vandressourcer

I opgaven ønskes en gennemgang af klimaæn-

dringernes betydning for mængden og kvaliteten 

af ferskvandsressourcen, med fokus på EU. Effek-

terne af ændringer i arealanvendelse, nye dyrk-

ningsmetoder og kravene til jord- og vandkvalitet 

i henhold til de europæiske direktiver på områ-

det skal indgå i besvarelsen. 

Kontaktperson: Professor Hans Chr. Bruun Han-

sen 

Kemisk kommunikation i bakterier, insekter, 

planter og dyr

I prisopgaven søges en overordnet og generel be-

skrivelse af kemisk kommunikation i bakterier, in-

sekter, planter og dyr. Beskrivelsen kan også in-

kludere interspecie kommunikation. Senere i op-

gaven ønskes en mere detaljeret beskrivelse af 

kemisk kommunikation i udvalgte eksempler så-

som sociale insekter (myrer mv.) eller bakterier. 

Speciel vægt vil blive lagt på at afdække mulig-

heder for kemisk syntese af signalstoffer inklusiv 

betydning af chiralitet samt anvendelse af synte-

tiske signalstoffer i biologisk afprøvning. Eksperi-

mentelt arbejde vil indgå naturligt i besvarelsen.

Kontaktperson: Professor John Nielsen 

Institut for Plantebiologi 
Plantebiologi/bioteknologi

Gener fra planter bruges oftere i helt nye sam-

menhænge til industrielle og medicinske anven-

delser. Der ønskes en redegørelse for et eller flere 

konkrete eksempler på dette. Egne eksperimen-

telle data skal indgå i undersøgelsen.

Kontaktperson: Institutleder Anna Haldrup 

Institut for Veterinær Patobiologi 
Biomarkører for metabolisk syndrom

Det metaboliske syndrom (også kaldet insulinresi-

stens-syndromet) er en forstyrrelse af forbræn-

dingen af fedt og sukker. Dette giver en øget risi-

ko for at udvikle sygdom i hjerte og blodkar. Der 

ønskes en oversigt over og vurdering af biomar-

kører, der kan forudsige udvikling af Metabolisk 

Syndrom hos overvægtige personer. Besvarelsen 

kan om muligt suppleres med resultater fra egne 

undersøgelser.

Kontaktperson: Professor Nils Brünner 

Institut for Økologi 
Invasive arter: Nye udfordringer for dansk natur, 

dyrkede arealer samt haver og parker

Invasive arter udgør en stigende trussel. Med glo-

bale klimaændringer og øget menneskelig trans-

port skabes øgede muligheder for, at invasive ar-

ter får fat. Vi er endnu ikke godt rustet generelt 

til at håndtere bioinvasioner. I prisopgaven øn-

skes emnet belyst med inddragelse af både teore-

tiske overvejelser, praktiske forsøg og håndte-

ringsmæssige anbefalinger. En eller flere af 

følgende konkrete arter inddrages: 1) Rynket 

rose (kyst-økosystemer), 2) Kæmpebjørneklo 

(vådområder), 3) Dræbersnegle (haver og par-

ker), eller 4) Rhododendroncikade (haver og 

parker).

Kontaktperson: Lektor Johannes Kollmann

Det Farmaceutiske Fakultet

a)  GABA transportører som mål for lægemid-

ler til behandling af epilepsi

Der ønskes en farmakologisk karakterisering 

af disse transportørers subtyper indeholdende 

en udredning af eventuelle forskelle mellem 

subtyperne i relation til struktur-aktivitets-for-

hold. Der ønskes endvidere en diskussion af de 

særlige krav, som stilles i forbindelse med ud-

vikling af lægemidler, som skal passere blod-

hjerne-barrieren.

b)  Multivariate Statistics in Structure-Based 

Drug Design – Use and Misuse.

Det Humanistiske Fakultet

Institut for Engelsk, Germansk og  
Romansk

1)  Der ønskes en undersøgelse af forholdet 

mellem stat og religion, således som det har 

udviklet sig siden 1990 i et eller flere af de 

lande, hvis sprog og kultur der undervises i 

på Institut for Engelsk, Germansk og Ro-

mansk.

2)  Samfund, stat og terrorbekæmpelse i et el-

ler flere af de lande, hvis sprog og kultur 

der undervises i på Institut for Engelsk, Ger-

mansk og Romansk.

Institut for Medier, Erkendelse og  
Formidling

FILM- OG MEDIEVIDENSKAB

Filmvidenskab A:

Der ønskes en analyse af den danske doku-

mentarfilms udvikling siden 1997. Undersøgel-

sen skal inddrage både genremæssige og insti-

tutionelle faktorer.

Filmvidenskab B:

Der ønskes en analyse af multi-plot fortællin-

gen i amerikansk film-kultur og en diskussion 

af dens forhold til den klassiske Hollywood-

fortælling.

Medievidenskab A:

Der ønskes en analyse af Internet-tv’s udvik-

ling og betydning for det samlede mediebille-

de. I analysen kan inddrages både danske og 

udenlandske eksempler.

Medievidenskab B:

Der ønskes en historisk analyse af computer-

spillenes udvikling med særligt henblik på for-

holdet mellem single-player og multi-player 

spil.

FILOSOFI

Teoretisk filosofi:

Der ønskes en kritisk vurdering af de seneste 

års argumenter for og imod en egologisk be-

vidsthedsteori.

Filosofihistorie:

Der ønskes en redegørelse for Hegels begreb 

om virkelighed i hans store logik, som tager 

hensyn til de sidste 20-30 års litteratur om em-

net.

Københavns Universitet har hvert år siden 1762, bortset 

fra årene 1769-91, udskrevet prisopgaver. Oplysninger 

om tildelinger har siden 1849 kunnet læses i universite-

tets årbog. Promoveringen af medaljetagerne sker ved 

universitetets årsfest. Medaljerne der overrækkes ved pro-

moveringen bærer på aversen en Pallas Athene-figur og 

på reversen påskriften ”Ingenio et studio” omgivet af en 

laurbærkrans. Den forfatter som belønnes med guld- eller 

sølvmedalje får tillige udbetalt et nærmere fastsat beløb – 

henholdsvis 1.500 og 1.000 kr. – og et rejselegat fra  

Direktør Ib Henriksens Fond 

Prisopgaver
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PÆDAGOGIK

Der ønskes en undersøgelse og analyse af po-

tentialer og udfordringer i forbindelse med 

tværfaglige læreprocesser.

RETORIK

En retorisk analyse og kritik af udvalgte ele-

menter af debatten om global opvarmning

Institut for Nordiske Studie og Sprog- 
videnskab

Nordiske Studier og Sprogvidenskab A:

Variation og forandring i senmoderne dansk 

som følge af kontakten med andre sprog, her-

under hos unge andetsprogsbrugere. Der kan 

benyttes empirisk materiale fra både talesprog 

og skriftsprog inkl. sms, e-breve, graffiti og 

chat.

Nordiske Studier og Sprogvidenskab B:

Under inddragelse af nyere genreteoretisk lit-

teratur ønskes der en undersøgelse af multi-

genericitetens rolle i dansk litteratur fra 1990 

til i dag.

Nordiske Studier og Sprogvidenskab C:

Der ønskes en tematisk, ideologisk og mentali-

tetshistorisk belysning af præsten som litterær 

skikkelse i et dækkende udsnit af danske ro-

maner og noveller inden for tidsrummet fra 

1800 til i dag.

Nordiske Studier og Sprogvidenskab D:

Der ønskes en behandling af én eller flere tek-

sters eller tekstgruppers udgivelseshistorie in-

den for den nordiske, særlig den norrøne, filo-

logi. Behandlingen kan dække et længere el-

ler kortere tidsrum. Såvel teoretiske som prak-

tiske aspekter bør inddrages.

Køn i højere uddannelse/ Kvinder i forskning:

Hvorfor forsvinder kvinder ud af akademiet i 

meget højere grad end deres mandlige kolle-

ger? Der ønskes en analyse af formelle, fagli-

ge, sociale og kulturelle rammebetingelser og 

normer for kvinders karriereforløb på universi-

tetet.

Køn og akademiet:

Der ønskes en analyse af den akademiske kul-

tur og det akademiske medborgerskab med 

henblik på at afdække vanskeligheder med el-

ler evnen til integration af nye grupper. Der 

kan i besvarelsen ud over køn lægges vægt et-

nicitet og social klasse. Besvarelsen kan tage 

udgangspunkt enten i en historisk eller aktuel 

problemstilling.

Indoeuropæisk:

Der ønskes en kritisk gennemgang af de sidste 

decenniers mest markante forsøg på at af-

dække den fonetiske udvikling fra det indo-

europæiske grundsprog frem til germansk.

Saxo-Instituttet

HISTORIE

Historie 1: 

Kristningen af danerne.

Historie 2:

Der ønskes en analyse af forholdet mellem re-

ligion  og  krigsførelse i den græske oldtid.

Samtidshistorie 1:

Dansk velfærdspolitik og de arbejdsløse. Of-

fentlige foranstaltninger og politiske holdnin-

ger.

Samtidshistorie 2:

Danmark i den kolde krig som kollektiv erindring.

Økonomisk historie:

En undersøgelse af det danske reklameforbrug 

efter 1945.

ETNOLOGI

1)  Brugerdreven innovation – med udgangspunkt 

i en konkret case ønskes der en diskussion af, 

hvordan kulturanalytiske brugerstudier kan bi-

drage til innovationer inden for den offentlige 

sektor.

2)  Voldelige sociale konflikters symbolske dimen-

sion.

Med udgangspunkt i et aktuelt ikke-europæisk 

eksempel ønskes en redegørelse for og diskussion 

af de kulturelle og historiske forhold, herunder f.

eks. religion, etnicitet og erindret historie, som 

skaber og/eller giver udtryk til voldelig konflikt 

mellem sociale grupper.

3) Europæisk kulturarv.

Der ønskes en diskussion af politisk brug af ideen 

om europæisk kulturarv. Besvarelsen kan tage 

udgangspunkt i såvel nationale som fælles euro-

pæisk cases.

4) Kulturforståelse.

Med udgangspunkt i globaliseringens kulturmø-

der ønskes et etno-logisk perspektiv på begrebet 

om ’kulturforståelse’. Besvarelsen kan være såvel 

teoretisk som empirisk og praktisk orienteret.

KLASSISK ARKÆOLOGI

Det romerske kejserportræt. Udforskning og per-

spektiv.

FORHISTORISK ARKÆOLOGI

1)  En diskussion af den eksperimentelle arkæolo-

gis teoretiske begrebsapparat – med udgangs-

punkt i nordeuropæiske eksperimenter.

2)  Arkæologiske problemer og potentialer ved in 

situ bevaring af jordfaste fortidsminder i Dan-

mark.

KLASSISK FILOLOGI

Græsk (klassisk):

Hvilken betydning har modsætningen mellem sla-

ve og fri for græ-kernes opfattelse af den politi-

ske frihed (eleutheria) i arkaisk og klassisk tid?

Latin:

Der ønskes en historisk, litteraturhistorisk og ha-

giografisk analyse af Ælnoths skrift om Knud d. 

Helliges martyrium.

Institut for Tværkulturelle og Regionale 
Studier – Sprog, Religion og Samfund

ESKIMOLOGI OG ARKTISKE STUDIER

1)  Der ønskes en analyse af aktuelle problemstil-

linger vedrørende grønlændere i Danmark.

2)  Der ønskes en analyse af aktuelle problemstil-

linger vedrørende børn og unges vilkår i Grøn-

land.

INDIANSKE SPROG OG KULTURER

Der ønskes en empirisk undersøgelse inden for 

det mesoamerikanske kulturområde der demon-

strerer og diskuterer den tværdisciplinære ar-

bejdsmetodes relevans i sin anvendelse for faget 

Indianske Sprog og Kulturer.

NÆRORIENTALSK ARKÆOLOGI

1) KOLLAPS.

Civilisationers opståen har gennem længere 

tid været et stort arkæologisk forskningsom-

råde. Interessen for de faktorer, der fører til 

samfunds undergang er først for nyligt kom-

met i søgelyset. 

Der ønskes en diskussion af, hvad begrebet 

’kollaps’ indebærer samt en redegørelse for to 

eller flere nærorientalske kulturkredses så-

kaldte kollaps i komparativt perspektiv.

2) KLIMAFORANDRINGER.

Med udgangspunkt i den moderne debat 

vedr. klimaforandringer og fremtidige konse-

kvenser, ønskes en diskussion af, hvorledes 

ændringer i klima og miljø i fortiden har ind-

virket på samfunds-udviklingen i den Nære 

Orient. 

RELIGIONSSOCIOLOGI

Der ønskes en undersøgelse enten af hvordan 

en udvalgt stat har reguleret forholdet mel-

lem staten og flere forskellige religioner eller 

hvordan en udvalgt stat har reguleret særlige 

aspekter af forholdet mellem stat og religion.

Institut for Kunst- og Kulturvidenskab

LITTERATURVIDENSKAB

Repræsentation af islamisk kultur og samfund 

i europæisk litteratur. Der ønskes en analyse 

af et afgrænset emne inden for dette pro-

blemfelt.

MODERNE KULTUR

Kunst og politik.

Der ønskes en undersøgelse, der giver overblik 

over hvilke former det politisk engagement 

har antaget på den danske kunstscene igen-

nem de sidste tyve år, gerne perspektiveret 

med komparative punktnedslag i tidligere pe-

rioders politiske kunst fra Danmark.

TEATERVIDENSKAB

Teater, æstetik og erhvervsliv.

Der ønskes en kritisk diskussion af forholdet 

mellem teatrets æstetiske dimension og tea-

trets anvendelsesmuligheder inden for er-

hvervslivet.

MUSIKVIDENSKAB

Musikteori og musikhistorie.

Der ønskes en principiel diskussion af forhol-

det mellem musikteori og musikhistorie ført 

på baggrund af en undersøgelse af et selv-

valgt historisk repertoires relation til samtidig 

musikteori.

Det Juridiske Fakultet

Retsvidenskab I
Ugyldighedsvirkninger

At erklære en retsakt, et løfte eller et andet 

retsgrundlag ugyldigt er en hyppigt anvendt 

sanktion overfor retlige mangler ved en sags-

behandling, eller når der er mangler ved ind-

holdet. Det gælder inden for så forskellige 

retsområder som forvaltningsretten og for-

mueretten. På grundlag af en sammenligning 

mellem udvalgte retsområder ønskes en analy-

se af forskelle og ligheder i håndteringen af 

ugyldighedssanktionen. Undersøgelsen kan f.

eks. begrænses til at sammenligne betingel-

serne for at erklære voldgiftskendelser og for-

valtningsafgørelser ugyldige. 

Kontaktperson: Professor, dr.jur. Steen Røns-

holdt
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Retsvidenskab II
Kontinentalsoklen ud over 200 sømil

Med udgangspunkt i artikel 76 i FN’s Havrets-

konvention fra 1982 ønskes en redegørelse for 

kyststaters rettigheder over den del af konti-

nentalsoklen, der ligger ud over 200 sømil reg-

net fra basislinierne, samt for hvorledes for-

skellige kyststaters respektive områder og in-

teresser (herunder til råstofudvinding) retligt 

kan afgrænses over for hinanden. Den igang-

værende forberedelse af krav i området om-

kring Nordpolen kan inddrages i besvarelsen.

Kontaktperson: Professor, dr.jur. Ole Spier-

mann

Retsvidenskab III
Bindende virksomhedsregler

Der ønskes en vurdering af fordele og ulem-

per ved anvendelse af bindende virksomheds-

regler, på grundlag af artikel 26(2) i personda-

tadirektivet (95/46 EF), som ramme for inter-

nationale dataoverførsler. Blandt andet øn-

skes baggrunden for denne model belyst over-

for andre muligheder for at regulere de inter-

nationale dataoverførsler. Besvarelsen bør 

inddrage, hvorledes modellen udover i Dan-

mark anvendes i en eller flere EU medlemssta-

ter, samt overveje, hvordan proceduren for 

godkendelse af bindende virksomhedsregler 

kan forbedres.

Kontaktperson: Professor, dr.jur. Peter Blume

Retsvidenskab IV: 
Rente- og ydelsesgarantier

Der ønskes en juridisk analyse af de formue-

retlige retsvirkninger af løfter afgivet af livs- 

og pensionsselskaber om størrelsen af den 

ydelse, der kommer til udbetaling under en 

pensionsordning. Undersøgelsen, der bør tage 

udgangspunkt i konkrete eksempler, kan for-

holde sig til fortolkningen af sådanne garanti-

er, til spørgsmålet om deres gyldighed ved 

forudsætningssvigt samt til mulighederne for 

at udvirke ændringer i afgivne garantier.

Kontaktperson: Professor, dr.jur. Mads Bryde 

Andersen

Det Naturvidenskabelige  
Fakultet

Astronomi/fysik
Grænser for Mørkt Stof

Op imod 30 % af Universets samlede masse 

findes som såkaldt Mørkt Stof. Der ønskes en 

redegørelse for hvilke mulige partikler, der 

kan udgøre hoved¬bestanddelen af det mørke 

stof, og for hvilke grænser for de teoretiske 

forud¬sigelser man kan forvente at opnå med 

nuværende og planlagte partikel¬fysik¬eksper

imenter og astronomiske observationer.

Biologi
a)  Hvilke områder inden for biologisk forsk-

ning forventes i den nærmeste fremtid for-

andret af genomforskningen?

b)  Hvad sker der med økosystemer i Arktis når 

klimaet forandres?

c)  ”Kan et bæredygtigt landbrug baseres på 

evolutionære principper?” I besvarelsen for-

ventes sammenligninger med insektsam-

fund med ”ager¬dyrkning”, hvor stabilite-

ten kan beskrives ud fra en række evolutio-

nære principper.

Datalogi
Algoritmer til perception af bevægelse

Algoritmer til analyse af digitale billeder eller 

billedsekvenser har ofte lighedspunkter med 

modeller for biologisk syn. Der ønskes en over-

sigt over algoritmer og modeller for percepti-

on af bevægelse samt deres anvendelser in-

denfor flere af felterne datalogi, biologi og 

perceptions¬psykologi. En algoritme kan be-

skrives i detaljer, lige som eksperimentelle re-

sultater eller resultater fra en implementering er 

velkomne.

Geografi og geologi
Betydningen af magmatisk aktivitet for riftpro-

cesser.

Idræt
a)  En gennemgang af samspillet mellem kulhy-

drat- og fedtstofskiftet under muskelarbejde.

b)  Hvordan sikres evidensbasering inden for coa-

ching? – Teoretiske refleksioner koblet til 

idræt eller arbejdsliv.

c) Den jødiske idræt i Danmark 1933-1945.

Kemi
Femtokemi

Der ønskes en gennemgang af de vigtigste begre-

ber i den teoretiske beskrivelse af kemisk reakti-

onsdynamik på femto- og picosekund tidsskala. 

Forskelle og ligheder mellem ultrahurtig reaktivi-

tet i NaI/ICN-systemet og mere komplekse syste-

mer kan diskuteres, ligesom en teoretisk genana-

lyse af NaI og ICN resultaterne kan inddrages. Op-

gavebesvarelsen skal indeholde en diskus¬sion af 

de centrale problemer i initiering og eksperimen-

tel observation af ultrahurtig reaktionsdynamik.

Matematik
Informationsteori og spil

I spilteori behandles konfliktsituationer mellem 

to eller flere ”personer”. Opgaven sigter på situa-

tioner der direkte vedrører eller er inspireret af 

forskning inden for informationsteoretisk spilteo-

ri. Der ønskes en teoretisk gennemgang af et ud-

snit af denne teori¬dannelse med vægt på anven-

delser, gerne af mere teoretisk art. Af mulige an-

vendelsesområder peges på emner inden for in-

formationsteori selv, i statistisk termodynamik, 

sandsynlig¬heds¬regning og statistik, økonomi, 

lokationsteori eller andre operationsanalytiske 

områder, sprogteori og geometri, hvor den pri-

mære model¬lering ikke indeholder stokastiske 

elementer.

Naturfagsdidaktik
Undervisnings-forskningsrelationer inden for na-

turvidenskaberne

Det er vigtigt at universitetets forskning afspejler 

sig i under¬visningen. Der ønskes en analyse af 

den eksisterende forsknings-undervisnings nexus 

på Det Naturvidenskabelige Fakultet eller dele 

heraf, samt nogle bud på fremme af gode relatio-

ner mellem forskning og under¬visning.

Statens Naturhistoriske Museum
Museumsformidling og det ny Statens Naturhisto-

riske Museum 

Der ønskes en sammenlignende analyse af udstil-

lingsformidlingen på Zoologisk Museum, Geolo-

gisk Museum, Botanisk Museum og Botanisk Ha-

ve og en vurdering af museumsformidlingens rol-

le og muligheder i fremtiden med særligt henblik 

på det ny Statens Naturhistoriske Museum.

Det Samfundsvidenskabelige  
Fakultet

Institut for Statskundskab
1.  Der ønskes en teoretisk og empirisk funderet 

analyse af betydningen af religion i internatio-

nale konflikter, gerne belyst ved et eller flere 

udvalgte cases

2.  Der ønskes en teoretisk og empirisk funderet 

analyse af udviklingen i global klimapolitik

3.  Der ønskes en kritisk analyse af den danske de-

mokratimodel i forhold til EU’s forfatningsud-

vikling

Sociologisk Institut
1  Der ønskes en redegørelse for og diskussion af 

forandringer i forholdet mellem arbejdsliv og 

fritid, særligt med udgangspunkt i en analyse af 

ændrede medarbejder-ledelsesrelationer.

Institut for Psykologi
1.  Adoption. Der ønskes – på baggrund af empiri-

ske undersøgelser – en analyse af de psykoso-

ciale problemer adoptivbørn i Danmark har 

måttet håndtere for at blive accepteret i lan-

det.

Det Sundhedsvidenskabelige  
Fakultet

1. ”Hvor syg bliver man af en hudsygdom?”

Mortalitet er et validt mål for vurdering af risiko-

faktorer, forståelse af patogenese, vægtning af 

profylakse og vurdering af terapi for mange syg-

hdomme. For non-letale sygdomme som hudsyg-

domme kræves der dog andre beskrivelser af 

morbiditeten. Der ønskes en gennemgang af de 

anvende metoder og deres betydning for forstå-

elsen af morbiditeten hos dermatologiske patien-

ter. Besvarelsen kan løses som et litteraturstudie 

evt kombineret med kvalitative undersøgelser.

2.  ”Hårsækken – en immunopriviligeret struk-

tur?”

Kroppen indeholder kendte immunopriviligerede 

områder (øjet og testes). Hårsækken kunne være 

et yderligere sådant område. Der ønskes en be-

skrivelse af den lokale immunitet i hårsækken. 

Besvarelsen kan løses som et litteraturstudie eller 

egentlige eksperimentelle studier. 

3.  ”Patofysiologiske kortikospinale forandringer 

ved neurologiske sygdomme bedømt med 

transkraniel magnetisk stimulation”

Der ønskes en redegørelse for den kliniske anven-

delse af transkraniel magnetisk stimulation til be-

lysning af kortikospinal dysfunktion ved neurolo-

giske sygdomme (f.eks. amyotrofisk lateral sklero-

se og dissemineret sklerose), herunder en diskus-

sion af undersøgelsens værdi set i et klinisk og 

patofysiologisk perspektiv. Besvarelsen kan løses 

som et litteraturstudie alene eller i kombination 

med egne undersøgelser.

4.  ”Sammenhængen mellem ændringer i søvn og 

relation til appetitregulering og metabolt syn-

drom”

Besvarelsen bedes løst på baggrund af eksisteren-

de litteratur eventuelt suppleret med egne data. 

Opgaven skal diskutere involverede hypothalame 

mekanismer.

5.  ”Sammenhængen mellem relationen dysregu-

lering af søvn-vågen regulering inkluderende 

REM associerede motoriske fænomener og syn-

nucleinopatier (Parkinsonisme, Lewy Body De-

mens m.v.)”

Besvarelsen bedes løst på baggrund af  eksiste-

rende litteratur. Opgaven skal involvere diskusion 

af de associerede patofysiologiske mekanismer 

og relationen til premotoriske fænomener ved 

disse sygdomme.

6.  ”Thyreoideahormoner (bioaktive jodthyroni-

ner) og mitokondriefuntionen”

Besvarelsen kan løses som et  litteraturstudie 

kombineret med egne forsøg.

7.  ”Mitokondriefunktionens betydning for insu-

linresistens hos mennesker, med fokus på ske-

letmuskulutur”

Besvarelsen kan løses som et litteraturstudie evt 

kombineret med egen eksperimentelle observati-

oner.

 

Det Teologiske Fakultet

Afdeling for Bibelsk Eksegese
Gammel Testamente

Der ønskes en redegørelse for Zionmotivet i pro-

fetlitteraturen.

Vejleder: Professor, dr.theol. Jesper Høgenhaven

Ny Testamente

Der ønskes en redegørelse for moderne filoso-

fiske Paulus-fortolkninger inden for de seneste 

tyve år.

Vejleder: dr.theol. et phil. Troels Engberg-Pe-

dersen

Afdeling for Kirkehistorie
Dostojevskij i Vesten: Receptionen af Dostojev-

skijs værker i vestlig teologi med særligt hen-

blik på forståelsen af deres russisk-ortodokse 

dimension.

Vejleder: Lektor, centerleder Nils Holger Peter-

sen

Afdeling for Systematisk Teologi
Dogmatik

I hvilken forstand er den kirkelige bekendelse 

normativ?

Vejleder: Lektor, ph.d. Kirsten Busch Nielsen

Etik og Religionsfilosofi

Kærlighedsbegrebet belyst ud fra Kierkega-

ards forfatterskab.

Vejleder: Lektor, ph.d. Pia Søltoft

Praktisk Teologi

En kritisk undersøgelse af Paul F. Bradshaw’s 

opfattelse af oldkirkens liturgi.

Vejleder: Lektor, dr.theol. Bent Flemming Niel-

sen

 

Ekstraordinære  
prisopgaver  
om klima
2009 står i klimatopmødets tegn. For Køben-

havns Universitet vil året blive præget af bl.a. 

klimakongressen i København i marts 2009, 

hvor KU er vært, samt en række andre tiltag 

inden for klimaområdet. 

Som en særlig faglig, især studenterrettet, ak-

tivitet udskriver Københavns Universitet et an-

tal supplerende prisopgaver inden for klima-

området, som følger KU’s regler for prisopga-

ver, således at afhandlingerne kan belønnes 

ved årsfesten i 2009. KU’s Klimapanel har ud-

formet opgaveteksterne, der annonceres i for-

bindelse med årsfesten 15. november 2007. 

Det sker dels fra 15. november sammen med 

de øvrige prisopgaver på hjemmesiden www.

ku.dk/prisopgaver, dels i næste udgave af Uni-

versitetsavisen (nr. 15/2007).

 

Afleveringsfrister og regler

Prisopgaver �008 udskrives ved årsfesten 

den 15. november 2007.

Besvarelserne skal være det pågældende 

fakultet i hænde senest

torsdag den 15. januar �00� klokken 

1�.00.

Tildeling af medaljer finder sted ved års-

festen i november 2008. 

Alle prisopgaver, medaljetagere og regler 

findes på www.ku.dk/prisopgaver.
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museumsinspektør
thorvaldsens museum

på thorvaldsens museum, der hører under kultur- og 
Fritidsforvaltningen i københavns kommune, er en fuldtids-
stilling som museumsinspektør ledig til besættelse pr. 1. 
januar 2008 eller snarest derefter.

Arbejdsopgaver
museumsinspektøren har thorvaldsens museums antiksam-
ling som sit vigtigste arbejdsområde. 

museumsinspektøren vil således forestå arbejdet med sam-
lingens dokumentation, registrering, placering, konservering, 
sikring og formidling, herunder faglige forespørgsler til sam-
lingen. Desuden indgår museumsinspektøren i et samarbej-

de med museets øvrige, faglige personale og deltager i det 
tværfaglige arbejde med museets samlede udstillings- og 
formidlingsvirksomhed. Arbejdet med antiksamlingen på 
thorvaldsens museum er en integreret del af museets over-
ordnede målsætning med udbredelse af kendskabet til 
thorvaldsens kunst, samlinger og samtidshistorie herunder 
samtidens antikreception.

Kvalifikationer   
Vi søger en medarbejder med en uddannelse som mag.art. 
i klassisk arkæologi eller tilsvarende uddannelse. udover 
den faglige viden vil der blive lagt vægt på gode samarbejds-
evner, selvstændighed, evner for at planlægge og prioritere 

eget arbejde og interessen for arbejdet på en kulturinstitu-
tion, hvor hensynet til publikum prioriteres højt.

Løn og ansættelsesvilkår
museumsinspektøren ansættes i overensstemmelse med 
gældende overenskomst mellem københavns kommune og 
den forhandlingsberettigede organisation efter principperne 
i ny Løn.  pensionsordning i henhold til overenskomst.

københavns kommune ser mangfoldighed som en res-
source og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager 
med deres særlige baggrund, personlighed og evner.

Yderligere oplysninger
Fås ved henvendelse til museumsdirektør stig miss, 
tlf. 3332 1532.

Ansøgningsfrist
mandag den 3. december 2007 kl. 12.00.

Ansøgning
med oplysning om uddannelse, dokumentation af kvalifika-
tioner m.v. sendes til: 

thorvaldsens museum
Bertel thorvaldsens plads 2
1213 københavn k

www.kk.dk/job

12 stk.
119,- kr.

dondon
[restaurant og 

take away]
Nørre Farimagsgade 63

1364 København K
Tel.  36 301 800

Gothersgade

N
r. 

Fa
rim

ag
sg

ad
e

Nø
rre

po
rt 

St
at

io
nMetro

dondon

Teriyaki don Kylling på ris stegt 
med let sødlig teriyakisauce med 
forårsløg og fintskåret 
tang.

Curry don Karry på ris. En sød, 
fyldig og mediumstærk karrysauce 
kogt på bl.a løg, æbler, gulerød-
der. Kylling eller tofu. 
[også som vegetar].

Tataki don Letstegt laks, porrer 
og gulerødder på ris med inge-
fær, sesamfrø og citron. Tataki-
saucen er soyabaseret 
med ingefær.

Yakisoba Stegte nudler med 
finthakkede porrer, hvidkål, løg, 
gulerødder samt marineret 
ingefær med kylling 
eller tofu79,- 79,- 79,- 79,-

Frokosttilbud 59,- 59,- 59,- 59,- www.dondon.dk

#

Tag kuponen med 
næste gang du spiser 
på dondon og få din 

“studierabat”

15%
 “studierabat”

Gælder til 15.12.07

15%
 “studierabat”

Gælder til 15.12.07

Rabatkupon
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KUmmentar

Opmåling af universitetet

» Kan det mon tænkes at regeringer og andre måleregimer  

går galt i byen når de reducerer god forskning til placeringer  

på ranglister og antal af nobelpristagere per capita?«
Af rektor Ralf Hemmingsen & 

prorektor Lykke Friis

FORFATTEREN DANIEL KEHLMANN har begået 
en bestseller om to tyske videnskabsmænd der sætter 
sig for at opmåle verden. Ikke en bakketop, ikke et vul-
kankrater, ikke en insektvinge undslipper Alexander 
von Humboldts måleapparatur. Hjemmefødningen 
Gauss er derimod fængslet til privaten i Göttingen 
hvorfra han alligevel formår at udregne teoretiske 
formler om verdensrummets sande tilstand – selv på 
bryllupsnatten. »Opmålingen af verden« er en humori-
stisk tour de force med en godmodig, ironisk distance 
til videnskabens målemani. 

Nok forudsætter videnskabelige gennembrud at vi 
ved hvordan verden ser ud. Men målemanien må også 
kvalificeres. Efter sigende havde Albert Einstein et skilt 
på sit kontor som kunne tjene som replik til Humboldt 
og Gauss. På skiltet stod: 

»Ikke alt der kan tælles, tæller, og ikke alt der tæller, 
kan tælles.« 

EINSTEINS RELATIVISTISKE drilledialektik giver 
også stof til eftertanke i den aktuelle forskningspoliti-
ske debat. Kan det mon tænkes at regeringer og andre 
måleregimer går galt i byen når de reducerer god 
forskning til placeringer på ranglister og antal af no-
belpristagere per capita?

Der er ingen tvivl om at nogle af disse målinger kan 
kritiseres – de er i hvert fald ikke udtryk for eksakt vi-
denskab. Men vi må også acceptere en vis realisme. 
Politikere har brug for at dokumentere over for en bro-
get vælgerskare at forskningsmidlerne ’fører til noget’. 
Og universiteterne selv er ikke sene til at skilte med 

prestigefyldte placeringer og priser på hjemmesider og 
i rekrutteringsreklamer. Salgssnakken bliver kun for-
stærket i takt med at forskere og studerende handler 
som forbrugere på et globalt universitetsmarked. 

Så måling er nok kommet for at blive. Men det er ik-
ke ligegyldigt hvad og hvordan man måler. Derfor vil 
vi gerne anvende en målestok med et anderledes kvali-
tativt tilsnit. Vi vil pege på fire forskningspolitiske til-
tag som vi tror tæller. 

FOR DET FØRSTE tæller penge. Regeringen har før 
valget bebudet at forskningsmidlerne skulle ’fosse’ ind 
i universiteterne. Men indtil videre har vi kun mærket 
nogle små dryp. Mon ikke den nye regering vil åbne 
for sluserne inden længe?

For det andet tæller frihed og kvalitet. Som ud-
gangspunkt er frie basismidler den bedste garant for 
gennembrud fordi de respekterer grundforskningens 
langsigtede og uforudsigelige natur. Alligevel pønser 
politikerne på hvordan de kan udbyde flere midler i 
konkurrence mellem universiteter og andre institutio-
ner. Vi har intet imod konkurrence. Men vi mener ikke 
at politiske modeluner skal afgøre hvem der vinder. Vi 
foreslår i stedet at lade konkurrencen foregå på det en-
kelte universitet efter en metode hvor kun kvalitet ny-
der fremme. KU’s stjerneprogram kan måske være til 
inspiration. I sidste uge fik 20 forskere andel i de 350 
millioner kroner som er afsat til programmet i de næ-
ste fem år. Forskerne blev udvalgt efter vurdering af et 
internationalt og fagligt bredt funderet rådgivende pa-
nel hvor det altafgørende kriterium var kvalitet. 

FOR DET TREDJE tæller infrastruktur. Nok skal vi 
tiltrække topforskere og for den sags skyld potentielle 
nobelpristagere. Men det nyvalgte folketing skal huske 
at velfungerende infrastruktur er en forudsætning for 
velfungerende forskning. Det er svært at drive front-
forskning i fagligt tilbagestående fysiske rammer – som 
at køre en Ferrari i et mudret hjulspor. Ikke mindst på 
Nørre Campus er den gal. Dele af Panum og H.C. Ør-
sted Instituttet ligner kulisser fra en Frankensteinfilm i 
B-klassen – både hvad angår lokaler og udstyr. 

For det fjerde tæller åbenhed. De politiske paroler i 
valgkampen har ofte handlet om mangel på ’hænder’. 
Vi skal ikke forfalde til en konfrontatorisk polemik, 
men blot konstatere at vidensøkonomien næppe over-
lever hvis vi tager hovedet under armen, og at en ud-
lændingepolitik uden udlændinge er en hovedløs poli-
tik. 

MOD SLUTNINGEN af Kehlmanns roman resignerer 
Humboldt. Mens han tildeles endnu en orden for sine 
bedrifter indser han at videnskabsmanden »hverken 
såede eller høstede«, men at der efter ham »fulgte an-
dre der vidste mere, og igen andre der vidste mere, 
indtil alting til sidst igen sank bort.« 

Mere skråsikker end Humboldt er vi ikke på vores 
anvisninger til en forskningspolitik der tæller. Men an-
visningerne tæller i hvert fald indtil nogen har sendt 
dem til tælling. 


