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Nyheder

BØRN OG STUDIER

Af Claus Baggersgaard

En gruppe jurastuderende med 
børn vil nu have Københavns 
Universitet (KU) til at udforme 
en familiepolitik der blandt an-
det sikrer at alle studerende 
der tilmelder sig et daghold får 
undervisning i daginstitutio-
nernes åbningstid. 

Baggrunden er at flere og 
flere studerende på KU ople-
ver at deres undervisningsti-
mer er placeret mellem klok-
ken 18 og 20 om aften. Det 
lykkedes forældrenetværk på 
Jura at få oprettet et daghold 
for studerende med børn efter 
de havde protesteret over at 
skulle have undervisning i For-
mueret fire aftener om ugen. 
De er dog langt fra tilfredse da 
dagholdet har været ramt af 
mange aflysninger fra under-
viserne, der er skemalagt 16 
færre forelæsninger end på de 
andre hold, og undervisningen 
kolliderer med andre fag så de 
er tvunget til at vælge hvilke 
timer det er vigtigst at komme 
til. 

Oveni nåede fakultetet at af-
vikle de 13 første forelæsnin-

ger om aftenen inden foræl-
dreholdet blev oprettet. 

»Vi føler ikke at vi har fået 
lige muligheder for at bestå 
vores eksamener, men i det 
mindste har vi fået gjort fakul-
tetet opmærksom på at der 
faktisk findes jurastuderende 
med børn,« siger Katja Aistrup, 
mor til Thure på tre år.  

Hun føler sig tvunget til at 
udsætte to eksamener til næste 
år fordi hun reelt ikke har haft 
mulighed for at følge en til-
strækkelig stor del af undervis-
ningen. Hun har talt med an-
dre der ligeledes bliver forsin-
ket i deres studier på grund af 
problemerne med undervis-
ningen i formueret. 

Stud.jur. Anders Høirup Pe-
dersen der har en søn på tre 
måneder, må udsætte to eksa-
mener. Han har ellers bestået 
alle fag på normeret tid indtil 
nu, men føler at han er blevet 
chikaneret af Det Juridiske Fa-
kultet. Han spørger sig selv om 
universitetet i virkeligheden 
ønsker at fastholde studerende 
med børn, eller om man forsø-
ger at gøre livet så surt for for-
ældrene at de dropper ud.

»Vi har haft markant ringere 
studievilkår end vores medstu-

derende. Fakultet har lagt så 
mange hindringer i vejen at vi 
er flere der nærmest har måt-
tet give op,« siger han.

Reelt valg
Dr. jur. Ruth Nielsen, profes-
sor på Copenhagen Business 
School og ekspert i blandt an-
det ligestilling, mener at KU´s 
praksis som beskrevet er på 
kant med ligestillingslovens 
paragraf 2 og 4.

»Loven betyder at de stude-
rende med børn skal have lige 
mulighed for at passe deres 
studium. Hvis de studerende 
ikke har en reel mulighed for 
at vælge et hold med undervis-
ning om dagen i stedet for om 
aftenen, strider det med lige-
stillingsloven,« siger hun.

Ifølge Ruth Nielsen kan stu-
derende der føler sig krænket 
tilkendes en godtgørelse, og 
de har også mulighed for at 
klage direkte til ministeriet. 

Forældre kræver 
familiepolitik  
på KU
Studerende med børn vil have undervisning  

»Jeg kan ikke forestille mig 
andet end ministeren vil gribe 
ind og sige at universitetet skal 
overholde loven som alle an-
dre offentlige institutioner,« 
siger hun.

Kræver undersøgelse
Studenterrådet på Køben-
havns Universitet frygter at 
undervisning på skæve tids-
punkter langsomt er ved at 
brede sig, så rådet foreslår at 
der laves en undersøgelse af 
hvor udbredt problemet rent 
faktisk er. Formanden Pia Mej-
dahl Daugbjerg kender udover 
eksemplet på Jura også til sen 
undervisning på Sociologi, Te-
ologi og Statskundskab, men 
hvor det ellers forekommer og 
hvor mange forældre der er 
ramt, ved man ikke. Det er stu-
dienævnet på det enkelte insti-
tut der skemalægger undervis-
ningen, så der findes i dag ikke 
et samlet overblik.

»Grundlæggende mener vi 
at alle skal have mulighed for 
at studere. Det gælder uanset 
om man har børn, er handi-
cappet eller træner lilleputhol-
det onsdag aften. I forhold til 
undervisningen om aftenen er 
vi godt klar over at universite-
tet ikke kan være det eneste 
sted i samfundet der lukker 
klokken 16, men der må være 
en vis fleksibilitet så den en-
kelte har mulighed for at væl-
ge om vedkommende vil un-
dervises om dagen eller om af-
tenen,« siger hun. 

Lover bedring
Ifølge Martin Petersen, studie-
chef på Det Juridiske Fakultet, 
har man oprettet forældredag-
holdet for at imødekomme de 
studerendes ønske om under-
visning i dagtimerne.

Fakultetet har taget initiativ 
til et møde med repræsentan-
ter for de studerende på sær-

Kort nyt

i daginstitutionernes åbningstid. Ekspert  

mener at aftenundervisning er på kant med  

ligestillingsloven

Ét klik fra Asien

WEBPORTAL – Studerende og 

forskere som arbejder med 

Asien, har fået et nyt værktøj 

på nettet: www.ASIAPORTAL.

info.

Med den nyoprettede portal 

får alle på KU adgang til tids-

skrifter, nyhedstjenester og 

informationskilder på vestlige 

og asiatiske sprog om Asien. 

Derudover kan man via porta-

len søge i og downloade ar-

tikler fra en lang række tids-

skriftdatabaser indenfor sam-

fundsfag og humaniora. Må-

let er at gøre www.ASIAPORTAL.info til et samlingspunkt for 

nordisk Asienforskning. På portalen kan studerende og forskere 

fra hele Norden finde KU’s forskere der arbejder med  Asien og 

finde kollegaer fra andre nordiske lande. Portalen blev lanceret 

i oktober 2007. NIAS – Nordisk Institut for Asienstudier ved Kø-

benhavns Universitet er ankerinstitution på projektet, men por-

talen er talerør for et konsortium af 23 nordiske universiteter 

og forskningsinstitutioner.

KU scorer hattrick i faglitteratur 

PRISER – Tre KU-forskere har fået priser for deres lære-

bøger. Danmarks største faglitterære pris, Lærebogs-

prisen, gik i år til professor dr. jur. et phil. Ditlev Tamm 

fra Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet. 

Han får prisen for lærebogen Global Retskultur som er 

den første bog på dansk der rendyrker det globale per-

spektiv på den komparative ret. Ud over æren får Dit-

lev Tamm 100.000 kr.

Forlaget Samfundslitteratur der uddeler prisen, har i år 

også valgt at uddele to særpriser på hver 25.000 kr. 

Professor emeritus Bertel Heurlin, Institut for Stats-

kundskab, modtager prisen for sin bog Krig og Fred i 

det 21. Århundrede. 

Ph.d.-stipendiat Bella Marckmann, Sociologisk Institut, 

får prisen for bogen Spørgeskema i virkeligheden. 

Lærebogsprisen gives hvert år til det bedste forslag til 

en forskningsbaseret lærebog til de videregående ud-

dannelser inden for samfundsvidenskab, humaniora og 

naturvidenskab.

Ny undersøgelse af handicappedes forhold

STUDIEMILJØ – Kan din rullestol eller rollator komme frem til undervis-

ningslokalet? Kan du som ordblind følge læsetempoet? Modtager du de 

nødvendige hjælpemidler til tiden? Og kan du deltage i det sociale liv på 

studiet på trods af et psykisk handicap? 

Danske Studerendes Fællesråd (DSF) starter i december måned en stor spør-

geskemaundersøgelse, der skal vise hvordan det ser ud for studerende med 

et handicap eller en funktionsnedsættelse på de videregående uddannel-

ser. Spørgeskemaundersøgelsen kører på nettet frem til 15. februar.

Alle der er studerende eller har været studerende på en videregående ud-

dannelse og har et fysisk eller psykisk handicap, kan deltage ved at gå ind 

på hjemmesiden www.dsfnet.dk/handicap. 

Nyt studentervæksthus på KU

KATAPULT – Rektor Ralf Hemmingsen åbnede den 28. november KU’s nye 

studentervæksthus Katapult. Katapult er et tilbud til alle studerende på 

NAT, SUND, LIFE og FARMA der går med en drøm om at blive iværksætter 

eller ønsker at arbejde sammen med erhvervslivet. Væksthuset tilbyder og-

så de studerende et mentorprogram, workshops, netværk til innovations-

miljøerne, sparring og projektudvikling. Hvis du vil vide mere om hvad Ka-

tapult kan tilbyde, er du altid velkommen til at besøge væksthuset på Geo-

centret, Øster Voldgade 10, opgang L eller kontakte daglig leder Peter Ot-

tesen på pco@adm.ku.dk eller 3532 4213.

holdet den 15. november for 
at diskutere hvordan holdet 
har fungeret.

»Vi var alle enige om at det 
ikke har været optimalt, men 
vi har gjort hvad vi kunne,« si-
ger han.

Det største problem har væ-
ret at skaffe undervisere da 
indførelsen af en ny studieord-
ning betyder at de skal under-
vise mere end ellers, og så er 
det svært at få arbejdsgivere til 
at give deres medarbejdere fri 
til at undervise.

Martin Petersen forventer at 
det bliver langt bedre næste år 
så undervisningen generelt vil 
blive placeret fra 8 til 16.

Studienævnet på Jura skal 
behandle de studerendes for-
slag om at udforme en familie-
politik på det kommende mø-
de den 5. december. 

clba@adm.ku.dk

FAMILIEPOLITIK – Familierne skal i centrum 

på KU, mener et netværk af studerende på Jura. 

•  Såfremt en studerende tilmelder sig et daghold, 

bør al undervisning finde sted inden for dagin-

stitutionernes åbningstid. 

•  Alle studerende der har forældremyndighed 

over et barn, bør anses som værende forældre 

på lige fod. Der skal altså ikke skelnes mellem 

enlige forældre og forældre i parforhold.

•  Undervisningen skal planlægges så man undgår 

mellemtimer.

•  Skemaer bør offentliggøres primo august.

•  Pensum bør offentliggøres senest den 1. august.
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Studerende vil have 

en undersøgelse af 

konsekvenserne ved 

at skære ned på den 

eksterne censur

KARAKTERKAOS II

Af Claus Baggersgaard

Jo flere øjne der ser på en ek-
samensbesvarelse, jo mere sik-
kert er det også at der bliver 
givet en fair karakter. Det ly-
der logisk, men alligevel har 
Det Juridiske Fakultet sparet 
en stor del af den eksterne 
censur bort. Det betyder at der 
siden 2005 kun har været en 
ekstern censor på en tredjedel 
af prøverne.

Ifølge Sofie Grubb, næstfor-
mand for Studienævnet på Ju-
ra valgt for Forenede Jurister, 
kæmpede hendes studenteror-
ganisation imod besparelserne 
på den eksterne censur. Hun 
kender til flere eksempler på 
studerende der har fået hævet 

deres karakter med to eller tre 
trin efter de har klaget. Sofie 
Grubb mener at Mikkel Seve-
rin Hansens eksempel viser at 
sikkerheden omkring karak-
tergivningen lider under at der 
skåret ned på den eksterne 
censur. Forenede Jurister vil 
derfor have undersøgt nærme-
re hvad konsekvenserne af be-
sparelserne har været. 

»Der er ingen tvivl om at 
nogle undervisere er hårdere 
end andre i deres vurderinger, 
så det giver store udsving i ka-
raktererne og kan undergrave 
tilliden til systemet. Vi vil have 
den eksterne censur tilbage 
ved alle eksamener,« siger 
hun.    

Sofie Grubb tror at mange 
der er utilfredse med deres ka-
rakter, opgiver at klage da det 

simpelthen er en for omfatten-
de og tidskrævende proces.

»Jeg har selv siddet i et an-
kenævn, og det tager jo nær-
mest længere tid at udforme 
en klage end det tager at skri-
ve selve eksamensopgaven,« 
tilføjer hun.

Usikkerhed uundgåelig 
konsekvens
Advokat Per Magid, partner i 
Jonas Bruun, er formand for 
de eksterne censorer på Det 
Juridiske Fakultet. Han mener 
at ekstern censur er en kvali-
tetskontrol der skal sikre at al-
le bliver behandlet lige ved 
den samme eksamen. Han un-
derstreger at de eksterne cen-
sorer har taget besparelserne 
til efterretning da man ikke 
ønsker at blande sig i hvordan 

fakultetet prioriterer ressour-
cerne, men han mener at be-
sparelserne nødvendigvis må 
have en konsekvens.

»Sikkerheden for en ligelig 
bedømmelse er bedre med 
ekstern censur end uden. Det 
er uundgåeligt at der bliver 
større usikkerhed og forskelle i 
karaktergivningen hvis en un-
derviser sidder alene med be-

dømmelsen,« siger han.   
Højesteretsdommer Jon 

Stokholm der er medlem af 
det ene af to ankenævn på Ju-
ra, mener at det endnu er for 
tidligt at danne sig et overblik 
over konsekvenserne af ned-
skæringerne på den eksterne 
censur.

clba@adm.ku.dk

Besparelser øger risikoen for eksamensfejl

Reglerne

Eksamensbekendtgørelse af 19. august �00� 

§ 6. Stk. 4. Mindst 1/3 af en uddannelses samlede ECTS-

point skal dokumenteres ved eksterne prøver. De eksterne 

prøver skal dække uddannelsens væsentlige områder, her-

under bachelorprojekt, kandidatspeciale og masterprojekt. 

KARAKTERKAOS I

Af Claus Baggersgaard

Kan du som studerende stole 
på at du får den rigtige karak-
ter ved eksamen? Svaret er et 
rungende nej hvis du får sam-
me behandling som stud. jur. 
Mikkel Severin Hansen. Han 
var i sommeren 2007 til skrift-
lig eksamen i faget obligati-
onsret, men Det Juridiske Fa-
kultet gav ham fire forskellige 
karakterer. Til slut blev den 
ændret fra 8 til 11 efter han 
havde klaget og hans opgave 
var blevet vurderet af et uvil-
digt ankenævn. 

Oplevelsen har rystet Mikkel 
Severin Hansens tillid til eksa-
menssystemet.

»Sagen viser at det kan være 
det rene lotteri hvad du får i 
karakter. Det er stærkt demoti-
verende at den slags kan ske,« 
siger han.

Forkert brev
Mikkel Severin Hansen havde 
ellers forberedt sig grundigt til 
eksamen i obligationsret der 
er det vigtigste fag på andet år 
af jurastudiet. Han følte også 
at han havde leveret varen ved 
eksamen. Han beslutter derfor 

at han skal se helt bort fra bre-
vet. Der er sket en fejl.

Uvildig afgørelse
Den 24. juli dumper et nyt 
brev ind ad brevsprækken. Nu 
er karakteren hævet fra 8 til 9. 

Han synes dog at eksamina-
tors argumentation er usaglig, 
så han anker afgørelsen. Op-
gaven bliver derfor sendt til 
bedømmelse i et uafhængigt 
ankenævn bestående af en hø-
jesteretsdommer, en professor 
dr. jur. samt en stud. jur.

Ankenævnet beslutter at op-
gaven skal til en ny bedøm-
melse hos en anden opgaveret-
ter samt nu også en censor.

Den 2. oktober ændrer de to 
nye rettere hans karakter til 11, 
og så burde den sag vel være 
afsluttet, men nej. Den 4. okto-
ber kommer der nemlig et nyt 
brev fra fakultetet hvor man 
fastholder at han har fået 8.

Brevet refererer nu til et nyt 
eksamensnummer og en helt 
anden opgave. Med andre ord 
må der være rod i fakultetets 
håndtering af eksamensbesva-
relser, konkluderer han. Af 
hans eksamensbevis fremgår 
det da også at han har fået 11. 

Mikkel Severin Hansen er 
rystet over hvor lidt styr der 

åbenbart er på karaktergivnin-
gen på Jura. 

»En eksaminator kan godt 
vurdere en karakter ved siden 
af, men at ramme tre karakte-
rer ved siden af to gange er 
uacceptabelt. Desværre er rea-
liteterne på Jura at virksomhe-
derne fravælger ansøgere hvis 
de mangler 0,1 i snit. Så det er 
en mindre katastrofe hvis fa-
kultetet ikke har ordentligt 
styr på besvarelserne,« siger 
han.

Sikkerhedsnettet  
forsvundet
Mikkel Severin Hansen mener 
at det er menneskeligt at der 
sker fejl når en eksaminator 
sidder med en stor bunke ek-
samensopgaver der skal rettes 
igennem hurtigt. Det virkelige 
problem er derfor at Det Juri-
diske Fakultet af sparehensyn 
har skåret brugen af ekstern 
censur ned til det minimum 
som det kræves i bekendtgø-
relsen fra Videnskabsministe-
riet. Det betyder at der siden 
2005 kun har været en ekstern 
censor på en tredjedel af eksa-
minerne. To tredjedele af alle 
eksamensopgaver bliver altså 
rettet og bedømt suverænt af 
én underviser fra fakultet.     

»Det kan ikke undgås at der 
sker fejl, men sikkerhedsnettet 
der burde opfange dem, er for-
svundet fordi man har skåret 
ned på den eksterne censur. 
Mit eksempel viser at vi bliver 
nødt til at genindføre den eks-
terne censur fordi konsekven-
serne simpelthen er for store 
for de studerende,« siger han.

Ret opgaverne igen
Mikkel Severin Hansen mener 
at sagen også burde give det 
Det Juridiske Fakultet anled-
ning til at sætte fokus på sine 
administrative procedurer ved 
håndteringen af eksamensop-
gaver når det åbenbart er mu-
ligt at udsende tre breve til 
samme person med uoverens-
stemmelse i personlige data.

Han tror at det er de færre-
ste der har vilje og overskud til 
at forsvare deres ret ved at kla-
ge over deres karakter, så fa-
kultet burde tage konsekven-
sen af at der er skabt usikker-
hed om karaktererne i obliga-
tionsret og overveje deres pro-
cedurer. 

»I bedste fald er der byttet 
om på to opgaver, men der 
kan jo være langt flere fejl. 
Hvad hvis nogen er dumpet 
uretmæssigt,« siger han.

clba@adm.ku.dk

at undersøge nærmere hvor-
dan eksaminator er nået frem 
til at give ham 8. Han læser 
rettevejledningen som eksa-
minatorerne skal følge og bli-
ver bekræftet i at bedømmel-
sen er helt forkert. Mikkel Se-
verin Hansen ringer derfor til 
fakultetet for at høre om der 
kan være sket en fejl i form af 
ombytning af eksamensnum-
meret, men det er ikke tilfæl-
det.

»Karakteren stod ikke mål 
med den besvarelse jeg havde 
lavet, så jeg følte mig decide-
ret fejlbedømt,« siger han.

Han klager derfor den 3. juli 
i år over sin karakter. Det bety-
der i første omgang at eksami-
nator skal vurdere opgaven på 
ny.

Den 18. juli kommer afgø-
relsen per brev. Eksaminator 
fastholder karakteren 8. Ved-
hæftet er imidlertid også eksa-
minators kommentarer hvoraf 
det fremgår at han fastholder 
karakteren 7! Der refereres 
samtidig til en helt anden op-
gave end Mikkel Severin Han-
sens i begrundelsen. 

Mikkel Severin Hansen er 
nu for alvor forvirret. Har han 
fået 8 eller 7? Han ringer der-
for til fakultetet og får at vide 

Usædvanlig selvstændig eller
lidt under middel

Bedømmelsen  
efter den gamle  
karakaterskala
 
 13:  For den usædvanlig selv-

stændige og udmærke-

de præstation.  

 11:  For den udmærkede og 

selvstændige præstati-

on.  

 10:  For den udmærkede, 

men noget rutinepræ-

gede præstation.  

 9:  For den gode præstati-

on, der ligger lidt over 

middel.  

 8:  For den middelgode 

præstation.  

 7:  For den ret jævne præ-

station, der ligger lidt 

under middel.  

 6:  For den netop accepta-

ble præstation.  

 5:  For den usikre og ikke 

tilfredsstillende præsta-

tion.  

 03:  For den meget usikre, 

meget mangelfulde og 

utilfredsstillende præ-

station.  

 00:  For den helt uantage- 

lige præstation.

Nyhed

Mikkel Severin Hansen fik fire forskellige karakterer for den samme  
eksamensopgave. Han endte efter to klager med at få 11 i stedet for 8
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Det Juridiske Fakultet 

måtte vælge mellem 

at skære på undervis-

ningen eller den eks-

terne censur

KARAKTERKAOS III

Af Claus Baggersgaard

Det er umuligt at sikre sig 100 
procent mod at der sker fejl i 
bedømmelsen af eksamensop-
gaver, men Mette Hartlev, stu-
dieleder på Jura, mener at sik-
kerheden fortsat er god nok.

»Med 4000 studerende på 
Jura kan det ikke undgås at en 
enkelt får en forkert karakter, 
men jeg synes faktisk at Mik-
kel Severin Hansens sag viser 
at systemet fungerer. Han 
endte jo med at få en højere 
karakter,« siger hun og tilføjer 
at hun ellers ikke kan udtale 
sig om den konkrete sag før 
hun har haft mulighed for at 
undersøge hvad der præcist er 
sket. 

Ifølge Mette Hartlev gør fa-
kultetet en række ting for sikre 
en fair bedømmelse. Opgaver-
ne blive rettet af undervisere 
med en særlig kundskab inden 
for det pågældende fag, der 
udarbejdes rettevejledninger 
for at sikre en ensartet bedøm-
melse, vejledningerne er of-
fentligt tilgængelige så de stu-
derende selv kan gå ind og 
vurdere om de er blevet fair 
behandlet. 

De studerende er også fuld-
stændig anonyme ved eksa-
men, så om den enkelte stude-
rende har et godt eller dårligt 
forhold til sin underviser kan 
umuligt spille ind på bedøm-
melsen. 

Det er også fuldstændig om-
kostningsfrit at klage over sin 
karakter til det uvildige anke-

nævn, så hun mener at de stu-
derendes retssikkerhed er i or-
den. 

Vanskelig prioritering
Ifølge Mette Hartlev er der in-
gen der reelt ved om det fører 
til flere fejlbedømmelser at 
skære ned på ekstern censur. 

»Fra klagesager ved vi dog 
at der også bliver begået fejl i 
eksaminer med censur. Så fejl 
er uundgåelige. Endvidere er 
den generelle erfaring fra ek-
saminer med censur at der 
normalt er stor overensstem-
melse mellem eksaminators og 
censors bedømmelse,« siger 
hun. 

Hun understreger at fakul-
tetet lever op til reglerne på 
området og at jura ikke adskil-
ler sig fra andre fag hvor man 

også censurerer på det niveau 
som bekendtgørelsen kræver.   

Beslutningen om nedskæ-
ringen blev truffet af hendes 
forgænger som studieleder i 
2005 da økonomien på Jura 
var anstrengt, og man skulle 
tilpasse budgettet. Ændringen 
betød at fakultetet kunne spa-
re 1,4 millioner kroner årligt.

»Det er et rent prioriterings-
spørgsmål. Alternativet var at 
spare 1,4 millioner kroner på 
undervisningen, og umiddel-
bart synes jeg det virker for-
nuftigt at spare på censur i ste-
det for at skære i timerne,« si-
ger hun.

Ifølge Mette Hartlev har fa-
kultet ikke her og nu et samlet 
overblik over udviklingen i an-
tallet af eksamensklager, men 
sidste år blev 64 klagesager 

sendt til bedømmelse i anke-
nævnet. Nævnet afviste de 51, 
to studerende fik lov at gå til 
reeksamen og 11 blev sendt til 
ombedømmelse. Ud af de 11 
fik fire en højere karakter.  

clba@adm.ku.dk

Studieleder: Systemet fungerer

Sagen kort

Sommer �007

Mikkel Severin Hansen går til skriftlig eksa-

men i obligationsret. Han får karakteren 8 

efter den gamle skala.

 

3. juli �007 

Han klager over sin karakter, så eksamina-

tor skal vurdere opgaven på ny.

18. juli �007

Fakultetet oplyser per brev at eksaminator 

fastholder karakteren 8. Vedhæftet er ek-

saminators kommentarer hvor det fremgår 

han fastholder karakteren 7. 

��. juli �007

MSH modtager et nyt brev hvor karakteren 

er hævet fra 8 til 9. Han anker afgørelsen, 

så opgaven sendes til bedømmelse i et uaf-

hængigt ankenævn.

�. oktober �007

Ankenævnet ændrer hans karakter fra 8 til 

11.

�. oktober �007

Mikkel Severin Hansen modtager ved en 

fejl et nyt brev fra fakultetet hvor man 

fastholder karakteren 8.  

FOTO: REIMAR JUUL
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FOLKEVALGTE

Af Sune Engel Rasmussen

Københavns Universitet fylder 
godt op blandt akademikerne i 
Folketinget, og det nyligt over-
ståede Folketingsvalg gav 
plads til to studerende fra 
Statskundskab. 

Jesper Petersen og Astrid 
Krag er begge nye medlemmer 
af Socialistisk Folkepartis fol-
ketingsgruppe og har nydt 
godt af partiets store fremgang 
ved valget. Jesper Petersen læ-
ser på overbygningen, mens 
Astrid Krag endnu ikke har 
færdiggjort sin bachelor. 

Ingen af dem er dog politisk 
uerfarne, og indtil 2006 delte 
de posten som landsformand 
for SF’s ungdomsafdeling SFU, 
en post Astrid bestred alene 
indtil foråret i år. 

Jesper Petersen har desuden 
siddet i SF’s hovedbestyrelse, 
og ved valget den 13. novem-
ber var det tredje gang han 
stillede op til Folketinget. Han 
er nu blevet belønnet for sin 
standhaftighed med en af de 
helt tunge poster som skatte-
ordfører. 

»Det tager jeg som et stort 
skulderklap fra partiets ledel-
se«, siger Jesper som var op-
stillet som nummer 13 på SF’s 
liste til valget. Så med partiets 
store fremgang der endte med 
23 mandater, var der aldrig 
rigtig tvivl om at han ville bli-
ve valgt ind i tinget.

»Alligevel gik det først rig-
tigt op for mig søndagen før 
valget hvor jeg havde mulig-

hed for at sidde og slappe af 
foran fjernsynet. Da var det 
svært at tænke på andet«, siger 
den 26-årige Jesper som bliver 
nødt til at fortrænge studierne 
til fordel for sin kommende 
travle politiske karriere. 

»Jeg tager nok orlov for at 
kunne varetage mit nye job, 
men jeg vil meget gerne fær-
diggøre min uddannelse på et 
senere tidspunkt«, fortæller 
han.

Akademisk baggrund er 
ikke nok
Astrid Krag er blevet udpeget 
til SF’s nye integrationsordfø-
rer og til medlem af gruppebe-
styrelsen. Begge meget tids-
krævende poster, så Astrid 
lægger også studierne på køl 
selvom hun lige er vendt tilba-
ge til skolebænken efter et års 
arbejde i hjemmeplejen på 
Amager. Hun har læst på KU 
siden 2003, men bachelorgra-
den lader vente på sig, blandt 
andet på grund af erhvervsar-
bejde og politisk engagement i 
SFU.

– Du får da fjumret en del 
som man siger på politiker-
sprog?

»Jeg får udbygget mine real-
politiske kompetencer«, korri-
gerer hun høfligt. Under valg-
kampen lagde Astrid stor vægt 
på hendes erhvervserfaring 
frem for hendes akademiske 
baggrund. Hun mener det er 
problematisk hvis politikernes 
eneste baggrund er deres ud-
dannelse. 

»Politikere der arbejder med 
velfærd skylder sig selv og alle 

andre at kende til hverdagen i 
hjemmepleje, vuggestuer osv. 
Det er virkelig vigtigt at man 
bevarer kontakten til prakti-
kerne og til de forskellige fag-
grupper. Det er en mindst lige 
så stor force for en politiker at 
have arbejdet som pædagog 
som det er at have læst på uni-
versitet«, mener 25-årige 
Astrid Krag. Hun erkender dog 
at hun har en vis fordel i at ha-
ve læst statskundskab. »Meget 
af det politiske stof er ret tungt 
og teknisk, og med den måde 
politik fungerer på i dag, er 
det vigtigt for partier at have 
nogle højtuddannede blandt 
folketingsmedlemmerne«, si-
ger Astrid som siden 2005 har 
været suppleant for Villy Søvn-
dal og derfor allerede har fået 

Interview

Nye  
studerende 
på tinge
Ved folketingsvalget den 13.  
november blev der renset ud i  
Borgens besætning. To af de  
nye ansigter læser til daglig på  
Københavns Universitet

muligheden for at prøvesidde 
en af stolene i Folketingssalen. 

SF’ere, ikke KU’ere
Astrid Krag har beholdt sit 
medlemskab af FOA, men i 
statistikkerne figurer Jesper 
Petersen som en af de mange 
DJØF’ere som i alt udgør 41 
procent af det nye folketings 
medlemmer. Han erkender at 
sammensætningen af Folketin-
get ikke er særlig repræsenta-
tivt for den danske befolkning, 
men mener ikke at det ændrer 
i den politik der bliver ført. 

»Hvis jeg diskuterer med en 
anden DJØF’er, så er det ikke 
vores uddannelse der er afgø-
rende, det er stadig partifar-
ven. Det handler om at være 
bevidst om at ikke alle er aka-

demikere, og at det er vigtigt 
at skabe en politik der ikke er 
ude af trit med almindelige 
menneskers hverdag«, siger 
Jesper Petersen. 

Han mener ligesom Astrid at 
det ikke er nødvendigt at være 
akademiker for at træde ind i 
politik, men tilføjer at hans 
uddannelse har givet ham en 
god ballast til jobbet.

– Kan vi så regne med at KU’s 
fremtid er i sikre hænder hos 
jer? 

»Nej, det kan I nok ikke«, 
griner Jesper Petersen. »Vi er 
enige i SF’s uddannelsespoli-
tik, og derfor vil vi arbejde for 
bedre forhold for universite-
terne. Men i Folketinget er vi 
SF’ere – ikke KU’ere«.

ser@adm.ku.dk

RØDE KU’ER – SF’erne  

Jesper Petersen og Astrid Krag, 

der begge studerer statskund-

skab, bytter de kommende fire 

år deres plads i auditoriet med 

et sæde i Folketinget.
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BORGERSTYRE?

Af Sune Engel Rasmussen

Antallet af akademikere i Fol-
ketinget er stigende, og over 
halvdelen af dem kommer fra 
Københavns Universitet. Det 
viser en hurtig optælling af 
MF’erne i det nye Folketing 
som Universitetsavisen har 
foretaget. 26 procent eller 47 
MF’ere af de i alt 179 folke-
tingsmedlemmer har studeret 
eller er studerende på KU. I 
valgkampsjargon er det ét 
mandat mere end Danmarks 
største parti Venstre.  

KU’erne er ganske vist 
spredt ud for alle vinde i det 
politiske spektrum, men bedst 
koncentreret i SF hvor en tred-
jedel af alle de nye eller gen-
valgte folketingsmedlemmer 
har studeret på KU, blandt an-
dre tidligere formand Holger 
K. Nielsen. 

Blandt andre af de promi-
nente politikere i Folketinget 
er Helle Thorning Schmidt, 
Mogens Lykketoft, Lars Løkke 
Rasmussen, Claus Hjort Frede-
riksen, Naser Khader, Margre-
the Vestager og Line Barfod al-
le uddannede på KU. 

Knap ti procent af alle dan-
skere har en akademisk ud-
dannelse, men lidt over 50 
procent af stolesæderne i Fol-
ketinget varmes af en universi-
tetsuddannet MF’er. Sammen-
sætningen af den lovgivende 
politiske magt kan derfor langt 
fra siges at være repræsentativ 
for den samlede danske be-

folkning, og i denne sammen-
sætning er Københavns Uni-
versitet således den bedst re-
præsenterede uddannelsesin-
stitution.

Det’ ikk’ for humanister
Med en politisk terminologi 
domineret af sproglige teasere 
som højkonjunkturer, handels-
balancer, benchmarking og 
økonomisk overophedning 
kan det for almindelige dødeli-
ge virke som om det kræver en 
universitetsuddannelse i øko-
nomi at følge med i en valg-
kamp som den vi lige er blevet 
trukket gennem. Og den følel-
se er måske ikke helt uberetti-
get, for langt størstedelen af 
de politikere som styrer debat-
ten og udpensler valgkampe-
nes mangfoldighed af knastør-
re og personlighedsforladte 
vendinger er uddannede 
DJØF’ere – akademikere med 
en baggrund inden for økono-
mi, jura eller samfund.

Under 1,5 procent af landets 
befolkning er DJØF’ere mens 
den samme gruppe optager fi-
re ud af ti pladser i det nye 
Folketing. Samtidig er næsten 
halvdelen af befolkningen 
ufaglærte, kortuddannede el-
ler faglærte – samlet betegnet 
LO-medlemmer – som i lan-
dets højeste politiske instans 
blot er repræsenteret ved hvert 
sjette folketingsmedlem. Det 
viser en opgørelse fra Ugebre-
vet A4 (19.11). 

Generelt fylder humanister-
ne ikke meget i det politiske 
landskab, men KU har dog bi-

draget med en god håndfuld. 
Heriblandt Venstres Karen Jes-
persen (cand.mag. i historie 
og arkæologi), de Konservati-
ves Per Stig Møller (cand.mag. 
i litteraturvidenskab) og den 
nyvalgte Ida Auken fra SF 
(cand.theol.).

Bliver sat uden for den 
politiske debat
Og djøfiseringen af Folketin-
get er ikke uproblematisk iføl-
ge Tim Knudsen der selv er 
professor i statskundskab ved 
Københavns Universitet og ak-
tuel med bogen Fra Folkestyre 
til Markedsdemokrati. Han me-
ner at demokratiet kan komme 
til at lide under den stigende 
akademisering af det politiske 
rum. 

»Der opstår en forståelses-
kløft mellem de forskellige be-
folkningsgrupper, og der er 
nogen grupper der er mere 
uden for den politiske debat 
end andre. DJØF’ernes sprog 
ligner embedsmændenes 
sprog hvilket er naturligt da de 
ofte også selv er DJØF’ere«, si-
ger han. 

Andre forskere har afvist at 
den stigende akademisering af 
dansk politik er et problem, 
men Tim Knudsen mener ikke 
at man skal bagatellisere ten-
densen. 

»Den politiske debat bliver 
fyldt med teknokratiske begre-
ber. På universiteterne har vi 
ofte en tilbøjelighed til at 
glemme at ord som ’betalings-
balance’ og ’benchmarking’ ik-
ke er lige forståelige for alle 

mennesker. Det kan gøre de-
batten meget elitær«, siger 
han. 

Antielitær modreaktion 
Og djøfiseringen af det politi-
ske rum sætter ind allerede i 
ungdomspartierne. En optæl-
ling fra marts måned viste at 
68 procent af ledelserne i de 
politiske ungdomsafdelinger 
enten var færdiguddannede 
eller studerende DJØF’ere. 
Blandt medlemmerne af den 
gamle organisation for unge 
arbejdere, Dansk Socialdemo-
kratisk Ungdom (DSU), havde 
blot 8,5 procent gået på tek-
nisk skole.

»Socialdemokratiet har mi-
stet den direkte berøring med 
arbejderklassen, og der er flere 
partier der er ved at skære for-
bindelsen over til brede dele af 
befolkningen,« mener Tim 
Knudsen som ser en direkte 
konsekvens af kløften mellem 
befolkningen og de store poli-
tiske partier. 

»Det giver grobund for et 
parti som Dansk Folkeparti 
som er det parti der bedst har 
formået at fastholde forbindel-
sen til samfundets svagere 
grupper. De kan bruge som ar-
gument over for de andre par-
tier at de er for elitære og for 
akademiske,« mener han.

Alle partier i Folketinget har 
en højere repræsentation af 
akademikere end den samlede 
befolkning kan mønstre. I top-
pen ligger de to mindste parti-
er Enhedslisten og Ny Alliance 
med henholdsvis 100 og 60 

procent akademikere blandt 
MF’erne mens Dansk Folke-
parti er det mindst akademise-
rede parti med 28 procent uni-
versitetsuddannede. Hos det 
gamle bondeparti Venstre er 
54 procent akademikere mens 
49 procent af Socialdemokra-
tiets røde lakajer har slidt ar-
bejdsskoene til på universite-
ternes bonede gulve.  

Uerfarne ministre
Der bliver generelt ikke skelet 
meget til politikernes uddan-
nelsesmæssige kulør når mini-
sterposterne fordeles. Her sid-
der DJØF’erne tungt på tabu-
retterne, og selv forholdsvis 
’bløde’ områder som Kulturmi-
nisteriet er besat af en KU-ud-
dannet politolog, Brian Mik-
kelsen (K). Kuriøst nok er Vi-
denskabsministeriet af alle ste-
der beboet af en af de få ikke-
akademiske ministre, Helge 
Sander fra Venstre, som er ud-
dannet sportsjournalist.

60-70 procent af første-
gangsministrene har ikke be-
skæftiget sig politisk med det 
område de bliver ministre for, 
og det er ifølge professor Tim 
Knudsen en af de ting der 
fremmer akademiseringen af 
Folketinget. 

»Der er mange ministre der 
åbent vedgår at de ikke har 
forstand på deres område, og 
når man udnævner ministre på 
den måde, har DJØF’erne en 
stor fordel da de er gode til at 
overskue de store problematik-
ker og udfordringer minister-
posten medfører,« mener han. 

Han tilføjer at denne ten-
dens desuden er noget særligt 
for Danmark. 

»For eksempel er andelen af 
akademiske ministre meget la-
vere i Sverige. Det kan skyldes 
at svenske ministre har langt 
mere politisk assistance end 
de danske. Det er måske nem-
mere for svenske ministre at 
springe ind i ministerierne 
uden erfaring hvis de selv kan 
udpege og medbringe rådgive-
re som de klinger sammen 
med politisk, og som kan give 
en mere svarende assistance«, 
siger han.

Tim Knudsens bog Fra Folkesty-
re til Markedsdemokrati udkom 
den 27. november på Akade-
misk Forlag.

Kilder: Ugebrevet A4 og de poli-
tiske partiers hjemmesider. 

Sune Engel Rasmussen er histo-
riestuderende og studenterskri-
bent for Universitetsavisen.

Baggrund

Elfenbenstårnets demokrati
Det er Kloge Åge der sætter den 
politiske dagsorden i Danmark. 
Akademikere udgør en stigende 
andel af folketingspolitikerne, og 
Københavns Universitet bidrager 
mere end noget andet universitet i 
Danmark til den øgede akademi-
sering af dansk politik som ifølge 
en af universitetets professorer 
kan være problematisk

AKADEMIKERVÆLDE – 

Nuværende og forhenværende 

KU´ere fylder godt op i Folke-

tinget. 47 ud af de 179 folke-

tingsmedlemmer har en fortid 

på Københavns Universitet. De 

mange akademikere kan være 

et problem for folkestyret, me-

ner professor.
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INDLEJRING

Af Claus Baggersgaard

Søren Kierkegaard Forsknings-
centret, der i dag er drevet af 
en selvstændig fond med egen 
bestyrelse, skal med udgangen 
af 2009 være en del af Køben-
havns Universitet (KU) hvis 
det står til rektor Ralf Hem-
mingsen. Han bad om besty-
relsens opbakning til at indle-
de forhandlinger med centret 
om at indlejre det i universite-
tet på det seneste møde den 9. 
november. I praksis betyder 
det at det dermed bliver en del 
af Det Teologiske Fakultet.

»Det vil være udtryk for ret-
tidig omhu at træffe en beslut-
ning allerede nu inden finan-
sieringen udløber, og mange – 
også fra politisk hold – vil rejse 
spørgsmål om hvordan den 
nationale forpligtelse bliver 
varetaget,« sagde Ralf Hem-
mingsen på bestyrelsesmødet.

Forskningscentret kom på 
finansloven i 2006 som følge 
af en aftale mellem VK-rege-
ringen og Dansk Folkeparti. 
Forligsparterne gav 33 millio-
ner kroner i 2007-2009 til at 
færdiggøre Søren Kierkega-
ards samlede skrifter. Da man 
i 2013 tilmed kan fejre 200-
året for Kierkegaards fødsel, 
vil det formentligt være upo-
pulært i regeringen og hos 
dennes støtteparti hvis KU lod 
centret afgå ved en stille død 
når finanslovsbevillingen ud-
løber.

Ralf Hemmingsen betegne-
de det også som en enestående 
mulighed for KU at gøre Kier-
kegaard-forskningen til en in-
tegreret del af universitetet. 
Blandt andet vil KU få ejerskab 
over gigantværket Søren Kier-
kegaards Skrifter som forven-
tes færdiggjort i 2010.

Forskerstrid
Centret var slagmark for en 
større akademisk fejde mellem 

to af forskerne på stedet i 
2005. Peter Tudvad, der er 
forfatter til bogen Kierkega-
ards København, kritiserede
kollegaen Joakim Garffs Kier-
kegaard biografi for at være 
fuld af faktuelle fejl og lange-
de ud efter ledelsen af centret. 
Det fik direktøren Niels Jørgen 
Cappelørn til at give Peter 
Tudvad en påtale for den form 
hvormed han fremkom med 
kritikken af sin kollega. 

Sagen endte med at Peter 
Tudvad opsagde sin stilling i 
protest mod ledelsen og dens 
tvetydige holdning til viden-
skabelig disciplin.

Peter Tudvad undrer sig 
derfor også over at der i KU´s 
oplæg til indlejringen af cen-
tret er lagt op til at direktøren 
og tre forskere ansættes som 
henholdsvis professor med 
særlige opgaver og lektorer på 
KU uden at stillingerne bliver 
slået op i fri konkurrence.

»Indlejringen af centret risi-
kerer at ende som en trojansk 
hest der eroderer fakultetets 
akademiske troværdighed. Det 
skal immervæk overtage en 
stab fra et center der reelt har 
været finansieret, støttet og 
delvist bestyret af politiske in-
teresser,« siger han.

Skal legitimere sig
Steffen Kjeldgaard-Pedersen, 
dekan på Det Teologiske Fa-
kultet, mener det er den mest 
naturlige løsning at forsk-
ningscentret bliver en del af 
fakultetet da man allerede har 
et stærkt samarbejde.

»KU har ingen interesse i at 
stå som den nølende part i 
denne sag, så jeg er glad for at 
der er truffet en beslutning al-

lerede nu da der uden tvivl 
kommer stor politisk bevågen-
hed om centrets fremtid« siger 
han.

Steffen Kjeldgaard-Pedersen 
betragter Tudvad/Garff-fejden 
som en afsluttet sag der er 
uden relevans for de forestå-
ende indlejringsforhandlinger. 
»At centerets direktør og Kier-
kegaardforskere tilbydes stil-
linger på KU i forbindelse med 
indlejringen, er der intet mær-
keligt i, og det vil komme til at 
foregå helt efter reglerne,« si-
ger han. På længere sigt vil 
centeret skulle godtgøre sin 
indtjeningsevne i universitets-
sammenhæng, og her forestil-
ler dekanen sig blandt andet at 
man kan udbyde en internatio-
nal Kierkegaard-mastergrad.«

Ifølge Hans Skov Christen-
sen, næstformand for forsk-
ningscentrets bestyrelse, har 
det hele tiden været tanken at 
centrets forskningsdel skulle 
indlejres i et dansk universitet 
når arbejdet med det 55 bind 
store værk Søren Kierkegaards 
Skrifter var tilendebragt. Han 
mener at KU som det universi-
tet der ligger nærmest, er den 
mest naturlige samarbejds-
partner, men man skal for-
handle med KU om detaljerne 
de kommende måneder. 

clba@adm.ku.dk

KU vil videreføre
Kierkegaard-forskning
Der har været
en del virak om
forskningscen-
tret for den
verdensberømte
danske filosof,
men nu vil
Københavns
Universitet sikre
dets overlevelse
efter 2009

Nyhed

SØREN KIERKEGAARD 
FOR EVER – Københavns Uni-

versitet vil sikre Søren Kierkega-

ard Forskningscentrets fortsatte 

eksistens så der også vil blive 

forsket i den verdensberømte 

danske filosof når man kan fej-

re 200-året for hans fødsel i 

2013.
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Centre for the Study of Equality and Multiculturalism

Debatmøde: Lige muligheder til alle
Alle er velkomne – tilmelding ikke nødvendig

De fleste mener, at et retfærdigt samfund er et, hvor alle har lige muligheder. 
Men hvad betyder det? Og hvor langt er vi i dagens Danmark fra en situation
med lige muligheder til alle? 

Paneldeltagere:
• Martin Ågerup, Direktør, CEPOS

• Birgitte Kofod Olsen, Afdelingsleder, Institut for Menneskerettigheder

• Trine Pertou Mach, medlem af SFs hovedbestyrelse og formand for

Mellemfolkeligt Samvirke

• Lars Olsen, Journalist, foredragsholder og forfatter til ’Den nye ulighed’ 

og ’Det delte Danmark’

5. december 2007 kl. 14.00 – 16.00
Lokale 24.4.01, Københavns Universitet Amager
Njalsgade 128, 2300 København S

Læs mere på: http://cesem.ku.dk/ 

Arrangementet er støttet af Socialministeriet som led i det europæiske år for lige muligheder for alle 2007

Har du viljen, så har vi udfordringerne 
– også internationalt

Hjemmeværnets Særlig Støtte og Rekognosceringskompagni (SSR) 
er specialiseret i indhentning af informationer under vanskelige 
taktiske forhold. SSR støtter bl.a. løsningen af forsvarets nationale og 
internationale opgaver, og det stiller store krav til den enkelte soldat.

Hvis du har viljen og styrken til at gennemføre optagelsesforløbet 
til SSR, får du til gengæld udfordringer ved siden af studiet, som du 
ellers kun finder få andre steder i forsvaret.

www.hjv.dk/ssr
Vi træder frem,

hvor andre viger tilbage

Hjemmeværnets
Særlig Støtte og
Rekognosceringskompagni
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FRIT VALG

AF KRISTOFFER HOLM PEDERSEN

»Skindemokrati.«
Det er hvad Københavns 

Universitets nyeste studenter-
forening Frit Forum – Social-
demokratiske Studerende kal-
der KU’s måde at holde stu-
dentervalg på. For i virkelighe-
den er det slet ikke de stude-
rende, men Studenterrådet 
der bestemmer hvilke to kan-
didater der skal repræsentere 
de studerende i KU’s bestyrel-
se, mener Frit Forum.

De krasse ord skyldes den 
måde Studenterrådet opstiller 
deres kandidater i valgforbund 
på. Selvom Studenterrådet 
stiller 89 kandidater op til val-
get i forskellige fagråd, bliver 
hver eneste stemme der tilfal-
der kandidaterne, overført til 
Studenterrådets to spidskandi-
dater David Salomonsen og 
Mette Marbæk.

Det har fået Frit Forum til at 
kalde de opstillede fagråd for 
»fup-lister« der skal give de 
studerende indtryk af et de-
mokratisk valg med mange 
fagråd i konkurrence selvom 
de i virkeligheden er med i 
samme organisation, nemlig 
Studenterrådet.

»Universitetsvalget har ud-
viklet sig til en fadæse. Jeg sy-
nes man kan tale om noget, 
man kunne kalde ’demokratisk 
manipulation’,« siger Simon 
Kollerup, spidskandidaten for 
Frit Forum.

Den kritik afviser Studenter-
rådets formand Pia Mejdahl 
Daugbjerg. 

»Studenterrådet bestemmer 
ikke hvem eller hvor mange 
kandidater fagrådene stiller 
op, det gør fagrådene selv. Det 
er også fagrådene der bestem-
mer hvem der skal være Stu-
denterrådets spidskandidater. 
Og valgforbundene gør bare at 
andre end de store uddannel-
sers kandidater kan blive 
valgt. Ellers var det altid en fra 
Jura og en fra Medicin som 
kom i bestyrelsen,« siger Pia 
Mejdahl Daugbjerg.

Hvem bestemmer?
Men det formilder ikke Frit Fo-
rum der langer ud efter Stu-
denterrådet.

»Det er fuldstændig grotesk 
at Studenterrådet foregiver at 
holde et demokratisk valg 
hvor de studerende har indfly-
delse på resultatet, når valgsy-
stemet er indrettet på sådan 
måde at beslutningen i virke-
ligheden ligger hos Studenter-

rådet selv,« siger Jens Mar-
quard Sørensen der er besty-
relsesmedlem af Frit Forum 
København.

Men sådan forholder det sig 
heller ikke, påpeger Studen-
terrådet. 

For det første er det ikke 
Studenterrådet, men KU der 
afholder valget og bestemmer 
de regler man opstiller efter. 
Studenterrådet følger bare de 
regler. Og for det andet er Stu-
denterrådet ikke, som Frit Fo-
rum antyder, en lille lukket 
klike der hemmeligt bestem-
mer hvem der skal stilles op 
som spidskandidater. Hvis 
man har lyst til at være med til 
at bestemme hvem Studenter-
rådet skal opstille til bestyrel-
sen, kan man møde op på Stu-
denterrådets Politikkonferen-
ce hvor fagrådene og alle inte-
resserede studerende stemmer 
om hvem de to spidskandida-
ter skal være, påpeger Pia Mej-
dahl Daugbjerg.

»Alle studerende på KU er 
medlem af deres uddannelses 
fagråd – de studerende er de-
res fagråd. Og alle fagrådene 
er medlem af Studenterrådet. 
De bestemmer faktisk over 
det. Så at sige at det ikke er de 
studerende der bestemmer 
hvem der bliver opstillet, er 

ganske simpelt ikke rigtigt,« si-
ger hun.

Ikke partipolitisk
Pia Mejdahl Daugbjerg mener 
det vil være ufrugtbart hvis de 
studerende vælger flere for-
skellige studenterlister ind i 
bestyrelsen, da de studerende 
i forvejen er i mindretal. Hvis 
de studerende begynder at 
skændes udadtil, vil det skade 
deres interesser, mener hun. I 
stedet opfordrer hun til at de 
studerede klarer diskussioner-
ne internt og fremviser en fæl-
les front over for universitets-
ledelse og videnskabsministe-
rium. Ligesom det sker i Stu-
denterrådet.

»Studenterrådet er ikke par-
tipolitisk. Til vores fællesmø-
der møder både venstre- og 
højreorienterede studerende 
op. Men så diskuterer vi os 
frem til en fælles holdning. 
Hvis man vil have indflydelse, 
kan man bare møde op. Det 
har man alle muligheder for,« 
siger Pia Mejdahl Daugbjerg 
der også meget gerne så at Frit 
Forums medlemmer mødte op 
og diskuterede hvad Studen-
terrådets politik skal være, i 
stedet for at stille op som op-
position til rådet.

Det sker nok ikke lige fore-

løbig. Frit Forum stiller op til 
bestyrelsesvalget med det er-
klærede mål at bryde det de 
opfatter som Studenterrådets 
monopol.

»Hvis man vælger at sætte 
sin stemme på mig ved Frit Fo-
rum på liste A, så bliver ens 
stemme dér. Det vil jeg garan-
tere. Men vi har brug for man-
ge stemmer for at bryde Stu-
denterrådets monopol. Derfor 
håber jeg at folk vil overveje 
hvor deres stemme havner, 
når de stemmer på det lokale 
fagråd,« siger Simon Kollerup.

khpe@adm.ku.dk

Valget til de to studenterpladser 
i bestyrelsen løber af stablen 
mellem 3.-17. december. Ud-
over Studenterrådet og Frit Fo-
rum stiller også studenterorga-
nisationerne Reformklubben, 
Demokratiske Medicinere, Grøn 
Agenda og Juridisk Diskussions-
klub op til valget. De nyvalgte 
bestyrelsesmedlemmer tiltræder 
den 1. januar 2008.

Se mere i valgtillæg.

Er studentervalget rent fup?
Har vi studenterdemokrati på Københavns Universitet? En ny studenter- 
organisation langer ud efter det de kalder Studenterrådets »fup-metoder«

Nyhed
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FREMMED På KU

Af Mathias Holm Pedersen

Forestil dig at komme til et 
fremmed land for at studere. 
Et land hvor det er mørkt 20 
timer i døgnet, hvor sproget 
lyder som om man er ved at 
blive kvalt, og hvor det at til-
melde sig eksamenen kræver 
papirarbejde nok til at beskæf-
tige en revisor på deltid.

Sådan er virkeligheden for 
de mange internationale stu-
derende der hvert år pakker 
kufferten og penalhuset for at 
tage på udvekslingsophold på 
Københavns Universitet.

For at gøre det lidt nemme-
re tilbyder KU sine internatio-
nale studerende at få en dansk 
studerende som mentor. Og 
det er præcist hvad Therese 
Kulle og Harriet Riley har tak-
ket ja tak til. De har begge fået 
danske Simone Jørgensen som 
mentor - og det er de glade 
for:

»Det er excellent at have no-
gen der kan hjælpe én hvis 
man har spørgsmål«, siger 
Harriet Riley med en accent 
der bestemt ikke skjuler at hun 
kommer fra langt Down Under. 
Hun er 19 år og læser på Uni-
versity of Western Australia 
hvor hun gennemførte de før-
ste to semestre. Men nu har 
hun altså valgt at tage et år til 
Danmark for at studere film- 

og medievidenskab samt sam-
fundsvidenskab og antropolo-
gi.

»Jeg ville gerne til et en-
gelsktalende land for at stude-
re, men samtidig ville jeg ople-
ve en kultur der var anderle-
des end den engelske eller 
amerikanske. Derfor var det 
oplagt at vælge et universitet i 
Norden, og så blev det altså 
København«, forklarer Harriet.

Danskerne følger reglerne
Helt så lang har Therese Kulles 
rejse ikke været. Hun er 26 år 
og kommer fra Södertörn Hög-
skola nær Stockholm, men nu 
er hun taget til København for 
at skrive sit speciale i medievi-
denskab.

»Jeg har altid gerne villet på 
udveksling, og gennem Nord-
plus-programmet fik jeg mu-
ligheden for at komme til Kø-
benhavn«, siger Therese der er 
blevet så glad for byen at hun 
har valgt at blive et semester 
længere.

Men hvordan er det så at læ-
se på KU? Og hvad er forskel-
len på de danske studerende 
og de australske og svenske?

»Det er mere struktureret i 
Danmark. De danske stude-
rende følger reglerne. De gør 
som lektorerne siger, og de er 
påpasselige med at få læst det 
de skal. Sådan er det ikke i 
Australien. Der er det mere 
løst. Måske fordi man kan 

shoppe lidt mere rundt mel-
lem fagene«, lyder det fra Har-
riet. En opmuntrende melding 
for de danske studerende som 
føler sig beskyldt for at være 
både dovne og forkælede. 

Ifølge Therese er der ikke 
den store forskel på danske og 
svenske studerende. Til gen-
gæld er der store forskelle på 
eksamenssystemet:

»I Sverige tager vi vores ek-
samener i løbet af året, mens 
alle eksamener i Danmark lig-
ger til sidst. Her skal man også 
selv vælge og tilmelde sig sine 
eksaminer hvor det i Sverige 
er mere fastlagt«.

Møder nye mennesker
Mentor-netværket på Køben-
havns Universitet blev startet 
som en reaktion på at flere af 
de internationale studerende 
fandt det vanskeligt at komme 
i kontakt med de danske stu-
derende. På Det Humanistiske 
Fakultet, hvor både Therese 
og Harriet er tilknyttet, er der 
pt. 80-100 frivillige mentorer i 
netværket og cirka 150 inter-
nationale mentees.

Men hvorfor vælger man 
som dansk studerende at ofre 
tid og energi på en flok uden-
landske studerende når man 
selv har travlt med studier og 
arbejde?

Simone Jørgensen har selv 
været på udveksling i Frank-
rig, så hun ved at det kan være 

svært at komme til et nyt land 
hvor man ikke kender nogen. 
Derfor vil hun gerne hjælpe 
andre i samme situation.

»Og så tager det altså heller 
ikke så megen tid. Folk spør-
ger og kan ikke forstå at jeg vil 
bruge tid på det, men min op-
gave er jo mest at være social,« 
siger Simone der også selv får 
noget ud af at være mentor.

»Man kommer med til en 
masse arrangementer og får 
mulighed for at møde menne-
sker fra en masse forskellige 
lande. Og så er det er jo godt 
at have nogen man kan besøge 
hvis man selv skal ud”, slutter 
Simone der ligesom sine to 
mentees læser film- og medie-
videnskab.

Flinke danskere
Selvom både Therese og Har-
riet har været meget glade for 
at de valgte at få en dansk 
mentor, så har de fundet de 
fleste af deres nye venner 
blandt de andre internationale 
studerende.

»Det kan godt være svært at 
blive en del af danskernes so-
ciale liv. Det er nemmere med 
de internationale studerende,« 
siger Therese og bakkes op af 
Harriet:

»Man møder jo de internati-
onale studerende gennem ar-
rangementerne, så derfor er 
det nemmere at blive venner 
med dem end med danskerne. 

Men der hjælper det helt sik-
kert at have en mentor så man 
kan komme med ind i en ny 
gruppe«.

Men selvom det kan være 
lidt svært for alvor at komme 
ind på livet af danskerne, så 
har de to udvekslingsstuderen-
de kun gode ting at sige om 
det folk de nu er gæster hos.

»Danskerne er meget hjælp-
somme og høflige. Jeg er flere 
gange blevet hjulpet med at 
finde vej med mit kort da jeg 
ikke kunne finde rundt i Kø-
benhavn. I følger reglerne, 
men er meget venlige«, siger 
Harriet der dog ikke er i tvivl 
om hvad der er det værste ved 
at være i Danmark.

Tungen på tværs
»Det værste er sproget. Jeg 
plejer at have et godt sprog-
øre, så i starten var jeg skuffet 
over at jeg ikke lærte det hurti-
gere. Men det er så svært, og 
jeg kan simpelthen ikke få min 
tunge til at gøre som jeres,« si-
ger australske Harriet.

Som svensker skulle man tro 
at Therese ikke havde samme 
vanskeligheder med det dan-
ske sprog. Men helt så nemt 
har det ikke været.

»Jeg føler at vi burde kunne 
forstå hinanden, men jeg kan 
ikke tale dansk overhovedet. 
Det går fint med at forstå folk 
en-til-en, men i en større grup-
pe af danskere er det meget 

svært at følge med. Det er fru-
strerende,« siger Therese.

Af og til samles alle mento-
rer og mentees for at tage til et 
fælles arrangement. I starten 
af semestret havde man en 
fælles middag med klassisk 
dansk mad, og i sidste week-
end var der arrangeret rund-
visning på Carlsbergs brygge-
rier. Og at mentor-netværket 
er en god ting, er hverken The-
rese, Harriet eller Simone i 
tvivl om.

»Hvis nogle af de andre in-
ternationale studerende som 
ikke selv har en mentor, har 
nogle spørgsmål, kommer de 
nogle gange til mig og siger 
om jeg ikke kan spørge min 
mentor«, griner Harriet.

»Det har jeg også prøvet«, 
siger Therese.

»De spørger om de ikke kan 
låne min mentor lidt fordi hun 
er så sød«.

Også Simone virker til at 
være glad for sin mentor-rolle 
og for at have lært de to piger 
at kende.

»Jeg tænkte på at invitere 
jer hjem til julemiddag. Kan I 
på fredag?«, spørger hun sine 
to mentees efter interviewet er 
slut. Og det kan de vist godt. 
Så mon ikke de tre får set me-
get mere til hinanden i den 
næste kolde tid.

Mathias Holm Pedersen, stu-
denterskribent, Film og medie

MENTORJOB – Simone Jør-

gensen (tv) med sine to mente-

es, svenske Therese Kulle (mid-

ten) og australske Harriet Riley 

(th). KUs internationale men-

tornetværk skal gøre det lette-

re for studerende fra andre lan-

de at blive en integreret del af 

studielivet.

Mig og mine mentees
Universitetsavisen har sat svenske Therese og australske Harriet stævne sammen med deres 
danske mentor Simone for at høre hvordan det er at være udvekslingsstuderende på KU
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grund af musikken, men fordi 
’de nye troubadourer’ fletter 
samfundskritikken ind mellem 
linierne. Helt fast har hun dog 
ikke lagt sig, alt kan ske i de 
kommende fem måneder. 

For det er også mærkeligt at 
læse på Cuba. Især at læse hu-
manistiske fag på cubansk 
hvor man skal spidse ører og 
have det spanske sprog i or-
den. 

»Jeg ville gerne 
læse musik herov-
re, men det har de 
ikke på universite-
tet, så det må jeg 
finde andre steder. 
Til gengæld er der 
mange andre fag at 
vælge imellem,« si-
ger den 25-årige 
Tine Bacher.

 
Alting tager tid 
her
Tine har været på 
Cuba før - første 
gang med Vestjyl-
lands Højskole i 
2004, anden gang som turist i 
2006. Men det er noget helt 
andet at studere her og være 
en del af det cubanske sam-
fund. Det giver en masse gode 
oplevelser – og dårlige ople-
velser.

»Alting tager tid herovre, for 
eksempel at få et legitimati-
onskort hvor man skal have 
underskriften et sted, og så 
over i den anden ende af byen 

og aflevere fingeraftryk. Men 
det værste på Cuba er de of-
fentlige toiletter, og jeg håber 
ikke jeg bliver syg her,« siger 
hun med et smil.

Hun er en smule træt af de 
mange mænd der tiltaler hen-
de med frække tilråb.

»En dansk, blond pige som 
mig, ja jeg vidste jo egentlig 
godt det var sådan. Der er 

mange der prøver at snyde én, 
og transporten er håbløs. Det 
positive er livsglæden, den go-
de mad og den fantastiske 
frugtjuice,« siger hun.

Hun bor privat i Havana, 
privat på den måde at man 
som cubaner kan leje værelser 
ud til turister og studerende 
hvis man er godkendt og har 
licens til det. Og betaler skat 
til staten. Det kaldes Casa Par-

HAVANA UNIVERSITET

Tekst og fotos: Per Vinther og 

Lars Møller

Tine Bacher synes det er fedt 
at være på Cuba, at bo hjemme 
hos en cubansk familie, at læse 
på Universidad de La Habana. 
Her har hun fået en chance for 
at opleve og fordybe sig i det 
hun brænder for – midt i et el-
lers ganske almindeligt musik-
studium på Københavns Uni-
versitet.

»Cuba er meget rig på musik 
og kultur, og man møder det 
overalt. Desuden får vi gratis 
spansk-undervisning på uni-
versitetet oveni, og der er kun 
fire på et hold,« fortæller Tine 
Bacher.  

Hun havde spansk på gym-
nasiet, så det er ikke helt fra 
bunden hun starter – modsat 
Simon, en medstuderende fra 
Københavns Universitet, der i 
september landede på Cuba 
samtidigt med hende. 

»Når vi kan få SU med ud, er 
det ligesom at få en fribillet. 
Så det er bare med at komme 
afsted,« siger hun.

Tine Bacher læser nu på 
tredje år og skal i gang med at 
skrive bachelor-opgave. En si-
degevinst ved det halve års op-
hold på Cuba er at hun kan 
forberede sig på at skrive om 
cubansk musik, gerne om Nue-
va Trova-traditionen. Den in-
teresserer hende ikke bare på 

ticular. Tine betaler cirka 
2.400 kroner om måneden hos 
sin husvært, inklusive mad.

Kaotisk skema
Tine meldte sig i København 
til otte forhåndsgodkendte 
kurser på universitetet i Hava-
na. Blandt andet kurser på Fa-
kultetet for Kultur og Kunst og 
på Filosofisk Institut hvor hun 
deltager i to kurser med titler-
ne ’Tendenser i kapitalismen i 
en ny samtid’ og ’Teorier om 
den cubanske revolution’. 

»Det var en åben diskussion 
om Cuba er totalitært eller ej. 
Men det er især de udenland-
ske studerende der diskuterer. 
De cubanske studerende gri-
ner mere af det, de lytter til 
læreren og reflekterer over 
det,« fortæller Tine.

Om hun fortsætter med alle 
de fag hun har valgt på for-
hånd, eller vælger om, ved 
hun ikke endnu.

»Jeg har et kaotisk skema, 
og måden at melde sig til et 
kursus, er blot at møde op. Det 
er lidt useriøst, synes jeg. Jeg 
burde nok ikke tage så mange 
kurser, og det kan være svært 
helt at gennemskue fagenes 
indhold ud fra overskrifterne 
på nettet. Men det var nok til 
at jeg kunne få en forhånds-
godkendelse,« siger hun.

For at få lov til at læse et 
halvt år på Cuba, med merit-
overførsel og SU, skal man på 
forhånd lægge sig fast på nog-

le fag. Ikke at det var noget 
problem for Tine Bacher. Hun 
valgte faktisk flere af de ekso-
tiske fag end kravet var.

»Man kan sagtens skifte fag 
hvis det viser sig at det ikke le-
ver op til forventningerne,« si-
ger hun.

God støtte fra KU
Ud over at vælge fag skal man 
også skrive en ansøgning med 
en projektbeskrivelse og ved-
lægge et par udtalelser fra un-
derviserne. Kun de bedste 
kommer af sted, og det vil sige 
dem med højst anciennitet, 
gode karakterer og den bedste 
projektbeskrivelse. Og så skal 
man sikre sig forhåndsgodken-
delse af fag nok til et fuldtids-
studium. For, som de siger på 
Studievejledningen, det må ik-
ke være studieforlængende at 
rejse ud for at læse.

»Ind i mellem virkede det 
håbløst, især var det svært at 
få kontakt til universitetet i 
Havana og finde de rigtige fag 
at læse. Jeg fik en god støtte 
fra Det Internationale Kontor 
hvor de sagde: ”Det skal nok 
gå…. Når først du er derovre, 
så skal det hele nok løse sig.” 
Det var jo også det jeg kunne 
læse i erfaringsrapporterne fra 
tidligere KU-studerende i Ha-

vana, og det viste sig jo at være 
rigtigt,« siger Tine Bacher.

Tine har også brugt Havana 
Universitets hjemmeside, 
www.uh.cu, hvor hun har læst 
om kurserne inden hun traf si-
ne valg. Men det kan altid la-
ves om hen ad vejen.

»Når jeg er sikker på hvilke 
kurser jeg skal følge, reviderer 
jeg mit skema. Lige nu skal jeg 
have gang i kurserne omkring 
mit hovedfag musik. Specielt 
vil jeg have undervisning i kla-
ver, guitar og sang. Jeg skal 
lære at spille cubansk, og spro-
get og musikken er det jeg 
brænder for,« siger Tine.

Hun anbefaler absolut an-
dre studerende at tage ud for 
at studere.

»Jeg får mange brugbare er-
faringer med hjem, og jeg har 
også en idé om hvad jeg vil 
bruge det til i Danmark. Brug 
endelig KU’s hjælp hjemme i 
Danmark, den er guld værd. 
Det internationale aspekt får 
vi netop megen oplysning om 
på KU, og jeg har fået god 
hjælp omkring musik. Hvis det 
går helt galt, har jeg også en 
vejleder i Danmark jeg kan 
skrive til hvis jeg vil.«

Per Vinther og Lars Møller er 
freelance-journalister.

Fribillet til 

Cuba
For musikstuderende Tine Bacher 
var det ligesom at vinde en fribillet 
til store oplevelser da hun fik  
godkendt et halvt års studie på 
Havana Universitet. Hun er ud-
sendt fra Københavns Universitet 
og har fået stor hjælp til at stude-
re på Cuba

Udlandsophold

Fakta
Udvekslingsaftalen mellem Københavns Universitet og Havana Universitet er fra 2004. Normalt sen-

der KU to-tre studerende til Cuba om året.

Det er typisk 3., 4. og 5. års studerende der rejser ud når studieordningerne giver plads til 

udlandsophold. Mange søger engelsk-talende universiteter, mens en del vælger de universiteter 

i Europa og Asien der er ranket højt.

Få mere at vide på Det Internationale Kontor i Fiolstræde 24 eller klik ind på www.ku.dk/internati-

onal/dansk/index.htm. Her kan du også downloade pdf-filen ’Jeg vil ud’ der informerer om studie-

ophold i udlandet, universitetets udvekslingsprogrammer, finansiering og andre praktiske oplysnin-

ger.

Fly
Der er fire meget anvendte ruter fra Danmark til Cuba: 

•  Med KLM over Amsterdam og videre med Martinair til Havana.  

•  Med Iberia over Madrid.

•  En kombination af forskellige flyselskaber via London og Mexico City til Havana.

•  Med Air France via Paris til Havana 

Priserne ligger fra cirka 6.300 kroner til 8.000 kroner tur/retur minus skatter 

Kilde: www.cubavenner.dk/rejse_tips_fra_danmark_til_cuba.htm

MELLEMFOLKELIGT SAMVÆR – Det at studere på ”Universi-

dad de La Habana” er lig med at møde mennesker fra hele verden,  

lære spansk og lære det cubanske samfund at kende på tætteste 

hold.  

MUSIKSTUDERENDE – Tine Bacher 

læser musik på KU. Hun har fået god-

kendt et halvt års studier i Havana, Cuba, 

og hun er lige nu på den caribiske ø med 

SU. »Jeg får mange brugbare erfaringer 

med hjem, og jeg har fået stor hjælp af 

KU,« siger hun.
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åRSFEST

Rammen om årsfesten den 15. november var 
traditionel – som altid. Kun et par studerende 
kunne spottes i Festsalen. Men Dronningen, mi-
nisteren, professoren, embedsmanden og andre 
dignitarer var standsmæssigt bænket til time-
lange ceremonier og hædersbevisninger, kun 
afbrudt af lejlighedsvise fanfarer og et aldrende 
mandskor der fremførte universitetsschlageren 
’Hellige flamme’. 

Budskaberne fra talerstolen var imidlertid ik-
ke deponeret i den samme tidslomme. Universi-
teter kan påvirke historiens gang, var et af om-
kvædene i dagens taler. Et andet omkvæd var 
de nu politisk korrekte bekymringer om konse-
kvenserne af klimaforandringer. Rektor Ralf 
Hemmingsen foretog en historisk sammenlig-
ning af 1930’ernes værdisammenbrud og kli-
masammenbruddet. Professor Eske Willerslev 
fremhævede i sin veloplagt festforelæsning 
hvordan DNA-forskning af hår og fæces fx kan 
underbygge evolutionsteorier og påvise at de 
oprindelige amerikanere faktisk ikke var ameri-
kanere. Og studenterrådets formand David Sa-
lomonsen satte fokus på misforholdet mellem 
regeringens retorik og de nedskæringer på ud-
dannelserne som de studerende oplever. 

ENTRÈ – Hendes Majestæt Dronning Margrethe ankommer til 

festsalen sammen med rektor Ralf Hemmingsen og bestyrelsesfor-

mand Bodil Nyboe Andersen.  

DEBATKLIMA – »Debatten om klimaændringerne viser hvordan forskningen 

kan blive politiseret – og brugt til forskellige mere eller mindre ædle formål. Det 

er politikernes opgave at politisere. Men forskere og studerende skal insistere på 

deres sandhedssøgende rolle og være varsomme med at blive fanget og misbrugt 

i politiske spil. Det betyder ikke at de skal gå i flyverskjul. De skal derimod enga-

gere sig og ikke blive bange hvis nogen råber smagsdommer eller begynder at 

’redigere’ i deres videnskabelige resultater.« 

Rektor Ralf Hemmingsen

åRETS HARALD – KU’s undervisningspris gik til professor i statskundskab 

Peter Kurrild-Klitgaard. Se portræt i sidste nummer (UA 14/07).

Klimaforskning i 
højsædet
Miljøet stod højt på dagsordenen ved Københavns 
Universitets årsfest den 15. november. For første 
gang deltog de nye fakulteter FARMA og LIFE i  
festlighederne

Reportage
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FREM TIL FORTIDEN – »Studier af fossilt DNA er absolut ik-

ke kun interessant i relation til fortiden, men også uhyre vigtigt 

når vi forsøger at forstå vores samtid og ikke mindst forsøger at 

spå om fremtiden.  Hvad er for eksempel de biologiske konse-

kvenser af global opvarmning?  Det er jo et vigtigt og højaktuelt 

emne. Og en af de bedste måder, efter min mening, at få svar 

på dette spørgsmål, er ved at gå tilbage i tiden, og se hvad der 

skete med dyr og planter sidste gang klimaet ændrede sig mar-

kant på Jorden.« 

Eske Willerslev, festtaler. (Læs kronikken side 18-19.) 

MEDALJETAGERE – Årets prisopgaver blev behørigt belønnet. 

Der blev uddelt ni guldmedaljer og tre sølvmedaljer. Guldmedalje-

tagere: Bjarne Simmelkjær Sandgaard Hansen, Caroline Nyvang, 

Maria Panum Baastrup, Kasper Lægring Nielsen, Ulla Kathrin Hele-

na Kallenbach, Kamilla Miskowiak, David Møbjerg Kristensen, An-

ne Kathrine de Hemmer Gudme og Maria Elisabeth Engell Jessen. 

Sølvmedaljetagere: Lena Wienecke Andersen, Martin Hamann og 

Karen Benedicte Busk-Jepsen.

DIREKTØREN FOR DET HELE – Universi-

tetsdirektør Jørgen Honoré er efter vedtagel-

sen af den nye universitetslov rykket helt frem 

i forreste række sammen med prorektor Lykke 

Friis.  I anden række står alle dekanerne med 

de to nye i klassen, Sven Frøkjær fra FARMA 

og Per Holten-Andersen fra LIFE, yderst til  

højre.

STUDENTERTALER – David 

Salomonsen afleverer sin hidtil 

vigtigste tale. 

Ikke flere varer  
fra ministeriet, tak
Studenterrådets spidskandidat til universitetets  

bestyrelse og nyligt afgåede formand leverede årets 

studentertale. Her bringes et uddrag.

Af David Salomonsen, Studenterrådet

»Fusionen med LIFE og FARMA har på mange måder været et vellykket 
projekt som vi som studerende nyder godt af. Men havde det ikke været 
hensigtsmæssigt hvis ønskerne om fusion udsprang fra universiteterne 
og ikke ministeriet? At de faglige miljøer havde udset sig nye venner ud 
fra faglige potentialer i stedet for at beslutningen kom udefra og oppe-
fra?  Ministeriets - skal vi sige – virkelyst, kan i det hele taget mærkes på 
en række områder. »Vi leverer varen,« som de siger i ministeriet. Og - 
som man passende kunne svare: »Er I ikke søde at holde op med det!« 

Hvad der skal forskes i, hvor lang tid det tager at blive en dygtig kandi-
dat, hvordan vores eksamener skal udformes, er alt sammen spørgsmål 
som studerende og undervisere sammen kan finde de bedste svar på – 
hvis det vel at mærke er det faglige niveau, læring og ny forståelse som 
man prioriterer højest. (…)

Nedskæringer og betalingsuddannelser
Den først forudsætning for hvilke ambitioner vi kan udfolde her på ste-
det, er de økonomiske ressourcer. Tusindvis af studerende oplever hvert 
år at deres uddannelser forringes. At der bliver mindre undervisning, 
mindre feedback, flere på holdene osv. 

Årsagen er årlige nedskæringer. Samtidig bliver kravene til hvad vi 
som universitetet skal præstere, berettiget højere og højere. Hvad der gi-
ver grund til bekymring er kombinationen af disse to tendenser – man 
kan let antage at der vil komme et punkt hvor institutionerne selv be-
gyndte at se sig om efter alternative finansieringskilder for at kunne leve 
op til stadig højere forventninger. 

Vi ser det måske allerede. De såkaldte Erasmus Mundus-uddannelser 
hvor de studerende selv betaler op til 50.000 kroner for at deltage, er 
kommet på dagsordenen. Desværre med en debat om hvorvidt denne 
praksis teknisk set er lovlig eller ej – og kun hvis den er ulovlig vil mini-
steriet gribe ind. 

Men det er den forkerte diskussion – det interessante må være om det 
er en politisk ønskværdig praksis. Om betalingsuddannelser er noget vi 
ønsker at fremme eller begrænse?

For den studerende der skal betale 50.000 kroner er konsekvenserne i 
hvert fald de samme - uanset om praksis er lovlig eller ej.

Hurtigere igennem
Der er opstået en politisk konsensus om at idealer om læring og fordybel-
se må vige for at få de studerende hurtigere igennem uddannelsessyste-
met. Eller også eksisterer der en idé om at det er fuldt ud muligt at for-
korte studietiderne væsentligt uden at det på nogen måde går ud over 
kandidaters faglige niveau.

Ganske givet er der da også en række områder hvor man kan sætte ind 
og være med til at give studerende nogle bedre vilkår der gør at vi kan 
koncentrere os om at studere – og det vil naturligvis give en kortere gen-
nemførselstid. 

Her tror jeg også det er vigtigt at man er meget opmærksom på den 
selvstændighed og faglige dybde der gør danske kandidater til attraktiv 
arbejdskraft. I modsætning til andre lande bevæger vi os direkte fra uni-
versitetet ud i en egentlig jobfunktion. Og det er også med det in mente 
at det forekommer meget bekymrende når man ud over de positive inci-
tamenter vælger at iværksætte en økonomisk straf til de universiteter der 
har længere gennemførselstid. 

Det giver grund til – uanset faglige omkostninger – at lave foranstalt-
ninger på institutionerne der enten betyder at man kommer til at ’bære’ 
de studerende over eksamen – altså at man sætter den faglige bom ned, 
om man så må sige – eller alternativt at man skiller sig af med de lang-
somme studerende. 

Men måske er der nye toner på vej. I hvert fald er det jo under valg-
kampen blevet foreslået at studerende skal have lov til at tage mere er-
hvervsarbejde ved siden af deres studier. Jeg går da i hvert fald ikke ud 
fra at man forventer at vi både skruer op for tempoet på studiet og på 
jobbet samtidigt.

Det er også et bemærkelsesværdigt skridt at tage stort set samtidigt 
med at en ny ph.d.-afhandling bliver citeret i pressen for at påvise at er-
hvervsarbejde på over 15 timer om ugen har en skadelig indvirkning på 
studiet. At man består færre eksamener, jo mere man arbejder.«
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Opponenterne

Universitetsavisen har udnævnt et hold af højt-

kvalificerede opponenter til at se skævt på tvivl-

somme udspil hvad enten de kommer fra politi-

kere og ministre, rektorer og bestyrelse, dekaner 

og direktører eller kolleger og studenter.

Gavebod

»Jubii!« Ministerens otteårige datter er henrykt. 
Hun har lige fået at vide at hun får 6000 kroner 
i lommepenge. Forundret er hun imidlertid da 
hun til den første overrækkes en 100-kronesed-
del. »Jamen, far? Du lovede mig da 6000 kro-
ner?« »Skatterpige, de er på vej. Du får 100 kro-
ner hver måned de næste fem år. Du kan se at 
det er helt i overensstemmelse med regeringens 
beregningsmodeller.« »Jamen, far! Det er jo 
mindre end jeg hele tiden har fået? Jeg plejer 
da at få 30 kroner om ugen!« »Lille pus, det her 
er kærligt ment. Du kan nu meget bedre plan-
lægge dine indtægter. Og så giver det dig større 
fokus på at tjene penge selv, og der er jo kun 
fem år til at du må arbejde efter skoletid.« 
»Dumme far!« »Nej, hør nu her, du misforstår 
det helt. Og hvis du lader være med at surmule 
nu, så får du til næste år endnu mere når jeg 
medregner den rente du ville have fået hvis du 
hver måned havde sat pengene i banken!«

Mie Femø Nielsen

Juletravlhed

Semestrene bliver kortere og kortere. I fremti-
den som allerede er blevet nutid her på Nordi-
ske Studier og Sprogvidenskab, skal skriftlige 
opgaver afleveres inden jul for at de studerende 
kan nå at gå til reeksamen inden næste seme-
ster. Det lyder meget sympatisk; de studerende 
kan få juleferie, og jeg kan slippe for at skulle 
vejlede i de særlige fridage. 

Men hurtigt indløb der ’afbud’ til eksamen, 
og især til skriftlig eksamen som består i en op-
gave på 20 sider skrevet på baggrund af 1600 
sider litteratur. Det gør man ikke fra den ene 
dag til den anden. 

Så er det vel bare om at komme tidligere i 
gang? Det er en mulighed, men svært at realise-
re. Jeg startede semesteret den 11. september. 
Det vil sige at jeg afholder sidste time den 17. 
december, den dag de studerende skal aflevere 
opgaver. Hvem mon kommer den dag? Jeg 
kunne sagtens lægge flere timer i første del af 
semesteret, men det umuliggør lokalemangel 
og fortætningsplaner. Jeg kunne også undervi-
se færre timer, men de studerende klager alle-
rede nu over at der er for få konfrontationsti-
mer. 

Og hvad hvis man gav sig til at tænke i ar-
bejdstimer. På kandidatniveau skal de stude-
rende tage to kurser og aflægge to eksaminer 
hvilket er lig med fuldt arbejde. Et halvt år er 
lig med 821,5 arbejdstimer. Det bliver 58,6 ar-
bejdstimer om ugen. Det er ikke realistisk og 
heller ikke rimeligt. Allerede nu har mange stu-
derende andet arbejde, og det er især dem der 
har især brug for at kunne bruge ferierne til at 
arbejder i.                                                                    >

Denne gang udgøres opponenterne af 

Inge Henningsen, lektor i matematik.

Mie Femø Nielsen,  lektor i nordiske studier og sprogvidenskab

Bente Rosenbeck, lektor i nordiske studier og sprogvidenskab

Pir rævjuu [eng:Peer review]
–  beretningen om hvordan det store findes i det små     

åRETS JULEHISTORIE

Af Mie Femø Nielsen

REKTOR FOR KU fremlægger et strategiforslag for be-
styrelsen. Bestyrelsen takker meget for tilliden, og skyn-
der sig at sende strategien til bedømmelse hos rektorer-
ne fra SDU og AU der kommenterer på den og giver for-
slag til en række forbedringer. Hvis rektor laver de fore-
slåede ændringer, får han sit strategiforslag godkendt i 
bestyrelsen. 

Rektor bliver så fortørnet over bedømmelsen at han 
klager til ministeriet. Klagesagen får Forskningsministe-
ren til at fremsætte et lovforslag. Statsministeriet sender 
det til bedømmelse hos Socialministeren og Trafikmini-
steren. Hvis det mislykkes dem at gætte hvem lovforsla-
get er fremsat af, og Forskningsministeren aldrig finder 
ud af hvem der bedømte det, så sendes lovforslaget dob-
belt så hurtigt til tredjebehandling i Folketinget. 

For at opprioritere forskningen og vise Kina baghjul 
laver Statsministeren i det sene forår under stort besvær 
udkast til nyt regeringsgrundlag. For at regeringspart-
neren kan tage stilling til regeringsgrundlagets kvalitet, 
sendes det straks efter sommerferien til bedømmelse 
hos Grækenlands Eksilkonge og Den tyske Kansler der 
bruger juleferien på at skrive deres indstilling og oploa-
de den. 

INDEN REGERINGSGRUNDLAGET kan indgå i for-
handlingerne, må Statsministeren over hals og hoved 
som det første i det nye år indarbejde deres liste over 
kommentarer, redegøre for hvorledes han har fulgt kol-
legernes anbefalinger, samt genfremsende forslaget til 
Dronningen. Denne tager kort efter Fastelavn stilling til 
om også det nye udkast skal sendes til Eksilkongen og 
Kansleren inden det kan tages under behandling af re-
geringspartneren i slutningen af næstkommende folke-
tingssamling. 

Statsministeren har stadig ikke formået at vise Kina 
baghjul og skærer sig af bare ærgrelse under eftermid-
dagsbarberingen. Han beder i desperation sit Fadervor 
der straks sendes til bedømmelse hos Allah og Buddha. 
De sender sagen videre til et panel af engle som uddele-

gerer den til de internationale luftfartsmyndigheder der 
outsourcer sagen til Boeing. Boeing vægrer sig ved at 
sætte deres bedste key account manager på opgaven 
fordi denne er dybt involveret i Boeings bestræbelser på 
at få patentanmeldt en ny flymotortype. Dokumentati-
onsarbejdet er særlig besværligt fordi patentkontoret 
sender tegningerne til bedømmelse hos Airbus og Thu-
ne Lufthavn der desværre på grund af tidspres ikke når 
at få sendt deres afvisende kommentarer til patentkon-
toret før ni måneder senere. Flyvelederen i Thune er til 
gengæld gift med en jordmoder i Roskilde der har fun-
det på en økonomisk og fokusflyttende smertelindrings-
metode der består i at sætte de fødende til at vaske gulv.

INDEN METODEN KAN TAGES I BRUG, sender et 
panel af læger, sundhedsplejersker, samt repræsentan-
ter fra Teknologisk Institut og Børnerådet straks et ano-
nymiseret metodeforslag i fire eksemplarer til svangre-
afsnit og socialforvaltninger i to midtjyske kommuner. 
De afviser på grund af manglende erfaring med meto-
den at bedømme den, men efter tre forsøg på at finde 
egnede bedømmere der har tid til at påtage sig bedøm-
melsesarbejdet, lykkes det heldigvis at få metoden afvist 
året efter på Bornholms Amtssygehus.

Her vil overlægen efter sit ekstra slid med at skrive 
bedømmelsen forkæle sig selv og sin familie med lidt 
godt til natmaden, så han standser for at købe ind i 
Kvickly på vej hjem fra arbejde. Inden han kan lukkes 
ind på kundeparkeringen, må han fremvise en vurde-
ring af dagens indkøbsseddel som to uvildige naboer 
uafhængigt af hinanden producerer efter at være blevet 
spurgt pænt om det af parkeringspladsvagten som de 
begge skylder en tjeneste. Valget af naboer til at foreta-
ge indkøbsseddelbedømmelsen får parkeringspladsvag-
ten kvalitetsbedømt af to genboer der ikke er at tælle 
blandt overlægens venner. 

Over natmaden lufter overlægen sin drøm om at skif-
te job og i stedet blive rektor på KU. Der holdes familie-
råd om jobskiftet som godkendes efter at overlægen har 
fulgt anbefalingerne fra børnenes indhentede kvalitets-
bedømmelse af stillingsskiftet hos to af deres kammera-
ter der er udpeget til opgaven på klasseråd i 1.a. 
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Virtuel festsal:  
Unge stemte!
REPLIK – Studiemiljø er ikke kun studieplad-
ser og mere trådløst net. Det er i høj grad også 
arrangementer der samler studerende på kryds 
og tværs mellem fakulteter, fx til semester kick 
off i Festsalen eller alumnepiloternes karriere-
børs. Det er den fælles vision som Studenterråd 
og Rektorat har forsøgt at omsætte i praksis si-
den vi offentliggjorde ’Mærk Suset’. 

At samle de studerende på kryds og tværs af 
studier (og holdninger) var også grunden til at 
Rektoratet tog initiativ til at få stablet ’Unge 
Stemmer’ og ’ValgBar’ på benene op til Folke-
tingsvalget. Det er samtidig det første fest-
salsarrangement i regi af ’Virtuel festsal’. Sam-
men med Berlingske Tidende valgte vi at foku-
sere på unge i aldersgruppen 18-30 år da flere 
medier havde fremhævet at netop denne grup-
pe ikke havde spillet den store rolle i valgkam-
pen.

Dette arrangement er imidlertid faldet Vibe 
Skytte Christensen for brystet (Universitetsavi-
sen nr. 14/07). Nu tror jeg aldrig man vil kunne 
ramme en tone eller afholde et arrangement 
der appellerer til samtlige KU studerende. Men 
med ’Unge Stemmer’ ramte vi nu åbenbart en 
ganske bred målgruppe. Tilmeldingerne strøm-
mede ind så hurtigt at vi måtte lukke for tilmel-
dinger efter kun en dag og bruge energi på at 
stable en storskærm på benene i et tilstødende 
lokale. 

Ideen med den Virtuelle festsal er at skabe en 
mulighed for at være til stede før, under og ef-
ter arrangementerne! Youtube-videoer og 
webcast (se virtuel.ku.dk) giver ikke mindst 
dem som er forhindret på dagen, eller dem som 
læser et semester i udlandet, en mulighed for at 
følge med og deltage aktivt. Derudover giver 
det anledning til kreative spørgsmål: Man kan 
bruge baggrunden hvor man optager videoen, 
anvende rekvisitter og så videre. Og så kan 
spørgsmålene bruges til at få stillet det første 
spørgsmål som mange ikke rigtigt tør stille i en 
stor sal!

Den spontane debat i salen kan dog ikke und-
væres, og de tilstedeværende i Festsalen havde 
selvfølgelig også mulighed for at deltage i de-
batten. På mødet den 9. november var der der-
for både Youtube- spørgsmål og spørgsmål fra 
salen (inkl. den ekstra sal vi havde etableret i 
dagens anledning!). Muligheden for at benytte 
Youtube er derfor en ekstra vej til at stille et 
spørgsmål – ikke en begrænsning. 

Vibe nævner i sit indlæg at videospørgsmåle-
ne kunne manipuleres og spørger til hvordan 
udvælgelsen forgik. Spørgsmålene blev udvalgt 
på baggrund af de debatemner som Gallup hav-
de identificeret som de unges foretrukne samt 
popularitet (ratings) og almindelig redaktionel 
udvælgelse af de mest originale spørgsmål. 
Hvilken interesse vi skulle have i at forhånds-
orientere politikerne, skal jeg lade være usagt.

Nåede du ikke frem d. 9. november, så klik 
dig ind på virtuel.ku.dk, hvor du også kan se 
hvad studerende fik ud af eftermiddagen.

Lykke Friis, prorektor

>

Hvem går ud med 
skraldet?
AV-DEKAN – For nyligt var der en annonce i 
Universitetsavisen hvor man søgte en mindre 
hær af folk til administrationen – inklusive fuld- 
og afmægtige. Jeg kunne egentlig godt tænke 
mig at søge en af stillingerne som afmægtig  
fordi selvom Københavns Universitet selvfølge-
lig er en undervisningsinstitution i verdensklas-
se, så føler man sig ind i mellem meget uviden-
de om verdens sande tilstand. 

Et meget frisk eksempel på dette er hentet på 
Det Naturvidenskabelige Fakultet hvor vi tilby-
der top undervisning i moderne lokaler med al-
le tænkelige faciliteter – altså bortset fra projek-
torer til computere. Der er projektorer, men de 
virker ikke, og ingen har tilsyneladende ansva-
ret for at vore AV-faciliteter virker. Dette har 
været situationen siden starten på det nye un-
dervisningsår. Kan vi være det bekendt over for 
vore studerende? Hvad skal der til? Ville det 
hjælpe hvis der blev udnævnt en dekan for AV? 

Jørn B. Christensen  

Usynlige hjemmesider
GOOGLE – Hvordan finder man informatio-
ner om en ansat på Københavns Universitet? 
Man googler selvfølgelig personens navn. Og 
hvad får man så ud af det? Overraskende lidt! 
Selv om den ansatte har en KU-hjemmeside, 
kan man nemlig ikke regne med at finde den 
med en Google-søgning. 

Et eksempel: Hvis man søger på ’Ralf Hem-
mingsen’, så giver Google som et af de første re-
sultater adressen på rektoratets blog. Den ihær-
dige kan herfra klikke sig videre til Ralf Hem-
mingsens side på adressen ku.dk/ledelse/rekto-
rat. Men man kommer ikke direkte til denne 
adresse via Google eller andre store søgemaski-
ner. KU-ansattes hjemmesider er tilsyneladende 
usynlige for Googles søgerobotter.

Resultatet bliver ikke stort bedre hvis man 
bruger søgefunktionen på Københavns Univer-
sitets egen hjemmeside. Det man får her, er 
nemlig en Google-søgning der begrænser sig til 
KU’s hjemmesider. De ansattes hjemmesider er 
stadig usynlige. Vi er klar over at der er en tek-
nisk forklaring på miseren. Men spørgsmålet er 
hvad vi som KU-ansatte egentlig skal med vores 
hjemmesider når de ikke gør os synlige for re-
sten af verden?

Mads Poulsen og Holger Juul, Institut for Nordi-
ske Studier og Sprogvidenskab

Debat

Er vi ved at overgå til deltidsstudier? Og 
hvad skal de studerende lave resten af tiden 
når den reelle arbejdstid skal presses sam-
men på to gange 14 uger? Skal vi til at indfø-
re et præ-semester så vi kan begynde før, re-
ducere kravene til skriftlig eksamen eller 
helt afskaffe den? Administrative løsninger 
har pædagogiske konsekvenser. 

Bente Rosenbeck

Gender and Excellence

KU deltager i forskningssamarbejdet IARU 
(International Alliance of Research Universi-
ties). Et af indsatsområderne er ’Understan-
ding Women in Universities around the Glo-
be’, og her har den københavnske ’campus-
gruppe’ for nylig foreslået at ’Gender and Ex-
cellence’ blev et prioriteret forskningsområ-
de.

Udgangspunktet var EU-rapporten ‘Gen-
der and Excellence in the Making’ hvor det 
fremhæves at inden for forskning er det 
fremragende (excellence) hverken univer-
selt eller naturligt givet, men er en social 
konstruktion der er åben for mange slags 
skævheder og magtkampe. 

»Science as a social institution has been 
dominated by men (white and socially privi-
leged) and their views of what are important 
and relevant. We can expect this to have a 
strong influence on dominant discourses 
and established research agendas and para-
digms.« (Gender and Excellence in the Ma-
king, 2004) 

I rapporten diskuteres aspekter af en (mu-
lig) kønsskævhed i produktion og evaluering 
af videnskabeligt arbejde. Man finder at køn 
blandt andet ser ud til at spille en rolle når 
det drejer sig om 1) at karakterisere fremra-
gende forskning, 2) i forhold til de valgte be-
dømmelseskriterier 3) i valg af eksplicitte og 
implicitte indikatorer for forskningskvalitet 
og 4) i den måde kriterierne bliver anvendt 
på over for mænd og kvinder. 

Nu har KU udvalgt sine egne ’Stjerneforsk-
ningsprogrammer’. Blandt de 20 forsknings-
ledere er der to kvinder og 18 mænd. Cam-
pusgruppen har således grund til at glæde 
sig over at deres eget universitet loyalt leve-
rer frisk empiri til studiet af hvordan ’frem-
ragende forskning’ konstrueres som en 
mandlig kategori. 

Inge Henningsen
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Deltag i debatten

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

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

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

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

Deadline: Se kolofonen på bagsiden af sektion 2.

Debat

Intet menneske  
er en ø
REPLIK TIL REFSING, II – »Jeg anerkender 
at det danske sprog og kendskabet til det dan-
ske samfund er nøglen til en god og aktiv tilvæ-
relse i Danmark. Jeg vil derfor lære dansk og 
skaffe mig viden om det danske samfund hur-
tigst muligt.« 

Sådan står der i ’Erklæring om integration og 
aktivt medborgerskab i det danske samfund’. 
Det er virkeligheden for udlændinge der ønsker 
sig varig opholdstilladelse i Danmark. Men de-
kanen for Det Humanistiske Fakultet, Kirsten 
Refsing, mener åbenbart ikke at beherskelse af 
dansk skal gælde for udlændinge der er ansat 
på universitetet. 

De der er ansat på et institut for vesteuropæi-
ske sprog, lider faktisk ikke af mangel på inter-
nationalisering. Der er ansat mange med de 
sprog instituttet repræsenterer, som moders-
mål. De fleste har da også lært sig dansk til et 
udmærket kommunikationsniveau uden at det 
synes at have tæret vildt voldsomt på deres ar-
bejdskraft. Og det er da også nødvendigt at 
kunne dansk på et institut hvor en betragtelig 
del af undervisning, forskning og formidling i 
sagens natur drejer sig om trafikken mellem 
dansk og et af de fremmede sprog.

Udenlandske kolleger tager tid
Man kan sagtens have udenlandske gæstelære-
re på kortere ophold, op til et eller to år, uden 
at kræve at de behersker dansk. Men det er en 
stor byrde for de ansatte der behersker dansk 
som modersmål, at skulle mandsopdække ud-
lændinge uden kendskab til dansk i lang tid, bå-
de i hverdagen og ved eksamen. De der ikke 
magter at følge med i universitetets liv, at mod-
tage almindelig information, at læse regler og 
bestemmelser, er ikke alene ude af stand til at 
tage deres del af det administrative arbejde 
som efterhånden er ret betragteligt. De skal og-
så have hjælp af tap’er og andre vip’er til at kla-
re de almindeligste funktioner der er forbundet 
med arbejdet på et universitet. 

De er også uden muligheder for at leve sig 
ind i de systemer, de omgangsformer og den al-
mene forståelse der sætter de andre medarbej-
dere i stand til at trække på samme hammel til 
gunst for universitetets og institutternes udvik-
ling. 

Parallelsproglighed
Intet menneske er en ø, skrev den skotske præst 
John Donne i 1600-tallet, men de få medarbej-
dere der ikke har villet lære dansk, vandrer 
rundt som om de er negationer af denne sand-
hed. Og de tærer dermed på de andre medar-
bejderes arbejdskraft og gode vilje. Intet kan fø-
les mere bittert end at skulle spilde tid på, for 
anden, tredje, fjerde gang, at forklare at en eller 
anden ordning faktisk ikke er som i den pågæl-
dendes hjemland, men står at læse på fx KU’s 
hjemmeside, hvis, ak og ve, den pågældende 
blot havde kunnet læse den!

Et dansk universitet er så i øvrigt faktisk også 
en del af det danske forvaltningssystem, og dets 
brugere har et retskrav på at forvaltningen fore-
går på landets sprog. Så uanset forventninger 
til internationaliseringen og dens krav, er der 
ingen andre valgmuligheder end den parallel-
sprogsstrategi som fremgår af KU’s strategi og 
rektoratets handleplan, og som indebærer at al-
le medarbejdergruppers sproglige og interkul-
turelle kompetencer tilpasses til globaliserin-
gen.. 

Ubalanceret 
synspunkt
REPLIK TIL REFSING, I – Sprogpolitik er 
sprængfarligt; det ved de af os der gennem åre-
ne har undervist de studerende i hvilke bitre 
konflikter og uforsonlige holdninger det kan fø-
re med sig at negligere denne omstændighed. 
De af os der til daglig arbejder og fungerer 
blandt ansatte med mange forskellige moders-
mål, ved desuden hvor stor glæde og intellektu-
el stimulans dette bringer med sig. Lad mig sæt-
te en tyk streg herunder. 

Kirsten Refsing bringer diskussionen om 
sprogpolitik på banen i forrige nummer af Uni-
versitetsavisen (nummer 13, Synspunkt), i et 
indlæg der i indhold og tonefald ikke synes at 
tage højde for de nuancer og den lydhørhed det 
fordrer at styre igennem den sprogpolitiske 
slagmark. 

Dertil kommer at indlægget blander to dis-
kussioner sammen som intet synes at have med 
hinanden at gøre i den verserende sag: den ene 
diskussion vedrører sprogudvikling og er, så 
vidt jeg er orienteret, aldeles uaktuel her på 
universitetet – med mindre da at Kirsten 
Refsing har kendskab til at visse nyansatte er 
blevet vurderet på om de taler rigsdansk eller 
bruger slang? 

Balance som nøgleord
Den anden diskussion vedrører de parametre 
som indgår i vurderingen af hvorvidt universi-
tetets ansatte bør kunne tale dansk. Her taler 
Kirsten Refsing mest om bevillinger, om end 
sammenhængen ikke fremgår ganske klart. 
Hvad der derimod ikke levnes et ord, er de 
overvejelser som foregår på institutterne når en 
given stilling skal besættes. Jeg beder kolleger, 
såvel dansk- som ikke-dansktalende korrigere 
mig hvis jeg har uret, men det forekommer mig 
at nøgleordet her er balance. Balance mellem 
på den ene side ansatte der taler dansk, og som 
derfor hurtigt og effektivt kan forestå admini-
stration (der dækker over en mængde forskelli-
ge opgaver), studienævnsarbejde, eksaminati-
on, undervisning og vejledning af især nytil-
komne studerende og kontakt til verden uden 
for universitetet – for blot at nævne nogle af de 
situationer hvori det er alfa og omega at kunne 
formulere sig på dansk. Og på den anden side 
ansatte der endnu ikke mestrer dansk, og som 
derfor oftest primært vil forske og undervise 
hovedsageligt lidt ældre studerende. 

Pragmatiske overvejelser
Kirsten Refsing må forstå at disse balance-over-
vejelser, altså disse rent pragmatiske overvejel-
ser, fylder ganske meget på en række af de små 
fag her på Det Humanistiske Fakultet. Vores fa-
kultet rummer således en række små fag (ofte 
med ned til to fastansatte) der ganske simpelt 
ikke kan fungere uden en passende balance 
mellem dansk og ikke-dansktalende ansatte. At 
hænge Humaniora ud som repræsenterende 
»sprogvogtere der gøder deres selvtilstrækkeli-
ge kolonihave-synspunkter om det danske 
sprogs særlige karakter, særlige renhed og sær-
lige værdi for det danske folk« er ikke alene 
groft insinuerende, det er kontraproduktivt for 
en overordnet sprogpolitisk diskussion. 

En sådan kræver at vi alle udviser en høj grad 
af saglighed, soberhed og fordomsfrihed. 

Ingemai Larsen, Institut for Engelsk, Germansk 
og Romansk

Synspunkt

SPECIALESAG 

Indenfor de sidste par måneder har der 
i dagbladet Information og nu også i 
Universitetsavisen verseret en såkaldt 
censursag. Sagen handler i al korthed 
om at en sociologistuderende klager 
over Sociologisk Instituts håndtering af 
hendes speciale om DR’s symfoniorke-
ster. 

Forhistorien er at studenten har 
fremsendt sit indleverede, men ikke be-
dømte speciale til DR’s ledelse som ef-
terfølgende klager til Sociologisk Insti-
tut over specialet. SI’s 
ledelse gennemlæser 
det indleverede speciale 
og giver med henvisning 
til forskningsetiske pro-
blemer i specialet stu-
denten mulighed for at 
trække specialet tilbage 
med henblik på en 
forskningsetisk redige-
ring. Efter vel bestået 
eksamen klager studen-
ten til dekan for Det 
Samfundsvidenskabeli-
ge Fakultet, Troels 
Østergård Sørensen, over SI’s behand-
ling af hendes speciale. 

Her vil jeg fokusere på de principielle 
implikationer som dekanatets håndte-
ring af sagen har for vores rettigheder 
og pligter som vejleder. 

Rettigheder og pligter
I dekanens svar (pressemeddelelse 
24.10.2007) fremhæver han for det før-
ste at SI’s tilbud til den studerende om 
at trække specialet tilbage var relevant, 
og efterfølgende taler han om uheldigt 
vejledningsforløb med manglende fo-
kus på forskningsetiske problemer. 

Men hvad er dekanatets grundlag for 
denne vurdering? Grundlaget er det 
indleverede og endnu ikke bedømte 
speciale. Og hvem er ansvarlig for det 
indleverede skriftlige produkt? Jamen, 
det er ene og alene studenten. Dekana-
tets håndtering af klagesagen betyder 
imidlertid at vejlederen/vejledningsfor-
løbet gøres ansvarlig for specialet som 
skriftligt produkt. 

De gældende konventioner for vej-
ledning er at vejledning er samtale, at 
specialeskrivning foregår under den 
forudsætning at studenten gennem sit 
forudgående studie har opnået teoreti-
ske og metodiske forudsætninger for at 
gennemføre et forskningsbaseret pro-
jekt. 

Vejledningens tyngdepunkter kan 
ligge forskelligt afhængig af vejlederens 
og studentens kompetencer og behov. 
Vejlederen er ikke forpligtet til at kon-

trollere alle aspekter af studentens spe-
ciale. Vejlederen kan læse udkast til en-
kelte kapitler undervejs, men læser ikke 
nødvendigvis hele produktet eller den 
endelige udformning af specialet. I for-
bindelse med bedømmelsen af det ind-
leverede skriftlige produkt og det efter-
følgende mundtlige forsvar er vejlede-
ren ikke mere vejleder, men kritisk ek-
saminator som sammen med censor pe-
ger på de brister der måtte være i spe-
cialet.

Hele denne forståelse af vejlederens 
og studentens rettigheder og pligter an-

fægtes grundlæggende når dekanen gør 
vejlederen/vejledningen ansvarlig for 
forskningsetiske brister i et indleveret, 
men endnu ikke bedømt speciale.

Vidtrækkende implikationer
Dekanatets håndtering af specialesagen 
har således vidtrækkende implikationer 
for vores rettigheder og pligter som vej-
ledere. Den betyder at vi kan drages til 
ansvar for hvad enhver student måtte 
finde på at skrive og gøre i forbindelse 
med sit specialearbejde. Den åbner for  
en vejledning hvor vi ’skriver’ studen-
tens projekt og kontrollerer det skriftli-
ge produkt gennem omhyggelig gen-
nemlæsning før det indleveres til be-
dømmelse af selv samme vejleder. Vil vi 
som vejledere påtage os denne nye an-
svarliggørelse for hvad der hidtil har 
været studentens ansvar?

Den såkaldte censursag og dens 
håndtering rummer mange principielle 
problemstillinger: forholdet mellem 
censur og forskningsetik, forholdet 
mellem KU som forskningsinstitution 
og magtfulde eksterne organisationer, 
og sidst, men ikke mindst, hvordan le-
delsen ved KU beskytter sine ansatte i 
deres arbejde frem for at løse konkrete 
problemer ved at personliggøre dem. 
Her har jeg fokuseret på de principielle 
og vidtrækkende implikationer som sa-
gens håndtering har for vores rettighe-
der og pligter som vejledere. 

» Hele denne forståelse af vejlederens og 

studentens rettigheder og pligter an-

fægtes grundlæggende når dekanen 

gør vejlederen/vejledningen ansvarlig 

for forskningsetiske brister i et indleve-

ret, men endnu ikke bedømt speciale.«

Af Charlotte Bloch,  

lektor og tillidsrepræsentant, 

Sociologisk Institut, KU

Lille sag –  
store spørgsmål.
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» Nu står de sociologi-studerende pt. nok ikke ligefrem i kø for  

at lave kontroversielle specialer, men her er faktisk et uudforsket 

område: Hvad er egentlig den mest effektive metode til at frem-

bringe maksimal produktivitet hos medarbejderne?«

Synspunkt

UDLICITERING 

»Udbudsplaner skaber frygt blandt de ansatte,« hed-
der det i artiklen i Universitetsavisen nr. 14 om udli-
citering af universitetets driftsfunktioner.

Københavns Universitets indkøbschef udtaler: 
»Hele formålet med at sende noget i udbud er at af-
gøre om andre kan gøre det billigere, så der er ingen 
tvivl om at det er et spørgsmål om at effektivisere.« 

Jeg har aldrig forstået hvorfor udlicitering per 
automatik bliver billigere eller mere effektivt: Et pri-
vat firma som skal udføre en given opgave, fx. rengø-
ring, skal jo lige som KU betale administration, løn, 
uddannelse af medarbejderne med mere. Så langt er 
betingelserne ens. 

Hvis et privat firma oveni skal tjene et rimeligt 
overskud til ejeren og samtidig gøre arbejdet billige-
re, må det altså betyde en betydelig ændring af kvali-
tet og/eller arbejdstempo. Men der er åbenbart en 
slags tyrkertro på at det er til gavn. Videnskabsmini-
steriet presser i hvert fald hårdt på for at få gang i sa-
gerne.

Effektiv effektivisering?
’Effektivisere’ er sådan et bredt positivt ladet begreb, 
noget i retning af at gøre tingene bedre. Hvem vil ik-
ke gerne medvirke til det? Men hvad menes der 
egentlig med det? 

Der har længe været bestræbelser på at effektivise-

re forskning og undervisning. VIP’erne skal bruge 
mere og mere tid på at dokumentere hvad de laver, 
både med hensyn til kvalitet og kvantitet. Det skal 
med andre ord kunne måles og kontrolleres hvad 
hver enkelt ansat bruger sin tid på. Nu er turen så 
kommet til andre områder, og udlicitering er midlet. 

På Life har vi kendt til kontroldillen længe. Elek-
tronisk stempelur er fx genindført for visse medarbej-
dergrupper. (Det er så gammeldavs at stavekontrol-
len ikke kender det.) Hvis man ser på effektivisering i 
denne sammenhæng, betyder det større kontrol med 
tidsforbrug og bort-rationalisering af uønskede/
ukontrollable opgaver. 

Hvad er så det? Det er de ’udenoms’ serviceydelser 
som opstår når fastansatte kender brugernes og hin-
andens skiftende behov, hjælper hinanden og koordi-
nerer opgaver uformelt, også på tværs afdelinger. 
Det kan også kaldes hjælpsomhed, fleksibilitet eller 
konduite, og det opleves af brugerne som god service 
og smidig opgaveløsning. 

De uformelle og fleksible arbejdsforhold giver også 
medarbejderne en følelse af indflydelse på tilrette-
læggelsen af eget arbejde. Begge dele er værdier som 
er meget svære at kontrollere og måle. 

Stregkodetyranni
Den yderste konsekvens af den kontrollerende type 
af effektivisering kan ses i hjemmeplejen: Det berøm-
te ’stregkodetyranni’ hvor brugeren på minutter og 

kvadratmeter får nøjagtigt det hun har bestilt. Hver-
ken mere eller mindre.

Det er sikkert forholdsvist let at administrere, og 
det kan dokumenteres nøjagtigt hvad der udføres til 
hvilken pris, men er det i virkeligheden effektivt? Og 
hvad er konsekvenserne for brugerne og det persona-
le der skal udføre opgaverne? 

Nu står de sociologi-studerende pt. nok ikke lige-
frem i kø for at lave kontroversielle specialer, men 
her er faktisk et uudforsket område: Hvad er egentlig 
den mest effektive metode til at frembringe maksi-
mal produktivitet hos medarbejderne? Lidt firkantet 
kan det formuleres som: Stram styring af alle funkti-
oner eller frihed under ansvar?

Vi skal være i verdensklasse, siger ministeren. Vi 
skal være fleksible, kreative og selvstændige på alle 
pladser, men samtidig indfører man stive kontrolsy-
stemer der ikke tillader ukontrollabel adfærd som fx 
fleksibilitet. Jeg synes ikke det hænger sammen, og 
jeg kan godt forstå at medarbejderne er utrygge. 

Anne Lise Pedersen,  

ingeniørassistent på Life

alp@life.ku.dk

Stram styring eller frihed under ansvar

Det drejer sig ikke om småracistisk koloniha-
vementalitet som humanioradekanen tror, eller 
i hvert fald polemisk påstår. Det drejer sig om 
at få skabt en smidig sproglig arbejdssituation 
for alle så ingen er udenfor og ingen drukner i 
merarbejde der egentlig burde være overflø-
digt.

Lisbeth Falster Jakobsen (tillidsrepræsentant) og 
Henrik Prebensen (fællestillidsrepræsentant). In-
stitut for Engelsk, Germansk og Romansk

Modersmål skal tales 
af lyst
SVAR FRA REFSING – Fem af Det Humani-
stiske Fakultets forskere har i tre breve (se ind-
læg af Ingemai Larsen og af Lisbeth Falster Ja-
cobsen og Henrik Prebensen i dette nummer og 
af Frans Gregersen og Peter Harder i sidste 
nummer, red.) givet udtryk for at de har opfat-
tet mit seneste indlæg som et udtryk for at jeg 
mener at der kan sættes lighedstegn mellem ko-
lonihaver og (dansk på) Det Humanistiske Fa-
kultet, så det vil jeg gerne understrege meget 
kraftigt at jeg ikke mener. Jeg brugte i mit tidli-
gere indlæg ordet ’kolonihave’ til beskrivelse af 
nogle tendenser som jeg i det seneste år har 
mødt i den offentlige danske debat, og som har 
at gøre med holdninger til ’danskhed’ og ’frem-
medhed’.

Dansk som truet sprog
Jeg oplever at der i dag i Danmark eksisterer en 
konflikt mellem på den ene side den holdning 
der kommer til udtryk i Dansk Folkepartis for-
slag til folketingsbeslutning om forberedelse af 
en sproglov (6. december 2006), i Modersmåls-
selskabets holdninger som jeg oplevede dem på 

et debatmøde den 1. februar 2007, og i det no-
tat om sprogpolitik som Dansk Sprognævn 
fremlagde i 2003 og fulgte op med et nyt i janu-
ar 2007. 

I disse sammenhænge har jeg oplevet at der 
gives udtryk for at det danske sprog er i fare, og 
at det blandt andet er truet af universiteternes 
ønske om at være internationale: fx når CBS 
har gjort sit engelske navn til sit hovednavn, 
når vores nye fakultet LIFE ønsker at udbyde 
deres kandidatuddannelser på engelsk, og når 
Jura afskaffer reglen om at alle udenlandske 
ansatte hurtigt skal lære dansk. Derfor mener 
man at der skal lovgives om sproget for at tvin-
ge universiteterne til at bremse op i deres inter-
nationaliseringsbestræbelser.

KU som internationalt universitet
På den anden side står den holdning der kom-
mer til udtryk i Københavns Universitets strate-
gi og handleplan om øget internationalisering 
og konkurrenceevne i forhold til de bedste 
udenlandske universiteter. Det er et mål som 
udover modersmålet kræver kundskaber i en-
gelsk (og helst også andre sprog) på højt ni-
veau. Der står for eksempel i handlingsplanens 
punkt 14 at »engelsk skal i stigende grad anven-
des som undervisnings- og især lærebogssprog, 
hvor det er relevant i undervisningen og som 
forskningens fremvoksende lingua franca.« 

Københavns Universitet har altså officielt sat 
kurs mod en status som et internationalt uni-
versitet. Man bliver dog ikke international blot 
ved at knipse med fingrene og sige at man er 
det. Det kræver hårdt arbejde og holdningsæn-
dringer. Det kræver at alle væsentlige doku-
menter oversættes til engelsk så de umiddelbart 
kan læses af vores udenlandske studerende og 
lærere. Det kræver at vi indstiller os på at være 
en del af en verden hvor mange akademikere er 
yderst mobile og har karrierer der er uafhængi-
ge af geografi. Dette kan lade sig gøre uden at 

de konstant er i gang med et nyt sprogkursus 
fordi engelsk har fået den udbredelse det nu en-
gang har. 

Bagudskuende sproglov
Der er for mig ingen tvivl om at fremtiden vil 
kræve af Danmark og dets universiteter at de 
kan begå sig hjemmevant både lokalt og ude i 
verden. Svaret på dette krav må være at vi er 
nødt til at hæve vores engelskkompetencer. Og 
jeg mener naturligvis at det må være universite-
ternes opgave at definere hvor det er relevant 
at bruge engelsk, og hvordan balancen mellem 
dansk og fremmedsprog skal administreres. 

Det ville være et stort handicap hvis folketin-
get skulle ende med at tvinge universiteterne til 
at underordne sig en bagudskuende sproglov 
der blandt andet vil kræve at »dansk skal bru-
ges som videnskabssprog og højere undervis-
ningssprog i alle fag undtagen fremmedsprog« 
(Notat om dansk sprogpolitik, Dansk Sprog-
nævn, 2007). 

En sproglov vil lægge det danske sprog i læn-
ker. Der hører det ikke hjemme. Vores moders-
mål skal fortsat tales af lyst og ikke af tvang.

Kirsten Refsing, dekan

Fra stene til brød
ØKONOMISK STYRING – Der er tilsynela-
dende politisk enighed om at alle forslag skal 
have tilføjet en økonomisk beregning af forsla-
gets konsekvenser. På Københavns Universitet 
har det allerede givet sig mærkelige udslag. Det 
store personale og de mange studerende be-
slaglægger kostbare bygninger der er skævt for-
delt. Resultatet er at administrationen er gået i 
gang med at fordele antallet af kvadratmeter på 
antallet af personale. Jeg har hørt at de naturhi-

storiske museer fandt fordelingen skæv da de-
res behov for plads til mammutter, palmetræer 
og dinosaurer er større end institutter der kan 
lagre næsten alt på en CD.

Aakirkeby, Møn og Fakse har bygget eller er 
ved at bygge store museer til sten. Antallet af 
museale sten er ikke værd at nævne, men stene-
ne har stor lokal betydning og har fået nogle fy-
siske rammer der er helt enestående. Jeg tør 
gætte på at der er flere kvadratmeter per sten. 
Til sammenligning tør jeg gætte på at Geologisk 
Museum har over 100 sten per kvadratmeter. 
Så er vi tilbage ved spørgsmålet om proportio-
ner der udmøntes ved den økonomiske styring. 

Det forholder sig ganske enkelt således at Ge-
ologisk Museum mangler penge, og de har for 
mange sten liggende. En af de største sten er en 
trist grå sølvstuf der vil kunne sælges for et be-
tragteligt beløb. Da museet formentlig har 100 
andre sølvmineraler, bør de sælge alle dublet-
ter. Engang var Geologisk Museum gymnasier-
nes forlængede arm hvor undervisning i geologi 
og forskning hørte sammen. Geologien blev 
kvalt under sammenlægningen med geografi, 
skolesamlingerne blev solgt eller smidt på los-
sepladsen, så det er kun naturligt at Geologisk 
Museum ryger samme vej ved oprettelsen af 
Naturhistorisk Museum. Der skal økonomisk 
styring til. 

Hans Kloster, kustode
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Videnskabet

Andre mener at klimaændringer er årsagen 
til istidsdyrenes endeligt. Vi ved nemlig at kli-
maet blev varmere og vådere ved istidens slut-
ning. Er det tilfældet, så må vi konkludere at 
global opvarmning faktisk kan få fatale konse-
kvenser for vores biologiske miljø med store 
omvæltninger til følge. 

Menneskets historie
Igen andre mener at vores tidlige forfædre i 
Europa blandede sig med neandertalmenne-
sket. Dette kunne måske være forklaringen på 
at der går mennesker rundt iblandt os i dag og 
ligner neandertalere: Lidt firkantet bygget med 
kraftige øjenbrynsbuer og kraftigt skrånende 
pande. Er det tilfældet, så kan vi i Europa fak-
tisk være relativt genetisk forskellige fra folk 
andre steder i verden. Vi kunne i princippet bæ-
re rundt på en urgammel genpule. 

Endelig er der folk som mener at vores for-
fædre vandrede ud af Afrika for bare 50-100 tu-
sinde år siden og spredte sig til resten af verden 
hvor de fortrængte alle tidlige menneskeformer 
uden at blande sig med dem. Hvis det er tilfæl-
det, så er vi jo faktisk alle sammen meget ens. 
Vores sidste fælles stamfar og stammor er ikke 
ret gammel.

Så hvilken af disse teorier der er den rigtige, 
har meget stor betydning for hvordan vi opfat-
ter hinanden som mennesker, hvordan vi an-
skuer naturfolk, og hvad vi kan forvente de bio-
logiske konsekvenser bliver af global opvarm-
ning.

Det var overvejelser som disse der gjorde at 
jeg valgte at gå ind i den fossile DNA-forskning.

Og vi har faktisk fået svar på mange af de 
spørgsmål jeg begyndte at stille mig selv den-
gang.

Ved at kigge på et gen der hedder FOXP2, 
kan vi i dag komme med et godt bud på om Ne-
andertalmennesket kunne tale. Det her gen er 
forskelligt hos mennesker og chimpanser og sy-
nes at have en enorm indflydelse på evnen til at 

tale. FOXP2 genet er identisk hos Neandertale-
ren og det moderne menneske, så alt tyder på 
at Neandertalerne kunne tale ligesom os. 

Et andet gen som hedder Mc1r, kan, når det 
bliver udtrykt, sige noget om hvilken hårfarve 
et pattedyr har. Her kan vi se at mange af nean-
dertalerne synes at have været blonde eller lys-
hårede ligesom man ser det blandt nutidens 
nordeuropæere. 

Det betyder at vi kan begynde at få viden om 
neandertalmenneskets udseende og om deres 
adfærd selvom der kun er knogler tilbage, ude-
lukkende ved hjælp af genetikken.

Udkonkurrering af neandertalerne
Utroligt nok ser det ikke ud til at neandertaler-
ne og moderne mennesker blandede sig med 
hinanden. Så vidt vi ved, er der ikke mennesker 
i dag som bærer rundt på neandertal DNA. Det 
gælder både såkaldt mitokondria DNA som 
kommer fra moderlinien, og Y-kromosomet 
som kommer fra faderlinien. Det ser altså ikke 
ud til at der er nogle direkte efterkommere ef-
ter neandertalerne. 

Indtil videre synes al genetik at støtte den ide 
at vores forfædre vandrede ud ad Afrika for 50-
100 tusinde år siden, spredte sig til resten af 
verden og udkonkurrerede neandertalmenne-
sket uden at blande sig med det. Og det er på 
trods af at vores forfædre og neandertalerne sy-
nes at have sameksisteret i både tid og rum i 
cirka ti tusinde år. Det er besynderligt nok når 
man tænker på at mennesker i dag parrer sig på 
kryds og tværs, så hvorfor ikke en neandertal, 
men måske kunne de ikke få levedygtigt afkom 
sammen, hvem ved?

Når det kommer til istidsdyrenes forsvinden, 
er gåden ikke helt løst endnu, men vi nærmer 
os et svar. 

Vores DNA-studier har vist at steppebisonen i 
Amerika begyndte at gå kraftig tilbage i antal 
allerede for cirka 35 tusind år siden, det vil sige 
mere end ti tusinde år før mennesker synes at 

Jeg blev hurtigt klar over at istiden slet ikke 
var som jeg forestillede mig. Jeg troede at un-
der istiden var det meste af Jorden dækket af is. 
Men det var slet ikke tilfældet. Store landområ-
der i Europa, Asien og Amerika var isfrie step-
pelandskaber med et langt rigere dyreliv end 
det vi finder i dag. 

Der var elefanter, hyæner, løver, sabelkatte, 
næsehorn, heste og bison. Landskabet som 
fandtes var nærmest analogt til den afrikanske 
savanne, bare i en arktisk udgave.

Der var også mennesker, men i det meste af 
perioden en anden type mennesker end os 
nemlig neandertaleren der ligesom vi kunne 
bruge redskaber og lave ild. 

Men når jeg forsøgte at finde svar på hvordan 
neandertalmennesket så ud, og hvordan deres 
adfærd var, blev jeg svar skyldig. Man har nem-
lig kun fundet knogler og tænder fra dem, ikke 
bløde dele. Kunne de for eksempel tale, var de 
behårede? Hvordan er de beslægtede med os 
nulevende mennesker? Det kunne jeg ikke få 
klare svar på.

 
Istidsdyrenes endeligt
Hvorfor istidsdyrene forsvandt, kunne jeg hel-
ler ikke få entydigt svar på. Der var tale om at 
mere end 1/3 af de store pattedyr forsvandt i 
Europa og Asien og mere end 2/3 i Amerika, så 
der var virkelig tale om en ‘masseuddøen’. 

Nogle mener at det var vores forfædre, de 
tidlige homo sapiens, som udryddede istidsfau-
naen ved en såkaldt ‘blitzkrieg’ metode hvor 
udryddelsen skete bare nogle få hundrede år ef-
ter de trængte frem i Europa, Asien og Amerika. 
Er det tilfældet, så kan vi vist godt fralægge os 
forestillingen om den ædle og økologisk bevid-
ste vilde der lever i harmoni med sine omgivel-
ser. I så fald har vores forfædre, de første homo 
sapiens, været en gruppe mennesker uden den 
store økologiske forståelse der er gået på mas-
seudryddelsesjagt indtil der ikke var mere vildt 
tilbage. 

FORTIDENS OG FREMTIDENS GåDER

Af Eske Willerslev

Deres Majestæt, deres kongelige højhed, mini-
stre, rektorat, kollegaer, mine damer og herrer. 

Festtalen i år kommer til at handle om det vi 
kalder fossilt DNA, det vil sige studier af gene-
tikken i fossile materialer. Jeg skal skynde mig 
at sige at vi endnu ikke har formået at genopli-
ve en mammut eller andre uddøde dyr, så over-
skriften »opstået fra de døde« kan måske virke 
lidt skuffende! 

Ikke desto mindre har de sidste års studier af 
fossilt genetik givet os viden som vi bare for ti 
år siden kun kunne drømme om. Vi er blevet i 
stand til at genskabe meget af fortiden både 
hvad angår udseende og adfærd af dyr og men-
nesker, men også af de processer der har ført til 
at verden ser ud som den gør i dag, og som 
sandsynligvis også får indflydelse på vores 
fremtid. 

Så studier af fossilt DNA er absolut ikke kun 
interessant i relation til fortiden, men også uhy-
re vigtigt når vi forsøger at forstå vores samtid 
og ikke mindst forsøger at spå om fremtiden.  

Hvad er for eksempel de biologiske konse-
kvenser af global opvarmning?  Det er jo et vig-
tigt og højaktuelt emne. Og en af de bedste må-
der, efter min mening, at få svar på dette 
spørgsmål, er ved at gå tilbage i tiden, og se 
hvad der skete med dyr og planter sidste gang 
klimaet ændrede sig markant på Jorden.

Første gang jeg selv blev fanget ind af forti-
dens mysterier var i begyndelsen af 90’erne 
hvor jeg som ung slog mine folder som ekspedi-
tionsfarer og pelsjæger i det nordøstlige Sibiri-
en. Her fandt jeg knoglerester efter istidens dyr 
som mammutter, steppebison, uldhårdet næse-
horn og heste. Dyr som ikke længere findes på 
den sibiriske tundra, og jeg begyndte at undres; 
hvad var det egentlig for en verden de her dyr 
levede i, og hvorfor forsvandt de? 

Opstået 
fra de døde
Nye studier af fossilt DNA kaster lys over dyrenes 
og menneskenes historie. Hvad var baggrunden 
for udkonkurreringen af neandertalerne, istids- 
dyrenes endeligt, indianernes vandringer og grøn-
lændernes historie? Festtalen til Årsfesten 2007 
løfter lidt af sløret for de nye forskningsresultater
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blive almindelige i Amerika. Så dette taler jo 
imod at menneskene spillede en væsentlig rolle 
i udryddelsen af steppebisonen. 

Ligeledes tyder vores nye studier på at fast-
landsmammutten overlevede i Sibirien til for 
bare fem tusinde år siden, det vil sige samtidig 
med de første civilisationer blev dannet i Græ-
kenland. 

Dette betyder at mennesker og mammutter i 
Sibirien må have sameksisteret i adskillige tu-
sinder af år, og at den såkaldte ‘blitzkrieg’-hy-
potese for mammuttens forsvinden ikke holder 
vand. 

Men samtidig betyder det at mammutten må 
have overlevet på fastlandet lang tid efter isti-
dens slutning, i et klima der minder om det vi 
har i dag. Så selvom klimaændringer meget vel 
kan være årsagen til mammuttens endeligt, ser 
det ud til at det er en proces der har taget me-
get lang tid, flere tusinde år, fra klimaet ændre-
de sig til de sidste mammutter var væk. Om det 
også gjaldt de mange andre istidsdyr der for-
svandt, ved vi ikke endnu. Men det er noget af 
det vi forsker videre i.

Indianernes historie
Men brugbarheden af fossilt DNA stopper ikke 
her. Når vi taler om for eksempel menneskets 
vandring ind i Amerika, har studier af fossilt 
DNA vist sig at være afgørende. 

Der er en enorm diskussion af hvornår de før-
ste mennesker kom til Amerika, og hvorfra de 
kom. 

Den klassiske ide er at de første mennesker 
kom til Amerika fra Sibirien for cirka 12 tusinde 
år siden over den landbro som forbandt Asien 
og Amerika ved Beringsstræde. Disse menne-
sker menes traditionelt at have været storvildts-
jægere på jagt efter mammutter og bison. Men-
neskene vandrede så ned gennem Amerika da 
der åbnede sig en isfri korridor gennem den 
enorme iskappe som lå henover det nordlige 
Amerika og spærrede vejen. 

Med tiden er der kommet mange andre teori-
er på banen, som for eksempel Tor Heidahl 
med sin sivbåds-teori hvor mennesker er sejlet 
langvejs fra til Amerika.

Men når der er blevet sået tvivl om den klas-
siske hypotese, så skyldes det i høj grad at man 
blandt nutidens indianere finder en oprindelig 
DNA type som minder meget om den man fin-
der hos visse europæere, samt at man fandt et 
skelet, den såkaldte ‘Kennewick Man’ som er 
flere tusinde år gammel, og som nogle mener 
har en kranieform med kaukasiske træk, det vil 
sige er europæisk lignende. Det har naturligvis 
skabt en masse debat idet indianernes rettighe-
der til kasinoer og så videre som ‘First Nations’ i 
høj grad er betinget af at det var dem der kom 
først til landet. ‘Kennewick Man’ har været låst 
inde i en bankboks i årevis mens retssagerne 
har kørt om hvem der egentlig har rettigheder-
ne til skelettet; Indianerne som vil begrave ham 
som en forfader, eller videnskabsfolkene som 
vil studere ham. Så det er virkelig et følsomt 
emne med meget på spil.   

Amerikansk fossil fæces
For et par år siden blev jeg kontaktet af en ar-
kæolog, Dennis Jenkins, der foretager udgrav-
ninger i nogle huler i det sydlige Oregon. Her 
finder de blandt andet en masse fossilt fæces, 
afføring, og Dennis spurgte om jeg kunne finde 
ud af om noget af det stammede fra mennesker. 
Først var jeg ikke synderligt interesseret, for 
hvilken forskel gør det om nogle mennesker har 
brugt en hule som toilet tilbage i tiden? Men 
fordi jeg siden jeg var barn har været interesse-
ret i indianere, besluttede jeg mig for at tage 
opgaven. Det projekt har vi så arbejdet med et 
par år og undersøgt 14 fæces-prøver af de man-
ge hundreder af prøver Dennis har samlet ind. 

Helt utroligt viser det sig at nogle af disse  
fæces-prøver er de ældste direkte menneskelige 
efterladenskaber fundet i Amerika, cirka 14 tu-
sinde år gamle. Yderligere viser det sig at de er 

blevet lagt af typisk indianske DNA typer. 
Fundet her rykker ved den gængse forestil-

ling om menneskets indvandring til Amerika. 
Dels betyder fundet at de første mennesker 
kom til Amerika før den isfri korridor åbnede 
sig, det vil sige de må have taget en anden rute 
måske langs den amerikanske vestkyst i både. 
Desuden er det klart at det ældste bevis af men-
nesker i Amerika er af indianske forfædre, det 
vil sige ikke noget med europære og dens slags. 
De er indianere som med al sandsynlighed er 
kommet fra Asien. Noget som de amerikanske 
indianere nok bliver glade for at høre. Fra hvad 
vi kan se indtil nu, har de ikke været specielt 
storvildtsjægere som de ofte bliver afbildet, 
men snarere altædende fra planter til flager-
mus.   

Nu skal vi i gang med at screene de mange 
fæces-prøver fra Oregon og andre steder i USA, 
så vi kan finde ud af hvornår de forskellige DNA 
typer man finder blandt nutidens indianere, 
kom ind i Amerika, men også hvad de forskelli-
ge folk levede af gennem tiden. 

Grønlændernes historie
Der er også meget mystik når vi taler om ind-
vandringen til Grønland. Og med denne sidste 
historie vil jeg slutte min årstale.

Vi ved i dag, ikke mindst takket være Igle 
Knut, at der minimum har været to tidligere 
indvandringer til Grønland end den såkaldte 
Thule-kultur som udgør forfædrene til nutidens 
grønlændere, og som kom til Grønland ret sent 
for godt 1000 år siden. 

Men der var mennesker i Grønland allerede 
2400 år før Kristi. Hvem var de? Var de beslæg-
tede med inuitter, indianere eller noget helt 
tredje? Det har forblevet en af de helt store gå-
der i arktisk arkæologi. Problemet er at de så 
godt som ikke har efterladt sig nogle DNA spor 
bag sig i form af knogler eller lignende. Vi fin-
der deres bopladser og deres jagtredskaber og 
byttedyr, men ellers så godt som intet. 

Eske Willerslev er professor, dr. scient. ved Niels 

Bohr Instituttet for Astronomi, Fysik og Geofysik 

på Københavns Universitet

Det var grunden til at jeg sidste år rejste på 
ekspedition til Nordgrønland i halvanden må-
ned i et forsøg på at finde redskaber de har rørt 
ved, og som måske stadig har DNA siddende på 
sig. Men efter at have frosset og have foretaget 
et utal af forsøg i laboratoriet, måtte vi erkende 
at der ikke var DNArester tilbage. 

Så ved et tilfælde sidder jeg og taler med 
Morten Meldgaard fra Naturhistorisk museum 
om et helt andet projekt. I forbifarten beklager 
jeg min nød til ham vedrørende Grønlandspro-
jektet da han forklarer at han er så godt som 
sikker på at der findes noget menneskehår fra 
den første indvandring til Grønland fra en ud-
gravning som blev fortaget i 70’erne.

Jeg er ved at trille ned af stolen af begej-
string. Hår er noget af det bedste du kan få til 
DNAanalyser, og det viser sig gud hjælpe mig at 
der er en hel håndfuld dateret hår. Jeg er helt 
beruset. DNA præserveringen i håret er over al 
forventning. 

Fortiden vækkes til live
Jeg vil ikke afsløre resultaterne her da der er 
presse til stede, men kan sige at de er absolut 
ikke kedelige, meget overraskende resultater.

Kvaliteten af håret er så god at her er en unik 
mulighed for at gennemføre det første komplet-
te genom-projekt på et uddødt menneske. Man 
får simpelthen ikke en bedre prøve eller et mere 
interessant projekt.

Hvis pengene kan rejses, er der mulighed for 
at etablere et genomprojekt som med garanti vil 
sætte Danmark og Grønland på verdenskortet. 
Og hermed for alvor vil vække fortiden til live.

Opstået 
fra de døde
Nye studier af fossilt DNA kaster lys over dyrenes 
og menneskenes historie. Hvad var baggrunden 
for udkonkurreringen af neandertalerne, istids- 
dyrenes endeligt, indianernes vandringer og grøn-
lændernes historie? Festtalen til Årsfesten 2007 
løfter lidt af sløret for de nye forskningsresultater
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Uni-spotting

Moderedaktionen er i denne ud-

gave trukket i gallatøjet. I bedste 

Se & Hør-stil var vi med på den 

røde løber da Københavns Univer-

sitet fejrede sig selv til årsfesten i 

Operaen. Og hvis du tror at dine 

universitetslektorer ALTID går i 

krøllet kaki, så vil følgende være 

chokerende læsning.

GALLA-SMART

Af Mathias Holm Pedersen

Der var helt andre stilbevidste boller på suppen 
denne iskolde novemberaften i Operaen end 
man normalt ser det i KU’s auditorier, vandre-
gange og kantiner. Ansatte, indbudte gæster, 
studerende og andet uni-godtfolk var trukket i 
festtøjet, og det var nærmest ikke til at komme 
til for ægte pelse, høje hatte, nyrensede smo-
kings samt et par enkelte knivskarpe ridderkors 
der op til flere gange gjorde livet farligt for Uni-
versitetsavisens udsendte red carpet-reporter.

Her kan du se et udpluk af de flotteste og 
mest iøjnefaldende påklædninger der kunne 
spottes denne aften i gallaens tegn.

Lille sommerfugl

Bente Maegaard, centerleder for Det Humanisti-

ske Fakultet, var med sin mand, Henrik Maegaard 

i Operaen. Hun bar en fantastisk overdel med på-

syede pailletter i sommerfugle-motiv som ifølge 

hende selv var købt for maaange år siden, vidst 

nok i Illum. Det samme gjaldt den sorte nederdel, 

mens tasken er en gave fra gemalen. Det smukke 

halssmykke er fra Pisa i Italien og en gave fra 

Bentes italienske kollega, Nicoletta Calzolari Za-

morani, som tidligere på dagen havde modtaget 

en æresdoktorgrad fra Københavns Universitet.

Manden Henrik Maegaard var iført en særdeles 

flot dobbeltknappet sort smoking og hvid butter-

fly.

Arbejdstøj vs. italiensk design 

Man kan rolig tale om kontraster når man ser på 

parret Lene Lange og Kjeld Jansen. Lene, der er 

institutleder på Molekylærbiologisk Institut, bar 

denne aften en fantastisk fur-lignende blå frak-

ke. Lige så iøjnefaldende var de farverige støvler 

med blomstermotiver som var af italiensk design 

og købt i Scusi i Hellerup.

Hendes mand Kjeld Jansen var mere afdæmpet i 

tøjet. »Han går altid i sort«, grinede Lene, og det 

var der noget der kunne tyde på. Både jakken og 

bukserne er fra Carlsen Arbejdstøj i Rødovre.

Besøg fra Sverige

Bengt Streijffert, sekretariatschef på Øresunds-

kollegiet, havde sammen med sin kone Inger 

Streijffert taget turen fra Sverige for at deltage i 

festlighederne i Operaen. Han var iført en klassisk 

sort smoking fra Cavalier, mens konen, over den 

helt sorte overdel og nederdel, bar en gennem-

sigtig jakke med elegant blomsterbroderi i sølv-

paletter købt i Hong Kong.

Klassisk studenterpolitik

David Salomonsen, der er netop afgået formand 

for Studenterrådet var med veninden Mette Mar-

bæk i Operaen. Mette studerer teologi, og sidder 

i bestyrelsen som studenterrepræsentant. David 

havde et mørkt Mads Nørregaard-jakkesæt på og 

et par sorte Ecco-sko. Mette bar en flot lang gul 

frakke og et hvidt tørklæde købt på en rejse i In-

dien. Indenunder havde hun en lang sort kjole 

købt i H&M. Bemærk også de grønne diamantlig-

nende øreringe som både klæder den gule frakke 

og den sorte kjole.

Farmands høje hat

Et af aftenens flotteste par var uden tvivl studen-

tersanger Hans-Ole Bergstrøm og datteren Mo-

nikka Bergstrøm, studerende på LIFE. Monikka 

var iført en lang vinrød kjole med corsage-over-

del og et bordeaux sjal købt i Riat i Saudi-Arabi-

en. I hånden bar hun en sort lædertaske fra 

Chanel.

Far Hans-Ole var mindst ligeså stilfuldt klædt. 

Han var iført kjole og hvidt, med det klassiske 

grønne bånd for studentersangerne og et flot 

hvidt tørklæde over skuldrene. Bemærk også den 

høje hat og guldkæden fra lommeuret som bevi-

ser at god stil ofte ligger i detaljen. 

Arkæologisk tilsnit

Marie Baastrup er lige blevet færdiguddannet 

som arkæolog, og det skinnede diskret igennem i 

hendes påklædning for aftenen.  Læg især mær-

ke til den fantastiske taske formet som en vand-

kande og købt i London. Tørklædet er en fødsels-

dagsgave, og de til en galla noget utraditionelle 

sko er såkaldte ’andefødder’. Bluse og nederdel 

med blomsterbroderi er aflagt fra storesøster, for 

»man er vel arkæolog, som Marie sagde, med for-

kærlighed for gamle ting.

Ulve-klæder

Prisen som aftenens pels kunne nemt gå til stu-

dieleder på LIFE, Henrik Vejres kone Camilla Hop-

pe. Mens han selv var iklædt en klassisk sort smo-

king og sort butterfly, bar Camilla Hoppe en im-

ponerende canadisk ulvepels over den Rød-blom-

strede kjole. Tasken er et gammelt arvestykke fra 

Camillas mor og fremstillet i krokodilleskind.

Med KU til fest
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Europakollegiet
Der er flere pladser til danske studerende på Europakollegiet  

i Brügge, Belgien og i Natolin/Warszawa, Polen.

Læs mere på side 7

Prisopgaver om klima
KU udskriver særlige prisopgaver om klima som kan  

belønnes ved årsfesten i 2009.

Læs mere på side 10-112SEKTION

Forskere forsøger stadig 
at finde frem til en effek-
tiv behandling af hiv og 
aids. I samarbejde med 
kollegaer fra EuroSIDA-
forskningsgruppen har 
professor Jens Lundgren 
afklaret at immunsyste-
met hos hiv-smittede kan 
genoprettes og normalise-
res, også på længere sigt 
med den såkaldte kombi-
nationsbehandling 

MEDICIN

Af Ann Steendahl Søndergaard

Hvad drejer din forskning sig 
om?

»Jeg har i samarbejde med 
andre forskere de sidste ti år 
undersøgt fordele og ulemper 
ved at bruge kombinationsbe-
handling mod hiv. I dag er vi 
ikke i stand til at fjerne virus 
fra kroppen, og derfor er be-
handlingen af hiv livslang. Ge-
vinsten ved kombinationsbe-
handlingen er at den bremser 
virus i at formere sig så im-
munsystemet får lov til at 
komme sig. På baggrund af vo-
res erfaring med kombinati-
onsbehandling kan vi sige en 
del om hvordan det vil komme 

ved at det bliver uendeligt 
svært. Selvom vi giver kombi-
nationsbehandling, og vi kan 
lægge hiv i dvale i kroppen, så 
viser det sig at der alligevel 
sker en ganske langsom udvik-
ling af hiv. Selvfølgelig vil den 
ultimative forskningsindsats 
være at finde kuren. Men det 
som vi kan gøre nu, er at sætte 
flere mennesker i behandling 
på verdensplan, og de får brug 
for behandling mange år frem 
i tiden. Frem til år 2001 var 
behandling så dyrt at det dy-
best set kun var folk i den vest-
lige verden der havde råd til at 
blive behandlet. Men derefter 
er der sket interessante ting, 
og her i år 2007 er der bevilget 
omkring otte milliarder dollars 
til at behandle hiv-patienter i 
tredjeverdenslande. Derud-
over er patenterne på den nye 
medicin delvist blevet brudt, 
og nye medicinalfirmaer er 
skudt op, primært i Indien. Det 
har bevirket at prisen per pa-
tient er faldet dramatisk i ud-
viklingslandene. Patenterne er 
ikke brudt i vores del af verden 
endnu, så derfor er der en 
enorm prisforskel på at be-
handle en patient i Danmark 
og i Rwanda.« 

»Kun mellem ni og tyve pro-

cent af verdens hiv-smittede 
får nu behandling, og det er 
slet ikke nok. Vi får færre men-
nesker i behandling end de ny-
smittede som kommer til, så 
hvis vi ikke får dæmpet smitte-
spredningen, vil problemet ac-
celerere i fremtiden. Der er ik-
ke nogen hurtige løsninger 
ved denne sygdom. Det er en 
enorm udfordring at sikre be-
handling af patienter hvor ho-
vedparten lever i udviklings-
lande som notorisk har en dår-
lig infrastruktur og få uddan-
nede læger og sygeplejersker. 
Det er samfundsmæssigt et 
meget stort problem både øko-
nomisk, personligt og sikker-
hedsmæssigt.«

Hvordan er situationen i Euro-
pa?

»Vi skal netop diskutere hiv-
situationen i Europa på konfe-
rencen HIV in Europe 2007 den 
26.-27. november i Bruxelles. 
Cirka halvdelen af hiv-smitte-
de europæere ved ikke de er 
smittede, og det har alvorlige 
konsekvenser for det omgiven-
de samfund. De smittede er ik-
ke agtpågivende over for vide-
resmitte, og de starter ikke be-
handlingen tidligt i sygdoms-
forløbet. Konferencen er en 

slags græsrodsbegivenhed og 
er et produkt af min og andres 
utilfredshed med at sundheds-
politikerne i Europa ikke har 
taget sig af hiv-problemet. Vi 
håber på at få lagt en plan for 
hvordan vi kan afhjælpe hiv-
problemet i Europa. Vi er fryg-
telig frustrerede over at de po-
litiske udmeldinger der er 
kommet omkring sygdommen, 
udelukkende har fokuseret på 
situationen i Afrika. Ikke fordi 
der er noget galt med at foku-
sere på Afrika, men det dæk-
ker ikke problemstillingen. 
Hvis vi skal begynde at hjælpe 
andre steder i verden, skal vi i 
Europa selv have styr på situa-
tionen. Hvis vi i Europa ikke er 
i stand til at finde og behandle 
halvdelen af dem der er smit-
tet, er det efter min mening et 
svigt som der skal rettes op 
på.« 

til at gå hvis man bruger be-
handlingen gennem flere årti-
er hos den samme patient. 
Problemet hos mange patien-
ter er at de først kommer i be-
handling når deres hiv-syg-
dom er meget fremskreden, og 
der er en udtalt grad af im-
mundefekt. Vi har afklaret at 
patientens immunsystem kan 
normaliseres igen selvom man 
starter kombinationsbehand-
lingen på et sent tidspunkt i 
hiv-sygdommen hvis man fast-
holder behandlingen i tilstræk-
kelig lang tid. Men det kom-
mer til at tage rigtig lang tid; 
formentlig mere end ti år for 
de patienter der er svært påvir-
kede af hiv. Så det positive i 
budskabet er at der sker en 
gradvis normalisering af im-
munsystemet, og det negative 
er at normaliseringen tager 
rigtig lang tid, og andre kom-
plikationer derfor kan opstå. 
Derfor er vores grundlæggen-
de argument at vi skal starte 
behandlingen tidligere i forlø-
bet af hiv-infektionen så syg-
dommen ikke fuldstændig når 
at ødelægge immunsystemet.« 

Har man opgivet håbet om at 
kunne fjerne hiv fuldstændig?

»Det er ikke opgivet, men vi 

Kombinationsbehandling
Kombinationsbehandling kom-

binerer tre eller flere stoffer og 

forhindrer at hiv formerer sig i 

kroppen. Derved kan man und-

gå eller mindske nedbrydelsen 

af immunforsvaret. Så længe 

immunforsvaret er godt, und-

går man at få de alvorlige in-

fektioner, man tilsammen kal-

der aids.

Et normalt liv  
med hiv-sygdom

Overlæge Jens Lundgren er netop blevet 

udnævnt til professor i virussygdomme og 

har flyttet sin forskningsgruppe Copen- 

hagen HIV programme (CHIP) til Panum  

Instituttet hvor der holdes officiel indvielse 

fredag den 30. november. 

FOTO: POLFOTO

WORLD AIDS DAY – Den 1. 

december er der World AIDS 

Day, og verden rundt markeres 

dagen med ekstra fokus på hiv 

og aids. FN vurderer at der i 

2007 er 33 millioner hiv-smitte-

de mennesker i verden.
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Boliger

Boliger søges 

Copenhagen
Period: From 15/1-08.

Size: Flat, 1-2 rooms.

Equipment: Furnished.

Tenant: Female researcher, non-

smoker, no pets.

Rent: Max 6.000 kr. all incl.

Contact: Betina, tel.: 3532 5661, 

e-mail: betina.beusch@bric.dk.

Copenhagen
Period: From nov./dec., for  

1 year.

Size: Apartment, 1-2 rooms.

Tenant: Female, 29, post doc, 

french, danish speaking, non-

smoker.

Rent: Max 6.000 kr.

Contact: Cécile, tel: 6019 9178, 

e-mail: cec@life.ku.dk.

Copenhagen 
Period: 8/2-08 – 20/3-08. 

Size: Apartment.

Equipment: Furnished.

Tenant: Visiting professor, non-

smoker.

Rent: 8-10.000 kr.

Contact: Stuart Ward, tel.: 2164 

6861 or 6613 2928, e-mail: stu-

art@hum.ku.dk.

Copenhagen 
Period: 20/3-08 – 10/6-08. 

Size: Apartment.

Equipment: Furnished.

Tenant: Visiting Professor, non-

smoker.

Rent: 8-10.000 kr.

Contact: Stuart Ward, tel.: 2164 

6861 / 6613 2928, e-mail: stu-

art@hum.ku.dk.

Copenhagen 
Period: 8/2-08 – 10/6-08. 

Size: Apartment.

Equipment: Furnished.

Tenant: Visiting Professor, non-

smoker.

Rent: 8-10.000 kr.

Contact: Stuart Ward, tel.: 2164 

Husleje: Maks. 7.000 kr. alt inkl.

Kontakt: Annika Gregersen, tlf.: 

5042 5250, e-mail:  

annikagre@hotmail.com.

København
Periode: Fra 1/2-08.

Størrelse: Lejlighed.

Lejer: To piger på 23 år, stude-

rende. 

Husleje: Maks. 7.000 kr. 

Kontakt: Sandra Caroline Toma-

la, tlf.: 2519 9120, e-mail:  

sandra_tomala@hotmail.com.

København/Frederiksberg
Periode: Ca. 1/3-08 - 31/12-08.

Størrelse: Min. 4 vær.

Udstyr: Møbleret/umøbleret

Lejer: Gæsteforsker fra Norge 

m. familie, ikke-ryger.

Kontakt: Erling Røed Larsen, 

tlf.: +47 4809 2263, e-mail: err@

ssb.no.

København/Frederiksberg 
Periode: 1/1-08 – 30/6-08.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær.

Udstyr: Møbleret. 

Lejer: Gæsteforsker. 

Husleje: Maks. 9.500 kr. inkl. 

vand, varme, el. 

Kontakt: Tine Ceccardi, tlf.: 

3532 3002, e-mail: tine.ceccar-

di@econ.ku.dk.

 

København/Frederiksberg  
Periode: 1/2-08 – 31/7-08.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær. 

Udstyr: Møbleret. 

Lejer: Gæsteforsker. 

Husleje: Maks. 7.500 kr. inkl. 

vand, varme, el. 

Kontakt: Tine Ceccardi, tlf.: 

3532 3002, e-mail: tine.ceccar-

di@econ.ku.dk.

Boliger udlejes

Brønshøj
Period: 1/2-08 - 1/7-08.

Size: Apartment, 2 rooms, 56 

sqm.

Kort Nyt

Dansk Medicinsk-historisk Selskabs  
Studenterpris
INDSTILLING – Dansk Medicinsk-historisk Selskab belønner hvert år en studenteropgave 

inden for det medicin- og helsehistoriske område i bredeste forstand, herunder også 

odontologi og farmaci. Studenterprisen er på 10.000 kr. Præmien kan tildeles en eksa-

mensopgave f.eks. en bachelor- eller OSVAL-opgave der er blevet bedømt i 2007. Dog er 

specialer undtaget. Både studerende og vejledere kan indstille en opgave til prisen. 

Læs mere på Dansk Medicinsk-historisk Selskabs hjemmeside, www.dmhs.suite.dk. For 

yderligere oplysninger kontakt Søren Bak-Jensen, e-mail: sbj@mm.ku.dk.

Frist for indstilling af opgaver er 31/12-07. 

Leje af Feriefondens huse i  
sommeren 2008
LODTRÆKNING – Som ansat ved KU har du muligheden for at leje et feriehus gennem 

Feriefonden. Feriefonden ejer 17 feriehuse som alle er placeret i naturskønne områder i 

Danmark og Sverige. Det er også muligt at gøre brug af Feriefondens lejemål i Paris eller 

Barcelona. Feriefondens faciliteter udlejes til rimelige priser og kan benyttes hele året. 

En ferieuge i husene i Danmark og Sverige går fra lørdag kl. 14 til den efterfølgende lør-

dag kl. 13. Lejlighederne i Paris og Barcelona udlejes fra søndag til søndag. I forbindelse 

med lodtrækning udlejes kun på ugebasis. 

Fra 3/12-07 til 14/1-08 kan man tilmelde sig lodtrækningen om retten til at leje et af fe-

riefondens huse i perioden fra uge 22 til og med uge 42. Senest den 30/1-08 vil man få 

besked på om man har været blandt de heldige. 

Fra 31/1-08 kan man efter ‘først til mølle’-princippet bestille perioden uge 43 til og med 

uge 51. 

Læs mere og tilmeld dig lodtrækningen på www.ku.dk/ferie. 

6861 / 6613 2928, e-mail:  

stuart@hum.ku.dk.

Copenhagen 
Period: 1/1-08 – 30/6-08.

Size: 1 room in house or shared 

apartment.

Equipment: Furnished, Internet 

access.

Tenant: Italian researcher, 

female, non-smoker, no pets. 

Rent: Max 5.000 kr. all incl.

Contact: E-mail: princeca@

gmail.com. 

København
Periode: 1/12-07 - 31/12-08. 

Størrelse: Lille lejlighed el. stort 

værelse.

Lejer: Sydkoreansk mand, ikke-

ryger.

Kontakt: Tlf.: 3376 6900, e-mail: 

sek@sk.ku.dk. 

København
Periode: 15/1-08 – 15/6-08.

Størrelse: Lille lejlighed.

Lejer: Norsk gæsteforsker med 

kone, ikke-rygere.

Kontakt: Tlf.: 3376 6900, e-mail: 

sek@sk.ku.dk. 

København
Periode: 1/2-08 – 1/4-08.

Størrelse: Lejlighed.

Lejer: Australsk gæsteforsker 

med kone, ikke-rygere.

Kontakt: Tlf.: 3376 6900, e-mail: 

sek@sk.ku.dk. 

København
Periode: 15/1-08 – 30/6-08.

Størrelse: Lejlighed, 5-6 vær.  

Udstyr: Møbleret.

Lejer: Gæsteprofessor og kone.

Husleje: 11.000 kr. pr. md.

Kontakt: E-mail: lillia@math.ku.

dk.

København
Periode: Fra 1/2-08.

Størrelse: Lejlighed, 3-4 vær.

Lejer: To kvindelige studerende 

fra Norge, ikke-rygere.

Bioenergy in developing 
countries 
SEMINAR – The seminar aims at demystifying 

biomass production and the use of bioenergy 

in developing countries using cases from Afri-

ca 

Tid: 30/11 kl. 13.30

Sted: LIFE, aud. 3-12, Thorvaldsensvej 40, Frb.

Tilmelding: E-mail: mmnk@life.ku.dk.

Arr.: Forest and landscape, www.fuel.life.ku.

dk  

Løgstrups filosofisk- 
teologiske livsprojekt
FOREDRAG – Ole Jensen vil føre os ind i Løg-

strups livsprojekt – han ville vise at verden er 

Guds

Tid: 3/12 kl. 15.15 

Sted: Det Teologiske Fakultet, Købmagergade 

46, Kældercafeen

Arr.: Trosforum

SymfUni 
KONCERT – SymfUni opfører Beethovens Corio-

lan-ouverture, Bizets Carmen-suite nr.1 og Griegs 

Peer Gynt i samarbejde med kammerkoret Con-

certus 

Tid: 3/12 kl. 20

Sted: CSS, aud., Øster Farimagsgade 5, Kbh. K 

Arr.: SymfUni

SymfUni opstod i slutningen af 2006 med 

udgangspunkt i en række studerende fra 

KU der ønskede at mødes om en fælles 

interesse: musik. I dag er det et orkester 

for hele KU - på tværs af studieretninger 

og årgange. Orkesteret er derfor for alle, 

der måtte have lyst til at spille musik i 

fællesskab med andre og samtidig knytte 

sociale bånd på tværs af de forskellige in-

stitutter. P
H

O
T

O
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Equipment: Furnished, dishwa-

sher, washer, Internet.

Tenant: Non-smoker.

Rent: 5.500 kr. per month incl. 

heating, TV.

Deposit: 2 months rent.

Contact: Tel.: 2567 1951, e-mail: 

lisa@dpu.dk. 

Copenhagen
Period: 1/1-08 - 1/9-08.

Size: 100 sqm, 4 rooms.

Equipment: Furnished, internet, 

TV, washer, access to garden.

Rent: 12.500 kr. incl. water, 

heat, excl. electricity.

Deposit: 25.000 kr.

Contact: E-mail: annafoss@ruc.

dk, tel.: 2887 0051.

Copenhagen
Period: 1/3-08 - 1/5-09.

Size: Apartment, 100 sqm., 4 

rooms.

Equipment: Furnished, washer.

Rent: 9.000 kr. per month excl. 

electricity.

Deposit: 3 months rent.

Contact: E-mail: pape@e-box.

dk.

København
Periode: Fra 1/2-08.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 56 

kvm.

Udstyr: Altan.

Husleje: 6.000 pr md. inkl. va-

skemaskine, internet og tv-

abon. 

Depositum: 6.000 kr.

Lejer: Ikke-ryger, ingen husdyr.

Kontakt: E-mail: linemunter@

hotmail.com, tlf.: 6160 0143.

 

Tårnby
Periode: Snarest.

Størrelse: Rækkehus, 3 vær.

Udstyr: Terrasser, have.

Husleje: 10.000 kr. ekskl. vand, 

el og varme.

Kontakt: Michael Norup, tlf.: 

3532 7932 el. 2326 5165, e-mail: 

m.norup@medphil.ku.dk.

Valby
Periode: 1/1-08 – 1/8-08.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 49 

kvm.

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@hot-

mail.com el. Steen tlf.: 4045 

9836.

Valby 
Periode: 1/3-08 – 1/8-08.

Størrelse: Lejlighed, 70 kvm. 

Udstyr: Møbleret.

Lejer: Ikke-ryger, evt. par. 

Husleje: 6.000 kr. inkl. el, vand, 

varme, ekskl. tlf.

Kontakt: Karen Vedel, e-mail: 

karen.vedel@helsinki.fi.

Vesterbro
Periode: 1/2-08 – 1/8-08.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 70 

kvm.

Udstyr: Møbleret, vaskemaski-

ne, tv, bredbånd.

Lejer: Ikke-ryger.

Husleje: 4.700 kr. inkl. alt.

Depositum: 9.400 kr.

Kontakt: E-mail: solsigga@ya-

hoo.dk.

Virum
Period: 1/2-08 – 30/6-08.

Size: House: 170 sqm, lot: 750 

sqm.

Equipment: Furnished, washer, 

dryer, dishwasher, adsl, cable 

tv. 

Tenant: Non-smoker. 

Rent: 15.000 kr. per month.

Deposit: 3 months rent.

Contact: E-mail: lammer@cool.

dk.

Virum
Periode: 1/1-08, min. 4 md.

Størrelse: Vær.

Udstyr: Dele køkken og bad.

Husleje: 2.500-3.500 kr.

Kontakt: Tlf.: 4585 6648, e-mail: 

erikhaugmark@yahoo.com.

Kollegier

Elers Kollegium 
Fra 15/1-08 er der plads på Elers 

Kollegium til to stud.scient.er 

fra hhv. den matematisk-fysisk 

og den naturhistoriskgeografisk 

faggruppe på KU og en stude-

rende ved Det Teologiske Fakul-

tet. Evt. slægtninge af fundator 

eller dennes hustru har fortrins-

ret, vedlæg dokumentation. 

Der kræves to års bestået stu-

dietid, dog ikke for slægtsbe-

rettigede. Værelserne er på 9-

22 kvm. 

Husleje: 1.340 kr. pr. md. samt 

125 kr. pr. md. til kollegiekas-

sen. Depositum: 4.000 kr.

Ansøgning: Benyt KU’s ansøg-

ningsskema for De Gamle Kolle-

gier der fås på SU-kontoret i Fi-

olstræde 22, 1171 Kbh. K, tlf.: 

3314 1536 el. www.studier.ku.

dk/Studieliv/Bolig/. Vedlæg 

skriftlig motivation. For yderli-

gere oplysninger kontakt In-

spector Collegii, e-mail: icelers@

gmail.com.

Ansøgningsfrist: 15/12-07.

Hassagers kollegium
Hermed opslås et ledig værelse 

på Hassagers Kollegium, Brede-

gade 13 A, Frederiksberg. Ind-

flytning kan ske pr. 15/12 el. 

snarest derefter. Optagelsesbe-

rettigede er studerende ved KU 

fra alle fag. Studerende med 2 

års studieanciennitet foretræk-

kes. Der er ifølge fundatsen for-

trinsberettigelse for studerende 

fra bestemte områder i landet, 

men i de senere år er der helt 

overvejende optaget studeren-

de som ikke er fortrinsberetti-

gede. Læs mere på www.hassa-

ger.dk. Huslejen er 1.800 kr. pr. 

md. inkl. lys, varme, internet, 

alumneforening og rengøring. 

Ansøgningsskemaet kan udfyl-

des og printes ud fra http://stu-

dier.ku.dk/Studieliv/Bolig/. An-

søgningsskemaet sendes til SU-

kontoret, Fiolstræde 22, Post-

boks 2112, 1014 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 7/12-07.

Regensen
Et antal kollegieværelser bliver 

ledige i løbet af foråret 08.

Målgruppen er studerende ved 

KU eller DTU der har taget ek-

samener svarende til 2 års nor-

meret studietid med mindst 7 i 

gennemsnit (ny skala). Grøn-

lændere og færinger er særligt 

optagelsesberettigede og kan 

tildeles regensplads direkte ef-

ter bestået studentereksamen. 

Ved bedømmelsen af ansøgnin-

gen lægges særlig vægt på an-

søgerens sociale og økonomiske 

forhold.

Husleje: 1.340 kr. pr. md. samt 

75 kr. pr. md. til fællesudgifter.

Ansøgningsskema: Hentes på 

studerende.ku.dk (kollegier) el-

ler fås hos SU-kontoret, Fiol-

stræde 22, 1171 Kbh. K, hvortil 

ansøgningen også indsendes. 

For yderligere oplysninger se 

www.regensen.dk el. kontakt 

Regensens Klokkere på e-mail: 

klokker@regensen.dk.

Ansøgningsfrist: 15/1-08. 

Stillinger

VIP-stillinger

Biovidenskab

Assistant Professor/Associa-
te Professor in Companion 
Animal Surgery 
The Department of Small Ani-

mal Clinical Science wishes to 

appoint an assistant professor/

associate professor in Compan-

ion Animal Surgery, ACVS/ECVS 

board certified Surgeon from 

1/1-08 or as soon as possible 

thereafter. 

Full announcement: Applica-

tions can not be based on this 

extract. See www.life.ku.dk/

English/positions.aspx.  

Application deadline: 2/1-08 at 

12 noon.

Post doc. within Bioinorga-
nic Chemistry/Spectroscopy
Department of Natural Sciences 

wishes to appoint a post doc 

within Bioinorganic Chemistry/

Spectroscopy from 1/4-08 for 18 

months on 80% of full time (al-

ternatively 14.4 months on full 

time).

Full announcement: Applica-

tions can not be based on this 

extract. See www.kvl.dk/job.as-

px.

Application deadline: 2/1-08. 

Professor of Green Space 
Management
The Danish Centre for Forest, 

Landscape and Planning, De-

partment of Parks and Urban 

Landscape wishes to appoint a 

professor of Green Space Man-

agement from the 1/5-08 or as 

soon as possible thereafter. 

Full announcement: Applica-

tions can not be based on this 

extract. See www.life.ku.dk/

jobs.

Application deadline: 9/1-08. 

Professor in Applied Micro-
economics
Institute of Food and Resource 

Economics wishes to appoint a 

professor in applied microeco-

nomics from 1/5-08 or as soon 

as possible thereafter. 

Full announcement: Applica-

tions can not be based on this 

extract. See www.life.ku.dk/

jobs.

Application deadline: 21/1-08.

Professor in Economics, 
Food Demand and Consu-
mer Behaviour
Institute of Food and Resource 

Economics wishes to appoint a 

professor within the field of 

Economics with a focus on Food 

Demand and Consumer Behav-

iour from 1/5-08 or as soon as 

possible thereafter. 

Full announcement: Applica-

tions can not be based on this 

extract. See www.life.ku.dk/

jobs.

Application deadline: 21/1-08.

Humaniora

Ph.d.-stipendier
Ph.d.-skolen ved Det Humanis-

tiske Fakultet på KU indkalder 

ansøgninger til 6 ph.d.-stipendi-

er finansieret af regeringens og 

forligspartiernes globaliserings-

pulje. Ansættelse pr. 1/9-08 el. 

1/2-09 for en studieperiode på 

indtil 3 år indeholdt et studie-

ophold på mindst seks måneder 

ved et udenlandsk universitet. 

Der kan søges til alle fagom-

råder inden for humaniora. En 

kort beskrivelse af fakultetets 

faglige områder findes under 

www.hum.ku.dk.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se http://forskning.

hum.ku.dk/phd/nyt/ el. www.

ku.dk/pers/stillinger/.

Ansøgningsfrist: 4/2-08, kl. 12.

Modelling reality

SEMINAR – How scientists simulated pollu-

tant transport in Europe and invented a new 

science. By Matthias Heymann, Associate Prof., 

Steno Institute, Aarhus University

Tid: 3/12 kl. 13.15  

Sted: Aud. D, Niels Bohr Instituttet, Blegdams-

vej 17

Arr.: Niels Bohr Archive

Litteratur og musik
FORELÆSNINGER – Ved bl.a. Richard Cure-

ton, Erik A. Nielsen og Ursula Andkjær Olsen

Tid: 3-5/12

Sted: KUA, lok. 27.1.49

Tilmelding: www.hum.ku.dk/georgbrandes

Arr.: Georg Brandes Skolen

Campusplan �007
RUNDVISNINGER – Om Campusplan 2007 for 

studerende og ansatte på City Campus

Tid: 3–7/12 

Sted: CSS, Universitetsfirkanten, Geocenter Kø-

benhavn og Statens Naturhistoriske Museum 

Tilmelding: Se www.citycampus.ku.dk

Arr.: City Campus Gruppen    

At oversætte en oversætter og 
at oversætte en bredt oversat 
forfatter
FOREDRAG – Ved Mette Holm 

Tid: 4/12 kl. 15-16.30

Sted: KUA, lok. 24.3.62 

Arr.: Oversættelsescenteret, Institut for Engelsk, 

Germansk og Romansk

På jagt efter søslangen 
FOREDRAG – Adjunkt Kristian Hvidtfelt Niel-

sen vil tale om Galathea 2 (1950-2) som kom-

bineret forsknings- og formidlingsekspedition

Tid: 4/12 kl. 19.45

Sted: HC Ørsted Instituttet, Universitetsparken 

5, aud. 10

Arr.: Videnskabshistorisk Selskab

Methods of Informal Logic: 
A Survey
FOREDRAG – Ved prof. Hans Vilhelm Hansen, 

University of Windsor, Canada

Tid: 4/12 kl. 19.30 

Sted: KUA, lok. 14.2.124 

Arr.: Retorikforeningen

Dunya og Din – tro på Gud  
og/eller accept af denne  
verdens virkelighed
FOREDRAG – Ved prof. Jørgen S. Nielsen. Islam 

står overfor spørgsmål som også har rørt den 

kristne teologi, men hvordan har muslimer gen-

nem tiderne fundet vej til svar?

Tid: 4/12 kl. 19.30

Sted: Kældercaféen, Købmagergade 44

Pris: 25 kr. 

Arr.: Teologisk Forening

Gruppe B streptokokker i  
Danmark 
FOREDRAG – Ved Lotte Lambertsen og Hans 

Christian Slotved, ABMP 

Tid: 4/12 kl. 15

Sted: Statens Serum Institut, kantinen, bygning 

37

Arr.: Polymorfien



�    UNIVERSITETSAVISEN 15 ·  2007

6. december  6. december    6. december

Assistant professor in Sou-
theast Asian Studies
The Department of Cross-Cultu-

ral and Regional Studies invites 

applications for an Assistant 

professorship (Adjunkt) in Sou-

theast Asian Studies/Thai. 

Full announcement: Applicati-

ons can not be based on this ex-

tract. See http://www.ku.dk/

english/vacant_positions

Application deadline: 12/12-07, 

at 12 noon.

Jura

Adjunktur
På Det Juridiske Fakultet er et 

adjunktur i Retsvidenskab ledigt 

til besættelse. Stillingen er fuld 

tid, tidsbegrænset i 3 år. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se http://www.jur.ku.

dk/stillinger/.

Ansøgningsfrist: 2/1-08, kl. 12.

Naturvidenskab

Ph.d.-stipendium i akvatisk 
planteøkologi
Biologisk Institut søger en ph.

d.-studerende i akvatisk plant-

eøkologi ved Center For 

Sørestaurering, Akvatisk Afdel-

ing i Hillerød fra 1/2-08 – 31/1-

11. Ph.d-stipendiaten skal ud-

forske: Hvordan påvirkes under-

vandsplanters vækst og overlev-

else af mængde og type af or-

ganisk stof og mineraler i søers 

sedimenter? 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/still-

inger.

Ansøgningsfrist: 21/12-07.

� PhD Scholarships within 
Medical Image Analysis
The eScience Center invites ap-

plications for four PhD scholar-

ships within medical image 

analysis. The scholarships are 

available in collaboration be-

tween Nordic Bioscience A/S 

and the Image Group at the De-

partment of Computer Science. 

The scholarships relate to four 

existing collaborative projects 

between the above-mentioned 

partners on development of im-

aging markers for osteoarthri-

tis, osteoporosis, cardiovascular 

calcification, and breast cancer 

risk respectively.

Full announcement: Applica-

tions cannot be based on this 

extract. See www.ku.dk/still-

inger or www.diku.dk. 

Application deadline: 7/1-08.

PhD Scholarship in Grid  
based Computations
The eScience Center invites ap-

plications for a PhD position in 

Grid based computations start-

ing immediately. The position is 

funded by the Danish Pro-

gamme Commission on Nano-

science, Biotechnology and IT 

and relates to a project con-

cerned with the design and im-

plementation of new theoreti-

cal models with a more realistic 

description of the physical and 

chemical interactions that occur 

when drugs interact with a tar-

get bio-molecule. The work of 

the PhD study should include 

both Grid enabling of an exist-

ing application and porting of 

this application to novel com-

puter architectures.

Full annoucement: Applications 

cannot be based on this extract. 

See www.ku.dk/stillinger or 

www.diku.dk. 

Application deadline: 7/1-08.

Samfundsvidenskab

Ph.d.-stipendier i økonomi
Hermed indkaldes ansøgninger 

til ph.d.-stipendier ved Økono-

misk Institut til besættelse 1/2-

08 el. efter nærmere aftale. 

Ph.d.-uddannelsen i Økonomi 

ved KU har til formål både at 

forberede den studerende til en 

fortsat karriere inden for økon-

omisk forskning og undervis-

ning og at uddanne højt kvalifi-

ceret arbejdskraft til job inden 

for såvel den offentlige som 

den private sektor. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/still-

inger.

Ansøgningsfrist: 14/12-07, kl. 

12.

Assistant Professor in  
Statistics 
The Department of Psychology 

invites applications for a posi-

tion as Assistant Professor in 

Statistics from March 08, or ear-

lier. The professorship is tempo-

rary (4 years) with teaching and 

research responsibilities in ap-

plied statistics for behavioural, 

social and psychological science. 

In addition to teaching and re-

search, it is expected that the 

successful applicant participates 

in the seminars, workshops and 

other activities in the depart-

ment. 

Full announcement: Applica-

tions can not be based on this 

extract. See www.ku.dk. 

Application deadline: 4/1-08.

Sundhedsvidenskab

Retsgenetiker
Retsgenetisk Afdeling søger en 

akademiker med molekylærbi-

ologisk baggrund til at deltage 

i afdelingens daglige arbejde 

med bl.a. dna-undersøgelser for 

politiet, retterne m.fl. i sager 

om faderskab, familiesammen-

føring og straffelovsover-

trædelser. Du kan også komme 

til at deltage i udvikling og ind-

førelse af nye, højteknologiske 

metoder til dna-typebestem-

melse og laboratorieadministra-

tion.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se http://www.ku.dk.

Clinical Professorship in 
Neuroophthalmology
Applications are invited for a 

clinical professorship in neur-

oophthalmology, at the Depart-

ment of Ophthalmology, Glos-

trup Hospital to commence as 

soon as possible. The clinical 

professorship is composed of a 

salaried professorship at the 

Faculty of Health Sciences, Uni-

versity of Copenhagen and a 

consultancy with The Capital 

Region with service at Glostrup 

Hospital, Department of Oph-

thalmology. In order to be con-

sidered, the applicant must 

send an application both to the 

Faculty (the professorship) and 

to the Hospital (the consultan-

cy). 

Full announcement: Applica-

tions can not be based on this 

extract. See www.ku.dk/still-

inger and www.laegejob.dk or 

call the Faculty, tel. 3532 7106 

or the Personnel office of Glos-

trup Hospital, tel. 4323 2036.

Application deadline: 4/1-08, at 

12 noon.

Undervisningsassistenter 
Et antal stillinger som 

timelønnede undervisningsassis-

tenter til kursusundervisning 

med tjeneste ved Institut for 

Cellulær og Molekylær Medicin 

er ledige til besættelse i 

forårssemesteret 08. Kurserne 

er: Basal Humanbiologi, Medi-

cinsk Celle- og Vævsbiologi 

samt Bevægeapparatet og 

Nervesystemet inkl. Dissektion. 

Ansøgere skal have bestået 6. 

semester, undtagelsesvis 5. se-

mester.

Ansøgningsskemaet kan hentes 

på: www.icmm.ku.dk/undervis-

ning/ansoegningsskemaer/ el. 

udleveres på ICMM, Bygning 

18.1. Ansøgning stiles til: Bianca 

Houlind, Undervisningsafdelin-

gen, Institut for Cellulær og 

Molekylær Medicin, Panum In-

stituttet, Blegdamsvej 3, 2200 

Kbh. N og mærkes ‘undervis-

ningsassistent’ el. sendes via 

mail til: undervis@mai.ku.dk.   

Ansøgningsfrist: 9/1-08, kl. 12.

Professorship with special 
duties in health policy ana-
lysis
Applications are invited for a 

fixed term 5-year professorship 

with special duties in health 

policy analysis with emphasis on 

health policy in a comparative 

and power sociological perspec-

tives to commence as soon as 

possible. For further informa-

tion contact Prof. Lene Koch 

tel.: 3532 7979, e-mail: Koch@

pubhealth.ku.dk or Head of De-

partment Mette Madsen tel.: 

3532 7633, e-mail: M.Madsen@

pubhealth.ku.dk.     

Full announcement: Applica-

tions can not be based on this 

extract. See www.ku.dk/still-

inger.

Application deadline: 7/1-08, at 

12 noon.

Professorship with special 
duties in biostatistics 
Applications are invited for a 

fixed-term 5-year professorship 

with special duties in biostatis-

tics with emphasis on methods 

for analysis of questionnaire 

and survey data to commence 

as soon as possible. For further 

information contact Prof. of 

Biostatistics Niels Keiding, tel.: 

3532 7903, e-mail: N.Keiding@

biostat.ku.dk or Head of De-

partment Mette Madsen tel.: 

3532 7633, e-mail M.Madsen@

pubhealth.ku.dk.  

Full announcement: Applica-

tions can not be based on this 

extract. See www.ku.dk/still-

inger.

Application deadline: 7/1-08, at 

12 noon.

Professorship with special 
duties in Gerontology 
Applications are invited for a 

fixed-term 5-year professorship 

with special duties in gerontol-

ogy with emphasis on epidemi-

ology of ageing and early mark-

ers of ageing, to commence as 

soon as possible. For further in-

formation contact Prof. Finn 

Diderichsen tel.: 3532 7988, e-

mail: F.Diderichsen@pubhealth.

ku.dk or Head of the Depart-

ment Mette Madsen tel.: 3532 

7633, e-mail: 

M.Madsen@pubhealth.ku.dk.  

Full announcement: Applica-

tions can not be based on this 

extract. See www.ku.dk/still-

inger.

Application deadline: 7/1-08, at 

12 noon.

Ph.d.-projekter inklusiv 
samfinansierede stipendier
Et antal samfinansierede stipen-

dier er ledige til besættelse. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.sundphd.ku.dk 

el. kontakt SUND, tlf.: 3532 

7050, e-mail: MLGA@sund.ku.

dk.

Ansøgningsfrist: 14/12, kl. 12.

Teologi

Undervisningsassistent  
På Afdeling for Bibelsk 

Eksegese er et vikariat som un-

dervisningsassistent subs. 

ekstern lektor ledigt til besæt-

telse i forårssemesteret 08. Fag: 

Det Nye Testamentes Eksegese 

Sætningsskema og sprog- 
typologi: Dansk og tysk  
ordstilling
FOREDRAG – Ved Bjarne Ørsnes, CBS  

Tid: 6/12 kl. 14.15-16.00 

Sted: KUA, lok. 27.0.47 

Arr.: Dansk Funktionel Lingvistik

Er du kun din hjerne?  
Eller er din hjerne kun dig?
FOREDRAG OG DEBAT – Ved lektor,  

mag.art. Jesper Mogensen

Tid: 6/12 kl. 20

Sted: Vartov, Farvergade 27H

Arr.: Studenterkredsen i København,  

www.studenterkredsen.dk

Where does the EU End?  
Future Enlargements of the 
EU
JEAN MONNET LECTURES – Ved Prorektor 

Lykke Friis

Tid:  5/12 kl. 12.15-14.00

Sted: CSS, lok. 2.1.12

Arr.: Department of Political Science

Sygdomsbegrebets betyd-
ning for patientbehandling – 
i bred forstand
MØDE – Med oplæg af bl.a. prof. Erik Dabels-

teen, seniorforsker Jens Aagaard-Hansen, 

prof. Raben Rosenberg og prof. Mette Hartlev

Tid: 6/12 kl. 16.00–19.15

Sted: Panum Instituttet, Blegdamsvej 3, Dam 

Auditoriet

Arr.: Dansk Selskab for Medicinsk Filosofi, Etik 

og Metode og Dansk Selskab for Patologi 

Galathea �:  
Botanik på Galápagos 
FOREDRAG – Ved prof. Ole Hamann, Botanisk 

Have, lektor Anne Adsersen, Institut for Medi-

cinalkemi, lektor Henning Adsersen og lektor 

Marianne Philipp, Biologisk Institut

Tid: 6/12 kl. 19.30

Sted: Biologisk Institut, aud. B

Arr.: Dansk Naturhistorisk Forening

På Galápagos studerede biologerne 

fra Galathea 3 ekspeditionen både 

kæmpeskilpadder og kaktustræer.
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(ba-uddannelsen). Emne: 

Det Nye Testamentes Eksegese 

2: Gennemgang af Galaterbre-

vet og 1. Petersbrev samt bifag. 

Nærmere oplysninger om faget 

fås ved henvendelse til afdel-

ingsleder Jesper Tang Nielsen 

tlf.: 3532 3657, e-mail: jtn@teol.

ku.dk.

Ansøgningerne stiles til stud-

ieleder Kirsten Busch Nielsen, 

Studienævnet for Teologi, Det 

Teologiske Fakultet, Købmager-

gade 44-46, stuen, 1150 Kbh. K. 

Ansøgningsfrist:  15/12-07, kl. 

12.

Ph.d. scholarship  
A 3 year ph.d. scholarship is 

available at The Centre for Eu-

ropean Islamic Thought at The 

Faculty of Theology. The 

planned starting date is 1/3-08.

Full announcement: Applica-

tions can not be based on this 

extract. See http://www.ku.dk/

pers/stillinger.

Application deadline: 20/12-07, 

at 12 noon.

Lektor i Gammel  
Testamente
Ved Afdeling for Bibelsk 

Eksegese er et lektorat i Gam-

mel Testamente ledigt til 

besættelse.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se http://www.ku.dk/

pers/stillinger.

Ansøgningsfrist: 4/2-08, kl. 12.

TAP-stillinger

Biovidenskab
 

Medarbejdere til regnskabs-
statistik 
Fødevareøkonomisk Institut 

søger 3 medarbejdere med in-

teresse for jordbrug/fiskeri og 

statistik til instituttets statistiske 

afdeling til besættelse pr. 1/1-

08 eller snarest derefter. Still-

ing-erne er fuldtidsstillinger 

med 37 timer ugentlig arbejds-

tid. Ar-bejdsopgaverne består i 

behandling og analyse af ind-

komne regnskaber. Hertil kom-

mer udviklingsopgaver indenfor 

edb samt formidlingsopgaver i 

forbindelse med udarbejdelse 

af statistiske publikationer og 

andre rapporter.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.life.ku.dk/job.

Ansøgningsfrist: 18/12-07 kl. 12.

Humaniora

Studentermedhjælp 
Afdeling for Dialektforskning 

på KU søger en studentermed-

hjælp med tiltrædelse snarest 

muligt. 8 timer om ugen, dansk- 

eller lingvistikstuderende, for-

trinsvis til arbejde med Ømåls-

ordbogen. 

Arbejdet består i vedligehold-

else af seddelsamlingen og an-

dre materialesamlinger, ud-

tagning af sedler til ordbogsre-

daktørerne, registrering af ind-

kommet materiale, transskrip-

tion af båndoptagelser m.m. 

Læs mere om Ømålsordbogen 

og Afdeling for Dialektfor-

skning på www.dialektforsk-

ning.ku.dk. 

Skriftlig ansøgning sendes til 

ordbogsredaktør Karen Mar-

grethe Pedersen, Afdeling for 

Dialektforskning, Njalsgade 

136, 5., 2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 18/12-07.

Teologi

Fakultetsbibliotekar 
En stilling som fakultetsbib-

liotekar er ledig til besættelse 

1/1-08 el. snarest derefter. Yder-

ligere oplysninger kan fås ved 

henvendelse til vicedirektør Mi-

chael Cotta-Schønberg tlf.: 3347 

4545 el. dekan Steffen 

Kjeldgaard-Pedersen tlf.: 3532 

3602.

Ansøgning indeholdende CV og 

dokumentation for kvalifika-

tioner sendes til Det Teologiske 

Fakultet, Postboks 2164, 

Købmagergade 44-46, 1150 

Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 10/12-07, kl. 

12.  

Støtte

Forskningsstøtte

Danmarks Grundforsknings-
fond indkalder dansk-kine-
siske ansøgninger inden for 
cancer-området
Danmarks Grundforskningsfond 

inviterer alle forskere inden for 

dansk cancerforskning til at ind-

sende ansøgninger inden for te-

maet: Basic scientific research 

within cell and molecular biolo-

gy which may improve diagno-

sis, prognosis, and treatment of 

cancer. Se opslagets fulde ord-

lyd samt ansøgningsskema på 

www.dg.dk. Ansøgningen skal 

udformes som en fælles ansøg-

ning og omfatte et samarbejds-

projekt mellem danske og kine-

siske cancerforskere.

Ansøgningsfrist: 7/1-08. 

Økonomisk støtte til læge-
videnskabelig forskning
P. Carl Petersens Fond forventer 

i 2008 at yde støtte til lægevi-

denskabelig forskning i form af 

1-2 Kandidat-/Introduktionssti-

pendier samt et mindre antal 

Scholarstipendier.

På fondens hjemmeside: www.

pcarlp-fond.dk oplyses om ret-

ningslinierne for det kommen-

de uddelingsår samt om krave-

ne til ansøgerkvalifikationer og 

ansøgningsskemaer. 

Ansøgningsfrist: 31/1-08.   

Birthe og Knud Togebys 
Fond
Bestyrelsen indkalder ansøgnin-

ger om støtte til offentliggørel-

se af danske videnskabelige ar-

bejder (herunder videnskabeli-

ge lærebøger) om emner inden 

for eller i tilknytning til roman-

ske sprog og litteraturer. Støtte 

gives kun til selve trykningsom-

kostningerne, ikke til sproglig 

revision af manuskripter.

Ansøgninger sendes til Birthe 

og Knud Togebys Fond, Institut 

for Engelsk, Germansk og Ro-

mansk, Njalsgade 128, 2300 

Kbh. S. Det komplette manu-

skript og budget for udgivelsen 

skal medfølge. Der er i år ca. 

30.000 kr. til uddeling. 

Ansøgningsfrist: 31/1-08.

Legater

Herboms legat
Studerende med speciale i bota-

nik på KU, Det Naturvidenska-

belige Fakultet, kan søge støtte 

til bogindkøb der direkte er 

nødvendigt for specialet. Ved 

ansøgning vedlægges priorite-

ret og prissat bogliste, navn, 

cpr. nr., privatadresse, tlf.nr., 

bankens navn, reg.nr. og kon-

tonr. Ansøgningen skal under-

skrives af forskningsgruppele-

der eller vejleder. Sendes til: 

Københavns Universitet, Biolo-

gisk Institut, att. Jannike Dyr-

skjøt, mrk. Herboms Legat, 

Øster Farimagsgade 2D, 1353 

Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 14/12-07, kl. 

12.

Dansk-Israelsk Studiefond 
Fonden har til formål at yde sti-

pendier til danske studerende 

til studier ved et israelsk univer-

sitet eller anden højere lærean-

stalt og til israelske studerende 

til studier ved et dansk universi-

tet eller anden højere lærean-

stalt. Fonden kan ikke uddele 

stipendier til danske studerende 

med permanent adresse i Israel 

der ønsker at studere i Dan-

mark, eller israelske studerende 

med permanent adresse i Dan-

mark som ønsker at studere i Is-

rael. Udelukket er endvidere sti-

pendier til danske studerende 

med permanent adresse i Israel 

der ønsker at studere i Israel. 

Der uddeles legatportioner af 

varierende størrelse til brug i 

studieåret 2008/2009.

Ansøgningsskema rekvireres 

mod fremsendelse af frankeret 

svarkuvert (4,75) til advokat 

Carsten R. Christiansen, Ny Ve-

stergade 17, 1471 Kbh. K. An-

søgning med bilag sendes efter-

følgende i 5 eks. til samme 

adresse.

Ansøgningsfrist: 31/12-07.

Stipendier

Novo Nordisk Fondens 
kunsthistoriske stipendier
Udvalget for kunsthistorisk 

forskning indkalder ansøgnin-

ger til kunsthistoriske forsk-

ningsprojekter. Der kan søges 

støtte til et selvstændigt projekt 

eller en klart angivet del af et 

større projekt inden for kunst-

historisk forskning.

Yderligere oplysninger og an-

søgningsskema (fra 17/12) på 

www.novonordiskfonden.dk.

Ansøgningsfrist: 31/1-08, kl. 16.  

Novo Nordisk Fondens me-
dicinske stipendier
Udvalg for almen medicinsk 

forskning indkalder ansøgnin-

ger til to-årige post doc. stipen-

dier i almen medicin. Formålet 

er at støtte almen medicinsk 

forskning, specielt fastholde læ-

ger som forskere i de alment 

medicinske forskningsmiljøer på 

eller knyttet til universiteterne. 

Der er 2 mill. kr. til rådighed 

fordelt på 2-4 stipendier. Yderli-

gere oplysninger og ansøg-

ningsskema (fra 17/12) på www.

novonordiskfonden.dk.

Ansøgningsfrist: 31/1-08 kl. 16. 

Hallas-Møller Stipendium
Novo Nordisk Fonden, Læge- og 

Naturvidenskabelig Komite, 

indkalder ansøgninger til Hal-

las-Møller Stipendium. Stipendi-

et er femårigt og tildeles en se-

niorforsker som bidrag til op-

retholdelse og styrkelse af 

igangværende forskning inden 

Politiske rygter og blogs - 
frontløbere eller medløbere?
MØDE – Med Kristian Werderkinck Olesen, 

rådgiver i politisk kommunikation og PR,  og 

Jarl Cordua, freelancejournalist og kommenta-

tor

Tid: 7/12, kl. 16-18

Sted: Belis Bar, Smallegade 1, Frb.

Pris: 75 kr. 

Tilmeldingsfrist: 4/12 på www.ungkom.dk 
Arr.:  Unge Kommunikatører, www.jarlsblog.

dk

Paulus, Nietzsche og de  
nulevende filosoffer  
Agamben og Badiou
SEMINAR – Ved Lars K. Bruun, Ida Auken og 

Troels Engberg-Pedersen 

Tid: 7/12 kl. 10.15-13.00

Sted: Aud. 128, Trinitatisannekset, Købmager-

gade 50

Arr.: Center for Studiet af Bibelens Brug

Bronzealderens religion
FOREDRAG – Ved dr. phil., Museumsinspektør 

Flemming Kaul, Nationalmuseet 

Tid: 10/12 kl. 17 

Sted: Det Kongelige Bibliotek, Den Sorte Dia-

mant, Blixen-salen

Arr.: Historisk Samfund

6.-7. december  7.-10. december

Den nordiske bronzealders rige 

billedmateriale gør det muligt 

at trænge ind i tidens forestil-

lingsverden. Ved at sammenstil-

le de små fine billeder på bron-

zegenstande, kan man læse en 

grundmyte om solens færd over 

himlens bue om dagen og gen-

nem underverdenens mørke om 

natten. Her er det solvognen 

som stammer fra ældre bronze-

alder 1400-1200 f.v.t. Den blev 

fundet ved Trundholm mose på 

Sjælland. FO
T

O
: 

P
O

LF
O

T
O



UNIVERSITETSAVISEN 15 ·  2007    7

for dansk læge- og naturviden-

skab fortrinsvis inden for bio-

medicinsk forskning, klinisk 

forskning og biologisk grund-

forskning. 

Yderligere oplysninger og an-

søgningsskema (fra 17/12) på 

www.novonordiskfonden.dk.

Ansøgningsfrist: 31/1-08 kl. 16.  

Seniorforsker Stipendium 
Novo Nordisk Fonden, Læge- og 

Naturvidenskabelig Komite, 

indkalder ansøgninger til Novo 

Nordisk Fondens Seniorforsker 

Stipendium. Stipendiet er fem-

årigt og skal være en attraktiv 

mulighed for højt kvalificerede 

danske lægevidenskabelige for-

skere i udlandet til at vende til-

bage til Danmark.

Yderligere oplysninger og an-

søgningsskema (fra 17/12) på 

www.novonordiskfonden.dk.

Ansøgningsfrist: 31/1-08 kl. 16.  

Kliniske Forsker Stipendier
Novo Nordisk Fonden, Læge- og 

Naturvidenskabelig Komite, 

indkalder ansøgninger til Klini-

ske Forsker Stipendier – Dan-

mark. Stipendiet er femårigt og 

skal gøre det muligt for højt 

kvalificerede forskere ansat i 

fuldtids kliniske stillinger at bli-

ve delvis frigjort for klinisk ar-

bejde således at de får mulig-

hed for sammenhængende bio-

medicinsk/eksperimentel forsk-

ning.

Yderligere oplysninger og an-

søgningsskema (fra 17/12) på 

www.novonordiskfonden.dk.

Ansøgningsfrist: 31/1-08 kl. 16.  

Mads Øvlisen stipendier i 
kunsthistorie
Novo Nordisk Fonden indkalder 

hermed ansøgere til to Mads 

Øvlisen stipendier. Stipendierne 

er rettet mod 3-årige kunsthi-

storiske ph.d.-forløb med ind-

skrivning ved et dansk universi-

tet. Der efterlyses forsknings-

projekter rettet mod såvel nye-

re som ældre kunsthistoriske 

og/eller kunstteoretiske emner. 

Yderligere oplysninger og an-

søgningsskema (fra 17/12) på 

www.novonordiskfonden.dk.

Ansøgningsfrist: 31/1-08 kl. 16. 

A.P. Møllers Fond for island-
ske studerende ved de hø-
jere læreanstalter
Stipendier uddeles i foråret 08 

til islandske studerende. Forud-

sætningen for at komme i be-

tragtning er at man er islandsk 

statsborger og studerer ved en 

højere læreanstalt i Danmark. 

Ansøgningsskema kan down-

loades fra www.dansk-islandsk.

dk, eller rekvireres fra Dansk-Is-

landsk Samfunds sekretariat, 

Nybrovej 116, 2800 Lyngby.

Ansøgningsfrist: 31/12-07.

Forsvar

Disputatsforsvar

Farma

Sun exposure behaviour 
among subgroups of the 
danish population. Based 
on personal electronic UVR 
dosimetry and correspon-
ding exposure diaries
Doktorand: Cand. pharm. Elisa-

beth Thieden.

Tid: 6/12 kl. 13.30.

Sted: FARMA, aud. 4, Universi-

tetsparken 2, Kbh. Ø.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, Dermatolo-

gisk Forskningsafdeling D92, Bi-

spebjerg Hospital.

Ph.d.-forsvar

Biovidenskab

Unravelling the biosynthe-
sis and regulation of Gluco-
sinolates in Arabidopsis
Kandidat: Cand. scient. Bjarne 

Gram Hansen.

Tid: 30/11 kl. 13.

Sted: Lecture Hall 3-14, Thor-

valdsensvej 40, Frb. C. 

Afhandlingen: Kan læses på LI-

FE’s bibliotek. 

Farma

Basic and Clinical Pharmaco-
logical Aspects of Bupre-
norphine
Kandidat: Cand. pharm. Mette 

Lykke Jensen. 

Tid: 17/12 kl. 14.

Sted: Benzon Auditoriet.

Afhandlingen: Kan læses på 

FARMA’s bibliotek.

Naturvidenskab

Mammographic Pattern Re-
cognition
Kandidat: Jakob Raundahl.

Tid: 9/1-08 kl. 14.

Sted: Lille UP1, Datalogisk Insti-

tut, Universitetsparken 1, Kbh. 

Ø.

Afhandlingen: Kan rekvireres i 

pdf ved henvendelse på e-mail: 

marianne@diku.dk.  

Statistical Classification and 
Level Set Methods in Medi-
cal Image Analysis Quanti-
tative Evaluation of Articu-
lar Cartilage in Knee MRI
Kandidat: Jenny Folkesson.

Tid: 14/12 kl. 9.30.

Sted: Lille Up1, Datalogisk Insti-

tut, Universitetsparken 1, Kbh. 

Ø.

Afhandlingen: Kan rekvireres i 

pdf ved henvendelse på e-mail: 

marianne@diku.dk.  

Samfundsvidenskab

Studying Legalization: Spe-
cial and Differential Treat-
ments of Developing Coun-
tries in the WTO 
Kandidat: Cand. phil. Amin 

Massoudi-Alavi.

Tid: 6/12 kl. 14.

Sted: CSS, Øster Farimagsgade 

5, lok. 4.2.26. 

Afhandlingen: Kan købes ved 

henvendelse til Akademisk Bog-

handel, CSS, Øster Farimagsga-

de 5, Kbh. K.

Runer og latinske  
besværgelser 
FROKOSTMØDE – Med foredrag af ph.d.stud. 

Rikke Steenholt Olesen, Nordisk Forskningsin-

stitut, KU

Tid: 10/12 kl. 12.00 - ca. 13.15

Sted: KUA, lok. 9.3.14, Saxo-Instituttet, Afd. 

for Græsk og Latin

Arr.: Middelaldercentret, http://middelalder-

studier.ku.dk/frokostmoeder/

Islam is Religion and State
SEMINAR – Dietrich Jung, DIIS, will talk about 

the historical construction of religion and poli-

tics in modern Islam 

Tid: 11/12 kl. 15.15-17.00

Sted: Lok. U4, Snorresgade 17-19

Arr.: ToRS

Recent developments in  
vertebrate palaeontology at 
Mahasarakham University 
FOREDRAG – Ved Suchada Khamha, Mahasarak-

ham University, Thailand  

Tid: 11/12 kl. 15.15  

Sted: Geologisk Institut, Øster Voldgade 10,  

aud. A  

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

Sprogning hos og rundt om 
børn og unge 
FOREDRAG – Ved Jens Normann Jørgensen, Lian 

Malai Madsen, Martha Sif Karrebæk og Janus S. 

Møller 

Tid: 12/12 kl. 14.15-17.30

Sted: KUA, aud. 23.0.49 

Arr.: Nordiske Studier og Sprogvidenskab, www.

nordisk.ku.dk/forskningogformidling

Demonstrationsforsøg over 
bølger
AFSKEDSFORELÆSNING – Ved Lektor Malte Ol-

sen, Niels Bohr Instituttet

Tid: 12/12 kl. 15.15

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

parken 5, 2100 Kbh. Ø

Arr: Kollokvieudvalget/Niels Bohr Instituttet

Kulturarv og oplevelses- 
økonomi
FESTFORELÆSNING – Ved nyudnævnt æresdok-

tor Orvar Löfgren, prof. i Etnologi, Lunds Univer-

sitet

Tid: 12/12 kl. 13 

Sted: KUA, lok. 23.0.50

Arr.: Saxo Instituttet

Fra kromosomer til  
metaforer
SYMPOSIUM – Om klinisk psykologi i spændings-

feltet mellem naturvidenskab og humaniora 

Tid: 13/12 kl. 14–18

Sted: Studiegården, Anneks A, Studiestræde 6 

Arr.: Institut for Psykologi

 

Chris Frith & Uta Frith
WORKSHOP – Chris og Uta Frith will talk about 

what is special about social signals used in 

communication, and whether we can distinguish 

awareness of feelings and awareness of having 

feelings

Tid: 13/12 kl. 13.15–16.00 

Sted: KU, Nørregade 10, Udvalgsvær. 3 

Tilmelding: Se www.cfs.ku.dk

Arr.: Center for Subjectivity Research

10.-11. december  11.-12. december  12. december  13. december

Europakollegiets  
universitetsstudier i  
Belgien og Polen        
MASTER – Ved Europakollegiets universitetsstudier i Brüg-

ge, Belgien og i Natolin/Warszawa, Polen er der i 2008/09 

flere pladser for danske studerende på kandidatniveau. Ud-

dannelsen er indenfor det samfundsvidenskabelige område 

med vægt også på de sproglige aspekter og fører frem til en 

MA. Uddannelsen er et ideelt udgangspunkt for en senere 

Europa-orienteret karriere. Undervisningen går fra ca. 1. 

september til midten af juni, og i studietiden bor de stude-

rende på studenterkollegier med et stærkt tværnationalt 

fællesskab. Der er gode legatmuligheder. 

Ansøgningsfristen er den 15/1-08.

Læs mere om Europakollegiet på www.coleurope.eu.

Kort Nyt
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Navne

20.-24. december      31. januar

’Jeg er vilde med dem’

FOREDRAG – Elisabeth Engberg-Pedersen og 

Mads Poulsen vil tale om performansforstyr-

relse, talesprogsvariant og trigger-happy kon-

gruens

Tid: 20/12 kl. 14.15-16.00

Sted: KUA, lok. 24.5.07 

Arr.: Dansk Funktionel Lingvistik

Kierkegaard skal læses på  
nettet! 
FOREDRAG – Ved datalog Karsten Kynde og 

editionsfilolog Kim Ravn, Søren Kierkegaard 

Forskningscenteret

Tid: 24/1 kl. 19.30

Sted: Det Teologiske Fakultet, Købmagergade 

44-46, aud. 7 

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

dk/selskab/

 

Naturens muntre søn –  
portræt af den moderne 
mand
FOREDRAG – Finn Korsaa, psykolog og forfat-

ter til bogen Naturens muntre søn, giver et 

portræt af den nye manderolle

Tid: 31/1 kl. 16-18

Sted: Rigshospitalet, Psykiatrisk aud., Henrik 

Harpestrengs Vej, opgang 61a

Arr.: Dansk Forening for Klinisk Sexologi og 

Sex & Samfund, www.klinisksexologi.dk, 

www.sexogsamfund.dk

Den moderne mand optræder gerne i rollen 

som den charmerende drengerøv der vil leve 

sammen med en kvinde, men samtidig vil væ-

re i fred som dengang han var ungkarl, eller 

mor ventede derhjemme. Denne manderolle 

skaber store problemer i et par- og familiefor-

hold: Kvinden mangler et voksent modspil 

mens manden føler sig overset og ydmyget. FO
T
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Æresdoktorer

Ved KU’s Årsfest den 15. november blev 15 frem-

trædende forskere udnævnt til æresdoktorer. 

Æresdoktorerne har alle bidraget afgørende til 

forskningen inden for deres felt. De hædres for 

det arbejde de har udført på KU enten som gæ-

stelærere eller gennem forskningssamarbejde.

Den teologiske æresdoktorgrad

Pastor emeritus Jens Birch Lyster, 

Broager

Professor, ph.d. M.A. Mohamed 

Salih, Institute of Social Studies, 

The Hague.

Den medicinske æresdoktorgrad

Professor, M.D., ph.d. Gustav 

Konrad von Schultess, Klinik für 

Nuklearmedizin, UniversitetsSpi-

tal Zürich. 

Professor, ph.d. John W. Lynch, 

Department of Epidemiology,  

Biostatistics and Occupational 

Health, Mc Gill University. 

Professor Kirsten Sandvig, Insti-

tutt for Kreftforskning, afdeling 

for Biokjemi, Radiumhospitalet, 

Oslo. 

Den filosofiske æresdoktorgrad

Professor Paolo Matthiae,  

Dipartimento di Scienze Storiche, 

Archeologiche e Antropologiche 

dell’ Antichità, Università degli 

Studi di Roma. 

Professor, FD, Orvar Löfgren,  

Etnologiska Institutionen, Lunds 

Universitet. 

Nicoletta Calzolari Zamorani,  

Instituto Linguistica  

Computazionale del CNR, Pisa. 

Den naturvidenskabelige æresdoktorgrad

Professor, ph.d. H. Jeff Kimble, 

Norman Bridge Laboratory of 

Physics, California Institute of 

Technology. 

Professor, ph.d. Michael Clark, 

Molecular Biology Unit, Bioche-

mistry, Medical School, University 

of Tasmania. 

Professor Patricia Vertinsky, 

School of Human Kinetics, Faculty 

of Education, University of British 

Columbia. 

Professor Karin Birte Svensson, 

Bio-Centrum-DTU, Danmarks 

Tekniske Universitet. 

Den veterinærvidenskabelige  
æresdoktorgrad

Professor, D.V.M., ph.d. Katrin 

Hinrichs, Department of  

Veterinary Physiology and Phar-

macology, College of Veterinary 

Medicine, Texas A&M University. 

Den jordbrugsvidenskabelige 
æresdoktorgrad

Seniorforsker, dr.agric. Magni 

Martens, Matforsk AS, Ås. 

Den farmaceutiske æresdoktorgrad

Professor, ph.d. Graham A.R. 

Johnston, Department of  

Pharmacology, University of  

Sydney.
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Navnestof: Indlæg ved jubilæer, runde fødselsdage, udnævnelser, donationer og dødsfald kan sendes til  

redaktionen inden deadline for meddelelser – e-mail: uni-avis@adm.ku.dk

Donationer

DANIDA – Læge, ph.d. Vibeke Rasch, Institut for 

International Sundhed, Immunologi og Mikrobio-

logi, KU har modtaget 2 mill. kr. fra Danida til et 

epidemiologisk studie der skal beskrive forekom-

sten af Human Papilloma Virus (HPV) i Tanzania. 

Hensigten med projektet er at beskrive underty-

per af HPV samt deres geografiske forekomst, og 

dermed tilvejebringe viden der kan få betydning 

for udvikling af en HPV vaccine der adresserer de 

HPV undertyper der er forekommende i Østafri-

ka. Projektet udføres i samarbejde med Afdeling 

for Virus, Hormoner og Kræft, Kræftens Bekæm-

pelse.

LUNDBECKFONDEN – Jeppe Fri-

borg, reservelæge og ph.d., Sta-

tens Serum Institut, Afdeling for 

Epidemiologisk Forskning, har 

modtaget en donation fra Lund-

beckfonden på 663.570 kr. Dona-

tionen skal anvendes til at undersøge hvorfor 

grønlændere i højere grad får kræft i næsesvælg 

og spytkirtler, og i mindre grad får de former for 

kræft der er hyppige i Vesten. Formålet er at af-

klare hvorvidt det er arv eller miljø der har betyd-

ning for det særlige grønlandske mønster når det 

gælder kræft. Det skal også undersøges hvorfor 

grønlændere generelt har et andet immunre-

spons på Epstein-Barr virus, også kaldet kyssesy-

gevirus, end danskere. Man ved at der er en sam-

menhæng mellem netop Epstein-Barr virus og 

kræft i næsesvælg og spytkirtler. 

Tiltrædelser

ADJUNGERET PROFESSOR – 

Ole Thastrup har gennem mange 

år bevæget sig i grænselandet 

mellem grundforskning og an-

vendt forskning med en høj grad 

af initiativ og innovation – senest 

som grundlægger af biotekvirksomheden 2cureX 

i 2006 hvis mål er udvikling af skræddersyede læ-

gemidler til cancerpatienter. 

Den 1. november fik Ole Thastrup titel af adjun-

geret professor på Institut for Farmakologi og 

Farmakoterapi på FARMA. Den 54-årige cand.

pharm. og ph.d. fra Danmarks Farmaceutiske Høj-

skole var efter endt uddannelse ansat på instituti-

onen i fem år. Siden har han slået sine folder 

uden for murene af det nuværende FARMA med 

ansættelser i forskerparken Symbion/Rigshospita-

let, i biotekfirmaet Zymogenetics (USA), i Novo 

Nordisk A/S, i biotekfirmaet BioImage A/S (nu 

Thermo Fischer BioImage), på Carlsberg forsk-

ningscenter som en del af Carlsberg A/S og altså 

siden 2006 som grundlægger af og administre-

rende direktør i virksomheden 2cureX.

Udnævnelser

DOCTOR HONORIS CAUSA – Professor Gertrud 

Pfister fra Institut for Idræt, KU har modtaget 

æresgraden Doctor Honoris Causa af The Senate 

of Semmelweis University, Budapest, Ungarn.  

Gertrud Pfister har været keynote speaker på 

utallige kongresser, publiceret en lang række bø-

ger og skrevet mere end 250 artikler. Hendes 

forskningsområder er studiet af sport, kultur og 

samfund, køn, socialisation, masse medier og in-

ternationale sammenligninger inden for sporten. 

Gertrud Pfister er den anden kvinde der modta-

ger den ærefulde titel Honoris Causa ved det un-

garske Faculty of Physical Education and Sport 

Sciences/TF/. 



10  UNIVERSITETSAVISEN 15 · 2007

Særlige
prisopgaver
om klima

2009 står i klimatopmødets tegn. For Køben-

havns Universitet vil året blive præget af

blandt andet 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 16

supplerende prisopgaver inden for klimaom-

rådet som følger KU’s regler for prisopgaver

således at afhandlingerne kan belønnes ved

årsfesten i 2009. KU’s Klimapanel har udfor-

met opgaveteksterne der sammen med de øv-

rige prisopgaver for 2008 annonceredes i for-

bindelse med årsfesten 15. november 2007.

Bemærk at flere fakulteter tillige har udskre-

vet klimarelaterede prisopgaver som findes

under de respektive fakulteter oven for.

Se samtlige prisopgaver for 2008 og reglerne

for dem på www.ku.dk/prisopgaver.

De 16 særlige klimaprisopgaver

1. Describe one or more factors influencing the radiation balance and the 
research on these factors 

Der ønskes en beskrivelse af en eller flere af de faktorer som påvirker jordens strålings-

balance. Det kan være drivhusgasser, partikler, ændringer i albedo, eller ændringer i so-

lens udstråling og indirekte effekter forårsaget af disse fire faktorer. Der ønskes en gen-

nemgang af den nyeste forskning indenfor det eller de valgte områder.

Kontaktperson: Ole John Nielsen, KU-NAT

2. Er der et reelt potentiale for hurtigt og effektivt at begrænse igang-
værende klimaforandringer f.eks. ved specifik reduktion af andre 
drivhusgasser (såsom metan med kort atmosfærisk levetid) eller 
’geo-engineering’?

Klimaforandringerne overstiger på visse områder allerede nu forudsigelser fra klimamo-

dellerne, f.eks. hvad angår afsmeltningen af havis i det Arktiske Ocean. På sigt skal ni-

veauet af drivhusgasser, specielt CO2, i atmosfæren stabiliseres for at undgå omfattende 

klimaforandringer, men er der et reelt potentiale for hurtigt og effektivt at begrænse 

igangværende klimaforandringer f.eks. ved specifik reduktion af andre drivhusgasser (så-

som metan med kort atmosfærisk levetid) eller ”geo-engineering”? 

Kontaktperson Katherine Richardson, KU-NAT

  

3. Miljø- og energiteknologi. 
Undersøgelser af teknologier som indenfor de nærmeste årtier kan blive kommercielt til-

gængelige, og som vil muliggøre nødvendige reduktioner af drivhusgasudledningerne i 

Danmark på realistisk og omkostningseffektiv vis f.eks. indenfor transportsektoren 

Kontaktperson: Kathrine Richardson, KU-NAT

4. Grønlands Indlandsis reagerer på klimaforandringer
Der ønskes en redegørelse for hvorledes klimaændringerne de sidste 50 år har påvirket 

Grønlands Indlandsis, og hvad bidrag det har haft på havvandsstigningerne. Desuden øn-

skes en redegørelse for hvorledes Grønlands Indlandsis vil udvikle sig frem i tiden baseret 

på de prognoser der er for fremtidlige klimaændringer.

Kontaktperson: Dorthe Dahl Jensen, KU-NAT
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5. Der ønskes en diskussion af menneskerettighedsperspektiverne ved 
klimaændringerne og de foreslåede tilpasningsstrategier 

Klimaændringer truer flere sociale, kulturelle og politiske grupper i verden som er pla-

ceret i en politisk asymmetrisk magtrelation til staten – det være sig for eksempel mino-

riteter og indfødte folk. Deres fortsatte eksistens afhænger af, at de formulerer og im-

plementerer tilpasningsstrategier. Gruppernes behov harmonerer imidlertid ikke nød-

vendigvis med staternes eller de større samfund de er en del af. Der ønskes en sam-

fundsvidenskabelig analyse og diskussion både af A) hvilke hindringer gruppernes be-

grænsede rettigheder giver dem i at opstille og forfølge egnede tilpasningsstrategier 

og af B) hvilke rettighedsmæssige problemer staternes tilpasningsstrategier giver disse 

grupper.

Kontaktperson: Frank Sejersen, KU-HUM

  

6. Der ønskes en diskussion af ulandsperspektiverne ved klima-
ændringerne og de foreslående tilpasningsstrategier 

Klimaændringerne har sat udviklingsbegrebet til diskussion i den vestlige verden mens 

mange ulande stadig stræber efter at øge velstanden og velfærden gennem øget pro-

duktion og forbrug – en stræben som udfordres af kravet om at alle skal være med til 

at reducere CO2 udslippet. Der ønskes en samfundsvidenskabelig analyse og diskussion 

af A) hvilken rolle tredje verdens lande spiller i klimadebatten, og B) hvorledes de inter-

nationale klimadiskussioner integrerer deres perspektiver.

Kontaktperson: Frank Sejersen, KU-HUM

7. Der ønskes en diskussion af arktiske samfunds tilpasningsstrategier 
til klimaændringerne 

Klimaændringerne stiller allerede i dag de arktiske folk i en situation hvor en hurtig 

formulering og implementering af tilpasningsstrategier er nødvendigt. Der ønskes en 

samfundsvidenskabelig analyse og diskussion af A) strategierne og implementeringspro-

cessen, samt af B) hvorledes klimaændringerne påvirker deres selvopfattelse. Hvis der 

tages udgangspunkt i et lokalsamfund, skal analysen og diskussionen relateres til regio-

nale processer og indeholde en komparation til processer i en anden arktisk stat.

Kontaktperson: Frank Sejersen, KU-HUM

8. Der ønskes en undersøgelse af sammenhænge mellem klima og 
samfund i middelalderen
Kontaktperson: Nils Hybel, KU-HUM

9. Komparativ analyse af Kyoto-protokollen og EU’s kvotedirektiv/
Comparative analysis of the Kyoto-protocol and the EC Directive on 
emission trading: - could the principles for emission trading within 
the EC be transferred into a global regime? 

Der ønskes en komparativ analyse af ligheder og forskelle mellem reglerne om udveks-

ling af emissionskvoter efter EU’s kvotedirektiv og Kyoto-protokollens regler om mel-

lemstatslig udveksling af kvoter. Analysen bør omfatte en gennemgang af hvordan 

kvotedirektivets og Kyoto-protokollens regler er gennemført i dansk ret hvilket bør 

munde ud i en retspolitisk analyse af om kvotedirektivets principper kan anvendes i glo-

bal målestok. I analysen kan tillige indgå hvordan kvotedirektivets og Kyoto-protokol-

lens regler er gennemført i en anden medlemsstat.

Kontaktperson: Peter Pagh, KU-JUR

10. Handel med emissionskvoter i EU-retligt perspektiv/Emission trading 
in an EU law perspective

EU’s gennemførelse af Kyoto-protokollen bygger primært på tre komponenter: 1) kvo-

ter for de enkelte medlemsstaters udledning af drivhusgasser, 2) de enkelte medlems-

staters vedtagelse af handlingsplaner og planer for fordeling af emissionskvoter, og 3) 

fri handel med emissionskvoter mellem medlemsstaterne. Der ønskes en retsdogmatisk 

analyse af hvordan disse tre komponenter er afstemt med gennemførelse af EU’s indre 

energimarked og traktatens regler om statsstøtte. Besvarelsen kan eventuelt suppleres 

med retspolitiske overvejelser om mulige løsninger.

Kontaktperson: Peter Pagh, KU-JUR

11. Håndhævelsen af Kyoto-protokollen og EU’s kvotedirektiv/
Enforcement of the international obligations under Kyoto and 
the EC-quota Directive 

Der ønskes en retsdogmatisk analyse af hvordan begrænsningen af emissionen af driv-

husgasser efter Kyoto-protokollen henholdsvis EU’s kvotedirektiv kan håndhæves i for-

hold til de enkelte stater og de enkelte virksomheder. Herunder kan tillige belyses mu-

ligheden for handelssanktioner samt konkurrerende virksomheders og NGO’ers mulig-

hed for håndhævelse bl.a. med inddragelse af domme fra EF-domstolen og Retten i Før-

ste Instans. Besvarelsen kan tillige omfatte en retspolitisk analyse af i hvilken udstræk-

ning det vil være muligt at anvende principperne i TRIPS-aftalen under WTO.

Kontaktperson: Peter Pagh, KU-JUR

12. Økonomiske virkemidler i klimapolitikken
Klimaændringerne er i høj grad knyttet til akkumuleringen af emissioner. Dette er cen-

tralt i valg af virkemidler under usikkerhed. En anden central udfordring i analyser af 

økonomiske virkemidler er at afdække virkemidlernes styrker og svagheder i et globalt 

perspektiv.

Kontaktperson: Peder Andersen, KU-SAMF

13. Grøn Campus – måling af CO2-emission
KU needs to develop a green campus but we do not know how ’ungreen’ the current 

campus is. Analyse the current sustainability and footprint of the current campus, inclu-

ding the natural resources we have at the university farm, botanical gardens and forest. 

One concrete task would be to estimate the greenhouse gas emissions of KU and how 

the university might be made GHG neutral. The product would be a short report estima-

ting KU’s footprint, GHG emissions and suggestions for improvement.

Kontaktperson; John R. Porter, KU-LIFE

14. Klimaændringer og fremtidens vandressourcer
I opgaven ønskes en gennemgang af klimaændringernes betydning for mængden og 

kvaliteten af ferskvandsressourcen med fokus på EU. Effekterne af ændringer i arealan-

vendelse, nye dyrkningsmetoder, og kravene til jord- og vandkvalitet i henhold til de 

europæiske direktiver på området skal indgå i besvarelsen.

Kontaktperson: Hans Chr. Bruun Hansen, KU-LIFE

15. Danish Food Systems and Environmental Change
Food systems comprise (1) the production, (2) the packaging, distribution and retailing 

and (3) the consumption of food. Each of these components of the food system can be 

expected to react in less or more dramatic ways to regional changes in climate and env-

ironment with possible positive and negative consequences for the Danish Food system. 

Consequences can be seen in the context of (1) an axis ranging from more global or mo-

re regional markets for food and (2) another axis about whether food system crises ha-

ve low or high impact. The task would be to develop a set of plausible scenarios and fu-

ture narratives for the Danish Food system based on the two by two combination of ’re-

gional - globalised’ food markets and ’low - high’ crisis impact. 

Kontaktperson: John R. Porter, KU-LIFE

16. Natural Resources and Bioenergy
An important and heavily discussed issue is how or whether the harvesting from forests 

and the growing of biomass for energy on agricultural land has positive or negative ef-

fects on natural resources and ecosystem services such as biodiversity, carbon storage 

and recreational availability. The project would be to analyse and where possible set an 

economic value on changes in European ecosystem services given a requirement for EU 

countries to derive 10% of their transport fuel from biomass by 2010. 

Kontaktperson: John R. Porter, KU-LIFE

17. Sammenhæng mellem udetemperatur og sygelighed – korttidseffekt 
af ekstreme temperaturer 

Klimaforandringer kan meget vel bringe flere og længere perioder med ekstreme tem-

peraturer. Hedebølger og kuldeperioder er ofte ledsaget af øget sygelighed og døde-

lighed, men eventuelle samvirkende effekter af luftforurening der kan udvise samtidige 

svingninger, er uafklaret. Der ønskes en diskussion, evt. på empirisk grundlag, af muligt 

samspil mellem udetemperatur og luftforurening i forhold til sygelighed.

Kontaktperson: Steffen Loft, KU-SUND
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KUmmentar

Hvad skal vi med kvinder?

» KU’s målsætning om at være en arbejdsplads 
hvor både mænd og kvinder har lige vilkår 
og muligheder for at blomstre, skal ikke nås 
ved rigide kvinde-kvoteordninger.«

Af rektor Ralf Hemmingsen & 

prorektor Lykke Friis

PREBEN KAAS OG JØRGEN RYG sang i 1970´erne: 
»Hvad skal vi med kvinder?« Vores svar er her 30 år se-
nere: På KU er kvinder velkomne. 

Men, hvis man bare kaster et flygtigt blik på listen 
over KU’s seniorforskere (lektorer og professorer), 
springer det hurtigt i øjnene at der er betydeligt færre 
kvinder end man umiddelbart ville gætte på – kun 
mindre end hver syvende professor på KU er kvinde. 

Er det nu et problem? Svaret er: Ja da, for KU 
vil gerne være en arbejdsplads hvor både mænd og 
kvinder kan gøre karriere og har fælles vilkår herfor.

 
PÅ KU ER VI AMBITIØSE – vi vil være konkurrence-
dygtige på forskningen. Og det kræver at vi har en stor 
talentmasse af fremragende forskere at trække 
på. Kønnet må ikke være en begrænsning for udfoldel-
se af forskertalentet. Den lave kvinderepræsentation i 
den faste forskerstab viser med al tydelighed at vi med 
den skæve kønsfordeling vi ser i dag, har en opgave 
foran os. Samtidig glæder vi os over at der i vækstlaget 
på ph.d.-, post doc- og adjunktniveau tegner sig et bil-
lede med en langt mere ligelig kønsfordeling. Men det 
er et faktum at der højere oppe på karrierestigen, i lek-
tor/professor-gruppen, stadig er lang vej inden vi har 
rettet op på den skæve kønsbalance.

 
VORES MÅLSÆTNING OM fortsat at rekruttere 
de bedste forskningstalenter også på lektor/professor-
niveau gør at vi må udnytte talentmassen bedre. Dette 
er vigtigt for at indfri KU’s overordnede strategiske 
mål: At præstere det bedste inden for forskning og ud-
dannelse. Vi skal tilpasse os så vi bliver bedre til at til-
trække kvindelige talenter – og ikke vente på at de til-

passer sig til os, for i dag er der mindst lige så meget 
konkurrence om de bedste hoveder som der er blandt 
dem.  

 
MAN KAN FRYGTE at kvindernes relativt dårligere 
repræsentation blandt vores forskningsledere betyder 
at vi er gået og fremover går glip af talenter og poten-
tiale. KU’s målsætning om at være en arbejdsplads 
hvor både mænd og kvinder har lige vilkår og mulighe-
der for at blomstre, skal ikke nås ved rigide kvinde-
kvoteordninger. Den underliggende forudsætning må 
selvfølgelig være at vi skal have den højeste forsk-
ningskvalitet og åben konkurrence om stillingerne. 
Særbehandling vil i dette lys være en sær behandling. 
Samtidig skal vi huske på at det ikke kun handler om 
rekruttering, men også om fastholdelse.

 
FOR AT RETTE OP på ubalancen skal vi afhjælpe 
strukturelle barrierer som i praksis sætter hindringer i 
vejen for at kvinder vælger og får en forskningskarrie-
re som lektor/professor: Vores organisation skal derfor 
være indrettet så den er attraktiv for både mænd og 
kvinder. Det vil betyde at vi eksempelvis skal indtænke 
fleksibilitet i arbejdslivet fx i forbindelse med barsels- 
og forældreorlov og seniorpolitik. Vi skal måske også 
satse på eksempelvis karrierevejledning og mentorord-
ninger for at anspore flere kvinder til at søge top-for-
skerstillinger. 

SIDST, MEN IKKE MINDST, kan vi rent metode-
mæssigt skyde genvej via andres erfaringer: Gennem 
IARU (International Alliance of Research Universities) 
som foruden KU består af ni andre internationalt ori-

enterede universiteter, deltager vi i en fælles indsats 
som dels skal kortlægge rammerne for kvinders karrie-
reforløb på universiteterne, dels føre til gensidig læ-
ring via best practices. Et af vores samarbejdsuniversi-
teter, nemlig Yale, er en af drivkræfterne bag initiati-
vet, og afholder i 2008 en IARU-workshop under over-
skriften: »Interventions to improve the advancement 
of women faculty: What works, what doesn’t, and how 
we do know?« Der er altså fokus på de praktiske resul-
tater!

 
PÅ KU HAR EN task force arbejdet med strategien for 
at øge andelen af kvinder i forskningen bl.a. på bag-
grund af erfaringerne på KU og inden for IARU. Det 
bliver grundlaget for den strategi bestyrelsen vil be-
handle i foråret 2008. I en stor organisation som vores 
er der naturligvis variation i kønsfordelingen på tværs 
af fagområderne. Dette åbner alt andet lige en mulig-
hed for forbedring hvis vi netop in house prøver at 
identificere best practices og lader disse sprede sig som 
ringe i vandet.

BANDET UB 40 havde i 80´erne et hit der hed One in 
Ten. Sangen blev for nylig trukket frem i en artikel i Fi-
nancial Times om kvinders beskedne repræsentation i 
ledende stillinger i erhvervslivet. Omkvædet slutter 
sådan her: A statistic, a reminder of a world that doesn´t 
care. Nu skriver vi snart 2008, og når det gælder forsk-
ningen, skal vi arbejde for at kvinderepræsentationen 
blandt vore topforskere bliver meget bedre end idag – 
og hvad helt sikkert er: We care.
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Hvor skal der 
stemmes?
Der er udskrevet valg til

• bestyrelsen (VIP, TAP og studerende)

• akademiske råd (studerende samt TAP ved LIFE og FARMA)

• studienævn (studerende)

• ph.d.-udvalg (VIP og ph.d.-studerende)

De fleste valg er fredsvalg, dvs. der er kun opstillet én prioriteret li-

ste, eller der er ikke opstillet flere kandidater end der skal vælges. 

17 steder afholdes afstemning:

Bestyrelsen
• 2 VIP

• 2 studerende

Ansatte vælges for fire år, studerende for et år.

Akademiske råd
• HUM: 3 studerende

• JURA: 3 studerende

• LIFE: 2 TAP

• SAMF: 3 studerende

• SUND: 3 studerende

Ansatte vælges for perioden frem til 1. maj 2009, studerende for et 

år.

Studienævn
FARMA:

• BK-studienævnet: 3 studerende

HUM:

•  Engelsk-Germansk-Romansk, rep.omr. Germansk-Romansk: 3 

studerende

• Nordisk og Sprogvid., rep.omr. Lingv/Indoeurop: 1 studerende

• Saxo, rep.omr. Historie: 1 studerende

• Tværkult/Regional, rep.omr. Mellemøsten: 1 studerende

JURA:

• Jura: 4 studerende

SAMF:

• Sociologi: 3 studerende

• Statskundskab: 4 studerende

SUND:

• Medicin: 5 studerende

Studerende vælges for et år.

Ph.d.-udvalg
• SUND, rep.omr. Basalfag: 2 VIP

Ansatte vælges for tre år.

Oversigt over de udskrevne valg med mandater på valg, antal op-

stillede lister og antal stemmeberettigede hvor der afholdes af-

stemning, findes på www.ku.dk/valg.

Hvordan stemmer jeg?
Valgene foregår som brevstemmevalg. Du modtager stemmemate-
rialet med posten, og du skal benytte den medsendte returkonvo-
lut.

Du afgiver din stemme ved at sætte et – og kun et – X ved den li-
ste (listestemme) eller ved den kandidat (personlig stemme), du 
ønsker at stemme på. X’et sættes til venstre for listebetegnelsen el-
ler kandidatens navn. Stemmesedler må ikke underskrives eller gi-
ves personligt præg.

Af kontrolmæssige grunde skal du benytte den vedlagte retur-
konvolut. Portoen er betalt, så du skal ikke selv frankere. Hvis du 
sender svarkonvolutten fra udlandet, skal du dog selv frankere den 
som et almindeligt brev.

Vigtige datoer
3. december 2007: Stemmemateriale udsendes.
13. december 2007 kl. 14:  Frist for at klage over manglende eller 

forkert stemmemateriale.
17. december 2007 kl. 14:  Frist for at aflevere stemmesedler til 

Valgsekretariatet. Stemmesedler, der er 
modtaget med posten 18. december 
2007, betragtes som rettidigt afleveret.

20. december 2007 kl. 12:  Valgresultatet offentliggøres i Udvalgs-
værelse 1, Frue Plads, indgang O. Sene-
re samme dag kan resultatet ses på 
www.ku.dk/valg.

28. december 2007 kl. 12:  Sidste frist for at klage over valgresulta-
tet.

1. januar 2008:   De nyvalgte repræsentanter til bestyrel-
sen og ph.d.-udvalg tiltræder.

1. februar 2008:   De nyvalgte repræsentanter til akademi-
ske råd og studienævn tiltræder.

Har du fået det rigtige stemmemateriale?
Mener du, at du har fået forkerte stemmesedler, kan du kontrollere 
dette ved at sammenligne  de valgkoder, der står på svarkonvolut-
ten og de valgkoder der står på stemmesedlens øverste højre hjør-
ne. Er der uoverensstemmelse mellem valgkoderne på konvolutten 
og stemmesedlerne, kan fejlen rettes ved henvendelse i Valgsekre-
tariatet. Henvendelsen skal være personlig og indgives skriftligt se-
nest 13. december 2007 kl. 14.00. Det forkerte stemmemateriale 
skal afleveres samtidigt.

Yderligere oplysninger
På www.ku.dk/valg kan du læse en mere 
udførlig stemmevejledning samt få 
yderligere oplysninger om valget.

Valgsekretariatet
Fiolstræde 22
1171 København K
Besøgsadresse:
Krystalgade 16, 2.
KU-valg@adm.ku.dk
www.ku.dk/valg
35 32 28 09

Hvad er ph.d.-udvalg?
De hidtidige ph.d.-studienævn afløses 1. januar 2008 af ét ph.d.-ud-
valg på hvert fakultet. Repræsentanter valgt til ph.d.-studienævn 
bliver ikke automatisk medlem af ph.d.-udvalget, men kan godt 
kandidere til ph.d.-udvalget.

Hvert ph.d.-udvalg består af et lige stort antal repræsentanter for 
det videnskabelige personale og de ph.d.-studerende, som vælges af 
og blandt henholdsvis det videnskabelige personale og de ph.d.-stu-
derende. Har ph.d.-udvalget en faglig repræsentationsopdeling, 
skal denne omfatte et lige stort antal repræsentanter for videnska-
beligt personale og ph.d.-studerende.
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REFORMKLUBBEN

Studenter

A. FRIT FORUM – SOCIALDEMOKRATISKE STUDERENDE

Af Jens Marquard Sørensen

Hvorfor stiller I op til universitetsvalget?
Vi stiller op til universitetsvalget, fordi vi grundlæggende tror 
på, at vi kan bidrage til en positiv udvikling af Københavns Uni-
versitet. Vi vil gerne have et KU, hvor alle har lige muligheder. 
Dét kræver bl.a. en aktiv kamp mod brugerbetaling, bedre stu-
dievejledning og bedre økonomiske vilkår for studerende.

Synes du, at det er problematisk, at I er en politisk liste, 
der stiller op?
Det synes jeg ikke. Universitetspolitik er jo også politik. For mig 
at se handler universitetspolitik om at have visioner for vores 
fælles fremtid og om at have en stærk stemme til at tale de stu-
derendes sag. 

Var der noget der satte gang i diskussio-
nerne på det Gamle Kommunehospital, 
var det rygterne om at fredagsbarens lo-
kaler på CSS skulle laves om til konto-
rer. På City Campus har man i længere 
tid forsøgt at lægge brikkerne i et større 
puslespil, for at få plads til alle studier-
ne – ansatte som studerende. Og var der 
noget, der kom på Reformklubbens 
dagsorden i det forløbne år, var det den 
store kamp for, at arealfortætningen ik-
ke skulle gå ud over studentermiljøet. 

Statskundskab og CSS i fokus
Reformklubben har i de seneste år vist 
klare resultater. Vi har arbejdet for at 
bevare de studerendes lokaler til sociale 
aktiviteter, sikret generelt bedre evalue-
ring af undervisningen og en øget ind-
flydelse for de studerende ved fx ansæt-
telse af eksterne undervisere på Stats-
kundskab. I år går vi til valg på at fort-
sætte vores arbejde med undervisnings-
evaluering, men ønsker også at forbedre 
mulighederne for at komme til at læse i 
udlandet samt at sætte fokus på studiets 
langtidsplanlægning.
Som led i KU’s fortætning, er vi blevet 
”familiesammenført” med Sociologi, 
Antropologi, Psykologi, Folkesundheds-
videnskab og nu også snart Økonomi. 
Derfor har vi udvidet vores fokus til at 

medtænke CSS som helhed, i vores stu-
denterpolitiske arbejde. En af de mange 
fordele ved vores nye campus er, at vi 
nu er flere fag der sammen kan kæmpe 
for et bedre studiemiljø. Det giver større 
vægt at være flere, så selvom vi stiller 
op i opposition til fagrådene, samarbej-
der vi med dem på mange om-
råder, bl.a. i Campusudval-
get og Akademisk Råd. 
Reformklubben har 
derfor som klart fo-
kus, at sikre en over-
ordnet sammen-
hængskraft på CSS.

Stærkt hold med 
nye ansigter
I år stiller vi igen op til 
Universitetsvalget som en 
uafhængig liste, hvilket samtidig 
ikke forhindrer os i at samarbejde med 
Studenterrådet om de punkter, vi me-
ner, er relevante for os. Igen i år har vi 
et stærkt hold klar i kulissen til at over-
tage det gode arbejde som vores repræ-
sentanter i Studienævnet og Akademisk 
Råd har udført indtil nu. Det nye hold 
er en blanding af gamle og nye, såvel 
folk der har siddet i Studienævnet som 
nye dugfriske ansigter. De fleste har 
samtidig deltaget i andre ting på Stats-

kundskab og CSS som fx festudvalget 
Jacques D, rusvejledergruppen, Stats-
kundskabsrevyen, maratonholdet, Cam-
pusdagen og -festen samt studieturene. 
Vi er godt repræsenteret med folk fra 
både 1., 3., 5. semester og overbygnin-
gen samt af begge køn. 

Uafhængig liste
Reformklubben er en stu-

denterpolitisk uafhæn-
gige liste på Stats-
kundskab, og blev i 
1998 dannet på en vi-
sion om, at forbedre 
både det fysiske og 

sociale studiemiljø, 
højne kvaliteten i un-

dervisningen samt i oppo-
sition til fagrådenes direkte 

demokrati. Reformklubben lever 
og ånder med de mennesker, der vælger 
at engagere sig i den. Vi er totalt parti-
politisk uafhængige, det er de indvalgte 
og aktive i Reformklubben, der, efter at 
have søgt den åbne dialog med de stu-
derende, til enhver tid træffer de endeli-
ge beslutninger om foreningens hold-
ninger. For at vi på bedste vis kan re-
præsentere de studerende og samtidig 
sikre en kontinuitet i vores arbejde, bli-
ver disse holdninger hvert år revurde-

ret, nedskrevet og offentliggjort inden 
Universitetsvalget, så vælgerne ved, 
hvad Reformklubben vil arbejde for i 
den kommende valgperiode. I år går vi 
til valg på tre klare hovedmål: Vi vil ar-
bejde for 

1) højere kvalitet i undervisningen, 
2) et stærkere studiemiljø og 
3) et bedre tværfagligt samarbejde på 

CSS.

I erkendelse af, at vi ikke kan bryde Stu-
denterrådets monopol på pladserne i 
Universitetsbestyrelsen, er vores særlige 
fokus på Statskundskab og CSS. Ved al-
ligevel at stille op til Universitetsbesty-
relsen, ønsker vi at vise Studenterrådet 
og vælgerne, at der er et alternativ. 

Og hvad skete der så med fredagsba-
ren? Den stærke modstand fra studen-
terpolitikerne på CSS mod at nedlægge 
festlokalerne, ser ud til at have overbe-
vist ledelsen, om ikke andet på Stats-
kundskab om, at sociale aktiviteter er 
en vigtig og integrerende del af et stu-
die. Der er så mange andre ting som vi 
går og brokker os over til dagligt, men 
som vi med en konstruktiv tilgang, rent 
faktisk har en mulighed for at gøre no-
get ved. Læs mere på reformklubben.dk 
og husk at stemme!

Universitetspolitik er jo
også politik

De stiller op på liste A og kalder sig ”socialdemokratiske studerende”,

men hvem er kandidaterne fra Frit Forum, og hvorfor stiller de op til

universitetsvalget? Vi har mødt spidskandidaten, Simon Kollerup.

Hvad vil det sige, at I er ”socialdemokratiske studerende”?
Ja, det vil jo grundlæggende sige, at vi støtter os til nogle social-
demokratiske grundholdninger i vores politikformulering. Men 
helt konkret vil det i min optik sige, at vi føler et ansvar for vores 
fælles universitet. Et ansvar for at repræsentere alle studerende 
ved KU – også dem, der ikke råber højt til dagligt. 

Hvordan vil I vinde folks stemmer i valgkampen frem mod valget?
Vores mål er at komme ud på så mange uddannelser, som vi kan 
nå. Men vi ved jo godt, at vi ikke kan nå at tale med alle 37.000 
studerende frem mod valget. Derfor har vi lanceret vores hjem-
meside, hvor vi præsenterer vores politik i både skrift og tale. På 
hjemmesiden har vi også en spændende konkurrence med flotte 
præmier.

”Er det rigtigt, at fredagsbaren skal laves om til kontorer??”

Frit Forums valgside findes på: www.ku-valg-dk

Simon Kollerup, Frit Forums 

spidskandidat til bestyrelsen.
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Studenter

 STUDENTERRÅDET

Som studerende har vi nogle interesser, som 
vi er fælles om – interesser, der går på tværs 
af ideologiske overbevisninger, alder, køn 
og studieretning. Vi vil alle sammen gerne 
have en god uddannelse – uanset, at vi så 
nogen gange kan være uenige om, hvordan 
vi får det. Nogen mener f.eks., at det er en 
god ide at have masser af undervisning, 
hvorimod andre mener, at man lærer selv-
stændighed ved selvstudier. Og fred være 
med de uenigheder. Når vi som studerende 
går sammen i vores fagråd, fakultetsråd og 
Studenterrådet er det fordi, vi tror på, at vi 
har et fælles mål om et godt universitet, og 
at studerende bør få indflydelse på vores 
egen uddannelse. Længere er den sådan set 
ikke.

Der er forskel på et styrelsesvalg og et 
folketingsvalg
Valget til de styrende organer på universite-
tet – studienævn, akademisk råd og bestyrel-
sen – er ikke i nærheden af at være det sam-
me som et valg til Folketinget. Når der bliver 
valgt folk til universitetets bestyrelse, bliver 
de ikke valgt ind i en lovgivende forsamling, 
og de får ingen ret til at tage nogen beslut-
ninger. Som studerende er vi stærkt i under-
tal, og vi bliver altså kun valgt til at forsøge 
at påvirke beslutningerne. Og det er så her, 
at det der med organisering pludselig giver 
mening. Det holder nemlig ikke, at de stude-
rendes repræsentanter sidder og skændes 
foran dem, der virkelig har magten. Hvis vi 
vil have noget at skulle have sagt, må vi 

tværtimod tale med en samlet stemme. Hvis 
vi gør det, har vi for eksempel muligheden 
for at stoppe beslutninger i studienævnene, 
fordi vi sidder på halvdelen af pladserne – 
står vi derimod ikke sammen, mister vi den 
mulighed.

Skal vi se, hvem der kan råbe højest?
Vi ved, at hvis vi skal have indflydelse, må vi 
stå sammen om det. Ligeledes ved vi, at hvis 
vi vil blive hørt, nytter det intet, at Køben-
havns Universitets 40.000 studerende står 
og råber om kap i håbet om at blive hørt. Og 
derfor ved vi også, at vi må have en organi-
sering, hvor vi sammen, demokratisk, kan 
afklare uenighederne – før vi møder op hos 
rektoratet eller ministeriet for at gøre vores 
forsøg på indflydelse.

Hvem får noget ud af, at de studeren-
de ikke står sammen?
Men hvem er det i virkeligheden vi gavner, 
når vi ikke er samlet i en fælles organisering, 
og vi ikke taler med en samlet stemme? Ved 
et folketingsvalg står kampen om magten 
mod de andre kandidater. Ved et styrelses-
valg står kampen om magten mod beslut-
ningstagerne. Derfor må vi som studerende 
også rette al vores skyts mod dem, hvis vi vil 
have vores holdninger igennem. Når vi er 
uenige nytter det intet, at vi slæber den 
uenighed ind foran rektor eller dekanen. Det 
gør enten bare personen ude i stand til reelt 
at vide, hvad de studerende vil, eller også 
kan personen bare vælge at lytte til de stu-

derende, der giver ham/hende ret. Hvis vi 
vil have indflydelse, må vi vise dem, at alle 
40.000 studerende, handler sammen. Vi må 
vise dem, at de ikke kan spille os ud imod 
hinanden eller tørre os af med nik og smil. 
Vi kræver indflydelse på vores studie og vo-
res universitet – og vi kræver det i fælles-
skab.

Der er ingen magt at hente i dit  
fagråd eller i Studenterrådet – kun 
indflydelse
Dit lokale fagråd og Studenterrådet er åbent 
for alle studerende. Hvis du har en holdning 
til dit studie, og gerne vil være med til at for-
søge at give de studerende så meget indfly-
delse som muligt, kan du bare dukke på til 
møderne. No strings attached. Men vi kan 
ikke love magt eller guld og grønne skove – 
kun at du kan være med til at gøre forsøget. 
Studenterrådets opgave er at tilkæmpe så 
meget magt til de studerende som overhove-
det muligt. Og de holdninger som vi kom-
mer ud med i sidste ende, vil altid være ba-
seret dem, der har været flertal for på et gi-
vet tidspunkt. Hverken mere eller mindre.

En studenterorganisation giver kun me-
ning, hvis den er samlet. Studenterrådet er 
den eneste organisation, der spænder over 
hele universitetet, og som danner rammen 
om, at vi som studerende kan arbejde for vo-
res uddannelse. Og dit fagråd danner der-
med grundlaget for en fælles organisering af 
de studerende – på tværs af fag. 

Hvad vil vi i Akademisk Råd?

De små studier
Kandidaterne har alle 3 siddet i Akademisk Råd det se-
neste år og kommer fra både medicin, odontologi og 
folkesundhedsvidenskab. SundRådets kandidater går 
til valg på at bære alle relevanter sager videre til AR. 
Det betyder at selv små studier som humanbiologi-, 
medico-ingeniør- eller molekylær biomedicinske stude-
rende bliver hørt. Dette sker på SundRådets møder, 
der er åbne.

Studenterorganisationer på SUND
Studenterorganisationerne (basisgrupper) er en stor 
del af studiemiljøet på Panum. Dekanen har for nyligt 

 

nedsat Studenterforum, som skal være kontaktorganet 
mellem dekanatet og de studerende. Det er foreløbigt 
meldt ud, at AR-studentermedlemmerne skal udpege 
medlemmer til Studenterforum, og her spiller SundRå-
det en stor rolle. SundRådet har en basisgruppe-an-
svarlig, som vil sørge for at indhente oplysninger fra 
basisgrupperne om, hvem der ønsker at sidde i forum-
met, og vi vil naturligvis udpege studerende, som har 
interesse i at tale med dekanen om studentersociale 
emner. Studenterforum vil ikke få ansvar for fordeling 
af penge til basisgrupperne, derimod etableres en fond, 
der med sin egen uafhængige bestyrelse skal fordele 
midlerne på en fornuftig måde.

Vigtige arbejdsopgaver i AR
Økonomien er stadig en vigtig del af arbejdet i AR. De-
kanatet meldte allerede for et år siden ud, at man ville 
kortlægge udgifterne til samtlige kurser på fakultetet. 
Disse kursusbudgetter har ladet vente på sig, og det vil 
være vores opgave at følge disse planer til dørs, så vo-
res respektive studienævn kan arbejde så kvalificeret 
som muligt.

Skal vi se, hvem  
der kan råbe højest?

Stem på den samlede stemme – stem på liste S for dit fagråd

Akademisk Råd,  
Humaniora:  
Humrådets  
kandidater
Humrådets kandidater til Akademisk Råd 
er: Mikkel Frederiksmose (der læser kine-
sisk), Dennis Vendeltorp (religionsstude-
rende) og Kasper Møller (studerende på lit-
teraturvidenskab).

Både i Akademisk Råd, i den løbende dialog 
med dekanatet og i det daglige vil Humrå-
dets kandidater bl.a. arbejde for, at:
–  vi (igen) får minimum 14 ugers undervis-

ning pr. semester på alle fag.
–  vi får afsat penge til mere vejledning.
–  der kommer større fleksibilitet i vores ud-

dannelser og studieordninger.
–  universitetet bliver bæredygtigt.

Alle humaniorastuderende er medlemmer 
af Humrådet i kraft af deres fagråd – Hum-
rådet er nemlig samlingen af fagråd på Hu-
maniora. Alle kan møde op og deltage i vo-
res aktiviteter og møder. Vores kandidater i 
Akademisk Råd får derfor deres mandater 
fra de studerende på Humaniora – via fag-
råd og Humrådet.
Humrådet står uden for partipolitik; vores 
mål er generelle forbedringer af Humaniora 
og de bedste vilkår for de studerende – og 
vores meninger bestemmes af de studeren-
des direkte mandater. Du får derfor, ved at 
stemme på liste S – Humrådet, direkte og 
stor indflydelse på de studerendes politiske 
holdninger i Akademisk Råd, over for deka-
natet og på vores mange politiske aktivite-
ter. Det er da ægte medindflydelse og direk-
te demokrati!

Et bredt hold af studerende i Akademisk Råd på SUND

Det der med organisering er faktisk vældig populært i den danske befolkning, og vi som  
studerende har aldrig stået tilbage for at deltage i festen. På lige fod med cyklister, tømrer,  
bøsser og lesbiske og folk, der godt kan lide katte, organiserer de studerende sig.  

Men hvorfor er det egentlig, at vi gør det?

Humrådets tre kandidater til Akademisk Råd: 

Dennis Vendeltorp, Kasper Møller og Mikkel 

Frederiksmose.
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David Salomonsen (jura) og Mette Mar-
bæk (teologi) stiller op til de to studen-
terpladser i Universitetets bestyrelse. De 
har begge stor erfaring med studenter-
politik. I det forløbne år har David været 
formand for Studenterrådet, mens Met-
te har siddet i KU’s bestyrelse. Men hvad 
er det de gerne vil arbejde for – til gavn 
for os studerende?

Hvad er jeres visioner for Universitetet?
Mette: Min vision er et universitet, hvor 
der er plads til faglig bredde. Hvor vi 
som studerende er med til at definere 
rammerne for vores uddannelse, såvel 
som hvilke kompetencer fremtidens 
kandidater skal besidde. Fremtidens 
krav til viden på arbejdsmarkedet har vi 
som studerende, det bedste bud på.

David: Samtidig er forholdet mellem 
forskning og uddannelse grundlæggen-
de for, at vi kan have en uddannelse i 
faglig topklasse. Vi har brug for åbne dø-
re til vores undervisere, så faglige dis-
kussioner kan trives og vi studerende 
kan være tættere på forskernes arbejde. 
Grænserne mellem studerende og un-
dervisere skal brydes ned, så vi får et 
fælles rum til at udforske og udfordre 
vores fag.

Mette: Ja, en vigtig del af et godt studie-
miljø er netop uddannelsens rammer – 
både de fysiske og de indholdsmæssige 
faglige. Men også den sociale side af vo-
res arbejdsmiljø skal i højsæde. Der skal 
være et samlet sted, hvor de studerende 
naturligt mødes, miljøer hvor der er 
plads til læsegruppearbejde og lokaler 
til fredagsbar.

Hvad er de største udfordringer på Uni-
versitetet i øjeblikket?
Mette: Når alt kommer til alt, er det jo 
økonomien, det handler om i bestyrel-
sen. Hvad vi får, og hvordan vi priorite-
rer. 

David: På trods af politikernes mange 
løfter om investeringer i universitetet er 
det, vi som studerende oplever under-
visning på skæve tidspunkter af døgnet, 
færre rettede øvelsesopgaver, mindre 
censur på vores eksamensopgaver og 
mødepligt. Fokus lægges på at få os hur-
tigere igennem systemet. Ikke på hvad 
vi lærer undervejs. 

Mette: Vi mener at kravet om, at stude-
rende hurtigere gennemfører deres ud-
dannelse bør løses med positive midler i 
form af bedre undervisning, studievej-

ledning og levevilkår. Rigide regler og 
krav, som binder de studerende uhen-
sigtsmæssigt, hører ikke til på et univer-
sitet. 

Hvad kan man egentlig i bestyrelsen? – er 
det ikke bare et flot navn?
David: I bestyrelsen har vi som studeren-
de indflydelse på de overordnede linier 
for uddannelse, forskning og studiemil-
jøet. Vi er med til at lægge de mål og 
strategier, som hele universitetet arbej-
der ud fra som eksempelvis Campuspla-
nen og KU’s strategi Destination 2012. 
Hvis vi studerende ikke blot skal blive et 
middel til at opnå bestemte økonomiske 
mål, men være et mål i sig selv, så bliver 
vi nødt til at sidde med, hvor beslutnin-
gerne tages. 

Mette: Jeg synes også det sidste år viser 
at vores arbejde i KU’s bestyrelse rent 
faktisk gavner de studerende.  Bl.a. har 
vi sørget for at universitetet har sat sig 
som mål at investere i forbedringer af 
studiemiljøet på KU, at give de studeren-
de mulighed for at forbedre deres sprog-
kompetencer, at forskningsbaseret un-
dervisning skal vælges frem for øget un-
dervisning fra ikke forskerne osv.  

Hvorfor stiller I op for Studenterrådet? 
Hvilke resultater er det I kan opnå?
David: Når jeg stiller op for Studenterrå-
det, er det fordi jeg ikke kun repræsente-
rer mit eget fag, men alle de studerende. 
Det at jeg opstiller for Studenterrådet 
betyder, at alt hvad jeg foretager mig i 
bestyrelsen er diskuteret og besluttet i et 
demokratisk bagland. Målet er at tale al-
le studerendes sag.

Mette: Derudover synes jeg også at det 
er en vigtig pointe at Studenterrådet 
netop vælger deres spidskandidater på 
deres vidensniveau og kompetencer.  På 
den måde sikrer vi at det ikke altid er en 
fra de to stemmetunge fag – jura og me-
dicin, der sidder i bestyrelsen, men at vi 
som studerende rent faktisk kan vælge 
nogen der kan løfte opgaver på bedst 
mulig vis. Desuden betyder det også at 
bestyrelsesrepræsentanterne kontinuer-
ligt er i dialog med studerende fra hele 
universitetet – og ikke kun dem på deres 
eget fag.  Det opfatter jeg som altafgø-
rende for at løfte opgaven i bestyrelsen  
tilfredsstillende. 

Forenede Jurister er en partipolitisk-
neutral organisation. Partipolitisk obser-
vans er ikke relevant i forbindelse med 
vores primære opgaver – ansættelser, 
studieordninger, kompetenceprofiler, 
budgetlægning mv. Desuden kan parti-
politiske hensyn komme i vejen for rene 
studenterhensyn. Vi forbeholder os ret-
ten til at være uenige med hvem som 
helst, hvis det tjener de studerende 
bedst.

Det Juridiske Fakultet er i rivende ud-
vikling. Jura har i 2007 vedtaget en stra-
tegi, samt en omfattende omlægning af 
hele fakultetets organisation. I det kom-
mende år skal der i Akademisk Råd og 
Studienævnet arbejdes med realiserin-
gen af disse, hvilket betyder, at der 
blandt andet kommer et øget fokus på 
vigtigheden af at have en god forskning. 
Vores rolle som repræsentanter for de 
studerende bliver at sikre, at forskning 
ikke prioriteres højere end undervisnin-
gen! Det seneste års problemer med ske-
maplanlægning og pensumomlægninger 

har vist, at man ikke 
bare kan søsætte nye 
projekter uden at have 
kræfterne til at følge 
dem til dørs. Som stu-
derende har vi også 
krav på en hverdag, 
som hænger sammen.  

FJ går til valg på at:
• bevare SG-ordningen
• få flere øvelsesopgaver rettet 
•  få en fornuftig variation i eksamens-

formerne
•  få et øget samspil mellem forskere og 

studerende 
•  fortsætte udviklingen af et bedre stu-

diemiljø, både før og efter udflytnin-
gen til KUA i 2013.

FJ vil fortsat arbejde for en nytænkning 
af jurauddannelsen, således at vi får en 
stærk og tidssvarende faglig profil.

Samfrådet arbejder for alle studerende 
på Det Samfundsvidenskabelige Fakul-
tetet. Om de så kommer fra Antropolo-
gi, Sociologi, Statskundskab, Psykologi 
eller Økonomi. Vi vil repræsentere alle 
fem fag på de tre pladser i Akademisk 
Råd og samarbejde for at alle studeren-
de på fakultetet er sikret en stemme 
dér. Hvis vores kandidater bliver valgt 
kan du året rundt få demokratisk indfly-
delse på, hvad de arbejder for via Sam-
frådet, som er en sammenslutning af de 
fem fagråd på fakultetet.

Samfrådet har tre spidskandidater. De 
hedder Steen, Esben og Tanja, og læser 
hhv. polit, sociologi og psykologi og er 
alle tre aktive på deres studier. Steen, 
Esben og Tanja er en god blanding af 
både nye og erfarne kræfter – og de har 
deltaget i forskelligt arbejde lige fra 
Kuppeludvalget til kampagnen mod 
nedskæringer og kampen for flere loka-
ler afsat til studerendes caféer og arran-
gementer. Deres suppleanter er Morten 
fra statskundskab og Agnethe fra antro-
pologi. 

Samfrådets kandidater arbejder for, at 
vi som studerende er sikret indflydelse. 
Det må aldrig være en mulighed at over-
høre os. Vi arbejder uafhængigt af parti-
politiske interesser – men tager selvføl-
gelig politisk stilling til det der vedrører 
studerende på fakultetet. Som når deka-
natet beslutter sig for, at vi skal have ak-
tivitetskrav og undlader at høre studie-
nævnene – så kræver vi at beslutningen 
bliver omgjort.

Vi kan derfor love at Samfrådets kandi-
dater altid vil være de studerendes 
stemme og vil være lydhøre for, hvad 
fagrådene – og dermed alle de stude-
rende – ønsker skal ske på samfundsvi-
denskab. 

Interview med Studenterrådets  
spidskandidater til Københavns Universitets bestyrelse

Forenede Juristers kandidater til akade-

misk råd: (fra venstre) Rasmus Niess Olsen, 

Christina Bruun Andersen, Vilhelm Poul-

sen

Lad partierne sejle deres egen sø –  
vi kæmper for de studerende

En stemme på Samf-Rådets 
kandidater er en stemme 
på de studerende
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Studenter

 DEMOKRATISKE MEDICINERE

 GRØN AGENDA

Spidskandidater:
(alle er stud.med.)

 Jens Helby Petersen, 6. semester. Næst-
formand for studienævnet for medicin og 
medlem af div. udvalg herunder. Formand 
for Demokratiske Medicinere. 

 Maria Eiholm Frederiksen, 7. sem. Medlem 
af studienævnet og div. udvalg – bla. kvali-
tetssikringsudvalget for klinikophold og kan-
tinebyggeudvalget. Næstformand i DM.

 Nils Hoyer, 5. sem. Medlem af OSVAL- 
udvalget, 4. semestersudvalget samt kemi- 
revisionsgruppen.

 Frida Karin Emanuelsson, 7. sem. Er klar  
til at rydde op i IT-junglen. Måske den første 
svensker i studienævnet?

 Karin Nielsen, 7. sem. Ny aktiv i DM  – 
*brænder for at give klinikopholdene et  
kvalitetsløft.

Øvrige kandidater:
Michael Lund, 12.
Christina McMillan, 3. 
Maria Johansen, 7.
Carin Köhlberg, 10.
Meryam Javed, 8.
Jesper Park, 7.
Emelie Strannberg, 3.
Morten Harill 
Holmström, 7.
Jon “Rod” Nielsen, 6.
Anders Krantz, 7.
Anita Pedersen, 4.
Peter W. Hansen, 7.
Maiken Krabbe Hjort, 7.

Vi arbejder for:

•  Mere indflydelse til  
alle studerende.

•  Bedre kvalitetssikring 
af klinikophold på  
medicinstudiet.  
Der skal være større 
konsekvens af evalue-
ringerne.

•  Mindre arbejdspres  
på medicinstudiets  
3. semester.

•  Oprydning i IT-junglen. 
Det skal være let  
at finde undervisnings-
materialer.

•  Kemi og biokemi på 
medicinstudiet skal  
gøres mere klinisk  
relevant.

•  Den nye kantine på  
Panum skal være mere 
studentervenlig.

 Og så arbejder vi natur-
ligvis for mere medvind 
på cykelstierne og gratis 
kage til alle.

Du læste helt rigtigt – den 3. december sender universitetet dig tre stemmesedler med posten sam-
men med en frankeret svarkuvert. Det er nemlig igen tid til valg til de styrende organer – det vil for 
lægestuderendes vedkommende sige studienævnet for medicin, akademisk råd samt universitetets 
bestyrelse. 

Vi stiller op!
Demokratiske Medicinere stiller naturligvis op til alle 3 valg, og vi har brug for din stemme, så vi for-
sat kan arbejde for at forbedre medicinstudiet og sikre mere indflydelse til alle studerende. Vi håber, 
du vil tage dig tid til at læse vores politikprogram, som kan findes på vores hjemmeside. Vi vil også 
sætte pris på at høre fra dig, hvis du har spørgsmål, eller hvis du bare gerne vil diskutere studenterpo-
litik.

Hvem er Demokratiske Medicinere?
Vi er en relativt ny studenterpolitisk organisation på medicinstudiet, der arbejder med en helt ny må-
de at drive studenterpolitik på. Vi tror på, at det skal være muligt for alle studerende at få indflydelse 
på studenterpolitikken – også de studerende, der ikke selv direkte er aktive i en studenterpolitisk or-
ganisation. Vi mener, at tiden for længst er løbet fra de traditionelle fagråds koncept om ”de aktives 
demokrati”, hvor kun de der tropper op til studenterpolitiske møder kan få indflydelse på studiet, 
mens langt størstedelen holdes udenfor. Der findes masser af muligheder for, hvordan man kan sikre 
indflydelse til alle studerende, fx ved at udnytte de teknologiske muligheder for online-spørgeskema-
er, afstemninger osv. At universitetet og fagrådene ikke har gjort dette for længst, handler udelukken-
de om manglende vilje til at sikre indflydelse til alle studerende.

Bevisbyrden bør vendes
Vi mener derfor, at bevisbyrden skal vendes – det bør være studenterrepræsentanternes, studienæv-
nenes og universitetets bestyrelses opgave, at sikre sig, at alle studerende bliver hørt. Samtidig lægger 

vi stor vægt på et godt samarbejde med underviserrepræsentanterne – der opnås 
langt mere gennem dialog med underviserne end gennem konfrontationer og 
mindretalsudtalelser.

Demokratiske Medicinere blev dannet i forbindelse med studienævnsvalget sidste 
vinter, og her fik vi 2 ud af de 5 studenterpladser i studienævnet for medicin.

www.DemokratiskMedicin.dk

Så er der valg til de styrende organer igen!

Grøn Agenda er en studenterforening på KU, der arbejder for at gøre universitetet grønnere. Vi kom-
mer fra alle dele af universitetet og det politiske spektrum. Vi bruger ikke vores tid på snævre hensyn, 
men kæmper for handling på miljøområdet.  

Universitetet er en del af samfundet og har en privilegeret position. Det er universitetet, der kigges 
mod for svar på tidens udfordringer. Derfor er der et behov for, at universitet indtager en offensiv rol-
le med udsyn til de enorme samfundsmæssige udfordringer på miljøområdet.

Grøn Agenda kæmper for et KU som det bæredygtige universitet, der er et globalt forbillede på miljø-
området. 

KU har i løbet af Grøn Agendas første leveår startet sin omstilling til bæredygtighed. Universitetets 
klimaindsats kan nu ses på http://klima.ku.dk, men der er endnu lang vej igen. Der er behov for et 
vedvarende samarbejde med og pres på ledelsen for at skabe det bæredygtige universitet. Dette er 
Grøn Agenda en garant for. 

Derfor går Grøn Agenda til valg på følgende mærkesager:

• Grøn bevidsthed
• Grøn drift
• Social mangfoldighed

Vores valgprogram kan findes på groenagenda.org.  
Deltag desuden i debatten og form politikken på vores facebook profil. 
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 JD POLITISK UDVALG – JDPU

 KONSERVATIVE JURISTER

Pensum, eksamen, læsesal, ud-
landsophold, karaktergennemsnit, 
Amager ctr. Indre By, fredagsbar, 
kantine, bordfodbold og fester er 
alle emner, der er yderst relevante 
for de fleste jurastuderende. 

JD Politisk Udvalg arbejder for 
bedre studieforhold for de stude-
rende, og vi mener, at såvel de fag-
lige rammer, som de sociale, har 
stor betydning for de studerendes 
studieaktivitet og motivation. Vo-
res ønskeseddel til hvordan jura-
studiet burde se ud i fremtiden er 
lang, og vi er parate til at arbejde 
hårdt for at få realiseret disse på 
længere sigt.

På grund af vores tætte kontakt 
med Juridisk Diskussionsklub og 
deres nære tilknytning til de stude-
rende, har vi et uvurderligt indblik 
i de jurastuderendes hverdag på 
godt og ondt. Denne indsigt gør os 
i stand til at løse en række relevan-
te problemer og kæmpe for bedre 
vilkår for de studerende på ideel 
vis. 

  Vi har været med til at få gen-
nemført flere nye tiltag. Det være 
sig automatisk eksamenstilmel-
ding, længere åbningstider i Jura-

huset, større fleksibilitet i forbin-
delse med studieophold i udlan-
det, en bedre og længere fredags-
bar for bare at nævne nogle styk-
ker. 

Ydermere har vi i det forgangne 
år været med til, som den eneste 
studenterpolitiske organisation, at 
bevare SG i alle karaktergivne fag 
på 1. år.

Ligeledes har vi, igen som den 
eneste studenterpolitiske organi-
sation, fået forfatningsretseksa-
men tilbage til at være en hjemme-
opgave.

Af kommende store opgaver, lig-
ger der en stor udfordring i, at få 
koordineret en bedre skemaplan-
lægning, så der også bliver mulig-
hed for at have et liv ved siden af 
studiet. 

Vi vil kæmpe for igen at få ind-
ført ekstern censur ved samtlige 
eksaminer. 

Fakultetet vil åbne op for eks-
tern finansiering af lokaler og un-
dervisning, JDPU vil kæmpe for, at 
dette sker på vilkår, som vi alle 
kan leve under – jura kan ikke kø-
bes. 

De studerende skal have indfly-

delse på de nye campusplaner for 
Amager.

Og ikke mindst har jurastude-
rende også ret til et bedre studie-
miljø. 

Vi håber på din stemme, der vil 
være med til at etablere bedre vil-
kår for de studerende. Så stem JD 
Politisk Udvalg ved det kommende 
valg d. 3.-17. december. Køben-
havn skal være en mindeværdig 
oplevelse, og derfor forsøger vi at 
skabe et sammenhængende og in-
spirerende studiemiljø. Vores mål-
sætning for det faglige niveau er at 
stadfæste Københavns Juridiske 
Fakultet i den globale superliga.

Samuel Jensen, Jacob Lund-Andersen, 
 Toke Hinsch, Kristoffer Andreasen, Mi-
chael Kjær Lauritsen, Frederikke Ulslev, 
Morten Bang, Caroline Bruyant-Langer, 
Jesper Thor-Jensen, Vibeke Rohde, Nina 
Lindsnæs Rindorf, Andreas Ravn, Kasper 
Laustsen, Troels Bronee, Tina Veje Lund-
gaard, Rashid Elkott, Kåre Andersen, 
Stine Kolby Quorning, Anne-Sophie Tru-
elsen, Sebastian Barrios Poulsen, Kri-
stian Hartmann, Jacob Nistrup Hansen, 
Philip Bøje Nielsen & Martin Arup

JDPU’s 3 spidskandidater:  

Jacob Lund-Andersen,  

Samuel Jensen &Toke Hinsch

JD POLITISK UDVALG – JDPU

Konservative Jurister – 

et klart valg!

I Konservative Jurister mener vi, at den enkelte 
studerendes behov skal tilgodeses bedst muligt 
– det skal således ikke være stive regler og sy-
stemer som hindre et godt udbytte af studiet. 
Fokus skal flyttes væk fra disse regler og syste-
mer - i stedet skal studiet indrettes til gavn for 
de studerende. Allerede nu er en jurastuderen-
de den billigste at få igennem på universitetet, 
og når man ser hvilke forhold der tilbydes os, så 
kan man godt forstå det.

Vi vil arbejde for at de studerende bliver un-
dervist i lokaler, hvor der er tilstrækkeligt med 
lys, ro og ordentlig udluftning og tidssvarende 
undervisningsmidler.

På det faglige område vil Konservative Juri-
ster tidligere arbejdet for, at der gives mere un-
dervisning i fagene ejendoms- og obligations-
ret. Nu er det blevet så skidt over hele linjen, at 

samtlige fag bør tilføres mere tid. Det kan ikke 
passe, at der ikke er råd til at rette opgaver?! Så 
er det da klart, at gennemsnittene i bl.a. obliga-
tionsret og ejendomsret altid ligger og svinger 
omkring 6!

Det er studiets pligt, som uddannelsesinstitu-
tion, at få rettet op på dette forhold, således, at 
man som nyuddannet jurist føler sig vel hjem-
me i alle grunduddannelsens fag. Det er på den 
anden side meget vigtigt, at det faglige niveau 
ikke sænkes – det vil være til skade for de stu-
derende.

Da Konservative Jurister er en del af Dan-
marks største borgerlige landsdækkende stu-
denterorganisationer, Danmarks Konservative 
Studerende, har vi direkte kontakt til flere af 
regeringens ministre og indflydelsesrige Folke-
tingspolitikere.

Som DIN repræsentant i studiets styrende orga-
ner vil vi hos Konservativ Jurister arbejde for:

•  Mere interaktiv undervisning på studiet – de 
studerende skal have lov til at tænke selv!

•  Et fast sted for studiets sociale aktiviteter – 
alle andre har det, hvorfor ikke os?

•  Mere undervisning i ejendoms- og obligati-
onsret – 50% dumper, er vi for dumme?

•  At undervisningsevalueringerne tages alvor-
ligt – ros de dygtige underviserer

•  At Jurahuset har døgnåbent – hold læsegrup-
pemøde på Jur. Lab., når I vil!

•  At lokalerne bringes i en miljømæssig for-
svarlig stand – fokus rettes mod undervisnin-
gen

•  At der bliver lyttet til DIG og DINE ønsker!

En stemme på Konservative Jurister er en stemme for regler og systemer, som indrettes efter brugerne –  
ikke som i dag hvor det er omvendt!

Hvis du vil vide mere om Konservative Jurister, kan du kontakte mig på lliissaa99@hotmail.com eller 26 21 38 71.

Af Lisa Tønder, spidskandidat for Konservative Jurister
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 BESTYRELSEN

VIP

 BESTYRELSEN

Jeg stiller op til bestyrelsesvalget fordi:
1)   jeg er imod den stigende topstyring af 

den akademiske proces på landets uni-
versiteter, ligesom jer er uenig i, at er-
hvervslivets top nødvendigvis er de 
bedst egnede til at lede disse institutio-
ner.

2)  jeg ønsker et stærkt universitet, der 
som princip er kritisk overfor de til en-
hver tid siddende magthavere.

3)  Der er behov for at får styr på anven-
delsen af konkurrenceparameteren i 
universitetsforskningen.

Denne diskussion drejer sig i vid udstræk-
ning om at få ændret lovgrundlaget for 
universiteternes virke. Debatten skal fø-
res af universitetsbefolkningen, men den 
hører også hjemme og vil få styrke af at 
blive taget op i bestyrelsen.

Forståelsen af hvad et universitet er, 
har ændret sig totalt de sidste 3 år i takt 
med at management filosofien fra det pri-
vate erhvervsliv implementeres på alle ni-
veauer på universitetet. Fra at være ’vores 
universitet’ er det mest blevet ledelsens 

universitet. Vi har fået hele 5 lag af ledel-
se, som alle ønsker at blande sig aktivt i 
vores professionelle liv. Men skærer man 
ind til benet, så er et universitet reelt defi-
neret af sine forskere/læreres indsats, og 
derfor er det ledelsen på dette niveau, 
som bør sættes tilbage i centrum for uni-
versitets funktion. Det er værd at huske i 
denne sammenhæng, at KU’s gode inter-
nationale placering er opnået helt uden 
den nuværende topstyring.

Diskussionen om ledelsesform hænger 
nøje sammen med KU’s størrelse. Og det 
er nødvendigt at overveje, om det fortsat 
er optimalt med en struktur, hvor man 
både vil være et eliteuniversitet og et 
masseuniversitet.

Ikke bare fra politikere, men også fra 
vores egne ledere møder man ofte hold-
ningen…” at vi som universitetsansatte 
skal huske på, at vi er skattefinansierede.. 
og lade det præge vores daglige arbej-
de..”. For mig forholder det sig nærmest 
modsat. Vores demokrati har mere end 
nogen sinde brug for et samfundskritisk, 
akademisk miljø, og det opnår man netop 

ikke ved at tilskynde til daglig taknemme-
lighed over at få sin løn som universitets-
arbejder.

Ikke mindst i de ’våde fag’, er det efter-
hånden normen at bruge >25% af sin tid 
til at

søge penge (til det, man er ansat til at 
lave) og efterfølgende afrapportere bevil-
lingerne i flere omgange. Filosofien er 
hentet fra erhvervslivet: Jo mere konkur-
rencen desto bedre bliver produktiviteten 
og produktet. På et universitet er dette 
kun sandt til en vis grænse, og denne 
grænse er klart overskredet på KU. Også 
selv om man i stjerneprogrammer og lig-
nende fortsat kan identificere fremragen-
de projekter. Vi må have fundet en mere 
effektiv måde at fordele forskningsmidler 
på, som giver både kvalitet, produktivitet 
og arbejdsglæde.

Universitetsbestyrelser er givetvis kom-
met for at blive, men reglen om selvsup-
plering er forkert. Lige præcis på dette 
punkt han man totalt sat den højt besung-
ne konkurrence ud af spil. Det bør der la-
ves om på.

På Københavns Universitets store fusionsmøde 
i Falkonercentret i januar blev fortalt historien 
om præsident Eisenhower, der efter han havde 
trukket sig tilbage som præsident blev besty-
relsesformand for Cornell University. Da han 
indledte sin første årsfesttale med ordene 
”Kære medarbejdere …” blev han afbrudt af 
en ældre professor: ”Mister president, vi er ik-
ke medarbejdere ved Cornell University. Vi er 
Cornell University.”
 Det er den grundholdning, de medarbejder-
valgte repræsentanter til de styrende organer 
skal prøve at holde de ansatte ledere fast på. 
Københavns Universitet står og falder med de 
ansattes engagement, iderigdom og faglige 
kunnen. Andre virksomheder kan leve på nye 
maskiner, hensigtsmæssige bygninger og givti-
ge patenter, men et universitet er helt afhæn-
gig af sin ”human capital”. Det må bl.a. med-
arbejderrepræsentanterne prøve at forklare 
dem, der ikke forstår det. 
 Et stærkt KU skal som alle store moderne 
virksomheder have en strategi. Ledelsen skal 
træffe strategiske beslutninger, og rammerne 
skal være i orden. Men det må ikke blive et 
mål i sig selv, at  man har resultatkontrakter 
og strategier på glittet papir for alt mellem 
himmel og jord formuleret i et management 
sprog, der er lige så lidt relateret til virkelighe-
den som 1970ernes marxistiske jargon.
 Da Harald Børsting blev valgt til LO-for-

mand, sagde han, at han bedre kunne lide at 
bruge sin tid til at nå resultater end til at prale 
med dem. Der er i moderne management-kul-
tur en tendens til at bruge megen tid på at pra-
le med resultater; endda ofte resultater man 
endnu ikke er i nærheden af at nå. Der findes 
stort set ikke den institution, der ikke har en 
vision om at blive blandt verdens førende in-
den for de næste fem år.
 Og man skal selvfølgelig have ambitioner. 
Men ambitionerne på forskningsområdet nås 
kun med engagerede medarbejdere. Og dem 
får man ikke ved kontrol og evaluering. Man 
har dem i høj grad rundt omkring i Universite-
tets faglige miljøer, men hvis de bliver styret, 
kontrolleret og evalueret hele tiden, så risike-
rer man at ændre medarbejdernes holdning 
fra at betragte arbejdet som en lønnet hobby 
til, at det bliver en sur pligt.
 Der findes i socialvidenskaben en historie 
om et samfund, der bestod af pligtopfyldende 
og engagerede riddere og så landsknægte, der 
kun gjorde, hvad de fik betaling for og havde 
personlige incitamenter til. Universitetsforske-
re har i høj grad været riddere, men problemet 
er, hvor længe de bliver ved med at være det, 
hvis de hele tiden bliver behandlet som lands-
knægte.
 Det er afgørende, at der er tillid i systemet, 
at ledelserne stoler på, at det ikke hele tiden er 
nødvendigt at styre og evaluere. Det er også 

afgørende, at der er samarbejde. Konkurrence 
er godt til mange ting, men hvis medarbejder-
ne på det ene institut begynder at betragte 
dem på andre institutter, ikke som kollegaer, 
men som konkurrenter, så kan det skade me-
gen frugtbar forskning.

Det er derfor lidt bekymrende, at man i så 
høj grad er begyndt at tale om de ”våde” og de 
”tørre” fagområder. Der er oplagt mange for-
skelle på ”våde” og ”tørre” fag, og det er afgø-
rende, at bestyrelsen har blik for forskellighe-
derne og tager hensyn til begge grupper. Men 
der er også mange problemer, der ikke kan lø-
ses, hvis ikke ”våde” og ”tørre” fagområder ar-
bejder sammen.

Et stærkt KU kan kun opretholdes og udbyg-
ges ved tillid, engagement og samarbejde. Of-
te på tværs af traditionelle faggrænser. Medar-
bejderrepræsentanternes opgave i bestyrelsen 
er derfor i høj grad, sammen med den øvrige 
bestyrelse, at få forklaret ministeriet og politi-
kerne, at de godt kan have tillid til universite-
terne og give de mange smukke ord om selv-
styre reelt indhold, og i bestyrelsen at forklare 
den øvrige bestyrelse og ledelsen, at de kan 
have fuld tillid til de faglige miljøer. Kun på 
den måde kan vi få et stærkt KU, hvor medar-
bejderne er begejstrede for arbejdet, og som 
derfor kan tiltrække de bedste forskere.

Niels Kærgård  

født i 1942

Cand. polit 1970, ph.

d. 1975, dr. polit 

1991. Lektor på Øko-

nomisk Institut, KU, 

1975-92.

Professor på KVL nu 

LIFE siden 1993. Formand for Det Statsvi-

denskabelige Studienævn 1976-1977. Med-

lem af KVL’s konsistorium 1996-2003 og af 

LIFE’s Akademiske Råd siden 2003. Formand 

for Videnskabernes Selskabs Forskningspoli-

tiske udvalg fra 2007. Medarbejderrepræ-

sentant i Fødevareøkonomisk Instituts be-

styrelse siden 2004. Medlem af en lang 

række udvalg og bestyrelser uden for forsk-

ningsverden bl.a. økonomisk vismand 1992-

2001.

Anja C. Andersen 

født i 1965

Cand. Scient 1995, 

ph.d. 1999. Post doc. 

ved Uppsala Universi-

tet 2000-2002, fellow 

ved Nordisk Institut 

for Theoretisk Fysik 

(NORDITA) 2002-2005, lektor ved Niels Bohr 

Institutet siden 2005. Formand for Netvær-

ket for Kvinder i Fysik (KIF), medlem af be-

styrelsen for Dansk Naturvidenskabsformid-

ling, medlem af Experimentarium’s præsidi-

um og sidder i Niels Bohr Institutets un-

dervsiningsudvalg. Har tidligere sidder i 

NORDITAs bestyrelse, KUs PhD-studienæv-

net 1996-1998, samt i KUs studienævn for 

fysik som studenterrepræsentant. 

Riddere, landsknægte og et stærkt KU

Stem på ”Et stærkt KU” med Niels Kærgård og Anja C. Andersen som kandidater

VIP repræsentant i KU’s bestyrelse

Mit navn er Bjørn Quistorff; 

jeg er fra SUND, hvor jeg si-

den 1994 har været profes-

sor i Biokemi. Er leder af Pa-

num NMR Center, Biomedi-

cinsk Institut. Formand for 

KU’s tværfakultære sats-

ningsområdet Biocampus. 

Adjungeret professor Uni-

versity of Pennsylvania, 

USA, 1989-99. Har herud-

over i årenes løb bestridt en 

række ledelsesmæssige- 

samt forsknings- og under-

visningsadministrative funk-

tioner ved KU. Mit CV kan 

ses på http://www.mfi.ku.

dk/nmr/cv_bjørn_quistorff_

feb_12.pdf
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 BESTYRELSEN

 BESTYRELSEN

KU har vokset sig større og to nye fa-
kulteter er kommet med – LIFE og 
FARMA. Jeg kommer fra FARMA, men 
føler dog at jeg hører til på hele KU. På 
FARMA har jeg siddet i bestyrelsen, da 
det var et selvstændigt universitet, og 
jeg fulgte med ind i den nuværende 
overgangsbestyrelse. Jeg har således 
været med til at beslutte fusionen. Det 
har været meget lærerigt dels at sidde i 
bestyrelsen for Farmaceutisk Universi-
tet og dels i den nye overgangsbesty-
relse på KU. Det forløb jeg har oplevet 
har foregået i betydelig åbenhed og 
uden de helt store konfrontationer. I 
begge bestyrelser har jeg oplevet, at de 
eksterne bestyrelsesmedlemmer er lyd-
høre individer, der ikke nødvendigvis 
optræder en bloc. Derfor ser jeg også 
min opgave som medarbejderrepræ-
sentant for det videnskabelige perso-
nale falde i 2 områder: A) dels at for-

tælle bestyrelsens medlemmer om føl-
gerne af bestyrelsens beslutninger, 
som det opleves af de ansatte, og her 
må man benytte saglige argumenter 
fra det ene individ til det andet – intet 
andet dur. B) med den nye styrelses-
lov, hvor vi fik en ansat rektor, kan 
man jo risikere, at få en umulig rektor 
med stor magt, og det er kun bestyrel-
sen, der kan afsætte rektor. Her ligger 
en vigtig funktion, som slet ikke er ak-
tuel nu med den nuværende rektor, 
men medarbejderrepræsentanterne 
skal turde argumentere for en ny rek-
tor, hvis det er nødvendigt. Desuden 
går jeg ind for frihed, mangfoldighed 
og kvalitet i forskningen med vægt på 
grundforskning, en spændende, for-
nuftig og sjov arbejdsplads samt re-
spekt for mine kolleger og studerende.  

Jeg har valgt at kalde min liste KU-
hel, idet jeg håber, at kunne repræsen-

tere hele KU. Jeg er uddannet på Na-
turvidenskab som biokemiker og lave-
de speciale i 2 år på Sundhedsviden-
skab, hvor jeg også har været undervis-
ningsassistent. Jeg er ansat på FARMA 
og adjungeret på LIFE, hvor jeg føler, 
jeg også har opbakning. Desuden har 
jeg taget Filosofikum og læst russisk på 
HUMANIORA (-det blev nu ikke til så 
meget – men interessen for sprog, litte-
ratur og historie har jeg dog). Min 
forskning er mest biokemisk-farmako-
logisk laboratorieforskning men jeg 
har også deltaget i klinisk forskning og 
i registerforskning.

Jeg har i bestyrelsen oplevet viden-
skabsministeriets stigende detailsty-
ring via kontrakterne af alt på universi-
teterne. Det er ikke kun mig i KU-be-
styrelsen, som opfatter dette som mis-
tillid og embedsmandsvælde, men det 
er svært at få lydhørhed blandt tonean-

givende politikere, som åbenbart øn-
sker dette. Jeg ønsker større selvstæn-
dighed til universitet og større åben-
hed ud til samfundet. På FARMA har vi 
en lang tradition med samarbejde med 
den farmaceutiske industri, som jeg 
kan bifalde, når blot industrien ikke får 
lov at styre vores forskning. Det bety-
der også at samarbejdet ikke skal tage 
overhånd således at forskerne stadig 
selv har mulighed for både i teori og i 
praksis at vælge deres forskningsemne. 
Universitets forskning er i hovedsagen 
grundforskning, og det skal forblive så-
dan. De nye ønsker om mere eller min-
dre rimelig ”kvalitetsmåling” af forsk-
ningen (Norgesmodellen mm) må vi 
nok lære at leve med, idet vi i kon-
struktiv dialog skal prøve at få det 
mindst dårlige ud af disse nye tiltag. 

Mangfoldighed, balanceret udvikling  
og samarbejde
Vi vil arbejde for at Københavns Universitet stadig 
udvikles som et universitet med stor faglig bredde, 
mangfoldighed og høj kvalitet. Mangfoldighed er en 
forudsætning for dynamik. Efter fusionerne kan der 
være en risiko for at fag mister synlighed og dermed 
udviklingsmuligheder. Vi vil tale for en afbalanceret 
udvikling for det samlede KU, med ligevægt mellem 
fagene og mellem de primære aktiviteter: forskning, 
uddannelse og formidling. Det er vigtigt at konkur-
rence som mål har forskellighed, ikke ensretning, og 
at globaliseringens udfordringer løftes ved at hente 
inspiration udefra, ikke ved imitation. Derfor skal 
samarbejde indadtil og udadtil i fagligt relevante net-
værk fremmes. Samarbejdet mellem danske universi-
tetsmiljøer må ikke reduceres som følge af den for-
øgede konkurrence. Heller ikke internationalt samar-
bejde må blive for snævert.

Strategi og styreformer
KUs strategi skal fortsat bygge på grundværdierne: 
sandhedssøgen, ansvarlighed, frihed og engagement. 
Strategi er oftest en kombination af forlæns løb mod 
et mål og baglæns løb væk fra erkendte problemer. 
Som VIP medlem i bestyrelsen skal man bidrage til 
både forlæns og baglæns løb, med en særlig viden om 
hvordan medarbejderne oplever udviklingen, en vi-
den som både ledelse og eksterne kun har i begræn-
set omfang. Strategien skal kommunikeres bedre til 
medarbejderne, og det er vigtigt at den bliver reelt 
engagerende. Derfor skal styreformerne på KU ud-
vikles med respekt for fagenes særtræk, og for forsk-
ningens og uddannelsernes frihed.

Sund økonomi
Vi vil i bestyrelsen arbejde for at KUs økonomi fortsat 
er sund og kan understøtte en langsigtet dynamisk 
og balanceret udvikling.

Attraktivt arbejdsmiljø
Vi vil lægge vægt på at KU udvikles som en attraktiv 
arbejdsplads, herunder at ligestilling fremmes inden 
for de rammer der udstikkes af hensynet til den pri-
mære målsætning om at sikre høj faglig kvalitet i 
forskning, undervisning og formidling. KU skal have 
et godt arbejdsmiljø for hele universitetets befolk-
ning, både fysisk og psykisk. En vej til at nå dette er 
at ofre ressourcer, herunder økonomiske, på kompe-
tenceudvikling, på lederuddannelse og –evaluering.

Vi deler mandatet
Vores liste er baseret på at mandatet deles, idet Hen-
rik træder tilbage i begyndelsen af 2009, hvorefter 
Hanne indtræder i bestyrelsen for resten af de tre år 
af perioden. Vi vil dele viden og erfaring med hinan-
den og bestræbe os på at være lydhøre over for, hvad 
der rører sig på KU, og hvad de ansatte VIP’er hen-
vender sig til os om.

Se vore CV på http://www.staff.hum.ku.dk/hp/valg/

De tørre fags liste: 

Kultur og samfund 

FO
T

O
. 

H
. 

P
E

T
IT

  

Henrik Prebensen,

lektor ved Institut for Engelsk, 

Germansk og Romansk

Hanne Foss Hansen

professor i offentlig forvaltning 

og organisation på Institut for 

Statskundskab (IFS)

Vibe Garf Ulfbeck

professor i formueret, Juridisk 

Forskningsafdeling I

Valg til bestyrelsen – KU-hel!

Harald S. Hansen, professor, Ph.D., dr.scient.

Henrik Prebensen (HUM), Hanne Foss Hansen (SAMF), Vibe Garf Ulfbeck (JUR)
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Liste Basalfag 

Liste Basalfag har som målsætning at skabe de optimale rammer for uddannelsen for 
at uddanne ph.d.’ere af høj international standard, der kan bidrage til det sundheds-
videnskabelige forskersamfund. Ved hjælp af en strategisk indskrivningspolitik, som 
ud over privatister omfatter såvel frie hele stipendier som områdestipendier bl.a. til 
klinisk forskning og samfinansierede stipendier, tiltrækkes de bedste kandidater til 
uddannelsen, samtidig med at fakultetets forskningsområder understøttes. Under 
uddannelsen tilbydes de ph.d.-studerende optimal vejledning samtidig med at de 
deltager på såvel basale forskningsmetodologiske kurser som højt specialiserede fag-
kurser og danner netværk med danske og udenlandske forskningsmiljøer.
 

Liste Basalfag har stor erfaring med ph.d.-studienævnsarbejde, og har medvirket til 
at KU-SUND er blevet det største ph.d.-uddannelsessted blandt samtlige fakulteter i 
Danmark.
 

Liste Basalfag vil fortsætte et succesfuldt arbejde med at tilvejebringe ph.d.-stipen-
diemidler til SUND’s ph.d.-skole, og vil virke for at inddrage fakultetets institutter og 
forskeruddannelsesprogrammer i ph.d.-skolens arbejde. 

Stem på liste Basalfag

 PH.D.-UDVALG SUND

stiller op til ph.d.-udvalget ved SUND  

som en prioriteret liste med Jørgen Vinten,  

Biomedicinsk Institut, Katerina Tritsaris,  

Institut for Cellulær og Molekylær medicin  

og Niels Lynnerup, Retsmedicinsk Institut.

VIP
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TAP

 AKADEMISK RÅD – LIFE

 AKADEMISK RÅD – LIFE

Institutadministrator Pia Degn
Jeg har været ansat på KVL/LIFE siden 1986. I de første fire år 
som sekretær for de tre daværende fagråd (Veterinærviden-
skab, Jordbrugsvidenskab og Grundvidenskab) og derefter i ot-
te år som sekretariatsleder på Institut for Jordbrugsvidenskab. 
Siden 1997 har jeg været institutadministrator på Institut for 
Human Ernæring. Min baggrund i KVL/LIFE regi har givet rige 
muligheder for at få et bredt kendskab til hele LIFE, institutter-
ne, fagområderne, uddannelserne, medarbejdergrupperne, 
økonomien, strategien m.v. – og disse muligheder har jeg ud-
nyttet. Jeg er en meget engageret medarbejder og vil meget 
gerne bruge en del af dette engagement i Akademisk Råd, hvor 
jeg bl.a. vil sikre, at det teknisk-administrative område ikke 
overses i debatterne. Akademisk Råd er jo ikke et besluttende 
organ, så det er vigtigt at komme med det relevante input un-
der selve drøftelserne i rådet.

Institutadministrator Maja Puk Nielsen
Jeg har haft min gang på KVL/LIFE siden 1995. Først som stu-
dentermedhjælp for bl.a. Konsistorium og Forretningsudval-
get, senere som fuldmægtig i flere af kontorerne i Administrati-
onen – primært Forsknings- og Innovationskontoret. I 2004 
blev jeg ansat som strategimedarbejder på Institut for Plantebi-
ologi, hvor jeg i dag fungerer som institutadministrator. Mine 
mange forskellige ansættelser har givet mig et godt overblik 
over LIFE som institution set fra flere sider og et indgående 
kendskab til vores daglige liv, faglige områder og strategier på 
fakultetet. Det er nyt, at Akademisk Råd på LIFE får TAP-med-
lemmer, og jeg synes, det er vigtigt, vi tager imod denne invita-
tion. Jeg vil gerne bruge mine kræfter i Akademisk Råd til at 
sikre, at TAP-området inddrages i drøftelserne af fakultetets 
udvikling, strategier og mål for fremtiden. 

Da Akademisk Råd som et af deres hovedområder arbejder med strate-
gier for forskning, uddannelse og udveksling af viden, og det rådgiver 
dekanen om fordeling af fakultetets bevillinger, synes vi, at der skal 
sidde TAP-repræsentanter i rådet, der som laboranter til daglig har 
hænderne direkte begravet i forskning og undervisning. Vi kan ikke lo-
ve guld og grønne skove for TAP-personalet på KU-LIFE, da Akademisk 
Råd så udpræget arbejder med de overordnede linjer i udviklingen på 
fakultetet, men det kommer sandelig også TAP’erne ved. Dertil kom-
mer at TAP-repræsentanterne kun har observatør status.

Fra samtale med en TAP-repræsentant fra ”det gamle KU”, hvor de 
har haft TAP-repræsentanter i Akademisk Råd igennem 1 ½ år, forly-
der det, at de bliver hørt og indgår på lige fod med de øvrige rådsmed-
lemmer.

Vi ser således frem til at kunne finde vores plads og give vores me-
ninger til kende i dette råd.

Derfor stem på TAP-listen:  
Laboranter med hænderne direkte i forsk-
ning og undervisning.

Dine repræsentanter i Akademisk Råd på KU-LIFE

Laboranter med hænderne direkte i forskning og undervisning

Søren Olsen:

Jeg har arbejdet på Institut for Grundvidenskab på KU-LIFE 

(KVL) i 27 år. Jeg har en fortid på KU Ferskvandsbiologisk 

Laboratorium, Laborantskolen i Hovedstadsområdet og KU 

Institut for Medicinsk Mikrobiologi. Har for mange år siden 

siddet i dengang Kemisk Instituts bestyrelse. Har i en me-

get lang årrække og gør det stadig siddet i instituttets un-

dervisningsudvalg.

 Næsten hele mit arbejdsliv har drejet sig om forberedel-

se til og instruktion ved øvelseskurser indenfor flere fag-

områder. Pædagogik, formidling af viden, undervisnings-

former har min store interesse såvel som forskning.  

Jette Petersen:

Jeg har arbejdet på Institut for Grundvidenskab på KU-LIFE 

(KVL) i 12 år og har en fortid på ALK (Alkabello allergi). 

Derudover har jeg i en årrække studeret miljøkemi på 

HCØ. Mit daglige virke på KU-LIFE omhandler bl.a. forsk-

ning i antibiotika i form af peptider og undersøgelse af 

miljøfremmede stoffer. Jeg er tillige sikkerhedsrepræsen-

tant, suppleant i LSU og medlem af praktikantudvalget på 

IGV.

TAP Akademisk Råd på LIFE
60 stillere har opstillet følgende to kandidater:
1. Institutadministrator Pia Degn
�. Institutadministrator Maja Puk Nielsen

Og hvem er vi så?
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