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Valgforskere i vælten
Der er bud efter Københavns Universitet valgforskere til at tolke 

stort og småt i valgkampen. Men hvordan undgår de at politisere 

og sætte ekspertrollen over styr i mediehysteriet?  Læs side 11

Do you speak Danish, too?
Det Juridiske Fakultet vil i fremtiden kræve at nye ansatte skal  

kunne tale og skrive engelsk mens kravet om at kunne dansk er 

fjernet i den nye strategiplan.  Læs side �

Status over Sander
Videnskabsministeren bryster sig af at have givet universiteterne 

selveje og selvstyre. Bag reformerne ligger imidlertid en voldsom 

politisk styring og et enormt tab af demokrati.  Læs side 1�-1�

En medicinstuderende og en historiestuderende fra  
Københavns Universitet risikerer ti års fængsel. De har lavet  
T-shirts. Justitsministeren kalder det terror. Læs side �-�

T-shirt eller Terror?
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SOCIOLOGI

Af Claus Baggersgaard

Troels Østergaard Sørensen, 
dekan på Det Samfundsviden-
skabelige Fakultet (SAMF) på 
Københavns Universitet (KU), 
afviser at universitetet har 
censureret et speciale om 
strukturen i Radiosymfonior-
kestret og problemer med le-
delsen efter pres fra DR (Dan-
marks Radio).

Information skrev den 5. ok-
tober historien om hvordan 
KU pressede sociologistude-
rende Mille Buch-Andersen til 
at skrive sit DR-kritiske specia-
le om. Det skete efter DR hav-
de sendt en mail til den stude-
rendes institutleder hvori man 
truede med at afbryde alt 
fremtidigt samarbejde med 
KU. 

Troels Østergaard Sørensen 
afviser at mailen har haft ind-
flydelse på behandlingen af sa-
gen. 

»Den mail har ikke haft no-
gen betydning for vores hold-
ning til sagen, andet end at det 
det var den der gav institutle-
deren anledning til at se nær-
mere på specialet. Hvis mailen 
ikke var kommet, havde han 
sikket aldrig hørt om proble-
met,« siger han.

Dårlig vejledning
Der var derimod tale om et 
uheldigt vejledningsforløb der 
altså først kom frem da DR re-
agerede ved specialets offent-
liggørelse, fremgår det af fa-
kultets afgørelse. 

»Vejledningsforløbet har 
været præget af manglende fo-
kus på de forskningsetiske 
principper i den studerendes 
valg af metode. Og det må til-
skrives at instituttets retnings-
linier for vejledning ikke har 
været tilstrækkelige. I forsøg 
på at rette op på vejlednings-
forløbet tilbød lederen af So-
ciologisk Institut at den stude-
rende kunne omarbejde spe-

cialet, og den studerende tog 
imod tilbuddet,« siger Troels 
Østergaard Sørensen.

I forbindelse med sagen er 
specialevejlederne på Sociolo-
gisk Institut blevet gjort op-
mærksomme på at der er be-
hov for mere fokus på de 
forskningsetiske principper i 
vejledningen af specialestude-
rende. Sociologisk Institut skal 
som konsekvens af sagen nu 
gennemgå procedurerne og 
retningslinierne for vejled-
ning.

Blev presset
Mille Buch-Andersen der nu er 
blevet kandidat, klagede i 
august 2007 til dekanen på 
SAMF over sagsbehandlingen i 
forbindelse med afleveringen 
af specialet der omhandler 
strukturen i Radiosymfonior-
kestret. Hun konkluderer 

Dekan afviser  
specialecensur

blandt andet at der var alvorli-
ge problemer med ledelsen af 
symfoniorkestret.

Dekanen har i et brev til den 
studerende beklaget det uhel-
dige vejledningsforløb. Han 
fastslår dog at institutlederens 
tilbud om at den studerende 
kunne anonymisere kilderne, 
var relevant.

Dekanen lægger i sit svar 
vægt på at hun selv sagde ja til 
at trække sit speciale tilbage, 
men den udlægning er Mille 
Buch-Andersen langt fra til-
freds med da hun følte sig 
presset til at gøre det. 

»Det bliver fremstillet som 
om jeg har fået et generøst til-
bud som kompensation for et 
dårligt vejledningsforløb. Det 
var ikke det der var på tale på 
det tidspunkt. Jeg havde lavet 
alvorlige fejl, og det var derfor 
jeg fik tilbuddet om at trække 

specialet tilbage. Der var en 
uge til jeg skulle forsvarere 
specialet, og min vejleder an-
tydede at jeg ville dumpe hvis 
ikke jeg gjorde noget,« siger 
hun til Information.

Derfor opfatter Mille Buch-
Andersen det fortsat som om 
det er DR’s utilfredshed med 
specialets konklusioner der er 
den egentlige grund til at spe-
cialet skulle laves om. 

clba@adm.ku.dk

Kort nyt

Danmarks Radio pressede ikke Københavns 

Universitet til at få studerende til at trække 

kritisk speciale tilbage, konkluderer Troels 

Østergaard Sørensen. Problemet var et  

uheldigt vejledningsforløb.

KU-professor trækker sig  
fra demokrati-kanon
RETTIDIG OMHU – Juraprofessor Henning Koch fra Køben-

havns Universitet har trukket sig ud af arbejdet med regerin-

gens danske demokratikanon. Henning Koch begrunder brud-

det med at han her cirka halvvejs i arbejdet har skønnet at ud-

valgets medlemmer ikke ville kunne nå frem til konsensus. Jyl-

lands-Posten har dog erfaret at juristen har trukket sig fordi 

Muhammedtegningerne er blandt kandidaterne til at komme 

med i den danske demokratikanon. 

Kanonudvalget blev nedsat af regeringen i maj i år fordi den 

ønskede at styrke danskernes kendskab til de principper for fri-

hed og folkestyre som det danske samfund bygger på. Udvalget 

har hidtil bestået af ni medlemmer med professor Knud J.V. Jes-

persen fra Syddansk Universitet som formand. Herudover Esma 

Birdi fra Dansk Kvindesamfund, skoleleder Lise Egholm fra Råd-

mandsgades skole i København, dr.pæd. Ove Korsgaard, DPU, 

sognepræst, ph.d., Katrine Lilleør, professor David Gress, udpe-

get som skribent på Jyllands-Posten, professor Peter Kurrild-Klit-

gaard, Københavns Universitet, professor Henning Koch, Kø-

benhavns Universitet og professor Ole Thyssen fra CBS.

CB 

Rektor har også udskrevet 
valg
KU-VALG – Det er ikke kun politikerne i Folketinget der kan se 

frem til at høre vælgernes dom den kommende tid. Rektor har 

nemlig udskrevet ordinært valg af VIP’er til bestyrelsen og ph.

d.-udvalg, TAP’er til bestyrelsen samt studenterrepræsentanter 

til bestyrelsen, akademiske råd, studienævn og ph.d.-udvalg.

Den 6. november klokken 14.00 er sidste frist for kandidatan-

meldelse. Afstemningen foregår per brevstemme den 3.-17. de-

cember 2007. De valgte til bestyrelsen og ph.d.-udvalg tiltræder 

1. januar 2008, de valgte til akademiske råd og studienævn til-

træder 1. februar 2008. Se kandidatlister og læs om val-
get på www.ku.dk/valg

Regeringen censurerede  
klimarapporter
(SELV)CENSUR – Eigil Kaas, daværende sektionsleder på DMI, nu 

professor på Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet har 

flere gange følt sig presset af VK-regeringen til at nedtone miljø-

truslen og fremføre teorier om global opvarmning han ikke selv 

troede på.

Politiken kørte i oktober en artikelserie om miljødebattens skæbne 

i Danmark siden den borgerlige regerings tiltræden i 2001 og kun-

ne afsløre at tidligere miljøminister Hans Christian Schmidt (V) ret-

tede i miljørapporter der advarede om konsekvenserne ved den 

globale opvarmning. Hvis forskernes konklusioner ikke passede 

med regeringens valgte politik blev de omformuleret eller ligefrem 

streget fra rapporterne, skrev avisen.

Denne censur førte til selvcensur fra forskernes side, fortalte Kaas 

til Politiken. Sagen fremkaldte skrappe reaktioner fra forskere, rek-

torer, oppositionspolitikere og fagforbund. Hans Christian Schmidt 

afviser at have gjort noget galt. I et interview med Ritzau sagde 

den tidligere minister at han blot udlagde »hvad regeringen mente 

om sagen«, og slog fast at klimaforskning ikke er eksakt videnskab 

da der er uenighed blandt forskerne om hvordan det kommer til at 

gå med klimaet.
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STIFF UPPERLIP

Af Claus Baggersgaard

Engelsk bliver det fine sprog 
for eliten, mens dansk i fremti-
den bliver kommunikations-
formen for menigmand. Sådan 
lyder kritikken af den nye stra-
tegi for Det Juridiske Fakultet 
(JUR) på Københavns 
Universitet(KU) der bytter om 
på sprogkravene ved nyansæt-
telser. I dag er det et krav at 
man skal kunne skrive og tale 
dansk, men i fremtiden får 
kundskaber i engelsk førstepri-
oritet, og det har bragt sindene 
i kog internt på universitetet.

Frans Gregersen, professor i 
dansk sprog på KU, understre-
ger at han går ud fra som no-
get helt naturligt at kommen-
de jurister lærer engelsk på et 
højt niveau, men som ekspert i 
sprogpolitik mener han at fa-
kultetet er på vej ud på et skrå-
plan med det nye ansættelses-
krav. Han kæder det ændrede 
sprogkrav sammen med at fa-
kultetet har planer om at lave 
en engelsksproget kandidat-
uddannelse på Master of Excel-
lence-niveau. Det tegner et 
samlet billede af at engelsk op-
fattes som værende finere og 
dermed skal bruges til de klo-
geste hoveder på JUR. Han 
spekulerer på om ikke fakulte-
tets nye strategi strider mod 

universitetets samlede strate-
giplan kaldet Destination 2012 
der sidestiller dansk og en-
gelsk, det såkaldte parallel-
sprogsprincip. 

»Det er et problem hvis juri-
sterne ikke bliver undervist og 
lærer at kommunikere på det 
sprog resten af befolkningen 
taler. Jeg frygter at der vil op-
stå en stor afstand mellem de 
lærde og folket som i gamle 
dage hvor latin var videnska-
bens internationale sprog. Det 
er væsentligt at de studerende 
lærer fx den danske retstermi-
nologi og retstradition,« siger 
Frans Gregersen.

Peter Harder, professor ved 
Institut for Engelsk, Germansk 
og Romansk, har arbejdet ak-
tivt for at få indført en paral-
lelsprogspolitik på KU for at 
sikre at der bruges engelsk ik-
ke i stedet for, men ved siden 
af dansk så man dermed sikrer 
både nationalsproget og beho-
vet for at gøre universitetet 
mere internationalt.    

»Jura begår fejlen at gøre 
spørgsmålet om sprog til et en-
ten-eller. Det er forkert uanset 
om man vælger dansk eller en-
gelsk da det fornuftige valg er 
både-og,« siger han. 

Forfejlet kritik
JUR-dekan Henrik Dam mener 
at kritikerne skyder gråspurve 
med kanoner ved at gøre den 

nye strategi til en trussel mod 
det danske sprog. De burde 
ifølge Henrik Dam have ventet 
og set hvordan man har tænkt 
sig at udmønte den nye strate-
gi i praksis inden de forudsag-
de enden på det danske sprog.

»Dansk-kravet har forment-
lig været medvirkende til at vi 
i det seneste århundrede stort 
set ikke har haft mulighed for 
at ansætte internationale pro-
filer fra universiteter uden for 
Skandinavien på fakultetet. 
Fremover vil vi i stedet i hvert 
enkelt tilfælde foretage en 
konkret vurdering af hvilke 
sprogkrav der må stilles ved 
både tidsubegrænsede og tids-
begrænsede ansættelser. Ved 
vurderingen tages der både 
højde for at størstedelen af 
forskningen, uddannelsen og 
formidlingen ved fakultetet 
foregår på dansk, og at inter-
nationaliseringen generelt for-
udsætter at forskerne i dag 
kan begå sig på engelsk,« siger 
Henrik Dam.

Han understreger at det og-
så i fremtiden – bortset fra et 
enkelt fag - vil være muligt for 
alle studerende at gennemføre 
hele jura-studiet på dansk. 
Han forventer dog at mange 
studerende fortsat vil vælge at 
følge et eller flere kandidatfag 
på engelsk, ligesom de uden-
landske studerende vil have 
mulighed for at tage en hel 

kandidatuddannelse på en-
gelsk.

Peter Harder glæder sig over 
at Juras sprogpolitik som Hen-
rik Dam opfølgende har præci-
seret den, er i bedste overens-
stemmelse med parallel-
sprogsprincippet, men undrer 
sig stadig over formuleringen i 
strategiplanen der totalt af-
skaffer kravet om dansk.

Engelsk med mådehold
Mens fronterne er trukket 
skarpt op blandt de lærde, kan 
de studerende både se argu-
menter for og imod de nye 
sprogkrav.

Sofie Grubb, næstformand 
for Studienævnet, har diskute-
ret sagen med nogle af sine 
medstuderende, og den gene-
relle holdning er at de gerne 
vil lære mere fagengelsk, men 
at det ikke må ske på bekost-
ning af dansk.

»Undervisningen skal være 
på engelsk i det omfang at det 
er relevant og giver mening. 
Grundlaget for størstedelen af 
de fag, vi har på Jura, er jo 
danske love og retsprincipper, 
og det vil derfor ikke give me-
ning at skulle undervise i de 
fag på et andet sprog end 
dansk. Vi ser ikke noget pro-
blem i at der stilles krav om at 
underviserne skal kunne en-
gelsk. Det afgørende for os er 
at de er så velfunderede i det 

engelske sprog at der ikke er 
fare for forringelse af under-
visningen,« siger Sofie Grubb.

Hun peger på de folkeretlige 
fag som et oplagt område hvor 

Fra Det Juridiske Fakultets Strategi  
frem mod �01�

•  Ophævelse af et generelt ansættelseskrav om kendskab til dansk 

i skrift og tale og indførelse af et generelt ansættelseskrav om 

kendskab til skriftlig og mundtlig engelsk på tilstrækkelig højt ni-

veau. Det tilsigtes at alle fakultetets medarbejdere får kendskab 

til dansk i skrift og tale.

•  Fakultetets mål med internationaliseringen er at gøre det muligt 

at gennemføre den juridiske kandidatuddannelse på engelsk.

•  Senest i 2012 udbydes mindst 50 procent af alle fag på kandidat-

uddannelsen på engelsk.

•  Det skal være muligt at tage en engelsksproget kandidatuddan-

nelse på Master of Excellence niveau senest i 2012.

Do you speak Danish, too?
Det Juridiske Fakultet vil i fremtiden kræve at nye ansatte skal kunne tale og skrive 

engelsk mens kravet om at kunne dansk er fjernet i den nye strategiplan
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KU vil optage 100 flere  
lægestuderende
OPTAG – I et opsigtsvækkende udspil sår Københavns Universitet 

tvivl om hidtidige prognoser om behovet for læger som ligger til 

grund for det nuværende optag på omtrent 1.200 lægestuderende 

på uddannelsesstederne i København, Århus og Odense. Samtidig 

erklærer Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet sig ifølge Berlingske 

Tidende i stand til at øge det årlige optag af lægestuderende med 

100 til i alt 600. Det er en forøgelse på 20 procent. På Christians-

borg lyder det fra både Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne at 

de er villige til at tage imod tilbuddet. Venstres Torsten Schack Pe-

dersen er dog mere skeptisk over for udspillet og vil vente på de 

nye prognoser fra Sundhedsstyrelsen og regionerne der bekræfter 

behovet for en øgning af optaget. Lægeforeningen er decideret 

modstander af udspillet, idet man frygter for kvaliteten af lægeud-

dannelsen.

Nyt nanoteknologisk netværk 
NANOSAMARBEJDE – Københavns Universitet går nu sammen 

med en række andre universiteter i den sydvestlige del af Skandi-

navien for at løfte udviklingen og kommercialiseringen af nanotek-

nologi. Det er ud over Københavns Universitet, Danmarks Tekniske 

Universitet og Lunds Universitet, MC2 ved Chalmers Tekniska Hög-

skola og Imego institutet i Göteborg som vil opbygge et netværk. I 

international sammenhæng er dette konsortium en af de fem stær-

KU skal forklare sig over  
for Akademirådet

FIOLBIBLIOTEKET – Det Kongelige Akademi for de Skønne 

Kunster (Akademirådet), der virker til kunstens fremme og som 

statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål, vil bede Københavns 

Universitet redegøre for hvad man præcist planlægger at bruge 

Fiolbiblioteket til og hvilke ændringer der eventuelt skal ske 

med bygningen efter det ophører med at fungere som fakul-

tetsbibliotek for samfundsvidenskab og jura i 2009. Ifølge uni-

versitets campusplan skal en del af bygningen bruges til admini-

strative formål, og den store bogsal måske til specialepladser, 

men det er ikke endeligt besluttet. Ifølge arkitekt Kristine Jen-

sen, formand for Akademirådet, har man diskuteret sagen på 

det seneste møde den 10. oktober, og man planlægger igen at 

diskutere Fiolbiblioteket på den kommende møde i november 

når redegørelsen fra KU foreligger.

clba

keste klynger indenfor nanoteknologisk forskning i EU, og 

blandt de ti bedste i verden.  

Læs mere på www.nano-oresund.org                                       CB

Millioner til malariaforskning 
MYGGESTIK – En forskergruppe bestående af professor Thor 

Theander, professor Lars Hviid, postdoc Ali Salanti og postdoc 

Morten Nielsen, alle tilknyttet Center for Medicinsk Parasitologi 

ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i København og Rigs-

hospitalet, har modtaget en international bevilling på 10,5 mil-

lioner kr. til videreudvikling af vaccine mod malaria. Forskerne 

skal bruge pengene fra Bill & Melinda Gates Foundation til 

yderligere studier af den proteinkrog som malariaparasitten 

bruger til at hage sig fast til moderkagen hos gravide. Forsknin-

gen på SUND foregår i nært samarbejde med forskere i Tanza-

nia, ved Pasteur Instituttet i Paris og ved Seattle Biomedical Re-

search Institute. 

CB

der kunne undervises på en-
gelsk, mens det ville være tå-
beligt at gøre det når emnet fx 
er dansk lejeret.

clba@adm.ku.dk

Læs også Synspunkt side 15
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Af Sune Engel Rasmussen

Mindre undervisning, skæve 
forelæsningstidspunkter og 
bekymring for at brugerbeta-
ling vil blive indført ad bagdø-
ren. Utilfredsheden vokser 
blandt de studerende på Kø-
benhavns Universitet, og Hel-
ge Sanders (V) besøg på Kø-
benhavns Universitet fredag 
den 12. oktober var derfor en 
kærkommen mulighed for at 
afkræve videnskabsministeren 
nogle svar og få afløb for sine 
frustrationer.

Dagens ordstyrer i Alexan-
dersalen, prorektor Lykke Fri-
is, bød Helge Sander velkom-
men. Der var store forventnin-
ger til at høre hvad ministeren 
havde med i gaveposen, som 
hun udtrykte det, men mini-
steren var dog selv hurtig til at 
nedtone forventningerne. Uni-
versiteterne har allerede fået 
store gaver med gode studie-
vilkår og forøgede bevillinger 
som når op på 18 milliarder 
kroner i 2007, sagde han. 

Han understregede at han 
ikke havde nogen overordnet 
dagsorden for dialogmødet, 
men udelukkende kom for at 

høre hvad de studerende hav-
de på hjerte. Oplægget gav ud-
tryk for at politikerne og uni-
versitetsverdenen er på sam-
me side i visionen om et uni-
versitet i verdensklasse, som 
det hedder sig i en efterhån-
den udtrådt formulering, men 
at de studerende i høj grad har 
et medansvar for at denne visi-
on lykkes.

Fri eller strategisk forsk-
ning
Første opponent var forman-
den for Studenterrådet, David 
Salomonsen. Han var ikke 
overraskende ganske uimpo-
neret af Helge Sanders gave-
pose. 

»Som de siger på Teologi, så 
er der kun én der kan skabe 
noget ud af ingenting – og det 
er ikke én i universitetsverde-
nen!«, sagde han og hævdede 
at universiteterne oplever et 
stigende økonomisk pres. Det 
er sandt at der er blevet bevil-
get flere penge, men der er og-
så kommet flere studerende og 
tilskuddet per studerende er 
derfor faldet. 

Han henviste til tal fra Rek-
torkollegiet som viser at uni-
versiteterne har fået ti procent 
færre penge at lave uddannel-

se for inden for de sidste ti år. 
»Desuden er der kommet en 

højere grad af ministeriel sty-
ring hvor stadig flere af uni-
versitetets midler er øremær-
ket. Og hvis der virkelig er 
kommet flere penge til uddan-
nelse, så vil jeg da foreslå at vi 
går ud og leder efter dem, for 
de studerende oplever en an-
den virkelighed«, sagde David 
Salomonsen og fremhævede 
skæve undervisningstimer og 
mindre personlig vejledning 
som nogle af symptomerne på 
nedskæringer.

Nyttesløs diskussion
Helge Sander havde forventet 
dette angreb og var ikke sen til 
at samle tråden op og køre det 
tunge skyts i stilling. 

»Jeg har stor forståelse for 
jeres situation, men hvis I ikke 
kan dokumentere jeres påstan-
de, kan I i det mindste bruge 
ministeriets beregninger«, sag-
de Sander og bevægede sig ud 
i den sump af tal som har om-
gærdet diskussionen om ned-
skæringer på universiteterne i 
nogen tid. 

»Pengene er fosset ind i uni-
versiteternes kasser«, hævdede 
han og afviste samtidig at der 
er sket en ændring i ministeri-

ets prioritering i forhold til 
strategisk forskning og at den 
frie forskning skulle være i fa-
re.

Rektor Ralf Hemmingsen 
forsøgte at gyde olie på de op-
rørte vande. Som medlem af 
Rektorkollegiet gav han Stu-
denterrådet ret i at der inden 
for de sidste ti år er blevet skå-
ret ti procent af taxametrene, 
men han medgav samtidig at 
nedskæringerne inden for de 
seneste fem år har været mar-
ginale. Det var dog ikke nok til 
at afslutte diskussionen mel-
lem David Salomonsen og Hel-
ge Sander, og det blev hurtigt 
tydeligt at tal og statistikker 
kan tolkes vidt forskelligt, og 
at det efterfølgende talmudder 
kan være trægt at komme ud 
af. 

Det gjorde en filosofistude-
rende opmærksom på. For-
skellen mellem de studerendes 
virkelighed og ministeriets tal 
er så stor at den gør diskussio-
nen nyttesløs, mente han og 
spurgte i stedet ministeren 
hvordan han ville sikre sig at 
fagligheden i uddannelserne 
ikke blev forstyrret af politi-
kernes og virksomhedernes 
krav. 

»For mit vedkommende for-

søger jeg at blande mig så lidt 
som muligt i det faglige«, sva-
rede Helge Sander og fortsat-
te: 

»Men hvis jeg må have lov at 
være lidt uforskammet, så vil 
jeg bede jer huske på at uni-
versitetets midler kommer fra 
skattepengene. Derfor kan vi 
tillade os at forvente nogle re-
sultater som både den offentli-
ge og den private sektor får 
glæde af«.

Frygt for brugerbetaling
Blandt tilhørerne var der en 
udbredt enighed om at både 
mængden og kvaliteten af un-
dervisningen er dalende, og at 
oplevelsen af nedskæringer 
har medført bekymring for 
indførelse af brugerbetaling 
mod universiteternes vilje. 

En jurastuderende kom med 
et konkret eksempel fra sit stu-
die hvor private firmaer er be-
gyndt at tilbyde ekstra under-
visning. Vel at mærke til de 
der har råd til at betale for det. 
Regeringen har afvist at bru-
gerbetaling er på vej på dan-
ske universiteter, men hun op-
fordrede regeringen til at sen-
de et klart signal ved at lave en 
lov mod brugerbetaling som 
man har gjort i Norge. Viden-

skabsministeren afviste og 
sagde at der allerede var lov-
givning på området. Han for-
sikrede endnu en gang om at 
brugerbetaling ikke er på rege-
ringens dagsorden.

Flere i salen gav også udtryk 
for at kommunikationen mel-
lem ministeriet og universite-
tet generelt er for dårlig, og en 
studievejleder fra Statskund-
skab opfordrede Helge Sander 
til at inddrage de studerende i 
processerne omkring effektivi-
sering af studievejledningen. 

Inden Helge Sander fortrak 
til et møde med universitetsle-
delsen bag lukkede døre, invi-
terede han adskillige gange de 
studerende til møde i minister-
kontoret. Når som helst Stu-
denterrådet har lyst til et mø-
de, kan de få det, sagde han. 

»Og hvis I har nogle andre 
tal end jeg har, så ændrer vi 
selvfølgelig i finansloven«, lød 
den småspydige afskedssalut. 

Mistillid til minister

Universitetet er ikke udsat for nedskærin-
ger, og den frie forskning er ikke truet,  
lød det beroligende fra Helge Sander (V) 
under hans besøg på Københavns Univer-
sitet. De studerende var mildest talt ikke 
enige og fandt en stor forskel mellem  
deres virkelighed og ministerens tørre tal.

Hvad fik du ud af dialogmødet med Helge Sander?

Joachim Skovgaard Kristensen, 

studerer teoretisk fysik

»Jeg blev ikke klogere af taldiskus-

sionen med ministeren. Ellers 

handlede det mest om dårligt stu-

diemiljø hvilket vi også oplever på 

NAT. Fra vores synspunkt er en 

procent til offentlig forskning som 

der lægges op til i Barcelona-mål-

sætningen, i forvejen ikke nok, så 

selv om ministeren mener at der 

ikke bliver skåret i budgetterne, så 

er der ikke penge nok.« 

Christian Bigom, studerer jura

»Ikke noget. Det var spændende, 

men også lidt omsonst. Der er alt 

for langt fra vores virkelighed til 

Helge Sanders tal. Det var en død 

diskussion fra starten. Jeg tror mø-

det hovedsageligt havde signal-

værdi for Helge Sander, men jeg 

tvivler på at han opnår den. Måske 

blev de studerende bare mere fru-

strerede end de var i forvejen.« 

Mette Marbæk, studerer teologi

»Jeg fik ikke noget nyt med hjem. 

Det var bare endnu en bekræftelse 

af at Sander bruger absolutte tal 

når vi andre snakker om procenter, 

for eksempel med hensyn til taxa-

meterpengene. Jeg manglede også 

nogle afklaringer i forhold til plads 

og forskningsfrihed på universite-

tet. Der var mange interne KU-

ting, men det var godt at ministe-

ren hørte de studerendes frustrati-

oner. Der var bare for kort tid.«

TALKRIG – Studenterrådsfor-

mand David Salomonsen trak 

Helge Sander ud i en diskussion 

om forskningsfrihed og ned-

skæringer på universitetet  

under videnskabsministerens 

dialogmøde med de studerende 

på KU.
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NOBELS FREDSPRIS

Af Ida Scheibye-Alsing

»Skal vi have champagne?« 
blev der hvisket på gangene på 
Kemisk Institut da det blev of-
fentliggjort hvem Nobels 
fredspris i år gik til. »Har I hørt 
at Ole John har fået nobelpri-
sen?« fnisede de studerende.

Den er god nok. Professor 
Ole John Nielsen har del i det-
te års fredspris. Nobelkomite-
en har nemlig gjort det klart at 
prisen går til alle de forskere 
der gennem årene har bidra-
get til FN’s klimapanel IPCC’s 
videnskabelige rapporter. Og 
Ole John Nielsen har været 
med-hovedforfatter til et af ka-
pitlerne i en af disse rapporter. 

»Alle kemikere drømmer om 
at få Nobelprisen i kemi, det er 
det ultimative. Derfor blev der 
gjort lidt grin med mig. Men 
hvis ikke man kan tage det, 
skal man ikke arbejde med 
studerende,« siger Ole John 
Nielsen. På opslagstavlen i 
hans kontor hænger en ud-
skrift af en såkaldt personlig e-
mail fra Al Gore – en mail som 

omkring 2500 andre forskere 
også har fået. Blandt dem er 
professor John R. Porter fra 
Det Biovidenskabelige fakul-
tet. 

»Jeg var rystet, for det kom 
fuldstændig uventet at IPCC 
fik prisen. Men det var et dej-
ligt chok, og jeg vil aldrig 
glemme den fredag hvor det 
blev offentliggjort,« siger John 
R. Porter, som har arbejdet for 
FN’s klimapanel siden 1995. 
Han har bidraget til de viden-
skabelige rapporter fra 1997 
og 2007. På 2007-rapporten 
var han både bidragyder til to 
kapitler og ’expert reviewer’ 
hvilket vil sige at han gennem-
læste og godkendte andre for-
skeres bidrag.

Det er videnskab – ikke 
politik
»Det er en meget stor ære for 
alle os forskere der har arbej-
det frivilligt og hårdt for IPCC. 
Vi har ikke tjent en krone. Det 
er vigtigt at lægge mærke til at 
prisen blev givet til IPCC og Al 
Gore i den rækkefølge. Det var 
altså primært forskernes pris,« 
pointerer John R. Porter. Men 

han er også glad for den ind-
sats Al Gore har gjort for at 
bringe budskabet om menne-
skeskabte klimaændringer 
frem til verdens befolkning. 

»Han har været en stor nok 
profil til at kunne gøre det, og 
han har spillet en vigtig rolle,« 
siger John R. Porter. Fredspri-
sen er fortjent, mener både 
han og Ole John Nielsen.

»Hvis Bangladesh bliver 
oversvømmet, så er der hund-
red millioner mennesker der 
skal finde et nyt sted at bo, og 
det kommer ikke til at gå stille 
for sig. Hvis folk bliver truet på 
deres eksistens, så fører det al-
tid til krig. Derfor kan man 
med god ret sige at det er helt 
relevant at give fredsprisen til 
IPCC og Al Gore,« siger Ole 
John Nielsen. Han tilbageviser 
samtidig de kritiske røster som 
siger at IPCC er en politisk or-
ganisation.

»Det er en misforståelse at 
IPPC driver politik. IPPC frem-
lægger videnskabelige fakta og 
siger hvad der vil ske hvis man 
gør dette eller hint. IPCC for-
tæller ikke hvad man skal gøre 
ved klimaændringerne,« fast-

slår Ole John Nielsen. 
Forskere skal i det hele taget 

holde sig til videnskaben og ik-
ke finde sig i at politikere for-
drejer og udnytter deres forsk-
ning til at drive politik, mener 
Ole John Nielsen.

»Det er vigtigt at man som 
forsker drager en fin, men klar 
linje mellem det at fremlægge 
facts og det at drive politik. 
Det er også den rolle universi-
tetet bør spille. Vi bør være 
rigtig uafhængige af det politi-
ske. Det er meget vigtigt at ha-
ve en slagkraftig information 
som kan sørge for at de offent-
lige debatter bliver drevet på 
et faktabaseret grundlag.« 

Skæv debat
Når det kommer til den offent-
lige debat, så står de videnska-
belige fakta om klimaforan-
dringerne ikke klart nok. Det 
skyldes blandt andet at medi-
erne fokuserer på konflikter, 
mener Ole John Nielsen.

»Man tager typisk en klima-
forsker og sætter vedkommen-
de op mod en der er uenig. Det 
giver et indtryk af en fifty-fifty 
situation. Det giver et fordrejet 

billede. I den seneste IPCC-
rapport slås det fast at de for-
øgelser vi ser i temperaturer-
ne, med 90 procents sandsyn-
lighed er menneskeskabte. Der 
er altså kun ti procents chance 
for at forskerne tager fejl. Men 
man kan altid finde en eller 
anden der vil stille sig op og si-
ge forskerne imod.« 

En anden grund til at for-
skernes resultater stadig bliver 
betvivlet i den offentlige de-
bat, kan være frygt, mener 
John R. Porter.

»Løsningerne på klimaæn-
dringerne kræver forandring 
af vores liv. Det kan virke 
skræmmende og få den enkel-

Fakta: Hvad er IPCC?
IPCC står for ‘Intergovernmental Panel on Climate Change’. 

På dansk bliver det kaldt FN’s klimapanel. Tusindvis af for-

skere fra mere end hundrede lande har siden oprettelse i 

1988 bidraget til videnskabelige rapporter om jordens klima. 

Forskerne får ikke honorar for deres arbejde, men må nøjes 

med æren som løn.

Klimaforskning for fred
Æren for Nobels fredspris i år tilfalder også forskere på Københavns Universitet, 
blandt andre Ole John Nielsen fra Naturvidenskab og John R. Porter fra Bioviden-
skab. Begge professorer er stolte over prisen og mener at den er helt fortjent

FOTO: POLFOTO

te til at tænke på hvad det for 
eksempel vil kræve at nedsæt-
te vores CO2-udslip.« Det er 
blandt andet her Al Gore har 
hjulpet med at gøre det mere 
forståeligt hvad klimaændrin-
gerne vil komme til at betyde i 
fremtiden, mener han.

»IPCC’s fokus har ændret sig 
fra at handle om klimaændrin-
gernes konsekvenser til nu at 
handle om mulige løsninger. 
Det er også den vej arbejdet 
kommer til at gå nu,« siger 
John R. Porter.

Ida Scheibye-Alsing er free-
lance-journalist

ADVARSELSLAMPER – 
Jordklodens gletchere som den-

ne  i Grønland smelter hurtigere 

end forskerne havde forudset. 

Vi har ti år til at få udslippet af 

CO2 under kontrol hvis vi skal 

undgå en katastrofe, mener 

Kim Carstensen, generalsekre-

tær for WWF.
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T-SHIRTISME

Af Kristoffer Holm Pedersen

Det er ikke hver dag man har to terrorsigtede 
gæster til kaffe i sin dagligstue. Men det er lige 
præcis hvad jeg har i dag.

Men som de sidder der, Bobby og Maria, med 
hver deres kaffekop, er det svært at tro at de er 
anklagede i en terrorsag der potentielt kan sen-
de dem hver ti år i fængsel. De er rolige og af-
slappede og ligner slet ikke terrorister, men fak-
tisk til forveksling det de er: (næsten) helt al-
mindelige KU-studerende.

Men også kun næsten. For det er vist ikke 
mange studerende der har oplevet at have PET 
og Justitsminister Lene Espersen efter sig. Men 
det er lige præcis hvad Bobby og Maria har haft 
siden januar sidste år hvor de sammen med fem 
venner besluttede at starte T-shirtfirmaet Figh-
ters + Lovers. Trøjerne som de solgte, var egent-
lig helt almindelige bortset fra den detalje at de 
reklamerede for de væbnede oprørsgrupper 
FARC og PFLP på brystet. For hver solgt T-shirt 
gik en del af overskuddet til at bygge en radio-
station til FARC i Colombia og et trykkeri til 
PFLP i Palæstina. Men da både FARC og PFLP er 
på EU’s terrorliste mente justitsminister Lene 
Espersen at den støtte var ulovlig, og derfor har 
hun slæbt Fighters + Lovers i retten for overtræ-
delse af terrorismeparagraffen.

Så på trods af den afslappede stemning går 
der ikke mange minutter af vores samtale før 
alvoren melder sig. Allerede inden interviewet 
går i gang, har Bobby og Maria betinget sig at 
de gerne vil se det færdige resultat inden det 
kommer i avisen. Anklageren i sagen mod dem 
læser nemlig alt hvad de udtaler til pressen for 
at bruge det i retssagen, fortæller de.

Og så er Bobby og Maria for øvrigt slet ikke 
deres rigtige navne. Dem vil de ikke have frem 

af hensyn til deres familier – og af hensyn til de 
venner og bekendte i Colombia og Palæstina 
hvis liv kan komme i fare hvis de kædes sam-
men med terrormistænkte.

Okay. Hvis ikke det stod klart før, så gør det 
det nu: Det er alvor det her.

»Skal vi begynde?« spørger Bobby.

Retten til væbnet modstand
Hvis man vil fortælle Bobby og Marias historie, 
kan man begynde flere steder.

Fx kan man begynde helt tilbage i 1993 hvor 
gymnasievennerne Bobby og Maria i stedet for 
den obligatoriske studietur til Rom og dannel-
sesrejsen til Sydøstasien vælger at rejse til Bal-
kan som humanitære nødhjælpsarbejdere idet 
den jugoslaviske borgerkrig har sat halvøen i 
brand.

Man kan også begynde den ni år senere, i 
2002, i de besatte områder i Palæstina. Det er 
her i rodet efter den fallerede ’Køreplan for 
Fred’ at den nu 26-årige KU-lægestuderende 
Maria ret usædvanligt bruger fem måneder af 
sit studie på at arbejde på mobile klinikker på 
Vestbreden og i Gaza. Under opholdet oplever 
hun den israelske hærs hårdhændede metoder 
over for den palæstinensiske civilbefolkning på 
sin egen krop.

Eller man kan begynde historien omtrent 
samtidigt, men på den anden side af jorden, 
hvor Bobby arbejder på en dokumentarfilm i 
Colombias hovedstad Bogotas slum. I filmen 
følger Bobby et teaterprojekt for Bogotas unge, 
der pludselig bliver afbrudt fordi regimets 
dødspatruljer slår til mod teatrets lidt for kriti-
ske unge. Sådan ser Bobby med egne øjne hvor-
dan Colombias regering håndterer anderledes 
politisk tænkende.

Historien kan startes mange steder. Men lige-
gyldigt hvad fortæller den det samme: Nemlig 
hvordan det personlige møde med undertryk-

kelse og tyranni vækker en stærk følelse af uret-
færdighed hos Bobby og Marias. Og hvordan 
det fører til en forståelse for og en accept af et 
folks ret til at gøre væbnet modstand. I Palæsti-
na, Colombia eller hvor som helst.

Som Maria udtrykker det efter at have fortalt 
om sine oplevelser i Palæstina:

»Jeg fandt ud af at det at gøre modstand mod 
undertrykkelse er en ret der skal beskyttes. At 
sige at fx palæstinenserne ikke har ret til det, er 
det samme som at sige at vi herhjemme ikke 
havde ret til at gøre modstand mod den nazisti-
ske besættelse under Anden Verdenskrig. Den 
ret kan man ikke fratage folk.«

Terror eller modstandskamp? 
Netop retten til væbnet modstand er det helt 
centrale i Bobby og Marias retssag. For hvornår 
er en oprørsgruppe egentlig en legitim mod-
standsbevægelse, og hvornår er den en terror-
organisation? Og i hvilken kategori finder man 
PFLP og FARC?

Grunden til at Fighters + Lovers blev anklaget 
for støtte til terror i første omgang, er som 
nævnt at både FARC og PFLP befinder sig på 
EU’s liste over terrororganisationer. Men det er 
faktisk ikke i sig selv et juridisk gyldigt argu-
ment for at de dermed udøver terror, blev sa-
gens anklager og forsvarer ret hurtigt enige om. 
Hvem der kommer med på den terrorliste, er 
nemlig i høj grad betinget af EU’s alliancer og 
venner og fjender i det internationale politiske 
spil.

Så derfor gik anklagerens opgave ret hurtigt 
fra at vise at Fighters + Lovers har solgt T-shirts 
med FARC’s og PFLP’s logoer på (hvilket ingen 
benægter at de har), til at vise at det rent fak-
tisk er ulovligt at støtte dem. Og om det er ulov-
ligt, afhænger af om FARC og PFLP fører mod-
standskamp eller terrorvirksomhed.

For at kunne afgøre det, må retten først afgø-

» Jamen jeg har ikke gjort noget galt. 
Jeg har bare pakket nogle T-shirts.  
Og det er jo helt absurd at jeg står til ti 
års fængsel for det.« – Maria

 

Feature

» Jeg har helt sikkert en anden  
definition af terrorisme end Lene 
Espersen, men jeg synes da ikke  
hun skal i spjældet«. – Bobby

 

To studerende fra Københavns Universitet står tiltalt for  
terrorisme i Københavns Byret. Deres forbrydelse: de har solgt 
T-shirts med logoer af kendte oprørsbevægelser på brystet og 
formidlet overskuddet videre til bevægelserne. Dømmes de 
kan de risikere op til ti års fængsel.

Terrorister eller  frihedskæmpere?

Maria og Bobby er opdigtede navne.  
Personernes rigtige navne er kendt  
af redaktionen.



re to ting: For det første legitimiteten ved de re-
gimer som FARC og PFLP retter sig imod. Og 
for det andet om de metoder de bruger, er ac-
ceptable i forhold til målet og ikke retter sig 
mod uskyldige, men mod myndigheder. 

Med andre ord skal Københavns Byret reelt 
afgøre om Israels besættelse af de palæstinensi-
ske områder der har de første tyve FN-resoluti-
oner imod sig, er legitim, og at man derfor ikke 
må yde modstand imod den. Og dernæst om re-
gimet i Colombia som har en lang historie af 
politisk undertrykkelse og vold bag sig, er en le-
gitim, demokratisk stat som man heller ikke må 
gøre modstand imod. 

Unægtelig noget af en mundfuld for en sim-
pel byret.

Vi må godt skyde igen
Men når det er sagt, så er der dog, terrorliste el-
ler ej, næppe tvivl om at hverken FARC eller 
PFLP hører til Guds bedste børn. Det kræver det 
ikke mere end et par hurtige søgninger på net-
tet for at finde ud af.

Ifølge flere uafhængige menneskerettigheds-
organisationer finansierer FARC nemlig hoved-
sagelig sin kamp mod den colombianske rege-
ring ved beskatning af kokainsalg og kidnap-
ninger. Og PFLP har siden 1967 stået bag sne-
sevis af flykapringer, bortførelser og bomber 
mod såvel militære som civile mål i hovedsage-
lig Palæstina, men indtil 1978 også i Israel og 
Europa.

Og selvom de fleste nok køber at der er en 
endda meget uklar gråzone mellem terrorisme 
og modstandskamp, hvordan kunne Bobby og 
Maria så få sig selv til at støtte organisationer 
der bærer sig sådan ad? For pengene fra Figh-
ters + Lovers gik jo til FARC og PFLP.

»Jo, men hvad gik de penge til? En radiostati-
on i Colombia og et plakatværksted i Palæstina. 
Det er det der er terrorisme set med Lene Esper-

sens øjne. Og jeg kan ikke få ind i hovedet hver-
ken hvordan T-shirtene, radiostationen eller 
plakatværkstedet kan være terrorisme. PFLP er 
altså et lovligt parti i Palæstina. Borgmesteren i 
Betlehem er PFLP-medlem og valgt af befolk-
ningen,« siger Bobby der heller ikke køber på-
standene om PFLP og FARC’s ugerninger så let.

»Både FARC og PFLP har forsøgt at benytte 
de små demokratiske sprækker der er i deres 
lande. Men hvis man finder alle muligheder for 
demokratisk indflydelse lukkede, kan jeg godt 
forstå hvis man vælger at besvare den vold man 
bliver udsat for, med vold,« siger han og fort-
sætter:

»FARC stillede fx op til de demokratiske valg 
i Colombia engang i 80’erne under navnet 
Unión Patriótica, og de fik valgt både borgme-
stre og parlamentsmedlemmer. Men alle deres 
præsidentkandidater, flertallet af parlaments-
medlemmerne og de fleste af deres borgmestre 
blev myrdet af hærens dødspatruljer. Ifølge den 
Interamerikanske Menneskerettighedsdomstol 
er over tusind af partiets medlemmer blevet 
myrdet. Så jeg kan godt forstå at FARC siger at 
så længe det fortsætter, så må vi også godt sky-
de igen. Det kan jeg godt stå inde for.«

Og for at slå pointen helt fast:
»Krig er dårligt. Det synes vi også. Og i krig 

bliver der begået fejl, og det gælder selvfølgelig 
også PFLP og FARC. Men derfor kan man jo ik-
ke kalde folk terrorister,« siger Bobby.

Ulovligt at være uenig
Men hvorfor er den så vigtig, denne ret til at de-
finere hvem der er terrorister, og hvem der er 
modstandsfolk? Det er den, siger Bobby og Ma-
ria, fordi den har videre konsekvenser end bare 
spørgsmålet om terrorisme.

»I virkeligheden er det ret simpelt: Denne sag 
handler om vores ret i Danmark til at være 
uenig med regeringen. Det er helt grundlæg-

gende for et demokrati at det skal være tilladt 
at have en anden mening end regeringen. Men 
hvorfor fanden er det så lige pludselig blevet 
sådan at man kan smide folk i spjældet bare for-
di de har nogle andre nuancer i deres definition 
af terror? Jeg har helt sikkert en anden definiti-
on end Lene Espersen, men jeg synes da ikke 
hun skal i spjældet,« siger Bobby der efterhån-
den har fået talt sig godt varm. 

»Lene Espersen har gjort spørgsmålet om ter-
rorisme sort/hvidt, og det har det ikke været 
før. Før har det fx været i orden at støtte ANC 
og de sorte sydafrikaneres væbnede kamp mod 
apartheid, en kamp der jo også inkluderede 
bombeattentater og lignende. Men lige pludse-
lig er det noget man risikerer fængsel for. Det 
Lene Espersen har gjort, er at hun siger at alle 
må mene hvad de vil, undtagen når det gælder 
udenrigspolitikken hvor et andet syn på en kon-
flikt end regeringens er en forbrydelse. I hendes 
iver efter at ’please’ USA er hun ligeglad med 
om vi taler om torturstater som Israel og Co-
lombia: så længe de bakker op om USA’s kurs, 
er de gode, og dem som de undertrykker og 
som yder modstand, de er onde. Og den logik 
køber jeg ikke.«

»For mig drejer det sig også om den gamle 
tradition for solidaritet som især venstrefløjen 
har haft i Danmark,« siger Maria. »Solidaritet 
var fx at sige til de sorte der kæmpede imod 
apartheid, at vi er med jer, I er ikke alene. Jeg 
tror slet ikke man kan begribe hvad det betød 
for dem at vide at der var folk rundt omkring i 
verden der syntes at deres sag var retfærdig. Og 
det er den ret til at vise solidaritet med folk der 
prøver at ændre deres verden til noget mere de-
mokratisk og retfærdigt, der er ved at blive fra-
taget os. Og det er enormt vigtig for mig, på 
trods af hvad Lene Espersen mener, at jeg kan 
få lov til at forholde mig solidarisk over for folk 
jeg synes kæmper en sag som er retfærdig.«
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Terrorister eller  frihedskæmpere?
ANKLAGEDE – Bobby og 

Maria udenfor Københavns By-

ret hvor de sammen med fem 

andre er anklagede i en terror-

retssag der kan koste dem op til 

ti års fængsel. De har lavet T-

shirts. Justitsministeren kalder 

det terror.

FOTO: SØREN HARTVIG

>



�    UNIVERSITETSAVISEN 13 ·  2007

Bobby nikker energisk: 
»I Danmark har vi nogle politiske friheder 

som er knyttet til demokrati, som betyder utro-
lig meget, og som er vigtige. De er ikke bare 
dumpet ned fra himlen, de er et resultat af det 
som vi har villet i det her land: og det var at ha-
ve demokratiske friheder, det var at have de-
mokrati, det var at have retten til at være uenig. 
Og hvis ikke vi passer på de ting, så forsvinder 
de, og de er ved at forsvinde på det her område 
med hele terrorlovgivningshysteriet. Og det er 
her vi har sagt at hvis vi kan give et lille bidrag 
til den debat og gøre opmærksom på glideba-
nen, så fedt: så er vi med til at få banket de T-
shirts af sted og gjort det til en sag.«

Enige med anklageren
Og så er vi faktisk tilbage ved T-shirtene der 
startede det hele. Hvad var egentlig Bobby og 
Marias arbejde med dem, og som fik dem i poli-
tiets søgelys?

»Jeg har skrevet teksterne der lå på hjemme-
siden sammen med trøjerne,« forklarer Bobby.

»Og jeg har lavet praktisk arbejde – pakket T-
shirts og sådan,« siger Maria. 

Og Bobby fortsætter:
»Det er det vi har lavet, og det er det vi er til-

talt for. Til Maria siger anklageren: du har 
smidt T-shirts ned i en papkasse og sendt den af 
sted. Og det har hun jo. Og til mig siger ankla-
geren: Bobby, du har skrevet det og det og ud-
talt dig på BBC om det og det. Og jeg siger: ja, 
det er rigtigt, men det er der ikke noget ulovligt 
i.«

Så I benægter ikke jeres handlinger?
»Overhovedet ikke. Det er der ingen grund 

til. Og der er heller ikke foregået noget skjult el-
ler hemmeligt. Alt hvad vi har lavet, er foregået 
åbent og har været offentligt tilgængeligt på vo-
res hjemmeside. Vi har lavet nogle T-shirts, og 
kunderne der købte T-shirtene, vidste at de ved 

at købe dem var med til at give en lille hånds-
rækning til en radiostation og et plakatværk-
sted. Der er i virkeligheden ikke en brik som vi 
er uenige med anklagemyndigheden om. Over-
hovedet ikke. Andet end at vi siger at friheds-
kamp ikke er terrorisme,« siger Bobby.

Men selvom I er enige med anklageren om næ-
sten alt, er I så alligevel ikke nervøse for udfaldet 
af retssagen? Det er immervæk ti år i spjældet vi 
snakker om.

»Jamen, jeg har ikke gjort noget galt. Jeg har 
bare pakket nogle T-shirts. Og det er jo helt ab-
surd at jeg står til ti år bare på grund af det,« si-
ger Maria.

Men vidste I godt at I var på kant med terrorlo-
ven da I begyndte at sælge de T-shirts?

»Jeg tænkte: den her terrorlov er farlig for 
demokratiet. Demokratiet er vigtigere end lo-
ven. Og det er vigtigt at sætte loven og dens 
konsekvenser til debat. Jeg mener heller ikke at 
vi har gjort noget ulovligt. Men hvis det viser 
sig at det er ulovligt at være uenig med den sid-
dende regering… jamen så er det bare en an-
den snak om hvad det vil sige at gøre noget 
ulovligt,« siger Bobby, og Maria giver ham ret.

»Det er jo ikke fordi tingene har ændret sig, 
andet end politisk. Det er jo ikke sådan at FARC 
og PFLP lige pludselig gør noget nu som de ikke 
har gjort før der var nogen der fandt på de her 
terrorlister. Virkeligheden har ikke ændret sig, 
men der er nogle politiske dagsordener som har 
ændret sig,« siger hun

Men er I ikke i tvivl om I vinder? 
»Lene Espersen har ikke rejst den her sag for-

di hun regner med at tabe. Hun regner med at 
vinde, og hun må jo vide et eller andet om rets-
systemet når hun nu er chef for det. Men det er 
jo en politisk sag, ikke en juridisk. Så hvis vi 
vinder i byretten i november, vil det da være 
mærkeligt hvis ikke justitsministeren bestem-
mer sig for at hun gerne vil anke sagen. Og så 

fortsætter den. Sagen har kørt siden marts sid-
ste år hvor vi lige siden har haft den hængende 
over os.«

Flere farver T-shirts
Og det er det sidste vi skal tale om denne efter-
middag. For bortset fra det ubehagelige i at bli-
ve anholdt, at få ens personlige papirer og com-
puter beslaglagt, få taget DNA-test, fotos og fin-
geraftryk, være til afhøring i politiets drabsaf-
deling (på grund af sagens terrorkarakter) og få 
sin telefon aflyttet og sine mails åbnet, hvordan 
er det så at have en så alvorlig anklage hængen-
de over hovedet? 

»Jeg synes det er nederen i forhold til studiet. 
En terrorretssag er fast arbejde, 40 timer om 
ugen, hvor man forbereder sagen og forholder 
sig til anklagerens papirer og så videre. Uden 
løn. Så jeg kommer ikke til at gå til eksamen i 
dette semester. Og jeg ved ikke hvordan man 
forklarer det til SU-kontoret at man har brug 
for ekstra klip fordi man står tiltalt for terror,« 
siger Bobby og griner. 

»Men der er én ting der går mig på. Jeg synes 
terrorisme er modbydeligt. Og det er meget, 
meget ubehageligt at blive peget ud som en der 
synes at sådan noget er fedt. Det er urimeligt og 
ubehageligt. Jeg ved jo ikke hvad du tænker. 
Måske tænker du: okay, det er bare en totalt ky-
nisk terror-lover der sidder der. Eller også at jeg 
er et dybt naivt fjols. Og de tanker om hvad an-
dre mennesker tænker om mig, får jeg hver 
dag,« siger Bobby der dog fortrinsvist oplever 
støtte og opmuntring fra venner, læsemakkere 
og studiekammerater. 

Men Bobby og Maria har også fået støtte fra 
en lidt mere uventet kant.

»Der er noget der hedder Horserød-Stutthof 
Foreningen, som er en forening for dem der 
overlevede KZ-lejrene i Anden Verdenskrig og 
deres pårørende. De har henvendt sig til os og 

» Jeg tænkte: den her terrorlov er 
farlig for demokratiet. Demokratiet 
er vigtigere end loven. Og det er 
vigtigt at sætte loven og dens  
konsekvenser til debat.« – Bobby 

 

» Jeg forsømmer også mine studier, 
og det har jeg det ikke nødvendigvis 
godt med. Men ellers har jeg det  
fint, selvom det er en meget mystisk  
situation at være i, for det er jo en 
vild anklage.« – Maria

REVOLUTION – Det er støtte 

til oprørsorganisationerne FARC 

i Colombia og PFLP i Palæstina 

der har fået justitsministeren til 

at anlægge sag mod Bobby og 

Maria. Organisationerne står på 

EU’s terrorliste. Men er deres 

kamp gemen terrorisme eller le-

gal modstandskamp?
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sagt: Det I gør, det kan vi godt forstå, fordi det 
er det samme vi var ude for; vi blev også kaldt 
for terrorister dengang under krigen. Og selv-
om de to situationer slet ikke kan sammenlig-
nes, har det betydet rigtig meget,« fortæller 
Bobby.

Retssagen sætter også sine spor hos Maria, 
fortæller hun.

»Jeg forsømmer også mine studier, og det har 
jeg det ikke nødvendigvis godt med. Men ellers 
har jeg det fint, selvom det er en meget mystisk 
situation at være i, for det er jo en vild anklage. 
Jeg synes det er helt absurd at jeg skulle være 
terrorist. Og jeg ville selvfølgelig foretrække ik-
ke at sidde i retten end at sidde der,« siger hun.

»Men at the end of the day er det værd at tage 
den her slåskamp,« bryder Bobby ind.

»Ja, for hvad er alternativet? At leve i et land 
hvor andre fortæller os hvad vi må mene og si-
ge? Det er selvfølgelig lidt langt ude, men alli-
gevel: Nu kan jeg lige pludselig ikke mene at 
PFLP fx er en legitim modstandsbevægelse. Jeg 
kan ikke sige det, og jeg kan ikke lave en T-shirt 
hvor jeg skriver det uden at risikere at blive an-
klaget for terrorisme. Det er da en ret vigtig dis-
kussion at tage om det kan være rigtigt. Og jeg 
ville gøre det igen,« siger Maria med et fast blik 
i øjnene.

Virkelig? Er der slet ikke noget I ville have gjort 
anderledes?

Bobby og Maria sidder og tænker sig om. Så 
lyser Bobbys ansigt op i et smil.

»Jo, jeg ville nok have lavet nogle flere farver 
T-shirts. Vi havde kun tre: mango, fuchsia og 
hvid,« siger han med en grimasse der signalerer 
modekenderens afsky.

»Ja, og det gik altså bare ikke så godt til blege 
danskere,« griner Maria.

khpe@adm.ku.dk

PFLP
PFLP står for Popular Front for the Liberation of Palestine. Organisationen 

blev specielt kendt i de vestlige medier efter nogle højtprofilerede flykaprin-

ger og – bombninger af blandt andet israelske, amerikanske og svejtsiske fly i 

slutningen af 60’erne og op gennem 70’erne. Siden 1978 har PFLP afsværget 

brug af terror og angreb uden for Palæstina. 

PFLP udgjorde længe hardliner-fløjen i PLO – den palæstinensiske paraplyor-

ganisation – og har konsekvent modsat sig en to-statsløsning mellem palæsti-

nensere og israelere. I stedet kæmper PFLP for én stat med arabisk identitet 

hvor jøder er velkomne til at leve med samme rettigheder som ethvert andet mindretal.

I 2006 fik PFLP 4,2 % af stemmerne ved det palæstinensiske selvstyrevalg. Organisationen, der er erklæret sekulær, hen-

ter traditionelt sine støtter hos den veluddannede palæstinensiske middelklasse der modsætter sig den islamisering af 

Palæstina som specielt Hamas står for.

Det var PFLP som den danske Blekingegadebande støttede med pengene fra deres røverier op gennem 80’erne.

FARC 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia blev dannet i 1964 som den 

militære fløj af det colombianske Kommunistparti, men brød med partiet i lø-

bet af 90’erne. Organisationens politiske ståsted er dog stadig erklæret marxi-

stisk-leninistisk.

FARC er gennem årene blevet beskyldt for at finansiere sin væbnede kamp 

gennem narkoaktiviteter og kidnapninger. Det anslås at organisationen står 

bag omkring 200 kidnapninger årligt, og at FARC hvert år indkasserer godt 

300 mio. dollars på den narkotikaskat som de pålægger koka-bønderne i de 

områder de kontrollerer. Dette har fået BBC til at kalde FARC »den rigeste 

oprørsgruppe i verden.«

I løbet af 80’erne og 90’erne forsøgte FARC og den colombianske regering at forhandle en fredsaftale på plads. Det lyk-

kedes imidlertid ikke. I løbet af 80’erne blev FARC’s politiske gren Unión Patriótica udsat for systematiske angreb og 

overgreb af hærens dødspatruljer hvilket fik FARC til at erklære Colombias politiske system for lukket og udemokratisk.

Organisationen tæller i dag mellem 12.000 og 18.000 mænd og kvinder – hvoraf Human Rights Watch vurderer at op til 

30 % under 18 år.

Kilder: Human Rights Watch, BBC, Wikipedia og International Crisis Group.

» Jeg ved ikke hvordan man forklarer 
det til SU-kontoret at man har brug 
for ekstra klip fordi man står tiltalt 
for terror.« – Bobby

 

» Det er enormt vigtig for mig at jeg 
kan få lov til at forholde mig solida-
risk over for folk jeg synes kæmper 
en sag som er retfærdig.« – Maria 

 

FOTOS: POLFOTO
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CAMPUSPLAN

Af Claus Baggersgaard

Regeringen vil have danske 
universiteter i verdensklasse, 
men på Nørre Campus på Kø-
benhavns Universitet gør for-
ældede laboratorier og dårligt 
vedligeholdte bygninger det til 
en kamp at forske og undervi-
se på internationalt niveau.

Universitetets campusplan 
viser at det står specielt dårligt 
til på Panum, H.C. Ørsted-byg-
ningskomplekset og August 
Krogh-bygningen, der alle er 
en del af Nørre Campus. Det 
huser Det Naturvidenskabelige 
Fakultet (NAT), Det Sund-
hedsvidenskabelige 
Fakultet(SUND) og Det Far-
maceutiske Fakultet (FARMA)

Henrik Kudal, driftschef på 
SUND, står med ansvaret for 
at vedligeholde Panum, men 
budgettet rækker langt fra til 
behovet. Han melder om loka-
ler der ikke er blevet malet si-
den bygningen blev taget i 
brug i 60’erne, vandrør med 
udløbsdato for ti år siden, et 
forældet ventilationssystem, 
og beton forvitret helt ind til 
armeringen.

Kæmpe ekstraregning  
truer
Ifølge Henrik Kudal har under-
søgelser, der i sig selv har ko-

stet over en million kroner, af-
sløret at betonarmeringen på 
Panum-bygningen er begyndt 
at ruste. Det er Universitets- 
og Bygningsstyrelsen der har 
ansvaret for den udvendige 
vedligeholdelse af bygninger-
ne, men han frygter at regnin-
gen for at udbedre skaderne 
ender hos fakultetet i form af 
en højere huslejebetaling. Han 
mener at man burde have sat 
ind tidligere da det havde væ-
ret langt billigere hvis man 
havde gjort noget inden beto-
nen var forvitret ind til arme-
ringen. 

Arbejdet med at indrette et 
nyt proteinforskningscenter, 
doneret af Novo Nordisk Fon-
den, i en af de fire forsknings-
bygninger på Panum, har til-
med afsløret at ventilationen 
er forældet. Det er omkring 30 
år gammelt og duer ikke i for-
hold til at drive moderne 
forskning. Ifølge Kudal vil det 
samlet koste 200 millioner 
kroner alene at udskifte venti-

lationen i laboratorierne på 
Panum så han tør slet ikke 
gætte på hvad regningen for 
en gennemgribende renove-
ring af Panum-bygningen ville 
lyde på.  

Også på NAT er forholdene 
utidssvarende. Inventaret er i 
nogle laboratorier helt tilbage 
fra 50’erne og 60’erne, men 
vedligeholdelseschef Bertel 
Dalby Johansen er dog mere 
optimistisk end sin kollega.

»Når du kikker ned over 
bænkene og bordene, er det 
tydeligt at tingene er meget 
slidte. De seneste fem år har vi 
fået midler nok til reparatio-
ner, men den anvendte teknik 
er udgået af markedet, så nu 
er det nødvendigt med en to-
talrenovering, og det er vi alle-
rede begyndt at planlægge ud 
fra,« siger han.

Uacceptable forhold
Manglen på vedligeholdelse 
og penge til investeringer er 
ikke kun af kosmetisk betyd-

ning, slår NAT-dekan Nils O. 
Andersen fast. De gamle labo-
ratorier og den forældede ven-
tilation forhindrer direkte vis-
se typer af forskning.

»Det er helt nødvendigt at 
opgradere laboratoriefacilite-
terne. Især i August Krogh-
bygningen mangler der labo-
ratorier som er godkendt til at 
arbejde med genmodificerede 
organismer, og det forhindrer 
biologerne i at udføre en del 
forskning på internationalt ni-
veau,« siger dekanen. Han til-
føjer at en international evalu-
ering af uddannelsen på Ke-
misk Institut har påpeget at la-
boratoriefaciliteterne er foræl-
dede og uacceptable.

Arbejdsmiljøkoordinator og 
næstformand for Samarbejds-
udvalget på NAT Fritz Buster 
Nielsen er enig at forholdene 
er for dårlige.

»Det er ikke sådan at lofts-
pladerne falder ned, men labo-
ratorierne er bygget til en helt 
anden tid og er ikke fulgt med 

lovgivningen. Vi kan ikke drive 
den forskning der kræves for 
at være et moderne universi-
tet. Det må vi simpelthen ikke 
af hensyn til medarbejdernes 
sundhed, og fordi der kan slip-
pe farlige organismer ud i mil-
jøet,« siger han.

Fortidens synder
Campusplanen påpeger at der 
ikke har været penge til forny-
elser på KU siden 1980, og Ar-
nold Boon, fakultetsdirektør 
på SUND, mener også at situa-
tionen i høj grad er udtryk at 
universitet gennem en lang år-
række havde en stram økono-
mi der ikke tillod store inve-
steringer i bygninger og inven-
tar. 

»Behovet for vedligeholdel-
se har tydeligvis været større 
end midlerne der er blevet af-
sat. Vi har cirka haft en tredje-
del af de nødvendige midler,« 
siger Arnold Boon der nøjes 
med at konkludere at det vil 
kræve et meget stort million-

beløb at rette op på forholde-
ne.

Henrik Kudal, der har været 
driftschef siden 2004, bekræf-
ter at der har været løbende 
besparelseskrav i hans tid. Før-
ste år blev der sparet fem pro-
cent på budgettet, og andet år 
han var driftschef, røg der 
yderligere to procent af bevil-
lingen.

»Vi kan ikke effektivisere os 
ud af det her, så vi bliver nødt 
til at reducere vedligeholdel-
sen i hjørner og kanter hvor 
det generer mindst muligt,« si-
ger han.

Rektor Ralf Hemmingsen er-
kendte på det seneste bestyrel-
sesmøde den 25. september at 
KU ikke selv kan løfte opgaven 
med at renovere sine bygnin-
ger på Nørre Campus. Han fik 
derfor bestyrelsens opbakning 
til at bede staten om hjælp. 
Der venter nu en nærmere 
analyse af det præcise fornyel-
sesbehov, og hvad det vil koste 
at bringe forholdene op på nu-
tidig standard.

NAT-dekan Nils O. Ander-
sen og SUND-dekan Ulla 
Wewer arbejder også sammen 
med rektoratet om at undersø-
ge mulighederne for at finde 
alternativ finansiering fra fon-
de eller lignende.

clba@adm.ku.dk

Nørre Campus forfalder

»Hovedparten af de bygninger KU disponerer over i Nørre Campus, er opført ud fra teknologi, koncepter og bygningslayout fra 

1950’erne og 1960’erne. Det er bygninger som i dag er (på vej til at være) utilstrækkelige og utidssvarende… 

Fast inventar, installationer, laboratorier og anden infrastruktur er generelt nedslidt og utidssvarende, og husenes kapacitet og 

tekniske formåen er maksimalt udnyttet…

Det må fremhæves at universitetets økonomi i en lang periode (1980-2006) ikke har tilladt betydende fornyelser af infrastrukturen 

i de ovennævnte 40-50 år gamle bygningskomplekser på Nørre Campus.«  

Nyheder

Campusplanen om udfordringerne på bygningsområdet
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NEDSLIDT – Panum er blot 

en af bygningerne på Nørre 

Campus der trænger til til en 

meget kærlig hånd. Undersø-

gelser har vist at betonen man-

ge steder er forvitret helt ind til 

armeringen, og laboratorieud-

styret fra 70erne burde for 

længst være udskiftet. 

Det vil mindst 
koste et trecifret 
millionbeløb at 
bringe forholde-
ne op til nutidig 
standard. Beto-
nen forvitrer på 
Panum, og på 
H.C. Ørsted er 
en del af labora-
torierne fra 
1960’erne
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MEDIECIRKUS

Af Tania Maria Johannesen

En valgkamp betyder ikke kun 
travlhed for politikere, spin-
doktorer og journalister. Val-
get betyder også ekstra arbej-
de for ansatte på blandt andet 
statskundskab, film- og medie-
videnskab og de sprogviden-
skabelige fag. Når der skal le-
veres analyser af de seneste 
meningsmålinger, eller af 
hvordan partiernes strategier 
virker, er det ofte de såkaldte 
valgforskere fra KU medierne 
går til. Til hverdag er de fuldt 
beskæftigede med deres un-
dervisning og forskning i em-
ner som dansk politiks histo-
rie, valg, folkeafstemninger, 
politisk kommunikation og 
spin. Men under en valgkamp 
bliver deres viden og teorier 
allemandseje gennem medier-
nes store eksponering.

Overarbejde
Allerede før valget blev ud-
skrevet onsdag i sidste uge, 
sendte Københavns Universi-
tet en liste til samtlige medier i 
landet med navne på en række 
forskere der beskæftiger sig 
med relevante emner i forhold 
til en valgkamp. Og der gik ik-
ke mange minutter fra statsmi-
nisteren havde afsluttet sit 
pressemøde til telefonerne be-
gyndte at kime rundt omkring 
på universitetet. 

Peter Kurrild-Klitgaard er 
professor i statskundskab og 
figurerer på den liste universi-

tetet har sendt ud. Han fik 
over ti opkald fra medierne 
alene i løbet af onsdag efter-
middag. Og torsdag morgen 
ringede de første journalister 
omkring klokken seks, og han 
oplevede med egne ord dagen 
i gennem at blive jagtet af en 
tv-station der ikke ville accep-
tere at han ikke havde tid til at 
stille op til et live-interview 
samme aften.

»En valgkamp er utrolig 
stressende og forstyrrende. 
Det er udmattende. Alt går 
meget hurtigt, og alle vil have 
kommentarer nu og her og for-
venter samtidigt at man kan 
sige noget meningsfyldt og 
sagligt om ethvert emne,« for-
tæller Peter Kurrild-Klitgaard.

Oplevelsen af at et valg gri-
ber ind og forstyrrer det arbej-
de der ellers er planlagt, deler 
han med flere forskerkolleger. 
Blandt andre Mie Femø Niel-
sen der er lektor på Institut for 
Nordiske Studier og Sprogvi-
denskab og forsker i politisk 
kommunikation.

»Vi ved jo reelt aldrig hvor-
når der bliver valg, så det er 
umuligt at tilrettelægge arbej-
det efter det, og derfor får jeg 
pludselig en masse arbejde 
oven i det jeg ellers skal når 
der bliver udskrevet valg. På 
den måde er det en stor for-
styrrelse for mit arbejde. Men 
samtidig er det jo uhyre inte-
ressant når man som jeg be-
skæftiger sig med politisk 
kommunikation. Det er en fest 
at læse aviser og se tv-nyheder 
under en valgkamp. Det er 

morsomt at følge med i hele 
spillet, og en valgkamp rum-
mer jo en masse materiale til 
vores forskning,« forklarer 
hun.

Ud over at rumme materiale 
til ny forskning er en valg-
kamp også den periode hvor 
der er størst opmærksomhed 
omkring den forskning og vi-
den valgeksperterne allerede 
sidder inde med. Det politiske 
stof bliver opprioriteret i medi-
erne så der simpelthen er flere 
sider og minutter der skal fyl-
des ud. Og det betyder at der 
er en enorm interesse for valg-
forskernes arbejde.

Bluser og briller
Selvom valgforskerne ofte ci-
teres i medierne, er det ikke 
alt de stiller op til.

»Jeg afviser mange journali-
ster fordi jeg bliver spurgt om 
ting jeg ikke kan udtale mig 
om. En journalist har måske 
bare lige fire spørgsmål, men 
hvert spørgsmål rummer en 
hel ph.d.-afhandling der ikke 
er skrevet,« fortæller Mie 
Femø Nielsen.

Og det faglige belæg er ge-
nerelt vigtigt for valgforskerne 
når de udtaler sig til pressen. 
Peter Kurrild-Klitgaard vurde-
rer at han siger nej til at delta-
ge tre ud af fire gange han bli-
ver kontaktet af journalister.

»Mange af de historier jour-
nalisterne gerne vil have kom-
mentarer til, er der ikke fagligt 
belæg for at sige noget om. For 
eksempel når meningsmålin-
gerne rykker sig en halv pro-

cent i den ene eller anden ret-
ning. Det falder ind under den 
statistiske usikkerhed, og der-
for er det ikke sagligt at gå ind 
i en analyse af hvad det kan 
være udtryk for,« lyder hans 
forklaring på de mange afslag.

Generelt mener han at jour-
nalisterne med fordel kunne 
flytte fokusset fra de dagsaktu-
elle historier til nogen med lidt 
større perspektiv:

»En oplagt historie er hvor 
stor en rolle samfundsøkono-
mien egentlig betyder for valg-
resultatet. Meget tyder på, at 
klarer vi os godt økonomisk, er 
det til den siddende regerings 
fordel, gør vi ikke, er det til 
oppositionens fordel. Og hvor 
meget betyder alle de småting 
der er oppe i en valgkamp så i 
forhold til det? Helle Thor-
nings tøj og Per Stig Møllers 
briller er ikke helt men næsten 
ligegyldige faktorer i forhold 
til det større perspektiv,” ud-
dyber han.

Forskning og smagsdom-
meri
Når KU’s valgforskere udtaler 
sig som eksperter, står deres 
saglighed på spil, og de er eni-
ge om at man skal undgå hold-
ningsbaserede udtalelser når 
man har forskerkasketten på.

»Det er dit etiske ansvar når 
du bliver brugt som ekspert ik-
ke at bruge den position til at 
politisere,« siger Klaus Kjøller 
der er lektor og kommunikati-
onsforsker.

»Når man udtaler sig til 
pressen, er det lidt som at un-

dervise studerende. Det er vig-
tigt at de ikke alt for let kan 
gennemskue dine personlige 
holdninger. Det kræver at du 
er i stand til at sætte dig ind i 
andres synspunkter, og at du 
er objektiv og rationel i din til-
gang til tingene,« forklarer 
han videre.

Rollen som den nøgterne 
iagttager, mener han, er ken-
detegnende for universitetsan-
satte fordi de for eksempel ik-
ke som mange andre har bag-
vedliggende økonomiske inte-
resser når de kommenterer po-
litik. Og derfor mener han at 
forskerne har en vigtig rolle i 
den politiske debat.

Men selv om forskerne for-
søger at holde sig selv væk fra 
subjektive bedømmelser, sker 
det alligevel at deres analyser 
og udsagn bliver opfattet som 
angreb af de politiske partier.

»Jeg kan godt af og til be-
dømme kvaliteten af et kon-
kret eksempel på politisk kom-
munikation når jeg udtaler 
mig, men jeg er meget op-
mærksom på over tid ikke at 
give en bestemt side fordele. 
Jeg ser en tendens til at for-
skerudtalelser i højere grad 
end tidligere bliver behandlet 
som smagsdommeri af politi-
kerne. Og det kan føre til at de 
behandler forskerne ligesom 
politiske modstandere og vil 
skyde ubekvemme udsagn ned 
ved at miskreditere forskeren 
eller fagligheden. Det vil ikke 
kun gå ud over den enkelte 
forsker og hans saglighed, 
men også over kolleger på in-

stituttet, så man skal virkelig 
passe på som forsker,« mener 
Mie Femø Nielsen.

Hendes kollega Klaus Kjøller 
har selv oplevet at blive angre-
bet af politiske partier efter at 
have udtalt sig i pressen.

»Det er en del af spillet når 
man kommenterer politik. Der 
findes ikke noget helle, og der-
for er det også meget vigtigt 
som ekspert at have et image 
der kan tåle at politikerne be-
skylder én for at være tenden-
tiøs. Hvis ens kommentarer al-
tid kan bruges som angreb 
mod en bestemt fløj, bliver 
man selv hurtigt placeret poli-
tisk, og så mister man sin eks-
pertstatus, og medierne holder 
op med at bruge én,« mener 
han.

Indtil videre lader det nu til 
at medierne gerne tager imod 
valgforskernes analyser og 
faglige vurderinger. Så det bli-
ver nok først på den anden si-
de af den 13. november at det 
igen bliver hverdag for KU’s 
mediestjerner.

Tania Maria Johannesen er 
freelance-journalist

Valgforskere 
i vælten

JAGT – Det er ikke kun politikerne der er et jaget folkefærd under en valgkamp. 

Valgforskere fra blandt andet Københavns Universitet oplever også at blive bestor-

met af journalister.

Spørgsmålene er mange i en valg-
kamp. Og til at besvare dem hiver 
medierne gang på gang fat i for-
skere fra blandt andet Køben-
havns Universitet
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Af Sune Engel Rasmussen

Hvad er det første tiltag en ny videnskabs-

minister bør lave på universitetsområdet?

Universiteterne skal slippes mere fri af ministe-

riet, og den stramme detailstyring skal afløses 

af tillid.

Få afbureaukratiseret universitetet. Væk med 

overkontrollen og ind med tilliden. 

Universitetsreformen skal til kritisk hovedefter-

syn. Målet om bedre kvalitet i undervisning og 

forskning er ifølge de Radikale ikke lykkedes 

fuldt ud. Undervisningskvaliteten bløder da ta-

xametrene udhules. Detailstyringen skal afvikles 

og samles i en langsigtet strategi der giver uni-

versiteterne arbejdsro.

Demokratiet på uddannelsesstederne skal gen-

indføres. De der arbejder og læser på universi-

teterne skal have indflydelse på hvordan forsk-

ning og undervisning skal indrettes, og hvad 

der skal prioriteres økonomisk. Enhedslisten vil 

gøre op med den massive markedsgørelse der 

ifølge partiet er sket af universiteterne.

 

Mindre topstyring og et markant løft til grund-

forskningen.

Sikre at det ikke bare er flere penge der bevil-

ges, men at der også sikres bedst mulig kvalitet 

i forskning og uddannelse på universiteterne.

Universiteternes konkurrenceevne skal fremmes 

med mere ledelsesfrihed og mindre centralt 

fastlagt lønstruktur. Mindre detailregulering og 

indblanding fra centraladministrationen. 

Ministeriet skal ikke blande sig så meget i uni-

versiteternes ledelse. Der skal være krav til slut-

resultatet, men langt mindre detailregulering 

undervejs. De nye professionelle bestyrelser har 

ikke frihed nok.

Sikre en balancegang i internationaliseringspro-

cessen som er den største trussel mod gratis ud-

dannelse. DF er tilhængere af internationalise-

ring, men mener at det er et problem hvis for 

meget undervisning foregår på engelsk. Det 

kan eksempelvis løses med en sproglov på de 

videregående uddannelser. 

Hvor mange ekstra midler skal der tilføres  

universiteterne i den kommende valgperiode?

Har ikke afsat noget konkret beløb, men mener 

at der er sket en langsom udhuling af universite-

tets midler, og vil have flere penge på taxametre-

ne.

Det vigtigste er at få tilført undervisningen flere 

midler, altså op med taxametrene, og øge antal-

let af stipendier til udenlandske studerende.

Med globaliseringsaftalen er der aftalt et mar-

kant løft i bevillingerne til universiteter og forsk-

ning, og den linie skal fortsættes. De Radikales 

mål er at de offentlige investeringer i forskning 

og udvikling kommer over en procent. 

Enhedslisten mener det er nødvendigt at rette op 

på mange års konstante nedskæringer på univer-

siteterne. Partiet vil afsætte en milliard kroner til 

uafhængig forskning – oveni de beløb regerin-

gen har afsat til forskning – og en halv milliard 

kroner til genopretning af den forskningsbasere-

de undervisning.

Kristendemokraterne vil afsætte ekstra midler til 

at forbedre studiemiljøet så det kommer på ni-

veau med arbejdsmiljølovens krav.

Venstre mener at regeringen med globaliserings-

aftalen har sikret at Danmark i 2012 vil bruge 10 

milliarder kroner ekstra på forskning og uddan-

nelse årligt. Heraf går en meget stor del til uni-

versiteterne. 

Det er de Konservatives mål at der som minimum 

tilføres universiteterne 4,3 milliarder kroner i pe-

rioden 2006-12 så flere får en videregående ud-

dannelse. Der skal desuden bevilges flere penge 

til opbygning af forskningskapacitet.

Ny Alliance har ikke lagt sig fast på et konkret 

beløb, men mener ikke at Barcelona-målsætnin-

gen om at en procent af BNP skal investeres i 

forskning er ambitiøs nok i forhold til resten af 

de nordiske lande.

Der skal tilføres tilstrækkelige midler så undervis-

ningskvaliteten er i orden, og de studerende ikke 

behøver betale for private kurser  som det er til-

fældet nogle steder. 

Fra partiprogrammet

Socialdemokratiet:

Vil satse på forskning og udvikling ved at fordoble antallet af ph.d.er og 

oprette flere faste stillinger på universiteterne. Vil styrke en række stra-

tegiske indsatsområder og lave tiltag der gavner formidling og anvendel-

se af forskning. De offentlige forskningsmidler skal stige fra 11 milliarder 

til 16 milliarder kroner inden 2010.

SF

Vil have en klar strategi mod brugerbetaling og en universitetsreform der 

sikrer forskningsfrihed og større studenter- og medarbejderindflydelse. 

Der skal flere penge på taxametrene og SU’en skal hæves for studerende 

par med børn. Ønsker bred spredning i forskningsresultater og flere sti-

pendier til internationale studerende.

 

Det Radikale Venstre

Vil afsætte 150 millioner kroner til miljøforskning. Vil fremme demokra-

tiet for studerende og medarbejdere samt styrke tilknytningen mellem 

de videregående uddannelser, private erhverv og offentlige institutioner. 

Universiteterne skal selv bestemme kravene til optagelse, og udhulnin-

gen af taxametrene og de årlige besparelser på to procent af universi-

tetsbevillinger skal stoppes.

Enhedslisten

Stærk modstander af brugerbetaling og private universiteter. Vil have 

mere demokrati på universiteterne og flere penge på taxametrene. Me-

ner ikke at de studerende skal presses gennem uddannelsessystemet. Vil 

afsætte penge til efteruddannelse af undervisere.

Kristendemokraterne

Har ingen tydelig profil på universitets- og forskningsområdet.

Venstre

Partiet mener at forskningsniveauet kan styrkes ved at udbyde en større 

del af bevillingerne til konkurrence mellem forskningsinstitutionerne 

samt ved at forske i dybden frem for i bredden. 

De videregående uddannelser skal indgå i et tæt 

samspil med det private erhvervsliv.

Det Koncervative Folkeparti

Har ingen tydelig profil på universitets- og forskningsområdet.

Ny Alliance

Optaget af ph.d.er skal hæves til 2500 inden 2010. Universiteterne skal 

have større frihed til at lade gode undervisere undervise og gode forske-

re forske, og så ønsker partiet et fælles ministerium for uddannelse og 

forskning.

Dansk Folkeparti

Vil fjerne loftet over hvor meget man må tjene ved siden af sin SU. Vil 

gøre indkøb af faglitteratur til studiet fradragsberettiget.

Det mener partierne  
om forskning og uddannelse

Valgekstra
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Skal den frie eller den strategiske forskning 

have den største del af forskningsmidlerne?

Der skal holdes fast i den nuværende balan-

ce hvor ca. 60 procent går til fri forskning og 

basismidler. Til gengæld mener S at der er 

brug for at Det Frie Forskningsråd får bevil-

get flere midler.

Den frie forskning skal have flest midler.

Den frie forskning skal styrkes, både i form 

af ’rene’ basismidler og konkurrenceudsatte 

midler under det Frie Forskningsråd. Partiet 

mener at når ministeren i dag taler om fri 

forskning, blander han alt muligt andet ind 

og ’forstørrer’ det beløb der reelt er til rå-

dighed for fri forskning

Den frie forskning skal have den største del, 

og generelt skal der ikke være politisk sty-

ring af forskningen.

Den frie forskning.

Den strategiske forskning skal tilføres ekstra 

midler. Venstre mener at den frie forskning 

har fået en stigende del af bevillingerne og 

vil undgå en udhulning af den strategiske 

forskning.

Vil fortsætte linien hvor den frie forskning 

får den største andel af de offentlige forsk-

ningsmidler.

Den præcise fordeling har Ny Alliance ikke 

taget stilling til, men partiet ønsker mere 

forskning i store, fokuserede projekter og 

mindre ’spredehaglsforskning’. 

Den nuværende balance mellem fri og stra-

tegisk forskning er god, men den frie forsk-

ning kan godt skrues lidt op.

Vil partiet være med til at indføre en lov mod 

brugerbetaling på universiteterne?

Ja.

Ja. 

Er imod brugerbetaling på universiteterne. 

Om det kræver en lovændring, må komme an 

på en prøve.

Ja. Partiet har selv fremsat dette lovforslag. 

Det er nødvendigt med en lov mod brugerbe-

taling fordi institutionerne selv mange steder 

er så økonomisk pressede at de ser sig om ef-

ter alternative finansieringskilder – herunder 

brugerbetaling.

Ja. 

Universitetsloven er ifølge Venstre allerede 

meget klar. Der må ikke opkræves brugerbe-

taling for danske studerende for en fuldtids-

uddannelse. Det skal ikke være forbeholdt ri-

ge folks børn at tage en uddannelse, og parti-

et er derfor imod brugerbetaling.

Konservative ser ingen grund til at lovgive 

unødigt. Skulle nogen på et tidspunkt begyn-

de at foreslå brugerbetaling på universiteter-

ne, mener partiet at man kan se på det igen. 

Dette har partiet ikke taget stilling til.

DF er principielt imod brugerbetaling, men 

mener at man skal passe på at en eventuel lov 

ikke rammer uhensigtsmæssigt. 

Hvordan er partiets holdning til private universiteter?

S er imod private universiteter da disse kan medføre indfø-

relse af brugerbetaling ad bagdøren.

Mener ikke at der er grund til at indføre private universite-

ter i Danmark.

Det er vigtigt at sikre offentligt finansierede universiteter 

af høj kvalitet og styrke det samlede udbud af uddannel-

ser. Om det helt skal udelukke private universiteter, har 

partiet ikke lagt sig fast på. Spørgsmålet er om der kan åb-

nes for private universiteter uden at det udhuler kvaliteten 

af de offentlige universiteter.

Partiet er inderligt imod private universiteter der på grund 

brugerbetaling vil kunne give høje lønninger til de ansatte 

og dermed trække dygtige folk væk fra de offentlige insti-

tutioner. Og på grund af EU-regler om at det offentlige ik-

ke må have bedre vilkår end private løsninger, mener En-

hedslisten at der er risiko for at statens midler til universite-

terne også skal gå til private universiteter. 

Har som udgangspunkt intet imod konkurrence fra det pri-

vate, men det må under ingen omstændigheder kompro-

mittere enhvers ret til en videregående uddannelse

Venstre ser positivt på at der etableres private universite-

ter i Danmark. Det vil kunne styrke kvaliteten både forsk-

nings- og uddannelsesmæssigt.

De Konservative vil ikke stå i vejen for private universite-

ter, men mener at hvis disse skal have støtte fx ved at ele-

verne får SU, skal de naturligvis leve op til de gængse krav. 

Partiet ser dog helst at de offentlige universiteter sikres en 

så høj kvalitet at de private ikke kan klare sig i konkurren-

cen. 

Dette har partiet ikke taget stilling til. 

DF vil ikke forhindre folk i at købe en privat uddannelse så 

længe der er offentlig kontrol med universitetet. Partiet er 

dog bekymret for at private universiteter kan medføre 

brugerbetaling på de offentlige universiteter. 

Hvordan kan kvaliteten af universitetsud-

dannelsen sikres?

Først og fremmest skal universiteterne have 

en bedre økonomi, men undervisningsmeto-

derne skal også forbedres. Problembaseret 

undervisning, som man har på flere universi-

teter, er en god idé, og derfor mener partiet 

at det er hovedløst at afskaffe gruppeeksa-

miner.

Ved hjælp af god undervisning og et klima 

hvor tiden ikke bruges på et hav af indberet-

ninger. De dygtigste undervisere bør også 

undervise førsteårsstuderende så de får en 

god oplevelse fra starten. Og så vil partiet 

have mentorordninger og gruppeeksaminer 

tilbage.

Først og fremmest skal kvaliteten af uddan-

nelserne undersøges. Der er kommet flere 

studerende, og taxametrene er ikke fulgt 

med prisudviklingen, og det må være gået 

ud over undervisningen. Det bør tælle mere 

i de ansattes karriere at de er gode undervi-

sere. 

Flere økonomiske midler og mere medbe-

stemmelse til studerende og ansatte så 

forskning og uddannelse kan spille sammen.

De studerende skal sikres tilstrækkelig ind-

flydelse, specialeperioden skal kunne udvi-

des, og det pædagogiske niveau blandt un-

dervisere skal højnes.

 

På en lang række områder. Med globalise-

ringsaftalen iværksættes der en lang række 

fremadrettede initiativer. Venstre mener at 

meget allerede er gjort, men at man kon-

stant skal være klar til forandringer, nye til-

tag og idéer som sikrer uddannelser i ver-

densklasse i Danmark. 

Mindre indblanding fra centrale administra-

tioner og mere frihed til universiteterne til 

at tilrettelægge uddannelser og disponere 

over forskningsmidler. Der er desuden brug 

for fleksibilitet når nye uddannelser opret-

tes. 

Ledelsesformen skal ændres, og universite-

terne skal have større frihed. Der skal gøres 

mere for at tiltrække udenlandske undervi-

sere, eksempelvis med højere løn. 

Med en ledelse der holder øje med kvalite-

ten, og ved at politikerne er i tæt kontakt 

med studenterorganisationerne.

Efterårets valgkamp er en forplumret affære hvor alle de store partier slås om en plads på midten og bejler 

til hinandens borgerlige værdier på kryds og tværs af det politiske spektrum. Blokpolitikken er erklæret død, 

og på universitetsområdet har der været bred opbakning bag de fleste forlig. Alligevel forsøger partierne 

ihærdigt at udpensle forskellene mellem regeringen og den noget brogede opposition. Døm selv om valget 

mellem Helle Thorning og Anders Fogh spiller nogen rolle for universiteternes fremtid.  
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FORSKNINGSFRIHED

Af Claus Baggersgaard

Er den liberale videnskabsmi-
nister Helge Sander (V) ved at 
indføre et sovjetlignende kon-
trolsystem der i sidste ende vil 
kvæle kreativiteten og forsk-
ningsfriheden?

Videnskabspolitikkens før-
stemand har meldt ud at en 
del af universiteternes basis-
midler skal fordeles i konkur-
rence på baggrund af kvalite-
ten af universiteternes indsats 
inden for forskning, uddannel-
se og videnspredning fra 
2009-2010, men det er mørke-
lagt for offentligheden hvor-
dan systemet skal udformes, 
og hvor stor en del af midlerne 
der i fremtiden skal fordeles i 
konkurrence. 

Hemmelighedskræmmeriet 
og usikkerheden har sat gang i 
gætterierne og rygtedannelsen 
blandt forskerne blandt andet 
på Københavns Universitet 
(KU). 

Heine Andersen, professor i 
sociologi på KU og medlem af 
Det Frie Forskningsråd for 
Samfund og Erhverv, har dog 
selv opsporet spredte informa-
tioner. 

»Det hele foregår lukket og 
hemmelighedsfuldt, og pro-
cessen virker kaotisk og in-
kompetent. Der mangler et 
grundigt forarbejde hvor man 
har analyseret fordele og 
ulemper ved konkurrence om 
basismidlerne. Vi er i Det Frie 
Forskningsråd hverken blevet 
spurgt til råds eller informeret, 
og vi burde da ellers vide no-
get om forskningskvalitet da vi 
behandler bunker af ansøgnin-
ger om midler,« siger Heine 
Andersen.

Et absurd teater
Det eneste der er sluppet ud, 
er at universiteterne er blevet 
bedt om at udpege, hvem de 
ønsker som medlemmer af en 

række faggrupper nedsat af 
Forsknings- og Innovationssty-
relsen (FI). Styrelsen har fået 
til opgave at udvikle et nyt sy-
stem til måling af forsknings-
kvalitet, en såkaldt bibliome-
tri. De i alt 56 faggrupper skal 
inden februar næste år have 
udvalgt de forlag og tidsskrif-
ter forskerne i fremtiden skal 
have point for at få deres vi-
denskabelige arbejde offent-
liggjort i. Princippet bliver at 
jo flere artikler et universitet 
får offentliggjort i tidsskrifter 
der står på den såkaldte auto-
ritetsliste, jo større en andel af 
basismidlerne udløser det.

Også centerleder Claus Em-
meche fra Center for Naturfi-
losofi og Videnskabsstudier 
ved Det Naturvidenskabelige 
Fakultet er stærkt utilfreds 
med ministeriets fremgangs-
måde og planerne. 

»Umiddelbart virker hele 
dette cirkus som et absurd tea-
ter. Det er udtryk for en gro-
tesk grad af topstyring,« siger 
han.

Claus Emmeche mener at 
styrelsen har alt for travlt med 
at haste arbejdet igennem 
uden at lytte til eller involvere 
fagkundskaben.

Rektorkollegiet har da også 
klaget til ministeriet over hvad 
man kalder »de uhyrlige tids-
frister«.

Ifølge John Martinsen, chef 
for direktørsekretariatet på 
KU, er det korrekt at universi-
teterne er kommet med indsi-
gelser overfor tidsrammen, 
men styrelsen har lyttet til kri-
tikken. Oprindeligt skulle man 
aflevere listen med mulige 
medlemmer allerede den 18. 
oktober, men man har nu fået 
til den 10. december.

Dårlig kommunikation
Anette Dørge Jessen, kontor-
chef i Forsknings- og Innovati-
onsstyrelsen, erkender at det 
har haltet med kommunikatio-
nen, og det er en medvirkende 

årsag til de mange rygter der 
florerer. 

»Vi har fået rigtig mange op-
ringninger der afspejler at folk 
ikke har fået den korrekte in-
formation, så vi overvejer selv-
følgelig hvordan vi kan gøre 
det bedre,« siger hun.

Hun forklarer den dårlige 
kommunikation med at der 
simpelthen ikke har været no-
get at fortælle offentligheden 
før nu da organisationen af ar-
bejdet med at lave et forsk-
ningskvalitetsmål ikke har væ-
ret på plads.

Ifølge Anette Dørge Jessen 
er der nu nedsat en styregrup-
pe med rektorerne Jens Od-
dershede, Syddansk Universi-
tet, Lauritz B. Holm-Nielsen, 
Aarhus Universitet, Ralf Hem-
mingsen, KU, Jacob Fuchs, 
Universitets- og bygningssty-
relsen og styrelsens direktør 
Inge Mærkedahl som medlem-
mer.   

Herunder er der oprettet et 
fagligt udvalg der skal tage en-

delig stilling til hvilke faggrup-
per der skal nedsættes. Fag-
grupperne er nedsat med den 
såkaldte ’norske model’ som 
inspiration, men hun under-
streger at det ikke er endeligt 
besluttet om vi herhjemme 
skal gøre som vores norske na-
boer. Næste skridt bliver at 
styregruppen inden udgangen 
af 2008, med udgangspunkt i 
en indstilling fra fagligt ud-
valg, skal fastlægge hvordan 
det skal vægtes at få en viden-
skabelig artikel offentliggjort i 
hvert enkelt tidsskrift eller for-
lag. Skal det for eksempel give 
flere point at blive publiceret i 
et stort internationalt tidsskrift 
end et lille dansk?

Skadeligt system
Uanset præcist hvordan kvali-
tetsmålingssystemet ender 
med at blive udformet, skaber 
planerne vrede blandt forsker-
ne.

Thomas Söderqvist, profes-
sor i medicinhistorie på KU, 

mener at det giver mulighed 
for utidig politisk indblanding 
i forskningen.

»Den her øvelse er skæbne-
svanger fordi man med dette 
styreinstrument vil kunne af-
gøre politisk hvad der er legi-
tim og illegitim forskning. De 
der ikke kommer med på listen 
over godkendte tidsskrifter og 
forlag, vil være dømt til margi-
nalitet. Jeg har svært ved at 
forestille mig at erhvervslivet 
ville acceptere den form 
for bureaukratisk konservatis-
me der hæmmer fremkomsten 
af nye fagområder,« siger han.

Heine Andersen mener også 
at regeringen uden nogen 
grund blander sig i noget den 
burde holde fingrene fra. 

»Det er en uting at blande 
sig i den frie forskning, og det 
er stærkt vildledende at sige at 
man vil måle forskningskvali-
tet. Man måler ikke kvalitet 
ved at tælle antallet af publi-
kationer, men derimod kvanti-
teten. Til gengæld er der en 

række skadevirkningen for 
forskningen,« siger han.

Heine Andersen mener at 
systemet vil tilskynde forsker-
ne til at publicere mere uanset 
om de har væsentlige nye op-
dagelser at skrive om, og til at 
dele deres arbejde op i kortere 
artikler frem for at udgive sto-
re værker. Han peger på at 
publiceringsmængden per for-
sker er mangedoblet de sidste 
20 år, og det kan ikke forklares 
med at forskerne er blevet me-
get mere kreative og arbejd-
somme og derfor gør flere nye 
opdagelser. Det skyldes snare-
re at forskerne er under poli-
tisk pres for at publicere mere.

»Formålet med forskning er 
at opdage nyt og ikke at publi-
cere en masse. Systemet vil til-
skynde folk til at handle på en 
måde så der kommer penge i 
kassen, og det er at skrive kor-
te artikler om emner der egner 
sig til tidsskrifter der er med 
på listen,« siger han.

clba@adm.ku.dk

Hemmelighedskræmmeri  
om den norske  
model
Det fyger med rygter blandt for-
skerne om udformningen af et  
system til måling af forskningskva-
litet der skal danne grundlag for 
fordelingen af en del af basis- 
midlerne fra 2009-2010

Baggrund
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Skepsis på humaniora
Det Humanistiske Fakultet (HUM) på KU er allerede 

i fuld gang med at indføre sit eget forskningskvali-

tetsmål der sætter kvalitet lig med at få sin forsk-

ning publiceret ved forlag eller tidsskrifter der gen-

nemfører peer review eller fagfællebedømmelse. 

Prodekan for forskning Mette Thunø på HUM er 

derfor ikke begejstret for at Forsknings- og Innova-

tionsstyrelsen arbejder ud fra den norske model. 

Hun mener at det er misvisende at udforme en fæl-

les forskningsindikator for alle forskningsdiscipliner 

med lange generelle autoritetslister i stil med Nor-

ge. 

 »Det er simpelthen ikke retvisende at lave et fæl-

les forskningskvalitetsmål for fx dansk og isforsk-

ning. Det svarer til at sammenligne æbler med pæ-

rer,« siger prodekanen.

 Derudover mener Mette Thunø at det bliver et 

stort, bureaukratisk og tidskrævende system hvor 

det bliver vanskeligt for nye mindre kapitalstærke 

tidsskrifter og forlag at komme med på listen.

 »Det vil virke konserverende fordi det er de store 

anerkendte tidsskrifter og forlag der nemmest bli-

ver blåstemplet, og de er ikke nødvendigvis de bed-

ste til at opfange nybrud i forskningen. Forsknin-

gen vil dermed blive ensrettet mod store, engelsk-

sprogede tidsskrifter, og det passer dårligt med de 

mangfoldige humanistiske publikationskanaler på 

mange forskellige sprog,« siger hun.

Den norske model
I Norge bliver en mindre del af basismidlerne til 

universiteterne fordelt på baggrund af en indikator 

for forskningsaktivitet som de kalder det i Norge. 

 Ifølge Gunnar Sivertsen, seniorforsker ved Det 

Norske Institut for Studier af Forskning, Innovation 

og Uddannelse, er det 1,8 procent af basismidlerne 

der fordeles på baggrund af publikationspoint. Det 

har kun ført til mindre forskydninger mellem uni-

versiteternes bevillinger således at universiteterne i 

Trondheim og Tromsø får lidt færre midler, og uni-

versiteterne i Bergen og Oslo får lidt flere.

 Den norske model opstiller lister over tidsskrifter 

og bogforlag der opfylder bestemte kriterier, her-

under at udgivelserne er fagfællebedømte. Listerne 

udformes og revideres med jævne mellemrum af en 

række faglige udvalg. Tidsskrifterne og bogforlage-

ne på listerne kategoriseres i grupper der tildeles 

forskellig vægt ved pointgivningen afhængig af de 

faglige udvalgs bedømmelse af deres faglige anse-

else.

 Den norske model indebærer således at en fem-

tedel af publikationerne inden for hvert fag får 

større vægt end de øvrige. Publikationer der væg-

tes normalt, kaldes niveau 1, mens publikationer 

med ekstra vægt kaldes niveau 2. Fagmiljøerne er 

selv på nationalt niveau med til at beslutte hvil-

ke publikationskanaler der har de 20 procent af 

publikationerne der skal tælle ekstra.

 Et fagområde kan på den måde beslutte at væg-

te internationale eller engelsksprogede tidsskrifter 

og bogforlag højere end andre hvis man ønsker at 

belønne internationalisering.

Hvis en norsk forsker får en publikation trykt i et 

nyt tidsskrift eller på et nyt forlag der kan regnes 

som videnskabeligt, bliver det hurtigt tilføjet listen 

over publiceringskanaler og tæller med, forklarer 

Gunnar Sivertsen. Hvert universitet tildeles efterføl-

gende point baseret på antallet af publikationer in-

stitutionen har fået offentliggjort i en given perio-

de og får flere eller færre basismidler på den bag-

grund.

Debat Synspunkt

SPROG OG INTERNATIONALISERING

Det Juridiske Fakultet er kommet i skudlinien. 
Det har med åbent visir og i overensstemmelse 
universitetsledelsens ønske om en mere interna-
tional stil fået slået det fast som alle ved er et be-
hov, nemlig at der bliver ansat nogle udenland-
ske forskere der ikke er belastet af et krav om at 
man inden for to år skal kunne tale det ellers 
mest anvendte modersmål i den indre bys un-
dervisningslokaler.

Jura er ikke på vej til at afskaffe dansk som ju-
ridisk sprog. Jura er næppe på vej til at kræve at 
hjemmedyrkede kandidater kun kan blive ansat 
hvis de behersker engelsk flydende. Jura vil for-
modentlig blot det meget lidt sprogligt revoluti-
onerende: at lade de fleste ansatte være fra Dan-
mark, men sikre sig at disse kan begå sig interna-
tionalt samtidig med at der åbnes op for at en-
kelte udenlandske ansatte ikke nødvendigvis be-
høver lære sig flydende dansk i løbet af de to før-
ste ansættelsesår. Det sidste blandt andet ud fra 
den formodentlig meget sunde betragtning at 
det ikke lige er den bedste måde at bede dem 
bruge deres arbejdstid på.

Kolonihavementalitet
Og de bekymrede fra de danske sprogvogteres 
græsgange har ikke bekymring behov. De vil sta-
dig kunne gøde deres selvtilstrækkelige koloni-
have-synspunkter om det danske sprogs særlige 
karakter, særlige renhed og særlige værdi for det 
danske folk. Andre kan så tilpasse sig den mo-
derne verdens rå udvikling – bl.a. med dens al-
ment accepterede konvergens af forskellige, 
dagligt anvendte sprog.

De studerende er der ingen grund til at be-
kymre sig om. De er lige vokset op i en moderne 
teknologisk verden og har ikke fingrene smurt 
ind i klamme madpakker. De har derimod smidi-
ge SMS-fingre og har på alle måder medvirket til 
at ’ødelægge’ det danske sprog. Samtidig med at 
de har lært at SMS-sproget er til nogle lejlighe-
der, mens det rigsdanske er til andre.

Sprog forandrer sig
Sjovt nok handler dette også om bevillinger. Ik-
ke at jeg tror at det på nogen måder har påvirket 
de tapre sprogvogtere. Slet ikke. 

Men på den måde at om man så brugte alle de 
samlede forskningsbevillinger i hele Danmark, 
ville man ikke kunne redde det danske sprog i 
hverken dets nuværende form – eller i de forlad-
te former for den sags skyld. Sprog forandrer sig, 
de er aldrig komplette, og de kan ikke bindes 
fast i nogen bestemt form der kan holde for 
evigt.

For et meget mindre beløb kunne man i øvrigt 
kortlægge hvordan det danske sprog stort set si-
den universitetets grundlæggelse i 1479 har un-
dergået betydelige forandringer hvor den dri-
vende kraft bag forandringerne har været et af 
de andre europæiske hovedsprog. Så skulle vi ik-
ke lige finde en hest at klappe før vi drager i fel-
ten mod vore søsterfakulteters bestræbelser på 
at blive lidt mere internationale?

Udenlandsk inspiration
Alle fag har brug for udenlandsk inspiration. Alle 
fag har brug for udenlandske kapaciteter i korte-
re eller længere perioder. Alle har det problem at 
ingen selvfølgelig vil afskedige en fremragende 
forsker på vej til at knække kræftens gåde, skrive 
århundredets elektroniske oversættelsespro-
gram, eller opfinde gratis vedvarende energi. Og 
da slet ikke med den begrundelse at forskeren 
ikke nåede at få lært dansk i løbet af 24 måne-
der! 

Nye sprog lærer man fordi man har et behov 
for det - så enkelt er det. Og det kan heller ikke 
helt nye forskningsbevillinger ændre på. Heller 
ikke selv om de går til Danmarks bedste moders-
målslingvister. Det burde egentlig være med tak-
nemmelighed, at vi som humanister har haft den 
juridiske faggruppe til at forklare os denne ind-
lysende sandhed.   

» Og de bekymrede fra de danske sprogvogte-

res græsgange har ikke bekymring behov. 

De vil stadig kunne gøde deres selvtilstræk-

kelige kolonihave-synspunkter om det dan-

ske sprogs særlige karakter, særlige renhed 

og særlige værdi for det danske folk.«

Af Kirsten Refsing, dekan ved 

Det Humanistiske Fakultet

Opgør med humanistisk 
kolonihavetænkning
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Adm.

Direktøren for hjælpeorganisationen bydes vel-
kommen på forsiden af Ekstra Bladet. 30 pro-
cent af organisationens indtægter går til admi-
nistration. Hvordan kan det forsvares at penge-
ne går til at veluddannede mennesker holder 
kreative møder i velindrettede kontorer på 
Østerbro i stedet for at bygge brønde og fore-
bygge dødelige sygdomme i den tredje verden? 

Direktøren for pensionsselskabet bliver gril-
let i Kontant. Hele fire procent af pensionsop-
sparingerne går til administrationsbidrag. 
Hvordan kan han se sig selv i øjnene når han ta-
ger pengene fra hårdtarbejdende menneskers 
surt tjente penge som de har lagt til side til at 
forsøde deres alderdom? 

Universitetsrektoren må stå skoleret i mini-
steriet. X procent af basismidlerne og taxame-
terpengene går til ledelse og administration. 
Hvor hurtigt vil han kunne fremlægge en plan 
for ansættelse af flere ledere og administrativt 
ansatte? Det er en hastesag der må prioriteres i 
top for at fremme regeringens erklærede politik 
om at få mere og bedre forskning og uddannel-
se for pengene.

Mie Femø Nielsen

Tartuffe i Bredgade

På Det Kongelige Teater opfører man Tartuffe, 
Molières gamle komedie om den skinhellige.

Ligeså i Bredgade, i Ministeriet for Viden-
skab, Teknologi og Udvikling. Her løftede der 
sig for nylig et råb af dydig forargelse da Det 
Frie Forskningsråd påpegede at regeringens be-
villinger til den frie forskning er for nedadgåen-
de mens bevillingerne til den strategiske forsk-
ning stiger. 

»Der er tale om en betydelig grad af talmani-
pulation!« udtalte videnskabsminister Helge 
Sander til Radioavisen. Den pæne mands stem-
me var både såret og rystet. 

Udtalelsen er ganske dristig i betragtning af 
at den kommer fra en minister og en regering 
der år efter år har begået netop en betydelig 
grad af talmanipulation. Som har opfundet nye 
regnemetoder for at pynte på tallene og få det 
til at se ud som om et fald er en stigning. Som i 
strid med hidtidig praksis har indregnet forsk-
ningstilskud fra blandt andre EU for at få det til 
at se ud som om Danmark er i færd med at leve 
op til sine løfter fra Bologna. Og som i det kon-
krete tilfælde medregner en række puljer 
blandt de frie midler skønt de efter hidtil brugte 
kriterier ikke hører hjemme dér. (Det gælder fx 
UNIK-puljen der skal styres af universiteternes 
ledelser, og infrastrukturpuljen som ikke blev 
regnet for frie midler da man fordelte globalise-
ringspengene). 

Man har også en anden eufemisme for den 
slags: ’kreativ bogføring’. Behøver jeg sige me-
re?

Johnny Kondrup

Videnskabens disnormering

Afsløringerne af regeringens forsøg på at ændre 
og bortforklare ubekvemme resultater om den 
globale opvarmning har ført til en genopblus-
sen af diskussionen om forskernes ansvarlig-
hed. 

I 1942 formulerede sociologen Robert K. 
Merton universitetets akademiske kerneværdi-
er - et  videnskabelige etos - i form af CUDOS-
normerne. De står for Communalisme (fælles 
ejendomsret til ny viden), Universalitet (udsagn 
bedømmes på deres objektive evidens, ikke på 
hvem der fremsætter dem; viden er for alle), 
Disinteresserethed (det vil sige upartiskhed) og 
Organiseret Skepsis (i form af kritik og uhildet 
udspørgen og fagfællers tjek). Værdierne er sel-
ve grundlaget for videnskab som kritisk søgen 
efter viden og forståelse uden hensyn til nogen 
anden autoritet end fornuften og erfaringen.    

I 1984 karakteriserede fysikeren John Ziman 
industrigørelsen af videnskab som ’PLACE’: Et 
nyt normsæt hvor viden gøres til genstand for 
privat ejendomsret og ikke automatisk offent-

liggøres (Proprietary); den fokuserer på Lokale 
tekniske problemer, ikke forståelse; er Autoritær 
(chefen bestemmer); man får udpeget bestemte 
praktiske mål (Commissioned); og er Ekspert-
orienteret mod problemknusning, ikke drevet af 
fri nysgerrighed.

Merton var skræmt af Hitlers absurde ’ariske 
fysik’ og lignende totalitære angreb på fri forsk-
ning og holdt CUDOS op som modbillede. Zi-
man var bekymret for tendensen til at CUDOS 
nedbrydes og erstattes af PLACE.

I det Sanderske regime dominerer PLACE - 
ikke kun hvor det har sin naturlige oprindelse: i 
industrien, i den teknologiske forskning og i 
forskerparkerne - men også der hvor man ville 
forvente at finde den frie forskning. Skræm-
mende, for CUDOS og demokrati hører sam-
men.

Claus Emmeche &  
Inge Henningsen

Deltag i debatten

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

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

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

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

Deadline: Se kolofonen på bagsiden af sektion 2.

Opponenterne

Universitetsavisen har udnævnt et hold 

af højtkvalificerede opponenter til at se 

skævt på tvivlsomme udspil hvad enten 

de kommer fra politikere og ministre, 

rektorer og bestyrelse, dekaner og direk-

tører eller kolleger og studenter.

Denne gang udgøres opponenterne af

Tom Fenchel, professor i marinbiologi ved Det Naturvidenskabelige Fakultet.

Johnny Kondrup, lektor, dr.phil. ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab.

Claus Emmeche, lektor ved Center for Naturfilosofi og Videnskabsstudier.

Inge Henningsen, lektor i matematik.

Mie Femø Nielsen,  lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

What is in a name? 

(W. Shakespeare, Romeo and Juliet, 2. akt,  
balkonscenen)

Det er blevet interessant og gådefuldt at stude-
re institutnavne. På Roskilde Universitetscenter 
findes fx et Institut for miljø, samfund og rumlig 
forandring. (Her vil vores læsere måske mene at 
vi som sædvanlig overdriver – men det er virke-
ligt sandt). Graver man lidt dybere, fremgår det 
at man på instituttet beskæftiger sig med alt 
muligt forskelligt (dog ikke boligindretning 
som man umiddelbart kunne tro). Man kunne 
ligeså godt kalde det Institut for diverse (og 
skulle nogen dér komme til at publicere inter-
nationalt, kunne adressen være Department of 
Miscellaneous). 

KU kan også være med: hvad med fx Institut 
for medier, erkendelse og formidling. Hvad laver 
de dér? Vi troede at erkendelse og formidling 
var en fælles bestræbelse for alle på universite-
terne. Der findes et Institut for engelsk, german-
ske og romanske sprog. De øvrige sprogfag (i 
den udstrækning de ikke er sparet væk) synes 
proppet ind i noget der kalder sig Institut for 
tværkulturelle og regionale studier.

Hvad er årsagen til dette fænomen? Jo, det er 
klart et kompromis som reaktion på manien 
med at fusionere institutter. På den ene side vil 
man gerne i navnet prøve at opretholde en illu-
sion om fagenes integritet. Men på den anden 
side må adressen helst fylde lidt mindre end et 
A-4 ark så at der i hvert fald forneden er plads 
til et ’Venlig hilsen’ og en underskrift. Eksempel-
vis ville navnet Institut for geofysik, nytestament-
lig eksegese (hvad det så end er for noget), kvin-
destudier, statistik, botanik, russisk, kvægsyg-
domme og kunsthistorie måske forekomme for 
langt og lettere klodset – selv om det naturligvis 
signalerer en masse synergi og tværfaglighed.    

Vi kan her komme på nogle andre og mere 
elegante forslag. Man kunne for eksempel sam-
le alle arkæologiske fag i et Institut for indianer-
stads og gammelt ragelse (kunsthistorie ville og-
så kunne inkorporeres). Vi må straks indrømme 
at dette navn ikke er noget vi har fundet på – al-
lerede i 1950’rne brugte en af videnskabsmini-
sterens partifæller, der var formand for Folke-
tingets finansudvalg, betegnelsen til at karakte-
risere Nationalmuseet – her var en mand der 
var forud for sin tid! Man kunne fx også proppe 
alle sprogfagene ind i et Babel-institut, og såle-
des er der mange andre tænkbare løsninger.

Men tiden er allerede løbet fra sådanne for-
slag. En gang var institutterne repræsentanter 
for et fag og medarbejdernes opgave var at vi-
derebringe og videreudvikle det. Et institut om-
fattede mennesker med konsensus med hensyn 
til hvad man skulle tage sig til og måske også 
med nogen korpsånd (selv om interne vendet-
taer kunne forekomme). I Danmark er tiden for 
længst løbet fra sådanne illusioner, og det re-
præsenterer blot nostalgi. Universitetsinstitut-
ter er i Danmark på vej til at blive en slags for-
skerparker der danner de fysiske og bureaukra-
tiske rammer for navnlig eksternt finansierede 
projekter. Projekternes indhold er forholdsvis 
underordnet, men de skal helst indbringe 
mindst 10 millioner kr. for at blive taget alvor-
ligt og titlen må gerne antyde at de peger hen 
mod en eller anden en eller form for anvende-
lighed. 

Så vores forslag til fremtidens institutnavne 
er derfor Institut nr. 1, Institut nr. 2, osv. Det er 
en bæredygtig løsning! 

Tom Fenchel     
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den forudsigelige fiasko: tildeling af midler 
efter såkaldt forskningskvalitet (baseret på 
kvantitative mål).

 8.  Udvikl fokuserede kvalitative evalueringer 
på lokale områder efter dokumenteret be-
hov. Stands ideologien om at kvantitative 
mål måler forsknings- eller undervisnings-
kvalitet.

 9.  Styrk den forskningsbaserede undervis-
ning. Fastansæt de akademiske løsarbejde-
re, eksterne lektorer og timelærere, og lad 
dem være kolleger på lige fod med de fast-
ansatte undervisere.

 10.  Udsult ikke forskning og undervisning: af-
skaf universiteternes huslejebetaling. Rul 
nedskæringerne som følge af disse tilbage. 
Bevar universiteterne i byerne og deres øv-
rige faciliteter (biblioteker, observatorier, 
feltstationer, museer, botaniske haver, 
etc.).

 11.  Lad universiteterne selv bestemme i de for-
hold hvor de har ekspertisen - fx eksamens-
former (inkl. retten til gruppeeksamen) og 
karakterer (gør den nye karakterskala bed-
re).

Claus Emmeche, lektor og leder af Center for na-
turfilosofi og videnskabsstudier ved Det Naturvi-
denskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Studiejob giver  
bedre studerende
STEM VENSTRE – Det er nu dokumenteret at 
det er en myte at studiejobs kun går ud over 
studiet. Ny forskning fra Århus Universitetet vi-
ser at studiejobs faktisk øger muligheden for at 

» Vi kan som samfund ikke være tjent med 
at det kun er dem der har råd og over-
skud, der kan tage en uddannelse.«

Synspunkt

Forskningspolitiske 
valgkrav
STEM FORSKNINGSPOLITISK – Når oppo-
sitionen til regeringspartierne ikke vil være ty-
deligere i mælet, må nogen andre jo være det. 
Derfor disse krav.
 1.  Styrk universitets kerneværdier: fri forsk-

ning, undervisning til højeste videnskabeli-
ge niveau, og formidling forstået som forsk-
ningsbaseret oplysning til det danske sam-
fund, kritisk og uvildig rådgivning i den of-
fentlige debat og i den politiske beslut-
ningsproces.

 2.  Indskriv den individuelle forskningsfrihed i 
universitetsloven.

 3.  Indfør akademisk ansættelsessikkerhed 
(’tenure’) - bekæmp tavshedskulturen.

 4.  Nytænk universitetsdemokratiet. Top-
down styringen af universiteterne er dræ-
bende for motivation og engagement. 
Stænderprincippet i de styrende organer i 
1970’erne er historie. Gå en tredje vej: gen-
indsæt en valgt ledelse, og reformuler nye 
principper for styring efter en-person-en-
stemme i alle spørgsmål hvor medarbejde-
ren er interessent.

 5.  Stop ministeriets detail-kontrol, afskaf ud-
viklingskontrakterne.

 6.  Frigør universiteter fra myndighedsopgaver 
og ministerbeføjelse til at pålægge bestem-
te opgaver. Indfusionerede sektorforsk-
ningsinstitutioner der lever af myndigheds-
opgaver, skal selvstændiggøres.

 7.  Styrk basismidlerne. Lad forskergrupper 
konkurrere, men styrk samarbejdet mellem 
universiteterne. Drop forestillingen om at 
universiteter som organisationer skal kon-
kurrere indbyrdes. Drop ranking og stop 

Debat

FOLKETINGSVALG  

Den 13. november skal vi til stemmeurnerne og vælge 
hvordan Folketinget skal sammensættes. I den anledning 
håber jeg at du vil stemme uddannelse. At stemme ud-
dannelse er ikke én bestemt kandidat eller ét bestemt 
parti. Det er dén kandidat eller dét parti der er villige til 
at tage et ansvar for Danmarks fremtid ved at investere i 
os og i resten af uddannelsessektoren.

Der er nemlig langt fra det glansbillede som mange af 
Folketingets politikere fremstiller, til den virkelighed vi 
oplever til daglig. Der er en lang række problemer vi er 
nødt til at rette op på før det er for sent. Gennem de sid-
ste 20 år er der skåret ned på uddannelserne i Danmark – 
også på universiteterne. Det er nødvendigt med en mas-
siv indsats for at rette op på situationen. Der er færre un-
dervisningstimer, mindre eller slet ingen feedback på af-
leveringsopgaver og mindre plads til flere studerende. 
Det har naturligvis konsekvenser for kvaliteten af vores 
uddannelser og for de egenskaber vi står med når vi er 
færdiguddannede. 

For at rette op på de fejl og mangler der er, stillede alle 
interesseorganisationerne i hele uddannelsessektoren, li-
ge fra folkeskoleelever til universitetsstuderende, 14 krav 
til politikerne den 2. oktober på Folketingets åbningsdag. 
Det er de samme krav vi går til valg på, og som vi vil 
kæmpe for at få gennemført. Studenterrådet står bag tre 

klare krav til politikerne om forbedringer på universite-
terne

En lov mod brugerbetaling
Hvis vi kigger til vores nabolande i resten af Europa, er 
der i alle andre lande end de skandinaviske indført bru-
gerbetaling på universiteterne inden for en kort årrække. 
Det kan ikke være i vores interesse at det der bliver afgø-
rende for om man kan få en uddannelse eller ej, er vores 
forældres indkomst og ikke vores evner. Derfor kræver vi 
at politikerne, ligesom i Norge, indfører en lov mod bru-
gerbetaling for alle studerende i Danmark. 

�.000 kroner mere på taxameteret
For at imødekomme de besparelser der har været de sid-
ste 20 år, er det nødvendigt med en entydig investering i 
uddannelse. Der er postet penge i forskning og i specifik-
ke projekter, men for at sikre Danmarks fremtid er det 
nødvendigt at satse i bredden. Det gøres kun ved at sikre 
at alle studerende på universiteterne får en god og solid 
uddannelse. Derfor skal der investeres nu for at sikre kva-
liteten af vores uddannelser. 

En SU der er til at leve af
Gennem de sidste ti år har studerende som en af de ene-
ste grupper i samfundet haft et fald i realindkomst – 10 
procent for at være helt præcis. Det er problematisk i et 
samfund hvor stort set alle andre grupper er blevet mar-

kant rigere og oplever en større velstand. Vi vil have en 
SU man kan leve af – ikke bare overleve. At studere er et 
fuldtidsjob som kræver at vi har rammerne til at koncen-
trere os om vores studier. Vi skal ikke være nødsagede til 
at have et studiejob 20 timer om ugen der fjerner fokus 
fra vores uddannelse. 

Hvis du har penge kan du få…
Vores krav er realiserbare – og det får fatale konsekven-
ser hvis de ikke gennemføres snart. Vi kan som samfund 
ikke være tjent med at det kun er dem der har råd og 
overskud, der kan tage en uddannelse. Vi har brug for al-
le for at sikre fremtidens velfærdssamfund. Uddannelse 
er den eneste garant for udvikling og fremgang for vores 
samfund på lang sigt. 

Uddannelsessystemet står overfor en række udfordrin-
ger – men de er ikke uløselige. Derfor er det afgørende 
for vores universitet hvem der har flertallet til at bestem-
me uddannelsespolitikken efter den 13. november. Og 
derfor er det nødvendigt at vi som studerende går sam-
men og kræver at få vores tre krav gennemført.

Studenterrådet er gået ind i valgkampen fordi vi sim-
pelthen ikke har råd til at lade være – og derfor håber vi 
at du vil være med når vi kæmper for vores krav, og at du 
vil være med til at sprede budskabet til alle du kender. 
For der er kun én måde at sikre fremtiden på: Stem ud-
dannelse!

Af Pia Mejdahl Daugbjerg,  

formand for Studenterrådet 

ved Københavns Universitet.

Stem uddannelse!

bestå alle fag på universitetet så længe at jobbet 
ikke overskrider 20 timer i ugen. Et studiejob 
på mere end 10-13 timer om ugen – inklusiv job 
i sommerferien hvor timeantallet for mange 
studerende ligger betydeligt højere – betyder 
desværre at studerende i dag må give afkald på 
noget af sin SU. Dermed kan det ikke betale sig 
at givet den en ekstra skalle i studiejobbet, og 
det selvom arbejdsmarkedet gerne vil bruge de 
studerende, mange studerende gerne vil arbej-
de, og forskningen nu viser, at studiejob faktisk 
giver bedre studerende. 

Vi bør derfor gøre op med den gamle myte at 
det er af det onde at studerende arbejder ved si-
den af studiet. I stedet skal vi bruge energien på 
at diskutere en hævelse af indtægtsgrænsen for 
SU-modtagere. Det er ikke et nulsumsspil. Stu-
dium og arbejde kan fremme hinanden. Studie-
jobbet kan supplere de typisk meget formelle 
studier med arbejdsrelaterede færdigheder, 
som fx at komme tidligt op og udnytte tiden ef-
fektivt. Desuden er det godt at få sat lidt praksis 
på teorien. 

Studerende i Danmark er opmærksomme på 
at studium og arbejde skal harmonere, og det 
bør være en hovedregel at flittige folk oplever 
at det kan betale sig at arbejde. Den nye forsk-
ning som dokumenterer at studiejobs giver bed-
re studerende, understøtter kun dette. Jeg vil 
derfor gøre mit til at vi snarest muligt får hævet 
indtægtsgrænsen ved siden af SU’en så det også 
for studerende kan betale sig at arbejde.
 

Gitte Lillelund Bech, MF (V), medlem af Uddan-
nelsesudvalget

Sammenslutningen 
til fremme af national 
fordummelse
STEM SF – Socialdemokraterne og regeringen 
har i fællesskab medvirket til at afskaffe de de-
mokratiske strukturer og den sikrede forsk-
ningsfrihed på universiteterne. Resultatet ser vi 
nu. Der opbygges et tonstungt administrativt 
system der skal varetage de stadigt større papir-
dynger, centraliseringen af magten har resulte-
ret i, den frie forsknings muligheder forringes, 
dialogmulighederne internt på universiteterne 
er reducerede mens virksomheder og offentlige 
myndigheder får stadigt større indflydelse på 
hvad der skal forskes i. 

Det gælder for forskerne om at fedte for eks-
terne bevillingsgivere snarere end om at finde 
sandheden. Det har altid været en af universite-
ternes vigtigste opgaver at fungere som sam-
fundets selvstændige og kritiske intelligens, 
men efterhånden som topstyringen strammes 
til, bliver det sværere og sværere at løse den op-
gave. Den siddende regerings skandaløse rettel-
ser i videnskabelige rapporter om klimaforan-
dringerne viser hvilken risiko samfundet løber 
når vores viden gøres afhængig af politisk vel-
vilje. 

I SF arbejder vi for en ny regering, men i lige 
så høj grad for en ny politik, så Socialdemokra-
terne må sadle om på uddannelsespolitikken 
hvis de skal have støtte fra SF. 

Ida Auken, folketingskandidat for SF
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skal lave, og det er ikke forskningsfrihed.
I praksis hører vi meget sjældent om sådanne 

pålæg. Først og fremmest fordi de ansatte ikke 
tør gå offentligt ud og fortælle om konflikter, 
for det vil umuliggøre deres videre arbejde på 
stedet. I praksis tilpasser den ansatte sig efter 
en forhandling. Argumenter om at den ansatte 
nok bør indrette sig på instituttets forsknings-
strategi, som ledelsen har bestemt, virker ret 
overbevisende. Diskret forskningsstyring som 
hjælpes godt på vej af de strategier som politi-
kerne har lagt penge i, og af de ‘myndighedsop-
gaver’ som universiteterne nu skal til at lave for 
ministerier. 

Den danske 
‘fusionsuni-
versitetslov’ 
(2007) er et 
fantastisk be-
vis på politi-
kernes sty-
ringslyst. 
Dens detalje-
ringsgrad er enestående i international sam-
menhæng. Loven regulerer i detaljer hvordan 
universiteterne skal agere. Men loven skal ikke 
læses isoleret fra en helt række andre initiati-
ver: Fusionsuniversitets-loven, udviklingskon-
trakterne, strategisk konkurrenceudbydelse, 
akkreditering og myndighedsopgaver er en kæ-
de af kontraktforhold, som samlet betyder, at 
den danske regering har enestående redskaber 
til at styre universiteternes faglige aktiviteter.

Det har voldsomme konsekvenser for uddan-
nelse og forskning.  

Forskningens ‘relevanskriterium’
Studierne skal gøres til en slags erhvervsskoler 
som lærer- eller sygeplejeuddannelser. Studier 
skal effektiviseres og billiggøres, men først og 
fremmest skal de erhvervsrettes. De unges valg-
muligheder skal indskrænkes så de sluses mod 
de mest erhvervsrelevante uddannelser (fx in-
geniørfaget). Studier skal hurtigt spores ind 
mod en specialisering af hvad erhvervslivet har 
brug for – universitetets oprindelige formål i en 
bred almendannelse ses som unyttig. 

Der skal saneres ud i unyttige (sproglige og 

humanistiske?) uddannelser, eller deres vilkår 
skal gøres så svære at de afvikler sig selv som 
det netop er set med italiensk og russisk på 
Handelshøjskolen. Og så videre. 

For at regulere hvilke uddannelser universi-
teterne skal udbyde er der indført en ‘akkredite-
ring’, det vil sige en bedømmelse og godkendel-
se af eksisterende og nye uddannelser efter på 
forhånd fastsatte kriterier. Det lyder alt sam-
men tilforladeligt og liberalt fordi universiteter-
ne så slipper udenom bureaukratiet i ministeri-
erne. Bagtanken er imidlertid at ministeren får 
en endnu bedre styringsmekanik og centralise-

ring. Godkendelseskriterierne fastlægges nem-
lig af Videnskabsministeriet som får vide sty-
ringsrammer i kraft af et helt elastisk ‘rele-
vanskriterium’. I praksis bliver det til et politisk 
defineret nyttekriterium som giver plads til ar-
bejdsgivernes ønsker om konkrete kvalifikatio-
ner om flere uddannede inden for teknik, natur 
og sundhed. Borte er universiteternes fagligt-
saglige kriterier om ‘højeste kvalitet’ og så vide-
re.

Relevanskriteriet er politisk og overordnet 
universitetets faglige-saglige kriterier. Hvor 
vigtigt kriteriet imidlertid er for minister San-
der fremgår af en lille tvistning han lavede i sid-
ste fase af lovgivningen: I universitetsloven står 
der at universiteterne skal arbejde efter »kvali-
tet og relevans«, men uddannelser skal i fremti-
den godkendes efter »relevans og kvalitet«. (Og 
i øvrigt har ministeren sikret sig at Akkrete-
ringsinstitutionen gør som han vil; Ministeren 
har nemlig vetoret til at underkende hvis de 
godkender et studium som Ministeren ikke kan 
lide!).

Politikerne agerer imidlertid ikke bare efter 
nyttekriterier men også efter ideologi. Tydeligst 

Status over Sander
Videnskabsminister Helge Sander har i 2001-2007 stået i spidsen for 
drastiske reformer der med liberale plusord gav universiteterne ’selveje’ 
og ’selvstyre’. Bagved ligger imidlertid en voldsom politisk styring og et 
enormt demokratitab. Sander har dog ikke været alene om reformerne 
– Socialdemokrater og en snorksovende presse har også gjort deres

som betingelse for at optræde i Videnskabernes 
Selskab at han ikke skulle debattere med publi-
kum. Hvor mageløst, konstaterede de lærde 
folk, at arbejde i en sektor som styres af en mi-
nister der efter seks år på posten har så lidt vi-
den at han ikke tør diskutere sit ministerområ-
de! 

Nu har Sander heller ikke været helt alene 
om reformerne. Dels har han været godt hjulpet 
af en meget liberal tidsånd med en befolkning 
som tænker mere på fladskærme end på viden-
skab. Dels har Socialdemokraterne støttet re-
formerne. Dels var mange af reformerne forbe-
redt af et tålmodigt embedsmandskorps som 
forstod at tolke de politiske vinde. Og dels har 
en snorksovende presse forsømt sin pligt til at 
oplyse og skabe debat om de drastiske refor-
mer. Mekanismen bag pressens tavshed er at 
når der er konsensus blandt de store parter i 
Folketinget - V og S - så er det signal til pressen 
om at det tema behøver man ikke at skrive om. 

Reformerne set med demokratiets briller
I stedet for at anskue reformerne som en liberal 
succeshistorie, kan man tage demokratiets bril-
ler på. Og her er konklusionen en helt anden: 
Reformerne er en drastisk reduktion af det dan-
ske demokrati.

Universiteter er demokratiets fundament. 
Det er ideelt set institutioner, helt uafhængige 
af politiske og økonomiske interesser, hvis for-
skere efter bedste faglige og saglige overbevis-
ning søger ‘videnskabelige sandheder’. Forsker-
ne skal have friheden til at være kritiske stem-
mer, en slags djævelsens advokater, som kan si-
ge magthaverne imod uden at de risikerede de-
res job. 

Sådan er det ikke i Danmark der som eneste 
land har fået en lov imod forskningsfrihed: Uni-
versitetsloven (§17, stk.2) siger nemlig at det 
står professoren eller lektoren frit for at vælge 
deres metode. Men valget af forskningstema 
bestemmer han ikke nødvendigvis selv; kun 
hvis institutlederen ikke har pålagt ham andre 
forsknings- eller kontrakt-opgaver. Og så skal 
det foregå inden for instituttets ‘forskningsstra-
tegiske ramme’. Lederen (med instruktionsbe-
føjelse) kan altså diktere præcist hvad forskeren 

FORSKNINGSFRIHED

Af Jørgen Øllgaard

I Helge Sanders seksårige ministertid siden 
2001 er der gennemført drastiske reformer af 
det danske universitets- og forskningslandskab. 
Universiteterne fik i 2003 en ny universitetslov 
med bestyrelser (med eksternt flertal) og en 
enormt magtfuld rektor som udpeger sine un-
derledere (dekaner og institutledere). Det aka-
demiske selvstyre med kollegialt ledelsesvalg 
og stor offentlig indsigt som kendetegner uni-
versiteter i USA og England, blev afviklet. 

Så blev universiteterne i 2007 fusioneret fra 
11 til 8. Og endelig – vupti - blev sektorforsk-
ningen fusioneret ind under universiteterne. 

Parallelt med disse reformer sker der en radi-
kal ændring i måderne som forskningspenge gi-
ves på. Regeringen har bevilget flere millioner 
til forskning i de seneste år (Globaliseringsmid-
ler). Disse skal dog ikke gå til ‘fri forskning’ der-
imod til strategiske puljer rettet mod bestemte 
områder (især teknik, naturvidenskab og medi-
cin). 

I festtalerne fortæller minister Sander om 
disse reformer som god liberal Venstrepolitik 
fordi de giver universiteterne selveje og selvsty-
re, fordi universiteter og forskere skal konkur-
rere maksimalt om bevillinger, fordi ‘relevans’ i 
uddannelse og forskning skal fremmes, fordi de 
effektiviserer det offentlige forbrug, fordi den 
offentlige indsats støtter det nationale er-
hvervsliv med mere. Universitetet skal være et 
instrument for samfundet (erhvervslivet), og 
derfor skal forskning beskæftige sig med noget 
nyttigt og relevant og teknologisk.

Reformerne er i international forstand ene-
stående, for i intet andet land har man gennem-
ført så drastisk en ‘liberalisering’. Universitets-
minister Helge Sander har altså været en mega-
succes, på sine egne liberale præmisser. Det er 
faktisk imponerende af en minister som efter 
seks år ved meget lidt om universiteters sjæl og 
substans, og som desperat klynger sig til plus-
ord og tal om regeringens planer når han op-
træder offentligt. Ministerens hjælpeløshed 
fremgik helt eksplicit i marts da han stillede 

» Konkurrence er ikke bare ideologi, 
det er en styringsmekanik, for det 
tvinger forskere og miljøer til at løbe 
derhen hvor pengene er!«
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da undervisningsminister Bertel Haarder og 
universitetsminister Sander vupti aflivede grup-
peeksamen på trods af voldsomme protester fra 
fagfolk, studenter og erhvervsfolk der godt kan 
se nytten i at studenter lærer at arbejde sam-
men. Ministrene besværede sig ikke med argu-
menter eller analyse af de læremæssige konse-
kvenser.

Fri konkurrence
De offentlige forskningspenge skal målrettes: 
‘Konkurrenceudsættelse’ er det liberale kode-
ord. Pengene udbydes nemlig på bestemte for-
mål, det vil sige til det anvendelsesorienterede 
og helst industrielle. Det er VK-regeringens 
plan at 50 pct. af alle forskningsmidler skal ud-
bydes i fri konkurrence hvor det i dag er 35 pct. 
Ingen kan være uenig i at nogen konkurrence 
fremmer dynamikken, men den type konkur-
rence er allerede kørt til bristepunktet i dag når 
kun hver femte ansøger hos forskningsrådene 
får penge. 

Konkurrence er ikke bare ideologi, det er en 
styringsmekanik, for det tvinger forskere og 
miljøer til at løbe derhen hvor pengene er! Med 
universitetsloven har politikere og erhvervsin-
teresser et redskab til at blande sig direkte i 
universiteternes forskning. Loven ophæver det 
klassiske ‘frie universitet’ som juridisk eller po-
litisk uafhængigt af samfundets magthavere. 
Herefter er der frit spil til at Fødevareministe-
ren dikterer forskningstemaer til fødevareforsk-
ningen, industriministeren til Danmarks Tekni-
ske Universitet, sundhedsministeren til de me-
dicinske fakulteter, arbejdsministeren til de 
samfundsfakulteterne og så videre. 

Og næste trin er at Lundbeck kan ønske sig 
forskning i 2. generations lykkepiller, Danish 
Crown eller Danisco vil have metoder til foræd-
ling af affaldskød og så videre. Hvordan disse 
interessenter sætter sig igennem bag lukkede 
døre i udvalg og råd som fordeler penge, får vi 
aldrig at vide. Vi kan bare konstatere at mini-
steren har sat de tunge dele af fødevare- og me-
dicinal-sektoren – NOVO, DANISCO, CARLS-
BERG, ARLA med flere - er stærkt repræsenteret 
i (forskningsrådgivnings-) systemet, og der sid-
der de ikke af idealisme.

Når forskning er styret af strategier og penge-
kasser, er friheden deponeret. Universitetets el-
ler forskerens frihed til at sige fra på et uafhæn-
gigt saglig-fagligt grundlag fordufter fordi fri-
hedsgraderne er til forhandling i hver enkelt 
konkret sag, det vil sige bliver til et simpelt 
magtpolitisk spørgsmål. Den stærke styrer – og 
det er Ministeren eller erhvervslivet med pen-
gene.  

Den seneste ændring er fusioner af sektor-
forskningen ind under universiteterne. Fusio-
nen præsenteres som en rationalisering, men 
det er også et nyt styringsredskab: For lægfolk 
lyder det da som praktisk at al forskning samles 
samme sted. Men lægfolk ved ikke at sektor-
forskningen traditionelt er ministeriernes insti-
tutter til at udføre bestemte ‘myndighedsopga-
ver’ (fx miljøovervågning eller levnedsmiddel-
tjek). Nu får universitetet en trojansk hest ind. 
Hvor det tidligere var sektorforskningen som 
blev mistænkeliggjort for at lave ‘bestillings-
forskning’ for deres ministre, så er det nu uni-
versiteterne som får denne utaknemmelige rol-
le. (Hvorfor skulle en minister bestille en rap-
port på universitetet hvis han risikerer at blive 
sagt imod? Og hvorfor skulle han risikere mod-
sigelse hvis han i stedet kan bestille rapporten 
hos COVI eller PRICE-WATERHOUSE? Hvorfor 
skulle universitetet tale ministerens politik 
imod hvis de mister deres indtægter fra mini-
steriet?). 

 
Sanders succeshistorie
Uanset ens politiske holdning må man erkende 
at det er imponerende hvad det faktisk er lykke-
des minister Sander at gennemføre i sin mini-
stertid 2001-2007. Set fra erhvervslivets syns-
punkt er det en ren succeshistorie idet de nu 
som aftagere kan stille direkte krav til hvad uni-
versiteterne skal lave. Set fra styringslystne po-
litikere er det en succeshistorie; politikere og 
embedsmænd kan nu via en kæde af forpligtel-
ser styre universitetets aktiviteter. 

Men den uafhængige forsker findes ikke læn-
gere. Det afspejler sig i at kun få forskere åbent 
tør give udtryk for kontroversielle faglige vur-
deringer som kunne støde det politiske system. 
De udtrykker sig taktisk – og fortæller så uden-

for referat hvordan tingene hænger sammen. 
Sådan bliver det, når universitetets frihedsgra-
der ikke længere er absolutte. Så er fagligheden 
til forhandling; den bliver politiseret. Det bety-
der at forskerne må bøje fagligheden på kontro-
versielle forskningsområder: Landbrugets kvæl-
stof-udledning, slagteriernes fødevarekvalitet, 
politikker til aktivering af svage grupper, ar-
bejdsmiljø og så videre. Det er meget sjældent 
at forskere står frem og afslører politiseringen 
som det skete i oktober da et par miljøforskere 
stod frem med et konkret eksempel på hvordan 
forhenværende miljøminister Hans Christian 
Schmidt havde censureret fagligt-videnskabeli-
ge fakta ud af en pjece (og i øvrigt bagefter for-
svarede sig med at »forskning er også politik«). 
Den slags afsløringer er sjældne, og det var me-
get betegnende at historien blev fortalt af en 
pensioneret seniorforsker og en fratrådt profes-
sor. Men afsløringer er også sjældne fordi poli-
tiseringen er subtil, indlejret i kæden af forplig-
telser, strategier og bevillinger. Derfor er det 
sjældent at det udarter i åben kontrovers mel-
lem den frie forsker og en styringslysten leder.

Minister Sander og Venstre er altså kommet 
langt i deres neoliberale projekt. Styringslysten 
giver godt nok nogle voldsomme paradokser 
når liberale politikere på den ene side påstår at 
de har givet universiteterne fri, men når der 
samtidig er en blind passager i form af voldsom 
politisk og statslig styring. Men det paradoks er 
ikke et problem for politikerne, så længe offent-
ligheden tror på sangen om at friheden hersker 
på de danske universiteter.

Om Socialdemokraterne gør en forskel? Nok 
ikke ret meget. Det var S-ministre som igang-
satte afdemokratisering af universiteterne i 
2000. Siden har partiet været trofast forligs-
partner for VK-regeringen på området. S opfat-
ter forskningspolitik som teknologipolitik, 
forskning er noget der laver opfindelser der 
skal skaffe arbejdspladser til landet. Et rege-
ringsskifte vil altså ikke ændre det store. Det 
skulle da lige være hvis SF, de radikale og En-
hedslisten får betydelig indflydelse, for disse 
partier er indædte modstandere af afdemokrati-
seringen. 

MAGT – Videnskabsminister 

Helge Sander har i sin seks årige 

regeringstid gennemført en 

række reformer af de danske 

universiteter. Reformerne har 

medført en udpræget ministeri-

el styring og forskning der er 

afhængig af erhvervslivet.

FOTO: POLFOTO

Af Jørgen Øllgaard, sociolog og journalist,  

redaktionsleder på fagbladet FORSKERforum

Kilder: 

Jørgen Øllgaard: Den kritiske forsømmelse – jour-

nalisters og forskeres selvbedrag (in Nielsen/Horn: 

Kritik som deltagelse (KLIM 2006)

Mogens O. Madsen & Jørgen Øllgaard: Universi-

tetsreformer som nyliberalistisk projekt (in Niel-

sen: Økonomi og samfund 2007 (Frydenlund 

2007). 
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Uni-spotting

SMART PÅ PANUM

Af Mathias Holm Pedersen og Kristoffer Holm Pedersen

Med stetoskopet om halsen trak han den unge sygeplejerske ind 
til livet. 

Sky lod hun blikket løbe op fra hans pudsede Paul Smith-sko 
over de nypressede Valentino-bukser og op til den nydelige 
Ralph Lauren-skjorte der stak diskret frem under kitlen.

»Kys mig, goddammit,« sagde han myndigt.
»Åh, doktor Frank,« svarede hun.

Smarte chicks og svenske fyre
Ak ja, de har det hårdt, de unge medicinstuderende. Ikke nok 

med at deres uddannelse tager minimum 13 år, og at den hver 
dag står på 1000 siders latin-læsning om diverse opskure syg-
domme. Nej, de skal i løbet af den tid også lære at klæde sig så 
godt at de kan forføre sygeplejerskerne (m/k). Og hvordan gør 
man det når man er tvunget til at bære kittel?

Universitetsavisens moderedaktion tog en tur til Panuminsti-
tuttet for at se hvordan stud.med.erne går klædt. Vi fandt ud af 
at de kommende læger måske alligevel ikke er så pæne og nyde-
lige (læs kedelige) som man kunne tro. At der går rigtig mange 
piger derude. Og at der altså er et eller andet om det med de 
smarte og moderigtige svenske drenge.

Markus Brand, 1. semester

Hvad har du på?

Jakken er fra Lindeberg, og tørklædet har jeg fået af min mor. 

Skjorten er købt i Berlin og jumperen er fra H&M. Jeans fra 

Hugo Boss, skoene fra Sand i Lund, og tasken er en julegave 

fra min mor.

Hvad er stilen på medicinstudiet?

Det er meget forskelligt. Pigerne er meget moderne klædt, 

mens drengene mere går i jeans og T-shirt. Nogle har også 

mere boheme-stilen.

Forbereder I jer allerede nu på hvordan I bliver smarte med 

kittel?

Ha ha, mange af mine venner gør det faktisk. Der var et par af 

dem der tog billeder af hinanden i kittel inden de skulle i 

praktik på hospitalet. Det var lidt corny, syntes jeg.

Elin Skoglund, �. semester

Hvad har du på?

Jakken er fra Zara. Toppen fra H&M og nederdelen fra Man-

go. Støvlerne er fra en butik i Købmagergade og tasken er 

købt i Tyrkiet. Øreringene fra Glitter.

Hvad er stilen på medicinstudiet?

Der er stor forskel på hvordan svenskere og danskere går 

klædt – især drengene. De svenske drenge har mere stil end 

de danske.

Forbereder I jer allerede nu på hvordan I bliver smarte med 

kittel?

Nej, men jeg har en hemmelig plan om at lave kitlerne om når 

jeg bliver færdig. De er alt for kedelige og burde passe mere 

til kvindelige former.

Bille Borck, �. semester

Hvad har du på?

Et tørklæde købt på et marked i Mexico. Strik fra H&M og car-

digan fra Muus. Jeans fra Topshop og støvler fra Friis & co. 

Hvad er stilen på medicinstudiet?

Her er mange trendy mennesker. Folk er bestemt ikke ligegla-

de med hvad de tager på om morgenen.

Er det rigtigt at I er sådan nogle pæne, nydeligt og lidt kede-

ligt klædte studerende?

Det synes jeg ikke. Vi har mange der er meget moderne – især 

svenskerne!

Kalder Dr. Frank
I dette nummer er Universitetsavisens moderedaktion taget 
på stil- og (viste det sig) svenskerspotting blandt de pæne, 
nydelige og dygtige lægestuderende på Panuminstituttet.
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Skiferie i Norge
USG arrangerer skitur med både udfordringer og 

vinterhygge.  Læs mere på side �

Medicinsk Museion fylder 100 år
I anledning af jubilæet viser museet udstillingen Oldetopia  

om alder og aldring.  Læs mere på side 102SEKTIoN

Uddøde dyr som mam-
mutten har tidligere væ-
ret svære at studere fordi 
fundene består af gam-
melt dna-materiale. Nu 
har post.doc. på Biologisk 
Institut Thomas Gilbert, i 
samarbejde med uden-
landske kolleger, udviklet 
en ny dna-metode som 
kan kaste lys over forti-
dens dyr ved hjælp af 
analyser af hår. 

DNA-FORSKNING

Af Ann Steendahl Søndergaard

Hvad drejer din forskning sig 
om?

»Jeg arbejder med dna-ma-
teriale som er gammelt eller 
på anden måde skrøbeligt og 
derfor problematisk at analy-
sere. Problemet er at skaffe 
nok af den problematiske dna 
til at man kan analysere det. 
Jo mere dna vi har, des flere 
spørgsmål kan vi besvare. Med 
vores nye projekt har vi fundet 
en metode til hurtigt at frem-
skaffe en hel masse dna. Det 
betyder at vi nu kan tage fat på 
gamle prøver og bruge dem i 
en hel række nye analyser. Vi 

gen til en levevej. Vi har gjort 
det første og er ikke så interes-
seret i det sidste. Vi ønsker ik-
ke at lave en Jurassic Park.« 

Hvad er du særligt interesseret i 
inden for forskningen?

»Jeg er meget interesseret i 
hvordan dyr er beslægtet med 
hinanden. Der er mange uddø-
de organismer som vi ved me-
get lidt om. Lige nu arbejder vi 
med næsehornet. Der findes i 
dag fem slags næsehorn, men 
førhen var der også det uldne 
næsehorn. Det var ligesom 
mammutten meget behåret og 
levede i Sibirien. Det interes-
serer os hvordan slægtskabet 
er mellem det uldne næsehorn 
og de andre arter, og det kan 
vi bruge metoden til at udreg-
ne.«

»Vi interesserer os også for 
mennesket og forsker blandt 
andet i hvem de første menne-
sker i Grønland var, og hvor de 
kom fra. Vi har også undersøgt 
børnemumier som er blevet 
fundet på toppen af bjerge i 
Sydamerika. De er for flere 
hundrede år siden blevet ofret 
og lagt der af inkaerne, og vi 
er interesserede i børnenes 
baggrund og slægtskab. Der-
udover har jeg også arbejdet 

med hiv og aids hvor jeg har 
set på hvor sygdommen kom-
mer fra, og hvordan den spre-
des til resten af verden.« 

Hvad er det vigtigste denne me-
tode kan bidrage med?

»Det er at metoden gør det 
muligt at analysere en masse 
nye områder, og tilmed på en 
skånsom måde. For eksempel 
skulle man tidligere bore et 
stort hul i knogleprøver for at 
undersøge dna’en. Nogle prø-
ver er meget sjældne; det bety-
der knap så meget at klippe en 
lille smule hår af en gammel 
mammut som at bore store 
huller i dens knogler.«

»Personligt er jeg især inte-
resseret i kæmpeblæksprutten. 
Den bliver fundet med års 
mellemrum, og det eneste vi 
ved om den er at den spises af 
hvaler. Derfor vil vi nu gerne 
finde ud af hvor mange typer 
der er, og hvor de bor, og det 
kan vi bruge denne metode 
til.« 

»Den store fordel ved meto-
den er at den giver os mulig-
hed for at få meget informati-
on fra gammelt dna rigtig hur-
tigt. Informationen kan bruges 
i mange biologiske og antro-
pologiske undersøgelser som 

forskningen i mammutter eller 
de førnævnte børneofringer i 
Sydamerika. Metoden kan 
dermed få stor betydning på 
områder lige fra uddøde dyr til 
kriminalsager. Det er let at 
analysere dna hvis man har en 
god prøve fra frisk blod eller 
celler, men hvis man har dår-
ligt dna materiale som hår, har 
det hidtil været svært. Det vil 
denne metode kunne afhjæl-
pe. Det kræver dog en del hår 
til dna-metoden, og inden for 
retsmedicin har man ofte kun 
et enkelt hår at gøre godt med. 
Derfor er det nødvendigt at 
modificere metoden så man 
kan bruge mindre dna. Proble-
met med retsmedicin er at 
man skal bruge rigtig meget 

bruger hår fra for eksempel 
mammutter, og på cirka en 
uge har vi frembragt mere 
dna-materiale end der nogen-
sinde er blevet frembragt før.« 

Hvorfor er denne metode bedre 
end tidligere metoder?

»Man har før analyseret 
genomer (som består af gener) 
hos for eksempel mennesket, 
chimpansen og andre moder-
ne dyr. Men man har kun ana-
lyseret små mængder af gene-
tisk information hos gamle, 
uddøde dyr da deres dna ofte 
er meget ødelagt. Ved hjælp af 
denne metode kan vi nu få me-
get mere genetisk information 
og endda kortlægge det kom-
plette genom hos en gammel 
organisme. Mange mennesker 
er derfor nu interesserede i at 
genoplive mammutter. Det 
kunne ske med kloning som vi 
tidligere har set med får. Der 
findes to forudsætninger for 
kloning. For det første skal 
man have al dna-information. 
Med de gamle metoder ville 
det måske tage flere årtier at 
få fat på alle dna-informatio-
nerne, men vi vil kunne gøre 
det på to-tre måneder med 
den nye metode. For det andet 
skal man kunne gøre klonin-

dna for at få et unikt billede af 
en person. I dag kan man kun 
udelukke en mistænkt. Men 
med tiden vil man ved hjælp af 
den nye metode med sikker-
hed kunne sige at et bestemt 
hår stammer fra en bestemt 
person.«  
 

Hvordan vil dna-metoden ud-
vikle sig i fremtiden?

»Det er meget svært at sige, 
for der kommer hele tiden ny 
teknologi. Det er jo det spæn-
dende. Jeg kunne benytte me-
toden igen og igen på hund-
redvis af arter, men det lader 
jeg andre om. Jeg er mere in-
teresseret i at forske i hvad vi 
ellers kan bruge metoden til, 
og i at udvikle nye metoder.« 

Hårets 
hemmeligheder

FoTo: SCANPIX

                          
Post.doc. Thomas Gilbert arbejder i pro-

fessor Eske Willerslevs forskningsteam på 

Biologisk Institut, Københavns Universitet. 

Sammen med udenlandske kolleger har 

Thomas Gilbert udviklet en hurtigere og 

mere præcis metode til analyse af dna, 

ved hjælp af hår. Resultaterne kan læses i 

det videnskabelige tidsskrift Science, og 

målet er at løse gåder inden for blandt an-

det biologi, antropologi og retsmedicin. 
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Boliger

Boliger søges

Copenhagen
Period: From Nov/Dec, for  

1 year.

Size: Apartment, 1-2 rooms.

Tenant: Female, post-doc,  

danish speaking, non-smoker.

Rent: Max 6.000 kr.

Contact: Cécile, e-mail:  

cec@life.ku.dk, tel.: 6019 9178.

Copenhagen
Period: From Nov./Dec. until 

June/July 08.

Size: Room.

Equipment: Internet. 

Tenant: Non-smoking, student, 

from the Netherlands. 

Contact: Nick, e-mail:  

thenickmove@gmail.com. 

Copenhagen
Period: From 1/2-08. 

Size: Apartment, 2 rooms. 

Equipment: Furnished, internet. 

Tenant: Male researcher, no 

pets, non-smoker.

Contact: Toforest, e-mail:  

toforest_cn@hotmail.com,  

tel. :5013 3940

Copenhagen 
Period: Feb./Mar.-08 for approx. 

2 years.

Size: 2-3 rooms or villa.

Equipment: Furnished.

Tenant: Non-smoking Indian 

scientist with wife and 1 child.

Contact: Vishwas, e-mail:  

vchavan@gbif.org,  

tel.: 3532 1475.

Copenhagen 
Period: From 1/1-08 - 6 months 

to 3 years.

Size: 2-3 room apartment.

Equipment: Unfurnished.

Tenant: Ph.D student, husband 

and baby, non-smokers.

Rent: 5.000 – 6.500 kr. per 

month.

Contact: Andre Amtoft, tel.: 

Lejer: Ikke-ryger, ingen husdyr.

Husleje: 6.800 kr. inkl. forbrug. 

Kontakt: E-mail: madsenfremle-

je@gmail.com.

 

Copenhagen
Period: Now – min. 1 year.

Size: 3 rooms, 65 sqm.

Equipment: Dishwasher, wa-

sher, dryer. 

Rent: 8.000 kr. per month.

Contact: E-mail: rhclausen@ 

hotmail.com, tel.: 2974 1628.

Copenhagen
Period: Now – min. 1 year.

Size: 1 room, 40 sqm. 

Equipment: Dishwasher,  

washer, dryer. 

Rent: 7.000 kr. per month.

Contact: E-mail: rhclausen@ 

hotmail.com, tel.: 2974 1628.

Copenhagen 
Period: 1/12-07 – max two years.

Size: 3 rooms, 45 sqm. 

Equipment: Kitchen, washer/

dryer, shower/toilet, furnished. 

Rent: 6.800 kr. per month excl. 

energi.

Deposit: One months rent.

Contact: tel.: 2333 5575. 

Copenhagen
Period: From nov. 07 to feb. 08. 

Size: Apartment, 2 rooms,  

56 sqm. 

Equipment: Furnished.

Tenant: Non-smoker.

Rent: 5.000 kr. per month. 

Contact: Tel.: 2116 6376, e-mail: 

ceta20@hotmail.com.

Frederiksberg 
Period: From 15/11-07.

Size: Apartment, 2 rooms,  

63 kvm.

Equipment: Furnished, balcony. 

Rent: 6.000 kr. per month incl. 

heat, electricity, gas, TV.

Contact: Peter Holm,  

tel.: 6165 9950, e-mail:  

peterholm1@gmail.com. 

Kort Nyt

Litteratursøgning for 
 specialestuderende inden-
for de biologiske fag
KURSUS – Ved seniorforskerne Lisbeth 

Westergaard Børgesen, Anne Phaff Ussing 

og Else Marie Bartels. Kurset er gratis

Tid: 5/11 kl. 13-17

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

Tilmeldingsfrist: 2/11 på http:kursus.kb.dk

Arr.: Københavns Universitetsbibliotek,  

kursus@kb.dk

Jobbørs og mentorprogram
KARRIEREBØRS – For alle studerende ved 

KU. Mentorprogrammet Alumnepiloterne 

starter op 

Tid: 5/11 kl. 13-16

Sted: Festsalen, Frue Plads

Tilmelding: Se www.kubulus.ku.dk

Arr.: Alumneforeningen Kubulus

En tredimensional  
netværksmodel for  
leksikalsk organisering
ÅRSMØDE – Med efterfølgende foredrag  

af Michael Fortescue  

Tid: 6/11 kl. 19-21

Sted: KUA, lok. 16.1.20

Arr.: Lingvistkredsen

Epstein-Barr virus  
og dissemineret sclerose 
FOREDRAG – Ved Trine Rasmussen,  

Afdeling for Epidemiologisk Forskning 

Tid: 6/11 kl. 15

Sted: SSI, kantinen, bygning 37 

Arr.: Polymorfien 

Litteratursøgning for  
biologibachelorer
KURSUS – Ved seniorforskerne Lisbeth  

Westergaard Børgesen, Anne Phaff Ussing og  

Else Marie Bartels. Kurset er gratis

Tid: 6/11 kl. 9.15-11.15

Tilmeldingsfrist: 3/11 på http:kursus.kb.dk

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

Arr.: Københavns Universitetsbibliotek,  

kursus@kb.dk

Flerstemmig og firhændigt
FORELÆSNING – Hanne Jansen og  Ole Jorn vil 

tale om oversættelsen af Claudio Magris’ roman  

I blinde

Tid: 6/11 kl. 15-16.30   

Sted: KUA, 24.3.62

Arr.: Oversættelsescenteret, Institut for Engelsk, 

Germansk og Romansk

Hvad kan universitets-
biblioteket tilbyde dig?
KURSUS – Alle studerende på Det Naturviden-

skabelige Fakultet kan komme og høre om 

mulighederne på www.kb.dk og på KUB Nord

Tid: 6/11 kl. 13.00-14.30

Sted: August Krogh Instituttet, aud. 1

Arr.: Københavns Universitetsbibliotek,  

kursus@kb.dk

KUB Nord
RUNDVISNING – Kom og se biblioteket på  

Nørre Allé

Tid: 6/11 kl. 15.00-15.30

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

Tilmeldingsfrist: 3/11 på http:kursus.kb.dk

Arr.: Københavns Universitetsbibliotek, 

 kursus@kb.dk

Positioneringen omkring 
 islam i Danmark
SEMINAR – Med oplæg af Garbi Schmidt, SFI

Tid: 6/11 kl. 15.15-17.00

Sted: ToRS, lok. U4, Snorresgade 17-19

Arr.: Institut for Tværkulturelle og Regionale 

Studier

Skitur udover det sædvanlige 
USG – Er du nysgerrig efter en uges udfordringer i vinterfjeldet, og sav-

ner du nye horisonter i skiløbet? Så kan du for kun 3.300 kr. komme på 

skitur midt ude i de mest majestætiske bjerge i Norge. Universitetets Stu-

denter Gymnastik (USG) arrangerer turen i uge 6, i alt 8 dage. Du kan få 

træning i nordisk off-piste skiløb af dygtige instruktører, øvelser i overle-

velsesteknikker, sikker fjeld-orientering og førstehjælp, cross-country tek-

niktræning, en masse samvær og sjov i sneen, god mad, pejseild, snebad-

ning og sauna. 

Se www.usg.dk (ski01) for tilmelding.

6167 7919, e-mail:  

andreamtoft@gmail.com.

Copenhagen/ Frederiksberg
Period: 15/1-08 – 15/6-08.

Size: Apartment, min. 2 rooms. 

Equipment: Furnished.

Tenant: Visiting professor and 

husband, non-smokers.

Rent: Negotiable.

Contact: Margaret Rosso Gross-

man, e-mail: peggyg@uiuc.edu, 

or Helle Tegner Anker, e-mail: 

hta@life.ku.dk.

København
Periode: Snarest.

Størrelse: Lejlighed, 1-2 vær. 

Lejer: Kvindelig forskningsassi-

stent.

Husleje: Maks. 4.500 kr. alt inkl.

Kontakt: Maja Kluger Rasmus-

sen, tlf.: 2248 6058, e-mail: 

mra@diis.dk.

 

København
Periode: Snarest.

Lejer: Universitetsmedarbejder 

fra Århus, mand, 35 år. 

Husleje: Maks. 6.500 kr. 

Kontakt: Anders Dræby Søren-

sen, tlf.: 6020 2709.

Boliger udlejes

Allerød
Period: 1/1-08 – 31/7-08.

Size: Terraced house, 4 rooms, 

112 sqm.

Equipment: Furnished/unfurnis-

hed, dishwasher, washer, gar-

den.

Tenant: Non-smoker.

Rent: 14.000 kr. per month excl. 

electricity, heat and water.

Deposit: 42.000 kr.

Contact: E-mail:  

rosenkrants@tele2.dk.

Christianshavn 
Periode: Snarest. 

Udstyr: Delvist møbleret. 

Størrelse: 2 vær., 54 kvm.
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Nørrebro
Period: 1/2 – 30/6-08

Size: Apartment, 3 floors,  

200 sqm.

Equipment: Furnished, washer, 

drier, dish washer, TV, Internet, 

balcony.

Tenant: Non-smokers, no pets. 

Rent: 10.500 kr., excl. heat and 

electricity.

Deposit: 21.000 kr.

Contact: Nauja Kleist, e-mail: 

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

Vanløse 
Period: 4/1-08 - 4/6-08. 

Size: Apartment, 3 rooms,  

82 sqm.

Equipment: Furnished, balcony, 

internet, cabel TV. 

Tenant: Scientists, non-smoker. 

Rent: 7.000 kr. per month incl. 

heating, internet, cabel TV. 

Deposit: 7.000 kr. 

Contact: Sabine, e-mail:  

sabinepothe@hotmail.com.

Ørestad 
Periode: Fra 1/12-07.

Størrelse: Lejlighed, 61 kvm. 

Udstyr: Vaskesøjle.

Husleje: 9.000 kr. ekskl. forbrug.

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

Østerbro
Periode: 1/12-07 el. 1/1-08 -  

1/6-08 el. 1/7-08.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær. 

Husleje: 5.500 kr. pr. md. inkl. 

alt.

Kontakt: Anders Lange, e-post: 

svea10@ofir.dk. 

Østerbro
Periode: 3/12-07 - 4 md. frem.

Størrelse: 2 vær. Lejlighed.

Udstyr: Møbleret.

Lejer: ikke-rygende udlænding.

Husleje: 4.500 kr. pr. md. 

inkl. forbrug. 

Depositum: 2 md. husleje.

Kontakt: Inge, tlf. 3929 1993.

Specialepladser  
udlejes

Copenhagen
Period: From Nov. – min. 1 year.

Size: 2 rooms, 12 sqm. 

Rent: 2.000 kr. per month.

Contact: E-mail: rhclausen@ 

hotmail.com, tel.: 2974 1628.

København
Periode: Fra 15/11-07. 

Størrelse: 2 vær.

Udstyr: Trådløst internet. 

Kontakt: Sarah, e-mail:  

sarahlunar@hotmail.com.

Østerbro
Periode: Snarest.

Størrelse: Vær., 25 kvm. 

Lejer: 1-2 pers.

Udstyr: Internet, tlf., kabelnet, 

køkken.

Kontakt: E-mail: chandberg@

gmail.com, tlf.: 3526 2012.

Stillinger

VIP-stillinger

Biovidenskab

Ph.D. fellow: Cropping  
Systems and Climate  
Change
Department of Agricultural 

Sciences wishes to appoint a Ph.

D. fellow in the Impact and 

Adaptation to Climate Change 

in Cropping Systems from 1/1-

08 for a 3 year period.

Full announcement: Applica-

tions can not be based on this 

extract. See www.life.ku.dk/

jobs.

Application deadline: 9/11-07. 

Ph.d.-stipendium i mikrobiel 
fødevaresikkerhed 
Institut for Veterinær Patobio-

logi søger en ph.d.-studerende 

indenfor mikrobiel fødevaresik-

kerhed fra 1/1-08 - 31/12-10.

Ph.d.-stipendiatens arbejde vil 

hovedsageligt bestå af opgaver 

i forbindelse med forskning og 

udvikling inden for molekylær 

karakterisering af Campylobac-

ter jejuni stress respons under 

fremstilling af fjerkræproduk-

ter. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se http://www.kvl.dk/job.

aspx. 

Ansøgningsfrist: 12/11-07.

International  
PhD-studentship in cardiac 
physiology
Under Danish Cardiovascular 

Research Academy an interna-

tional PhD-studentship in car-

diac physiology is open for ap-

plication. The studentship is  

financed by The Danish Agency 

for Science and Innovation. The 

succesful applicant should 

spend 1½ years at the Depart-

ment of Biomedical Sciences, 

University of Copenhagen (prof. 

Søren-Peter Olesen) and 1½ 

 years at the Department of 

Pharmacology and Toxicology, 

University of Lusanne, Switzer-

land (prof. Hugues Abriel).

Full announcement: Applica-

tions can not be based on this 

extract. See www.ku.dk/stillin-

ger or www.dacra.dk.

Application deadline: 15/11-07.

Adjunkt/lektor i  
Immunologi 
Faggruppen for Virologi, Immu-

nologi og Akvatisk Patobiologi 

(VIF), Institut for Veterinær Pa-

tobiologi søger en lektor/ad-

junkt i Immunologi fra den 1/1-

08 eller snarest derefter.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

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

Ansøgningsfrist: 16/11-07. 

Lektor i Zoologi
Institut for Økologi søger en 

lektor i anvendt zoologi fra  

1/2-08 eller snarest derefter. 

Lektorens arbejdsopgaver vil 

omfatte forskning og forsk-

ningsbaseret undervisning i in-

teraktion mellem organismer 

på flere trofiske niveauer.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

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

Ansøgningsfrist: 3/12-07.

Professor of Biological  
Control of Insects and Other 
Arthropods
LIFE wishes to appoint a Profes-

sor of Biological Control of in-

sects and other arthropods.

Full announcement: Applica-

tions can not be based on this 

extract. See www.life.ku.dk/

jobs.

Application deadline: 10/12-07. 

Jura

Eksterne undervisere på 
 bachelor- og kandidat-
uddannelsen
Ledige stillinger som ekstern 

underviser på den juridiske ba-

chelor- og kandidatuddannelse 

er opslået til besættelse pr. 1/2-

08. Stillingerne skal søges elek-

tronisk. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

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

stillinger/.

Ansøgningsfrist: 8/11-07.

Ph.d.-stipendier
For at komme i betragtning 

som ph.d.-studerende skal man 

have bestået den juridiske kan-

didateksamen eller have kvalifi-

kationer af tilsvarende karakter. 

Ph.d.-stipendiet er en tre-årig 

ansættelse med 37 timers 

ugentlig arbejdstid. Ansøgeren 

må kunne dokumentere flair 

for videnskabeligt arbejde, f.

eks. gennem fremlæggelse af 

en velbedømt specialeafhand-

ling. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

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

stillinger/.

Ansøgningsfrist: 13/11-07. 

Samfundsvidenskab

Studenterundervisere
Økonomisk Institut søger både 

studenterundervisere og færdi-

ge kandidater pr. 1/2-08 til un-

dervisning på alle niveauer. 

Se områderne på www.econ.ku.

dk/Department/Jobs/. Yderlige-

re oplysninger fås hos Hanne 

Bengtsson, tlf. 3532 3050.

Ansøgning sendes til: Hanne 

Bengtsson, Økonomisk Studie-

nævn, Studiestræde 6, 1455 

Kbh. K.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger.

Ansøgningsfrist: 16/11-07.

Ekstern lektor i Sociologi
Undervisningen omfatter gen-

nemsnitligt 3 timers undervis-

ning om ugen på bachelorud-

dannelsen eller 2 timer om 

ugen på kandidatuddannelsen. 

For yderligere oplysninger kon-

takt lektor Lis Højgaard, tlf.: 

3532 3374, e-mail: lh@ifs.ku.dk. 

Ansøgning stiles til rektor og 

sendes til Simon Holmen  

Clemmensen, e-mail:  

shc@ifs.ku.dk.

Ansøgningsfrist: 20/11-07.

Ekstern lektor i  
Offentlig Ret
Undervisningen omfatter 2 ti-

mers undervisning i 14 uger pr. 

semester. For yderligere oplys-

ninger kontakt lektor Lotte  

Jensen, tlf.: 3532 3418, e-mail: 

lj@ifs.ku.dk. Ansøgning stiles til 

rektor og sendes til Simon Hol-

men Clemmensen,  

e-mail: shc@ifs.ku.dk.

Ansøgningsfrist: 20/11-07.

Ekstern lektor i  
International Politik
Undervisningen omfatter 2 ti-

mers undervisning i 14 uger pr. 

semester. For yderligere oplys-

ninger kontakt lektor Anders 

Wivel, tlf.: 3532 3358, e-mail: 

aw@ifs.ku.dk. Ansøgning stiles 

til rektor og sendes til  

Simon Holmen Clemmensen,  

e-mail: shc@ifs.ku.dk.

Ansøgningsfrist: 20/11-07.

Ekstern lektor i Økonomi
Undervisningen omfatter 4 ti-

mer om ugen på bachelorud-

dannelsen eller 2 timer om 

ugen på kandidatuddannelsen. 

For yderligere oplysninger kon-

LaTeX/ MikTeX
KURSUS – Introduktion til brug af tekst-

behandlingsprogrammet LaTeX ved brug af  

MikTeX-distributionen. Kurset er gratis

Tid: 7/11 kl. 13.30-15.00

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

Tilmeldingsfrist: 4/11 på http:kursus.kb.dk

Arr.: Københavns Universitetsbibliotek,  

kursus@kb.dk

The EU as an International 
 Actor in Trade 
JEAN MONNET LECTURES – Ved Jens  

Ladefoged Mortensen, KU

Tid: 7/11 kl. 12.15-14.00

Sted: CSS, room 2.1.12

Arr.: Department of Political Science

  

HUSSPEKTAKLER – Ungdomshuset var  

i årene 1982-2007 kendt som tilholdssted og 

undergrundsscene for forskellige grupper  

unge der kulturelt og politisk tog afstand fra 

det etablerede samfund. Ved en politiaktion 

d. 1/3-07 blev huset ryddet og efterfølgende 

revet ned. I dag kæmper de unge for et nyt 

Ungdomshus.

Ungdomshusbevægelsen 
�007:  
Politisk teater eller  
lavintensitetskrig? 
FOREDRAG – Ved forskningsassistent,  

Rene Karpantschof, Sociologisk Institut  

Tid: 7/11 kl. 15.15-17.00 

Sted: KUA, lok. 15.1.30A

Arr.: DHS
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LIFE nomineret til Bedst på Nettet-pris
INTERNET – Det Biovidenskabelige Fakultet er igen i år blevet nomineret til 

Videnskabsministeriets Bedst på Nettet-pris i kategorien Forsknings- og Uddannel-

sesinstitutioner for sitet www.life.ku.dk. 

Bedst på Nettet er en omfattende årlig vurdering af kvaliteten af det offentlige 

Danmarks tilstedeværelse på nettet og gennemføres af IT- og Telestyrelsen. Prisen 

uddeles 20. november. Fakultetet (dengang KVL) vandt prisen i 2006. 

 

Læs mere på www.bedstpaanettet.dk

Ny uddannelse i Katastrofehåndtering
MASTERUDDANNELSE – I samarbejde med Lund Universitet forventer Institut for 

International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi på SUND at få tilladelse af 

Videnskabsministeriet til at starte en ny masteruddannelse i Katastrofehåndtering 

(Master of Disaster Management). I uddannelsen vil der blive undervist i koordine-

ring og kommunikation ved store katastrofer. En væsentlig del af uddannelsen vil 

desuden handle om håndtering af Geografiske Informationssystemer (GIS). GIS og 

det såkaldte remote sensing er en uundværlig del af  koordineringsindsatsen hvilket 

blandt andet viste sig efter tsunamien i Asien. Flemming Konradsen, ekspert i mala-

riabekæmpelse, er en af folkene bag den nye uddannelse i Katastrofehåndtering. 

Han fortæller at målet er at uddanne de studerende til konflikthåndtering i et bre-

dere perspektiv, og en række af KU’s fakulteter vil derfor bidrage med kurser.  

Masteruddannelsen forventes at starte op i september 2008.

Nyt Center for Europæisk Politik
FORSKNINGSCENTER – Hvad bliver de centrale udfordringer for europæisk politik 

i de kommende år? Hvad er Danmarks rolle og bidrag på den europæiske scene? 

Forskningscenteret – Center for Europæisk Politik (CEP) – ved Institut for Statskund-

skab på KU blev åbnet i oktober og skal styrke forskningen og formidlingen inden-

for europæisk politik. Centeret samler forskning inden for Europa-relaterede disci-

pliner som europæisk integration, EU’s udvidelse og europæisk sikkerhed. Centeret 

repræsenterer således et unikt dansk videnscentrum på området. I centerets forsk-

ning lægges der vægt på samarbejdet med andre forskere, på styrkelse af netværk i 

Danmark og på etablering af samarbejde med international forskning. Formålet 

med Center for Europæisk Politik er at styrke KU i den internationale forskning, at 

udvikle nye tiltag på undervisningsområdet, styrke formidlingen og sikre at arbej-

det fra instituttets mange internationalt anerkendte forskere bringes aktivt spil i 

forhold til offentligheden.

Læs mere om Center for Europæisk Politik på www.cep.polsci.ku.dk.

Kort Nyt

BibTeX
KURSUS – Introduktion til referencehånd-

tering med programmet BibTeX. Kurset er 

gratis

Tid: 7/11 kl. 15.30-17.00

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

Tilmeldingsfrist: 4/11 på http:kursus.kb.dk

Arr.: Københavns Universitetsbibliotek,  

kursus@kb.dk

Hvad er et tegn?
MØDE – Med foredrag af Ole Togeby (AU)  

om semiotikkens grundlag 

Tid: 8/11 kl. 14.15-16.00

Sted: KUA, lok. 24.3.01 

Arr.: Dansk Funktionel Lingvistik

Det godes vækst
FOREDRAG – Ved Anders Hede, forsknings-

chef i Tryg-fonden

Tid: 8/11 kl. 19.30 

Sted: KUA, Institut for Filosofi, trappe 13 

Arr.: Tanker på Tværs, www.tankerpt.dk

Dansk trækfugleatlas 
FOREDRAG – Post.doc. Kasper Thorup,  

Zoologisk Museum, taler om 100 års ring-

mærkning af fugle i Danmark

Tid: 8/11 kl. 19.30

Sted: Biologisk Institut, aud. B

Arr.: Dansk Naturhistorisk Forening 

7.november   8. november

Arbejde under forandring? 
Traditioner og ambitioner i studier 
af arbejde og organisering

D. 29.11.07 kl. 9-16.30, Øster Farimagsgade 5, CSS Lokale 15.3.01

Forskningskonference på Københavns Universitet 

Institut for Psykologi

Modernisering og internationalisering indebærer i øjeblikket skift, hvor øget 

konkurrence, livslange læreprocesser og grænseløs fleksibilitet udfordrer 

traditionelle forestillinger. Hvad betyder disse skift for studiet af identitet, 

fællesskab, sundhed og ledelse knyttet til arbejde? Forskere, konsulenter 

og studerende inviteres til debat. 

Deltagelse er gratis. Dog begrænsede pladser

Tilmelding senest 12.11.

For nærmere information se www. psy.ku.dk/arbejdeunderforandring 

Spørgsmål som tages op er f.eks.

•  Hvilke metodologiske spørgsmål stiller studiet af sundhed, performance 

og organisering netop nu?

• Hvordan studeres aktuelle transformationer?

• Hvilken rolle spiller samfundsmæssige pres på ledelse og værdier?

•  Hvordan kan vi i højere grad deltage i samfundsdebatten? Og hvad vil 

det sige at deltage i samfundsdebatten?

Spørgsmål kan rettes til Niels Christian Nickelsen tlf. 35324865
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takt lektor Niels-Henrik Topp, 

tlf.: 3532 3414, e-mail:  

nht@ifs.ku.dk. Ansøgning stiles 

til rektor og sendes til Simon 

Holmen Clemmensen, e-mail: 

shc@ifs.ku.dk.

Ansøgningsfrist: 20/11-07.

Ph.d.-stipendier i Psykologi 
Et antal ph.d.-stipendier i Psy-

kologi med varighed af 3 år er 

ledige til besættelse pr. 1/2-08. 

Nærmere oplysninger om insti-

tuttets forskning kan hentes på  

instituttets hjemmeside  

www.psy.ku.dk.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger.

Ansøgningsfrist: 23/11-07.

Ph.d.-stipendium på  
Statskundskab
Hermed indkaldes ansøgninger 

til et 3 årigt ph.d.-stipendium 

ved Institut for Statskundskab 

til besættelse efter nærmere af-

tale. Stipendiet er målrettet et 

studie af den rolle som digitale 

medier, særlig internettet og 

nye mobile  kommunikations-

teknologier, spiller i forholdet 

mellem borger og stat eller bor-

ger og forvaltning i autoritære 

eller demokratiske lande i 

 Asien. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger.

Ansøgningsfrist: 26/11-07.

 

Sundhedsvidenskab

Clinical Professorship in  
obstetrics
Applications are invited for a 

clinical professorship in obste-

trics with special emphasis on 

diabetes and pregnancy, at the 

Faculty of Health Sciences, the 

University of Copenhagen and 

Rigshospitalet to commence as 

soon as possible. The clinical 

professorship is composed of a 

salaried professorship at the Fa-

culty of Health Sciences, Depart-

ment of Gynaecology, Obste-

trics and Paediatrics and a con-

sultancy at Rigshospitalet, the 

Juliane Marie Centre. It is a re-

quirement for appointment 

that the applicant is accepted 

for both the professorship and 

the consultancy. 

Full announcement: Applica-

tions can not be based on this 

extract. See www.ku.dk/stillin-

ger and www.laegejob.dk. 

Application deadline: 30/11-07.

Clinical Professorship in  
surgical ophthalmology 
Applications are invited for a 

clinical professorship in opht-

halmology, at the Department 

of Ophthalmology, Glostrup 

Hospital to commence as soon 

as possible. The clinical profes-

sorship is composed of a sala-

ried professorship at the Faculty 

of Health Sciences, University of 

Copenhagen and a consultancy 

with The Capital Region with 

service at Glostrup Hospital, De-

partment of Ophthalmology. 

Full announcement: Applicati-

ons can not be based on this ex-

tract. See www.ku.dk/stillinger 

and www.laegejob.dk. 

Application deadline: 30/11-07.

TAP-stillinger

AC-sagsbehandler til  
personaleadministration og 
ledelsesbetjening
Det Farmaceutiske Fakultet, KU, 

søger en AC-sagsbehandler til 

Sekretariatet. Vi kan tilbyde et 

alsidigt og udfordrende job 

med gode muligheder for faglig 

og personlig udvikling. Har du 

en samfundsvidenskabelig bag-

grund og lyst til faglig bredde i 

arbejdet, er jobbet måske noget 

for dig. Du skal have gode en-

gelskkundskaber, flair for tal, 

statistikker og IT-systemer samt 

viden om arbejdet med regler 

og overenskomster.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.farma.ku.dk/stil-

linger.

Ansøgningsfrist: 5/11-07.

Kontorfunktionær til  
personaleadministration
Det Farmaceutiske Fakultet, KU, 

søger en kontorfunktionær til 

personaleadministrative opga-

ver. Personalekontoret vareta-

ger i et tæt samarbejde med in-

stitutter og administrative kon-

torer opgaver i forbindelse med 

rekruttering, ansættelse, fast-

holdelse og afskedigelse af 

medarbejdere på Fakultetet. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.farma.ku.dk/stil-

linger.

Ansøgningsfrist: 5/11-07.

Farmaceut
Veterinærapoteket på LIFE, KU, 

har en stilling som farmaceut 

ledig til besættelse 1/12-07 eller 

snarest derefter. Stillingen er 

tidsbegrænset og udløber 

30/11-08. Der vil evt. være mu-

lighed for forlængelse.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

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

Ansøgningsfrist: 7/11-07. 

Personalechef
Det Humanistiske Fakultet er in-

de i en rivende udvikling med 

mange spændende udviklings-

muligheder og udfordringer. 

For at styrke vores kompetencer 

på både det videnskabelige og 

administrative område søger fa-

kultetet en personalechef til en 

nyoprettet stilling.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger.

Ansøgningsfrist: 14/11-07.

Sekretær til front office 
Biotech Research & Innovation 

Center, KU, søger en udadvendt 

og serviceorienteret sekretær til 

vores front office. Stillingen er 

et barselsvikariat på 10 måne-

der (37 timer ugentligt, mulig-

hed for forlængelse) og til be-

sættelse snarest. Dine opgaver 

omfatter diverse koordinerende 

sekretær- og servicefunktioner i 

et aktivt og uhøjtideligt miljø 

hvor overblik, selvstændighed 

og godt humør sættes højt. 

BRIC er et internationalt orien-

teret forskningscenter hvorfor 

du skal kunne kommunikere på 

både dansk og engelsk.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ningen. Se www.bric.dk.

Ansøgningsfrist: 15/11-07. 

Systemadministrator  
på LIFE
På Institut for Basal Husdyr- og 

Veterinærvidenskab, Sektion 

for Genetik og Bioinformatik, 

ønskes en stilling som systemad-

ministrator besat fra den 1/1-08 

eller snarest derefter. Stillingen 

er en fuldtidsstilling med 37 ti-

mers ugentlig arbejdstid. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

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

Ansøgningsfrist: 16/11-07. 

AC-fuldmægtig til  
Personalesektionen 
Til KU’s personalesektion søger 

vi snarest muligt en AC-fuld-

mægtig. Stillingen er en fuld-

tidsstilling. Dine arbejdsopgaver 

vil bestå i en kombination af 

projektledelse/projektdeltagelse 

på konkrete projekter, og sags-

behandling inden for egne an-

svarsområder

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger 

under Fællesadministrationen.

Ansøgningsfrist: 16/11-07.

Støtte

Forskningsstøtte

 Jens Nørregaard og Hal 
Kochs mindefond 
Fonden har til formål at frem-

me forskning inden for dansk 

kirkehistorie og økumenisk teo-

logi. Nærmere oplysninger om 

fondens virke fås ved skriftlig 

eller telefonisk henvendelse til 

fondens adresse, c/o Afdeling 

for Kirkehistorie, Købmager-

gade 46, 1. sal, P.O.B. 2164, 

1150 Kbh. K., e-mail: akh@teol.

ku.dk, tlf.: 3532 3610. Se også 

www.teol.ku.dk/akh.

Ansøgningsfrist: 16/11-07.

Gerda og Aage Haensch’ 
Fond
Fonden har i år uddelt de til rå-

dighed stående midler, i alt 

480.000 kr., til to forskere der 

udfører grundforskning ved 

SUND, KU. For god ordens skyld 

meddeles samtidig at støtte fra 

fonden ikke kan søges idet be-

styrelsen har besluttet selv at 

træffe afgørelse om uddeling 

af fondens midler i overens-

stemmelse med gældende fun-

dats.

Legater

Professor, dr.phil. Viggo 
Brøndal og hustrus legat
Af Professor, dr.phil. Viggo 

Brøndal og hustrus legat er der 

for 2007 et antal legatportioner 

til rådighed til støtte af unge 

sprogvidenskabsfolk (med kan-

didat- eller ph.d.-grad), fortrins-

vis med fransk som hovedfag el-

ler med almen lingvistik som in-

teresse. Der kan eksempelvis 

ydes støtte til forskningsrejser 

og -ophold, publicering eller 

andre tilsvarende formål til 

fremme af forskningen. Ansøg-

ningen stiles til Viggo Brøndal 

og hustrus legat c/o Hanna Lau-

lund, Institut for Engelsk, Ger-

Litteratursøgning for  
fysikstuderende
KURSUS – Litteratursøgning og reference-

håndtering for bachelorstuderende indenfor 

fysik. Kurset er gratis

Tid: 8/11 kl. 10-12

Tilmeldingsfrist: 5/11 på http:kursus.kb.dk

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

Arr.: Københavns Universitetsbibliotek,  

kursus@kb.dk

Forfatteraften
OPLÆSNING – Af forfatter Peter Adolphsen

Tid: 8/11 kl. 20

Sted: Vartov, Farvergade 27H, Kbh.

Pris: Gratis for medlemmer

Arr.: Studenterkredsen i København,  

www.studenterkredsen.dk

MADKULTUR – Selvom Danmark er et lille land, skal man ikke kig-

ge langt bag ved burgerrestauranter og pizzeriaer for at opdage en 

skat af lokale gastronomiske perler som f.eks. ’sol over Gudhjem’.
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Egnsretter 
FÆLLESSPISNING – Temaet er egnsretter 

Tid: 9/11 kl. 18.30 

Sted: St. Kannikestræde 8, Studenterlokalet 

Tilmelding: Til Carl Fuglsang, tlf.: 3393 0183

Arr.: Studentermenigheden Indre By, 

www.indreby.org

8. november      9. november
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mansk og Romansk, KUA, Njals-

gade 128, 2300 Kbh. S. Ansøg-

ningen skal rumme oplysninger 

om navn, adresse, cpr.nr., ud-

dannelse og forskningsbag-

grund samt en kortfattet pro-

jektbeskrivelse og et budget. 

Der vedlægges intet materiale 

herudover, og der anvendes ik-

ke specielt skema.

Ansøgningsfrist: 23/11-07.

Cecilius Lyngby Larsens  
legat
Af ovennævnte legat vil der nu 

kunne uddeles 41.000 kr. i flere 

portioner. Legatet kan søges af 

trængende medicinske studen-

ter uden hensyntagen til ved 

hvilket universitet her i landet 

de er indtegnet. Der anvendes 

universitetets ansøgningsskema 

for KU’s legater på http://www.

ku.dk/sa/su-kontor/legat/. Ind-

sendes til: Københavns Universi-

tet, SU-kontoret, Fiolstræde 22, 

Postboks 2112, 1014 Kbh. K. An-

søgere der ikke inden 15/1-08 

har fået svar, er ikke kommet i 

betragtning.

Ansøgningsfrist: 27/11-07. 

Stud. med. Karsten Hansens 
mindelegat til forskning i 
gigt- og kræftsygdomme
Af ovennævnte legat kan der 

uddeles 7.500 kr. til støtte til 

forskning til bekæmpelse af 

gigt- og kræftsygdomme.

Ansøgning indsendes til SU-

kontoret, Fiolstræde 22, Post-

boks 2112, 1014  Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 30/11-07.

Stud.med. Karsten Hansens 
mindelegat til lægeviden-
skabelige studerende
1 legatportion à 22.500 kr. er 

ledig. Legatet kan søges af læ-

gevidenskabelige studerende 

ved KU. Der anvendes universi-

tetets ansøgningsskema for 

KU’s legater på http://www.

ku.dk/sa/su-kontor/legat/. Dem 

der er kommet i betragtning 

ved uddelingen, modtager 

meddelelse direkte fra SU-kon-

toret. Ansøgninger indsendes 

til: Københavns Universitet, SU-

kontoret, Fiolstræde 22, Post-

boks 2112, 1014 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 30/11-07.

Stipendier

Stipendium til håndskrift-
studier i København
Den Arnamagnæanske Kommis-

sion udbyder et stipendium som 

kan søges af islandske forskere, 

både akademisk og ikke-akade-

misk uddannede, til håndskrift-

studier ved Den Arnamagnæan-

ske Samling i Kbh. Stipendiet 

udgør foruden rejseomkostnin-

ger ca. 20.700 kr. pr. md. Støtte 

kan ydes i op til 12 md., normalt 

dog kun i 1-3 md. Ansøgning, 

CV, en kortfattet projektrede-

gørelse og evt. anbefalinger, 

samt oplysninger om afløn-

ningsforhold under opholdet i 

Kbh stiles til Den Arnamagnæ-

anske Kommission, v/sekretæ-

ren, prof., dr. phil. Jonna Louis-

Jensen, og sendes til: Overassi-

stent John Tietze, Den Arna-

magnæanske Kommission, Kø-

benhavns Universitet, Njalsgade 

136, 2300 Kbh. S. Ønsker en an-

søger også at komme i betragt-

ning til det Arnamagnæanske 

Stipendium, bedes dette anført 

i ansøgningen. 

Ansøgningsfrist: 19/11-07.

Det Arnamagnæanske  
Stipendium
Den Arnamagnæanske Kommis-

sion udbyder et stipendium som 

kan søges af studerende og 

kandidater med islandsk stats-

borgerskab der har godtgjort 

en indsigt i norrønt el. islandsk 

sprog, historie eller litteratur til 

studier ved Den Arnamagnæan-

ske Håndskriftsamling eller an-

dre tilsvarende samlinger i Kbh. 

Ansøgning, CV, en kortfattet 

projektredegørelse og evt. an-

befalinger, samt oplysninger 

om aflønningsforhold under 

opholdet i Kbh stiles til Den Ar-

namagnæanske Kommission, v/

sekretæren, professor, dr. phil. 

Jonna Louis-Jensen, og sendes 

til: Overassistent John Tietze, 

Den Arnamagnæanske Kommis-

sion, Københavns Universitet, 

Njalsgade 136, 2300 Kbh. S. Øn-

sker en ansøger også at komme 

i betragtning til Stipendium til 

håndskriftstudier i Kbh., bedes 

dette anført i ansøgningen.

Ansøgningsfrist: 19/11-07.

Introduktionsstipendier fra 
Gigtforeningen
Gigtforeningen har 2 introduk-

tionsstipendier ledige til besæt-

telse pr. 1/3-08 eller snarest der-

efter. Stipendierne bevilges for 

op til 6 måneder. Ansøgnings-

skema udfyldes og indsendes 

elektronisk via Søg støtte fra 

forskningsrådet på www.gigt-

foreningen.dk/forskning. Evt. 

spørgsmål kan rettes til Marian-

ne Pagels, tlf.: 3977 8073, e-

mail: forskning@gigtforenin-

gen.dk.

Ansøgningsfrist: 16/12-07.

Forskningsstipendium fra 
Gigtforeningen
Gigtforeningen har et forsk-

ningsstipendium ledigt til be-

sættelse pr. 1/5-08 eller snarest 

derefter. Stipendiet bevilges for 

1 år, men kan efter ansøgning 

eventuelt forlænges i yderligere 

1+1 år.

Ansøgning indgives elektronisk 

til Gigtforeningens forsknings-

råd via www.gigtforeningen.

dk/forskning.

Ansøgningsfrist: 10/1-08.

Kort Nyt

Japanese Soft Power – 
 Anime, Manga and  
Cultural Policy
GÆSTEFOREDRAG – Ved Japans  

ambassadør Masaki Okada

Tid: 9/11 kl. 13.15-14.30

Sted: ToRS, Snorresgade 17-19, U3

Arr.: Japansk afdeling, Institut for  

Tværkulturelle og Regionale Studier

Brugerdreven innovation 
KONFERENCE – Hvad er brugerdreven  

innovation? Hvem har brug for det? Hvordan 

kan forskellige samfundsvidenskabelige  

discipliner deltage i forskningsprojekter og 

debat?

Tid: 9/11 kl. 9.30-15.00  

Sted: Alexandersalen

Arr.: SAMF, www.samf.ku.dk

Wilhjelm+� – naturforvaltning 
i lyset af klimaforandringerne
KONFERENCE - Førende forskere og forvaltere 

præsenterer deres visioner og idéer for fremti-

dens natur

Tid: 9/11 kl. 9-15

Sted: August Krogh Bygningen, Institut for  

Molekylærbiologi, Universitetsparken 13, Kbh. Ø.

Tilmelding: På www.dn-ku.dk

Arr.: Studenterkomitéen på KU under Dansk  

Naturfredningsforening

Socio-økonomiske aspekter  
af Danmarks romanske lands-
bykirkebyggeri 
FOREDRAG – Ved mag.art. Anders Reinholdt 

Nielsen 

Tid: 12/11 kl. 12-13.15. 

Sted: KUA, lok. 9.3.14 

Arr.: Saxo-Instituttet, http://middelalderstudier.

ku.dk/frokostmoeder/

 

Mick Cooper 
FOREDRAG – The lecture will be focused on 

three particular aspects of existential thinking: 

Freedom and choice, coming to terms with the  

limitations and tragedy of existence, and the  

human need for meaning

Tid: 12/11 kl.19.30

Sted: CSS, Østerfarimagsgade 5, lok. 5.0.22

Arr.: Forum for eksistentiel psykologi og terapi

Ida Tacke Noddack:  
Tysk kjemiker på en humpete 
karrierevei
FOREDRAG – Ved ph.d., førsteamanuensis 

 Annette Lykknes, Institutt for Kemi, Norges 

 Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Tid: 12/11 kl. 19.45

Sted: H.C. Ørsted Instituttet, aud. 10 

Arr.: Videnskabshistorisk Selskab

Mesenkymale stromale  
celler
FOREDRAG – Tina Friis, Rigshospitalet, vil tale 

om mesenkymale stromale celler og deres an-

vendelse i stamcelleterapi af patienter med 

kronisk kranspulsåresygdom 

Tid: 13/11 kl. 15

Sted: SSI, kantinen, bygning 37 

Arr.: Polymorfien 

Situated Learning:  
Critical Theory and Changing 
Practice
GÆSTEFORELÆSNING – Ved Professor Jean 

Lave, University of California, Berkeley

Tid: 13/11 kl. 10.15-12.00 

Sted: KUA, lok. 15.1.30A  

Arr.: Institut for Medier, Erkendelse og  

Formidling, afd. for Pædagogik

9. november  12. november  12. november  13. november

Karrierenetværk for kvindelige jurister 
MENTORORDNING – Kvindelige Jurister er et karrierenetværk for færdiguddannede kvindelige 

jurister og kvindelige jurastuderende ved Aarhus Universitet og Københavns Universitet. En del 

af netværket er en mentorordning som er et vigtigt redskab til effektivt og dynamisk netværk. 

Kunne du tænke dig at høre mere, og få en mentor selv, så kontakt Camilla Winther, e-mail: 

kvindeligejurister.cw@gmail.com.

For mentees er der ansøgningsfrist d. 6/11-07. Læs mere på www.kvindeligejurister.dk.

Gratis sundhedsundersøgelse af din kat
FORSKNING – Kunne du tænke dig at få din kat undersøgt fra snude til halespids af nogle af 

landets dygtigste dyrlæger og forskere - helt gratis? Hospital for Mindre Husdyr på LIFE søger 

 lige nu indekatte over 3 år til deltagelse i et stort forskningsprojekt vedrørende sukkersyge hos 

katte og mennesker. Din kat tilbydes en gratis sundhedsundersøgelse som bl.a. omfatter en 

grundig fysisk undersøgelse, blodprøver (tjek for nyre-/leverlidelser, sukkersyge, stofskiftepro-

blemer, katte-aids og katte-leukæmi), urinundersøgelser (tjek for bl.a. blærebetændelse og 

urinvejssten), CT-scanning (herved opnås et overblik over hele kroppen). Hvis din kat er over-

vægtig, vil vi også hjælpe dig med at udarbejde en slankeplan til din kat. Undersøgelserne re-

præsenterer en værdi af ca. 4.000 kr. Din kat vil blive indlagt hos os i én nat. Katten skal være 

kastreret/steriliseret og normalvægtig eller overvægtig.

For yderligere oplysninger kontakt adjunkt, dyrlæge, ph.d. Charlotte Reinhard Bjørnvad, tlf.: 

3533 2924, e-mail: crb@life.ku.dk eller veterinær specialestuderende Gitte Fabricius Pedersen, 

tlf. 2892 1050, e-mail: gfp@dsr.kvl.dk.
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14. november  14. november

Forsvar

Disputatsforsvar

Resisting State Iconoclasm 
Among the Loma of Guinea
Doktorand: Lektor, ph.d. Chri-

stian Kordt Højbjerg 

Tid: 5/11 kl. 13.

Sted: CSS, Øster Farimagsgade 

5, 1353 Kbh. K., lok. 1.1.18.

Afhandlingen: Kan bestilles hos 

www.cap-press.com/

books/1723, Amazon.com, Bar-

nes & Nobles.

Experimental focal cerebral 
ischemia - pathophysiology, 
metabolism and pharma-
cology of the ischemic 
 penumbra
Doktorand: Thomas Christensen

Tid: 16/11 kl. 14.

Sted: Aud. A, Teilum Bygnin-

gen, Frederik V’s Vej 11, Kbh. Ø.

Afhandlingen: For gennemsyn 

kontakt FARMA. 

Ph.d.-forsvar

Biovidenskab

Improved Marker-Assisted 
Selection in Dairy Cattle 
Breeding Schemes:  
Selective Genotyping and 
Phenotyping
Kandidat: MSc Saeid Ansari- 

Mahyari.

Tid: 6/11 kl. 13.

Sted: Lecture Hall 3-14, Thor-

valdsensvej 40, 1871 Frb. C.  

Farma

Identifying sources of  
batch to batch variation in 
processability 
Kandidat: Cand.pharm. Arne 

Hagsten. 

Tid: 5/11 kl. 15.

Sted: Benzon Auditoriet

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn på FARMA’s bibliotek. 

Samfundsvidenskab

Africa: Salvation or 
 Despair?
Kandidat: MA Thomas 

 Mandrup.

Tid: 5/11

Sted: CSS, Øster Farimagsgade 

5, lok. 4.2.27.

Afhandlingen: Det er muligt at 

købe et eksemplar hos Akade-

misk Boghandel, CSS, Øster 

 Farimagsgade 5, 1353 Kbh. K.

Ph.d. i udlandet, i det  
offentlige eller i en 
 virksomhed? 
SEMINAR – Med oplægsholdere fra både  

private og offentlige virksomheder

Tid: 14/11 kl. 10.00-15.30

Sted: Det Humanistiske Fakultets Ph.d.-center, 

Njalsgade 80, trappe 11, lok. 10.1.22

Arr.: Det Humanistiske Fakultet,  

http://forskning.hum.ku.dk/phd/phd_center/

The EU’s Policy towards  
the Middle East and  
North Africa 
JEAN MONNET LECTURES – Ved senior  

researcher Ulla Holm, DIIS

Tid: 14/11 kl. 12.15-14.00

Sted: CSS, room 2.1.12

Arr.: Department of Political Science

Udlej et værelse til DIS
— og åben et vindue til verden

Tal engelsk derhjemme
og lær en ny kultur at kende

 Lejekontrakten indgås mellem dig og DIS
 Vi tager os af alt papirarbejdet
 Den studerende er forsikret gennem DIS
 Dine ønsker indgår i udvælgelsen af roommate

Ring til DIS på 33 11 01 44
Skriv til af@dis.dk

Læs mere på www.dis.dk/blivroommate

Holberg:  
en klassiker reaktualiseret
SEMINAR – Med foredrag af bl.a. den norske 

formand for Holbergsamfundet, dr. art.  

Gunnar Sivertsen og professor Erik A. Nielsen

Tid: 14/11 kl. 14.15-17.00

Sted: KUA, aud. 23.0.49. 

Arr.: Institut for Nordiske Studier og Sprog-

videnskab,  

http://nordisk.ku.dk/forskningogformidling/

Microvascular perfusion  
in muscle and control of  
glucose metabolism
SEMINAR - Foredrag ved Professor Michael  

G. Clark, Director, Molecular Biology Unit,  

University of Tasmania, Australia

Tid: 14/11 kl. 14

Sted: August Krogh Building, aud. 1,  

Universitetsparken 13, Kbh. Ø.

Arr.: Special Copenhagen Muscle Research 

Centre and Institute of Exercise and Sport 

Sciences
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Kort Nyt

15. november  15. november 

WWF/Novozymes Forskningslegat 
 

Baggrund og formål: WWF Verdensnaturfonden og Novozymes har oprettet et forskningslegat, hvis 
formål er at styrke dansk forskning i verdens biologiske mangfoldighed (biodiversitet) ved at give højt 
kvalificerede forskere mulighed for at samle teams af studerende om større, samlede 
forskningsopgaver. 

Beskrivelse: Legatet uddeles til en højt kvalificeret forsker (typisk en universitetsansat vejleder), der 
vil samle en række studerende omkring et feltbaseret projekt inden for et udvalgt emne af relevans for 
bevarelsen af den globale biodiversitet.  
Legatet støtter gerne feltstudier og understøttelsen heraf i laboratoriestudier. Budgettet skal dække 
udgifter til de studerendes indsats (ikke løn til den universitetsansatte), samt specifikke udgifter i 
forbindelse med felt- og laboratoriestudier. 
 
Tema i 2007:   
For dette års uddeling er valgt følgende tema indenfor emnet biodiversitet: 
Forvaltning af naturlig biodiversitet og agro-biodiversitet i transformerede landskaber 
(For nærmere beskrivelse af temaet henvises til WWF Verdensnaturfondens hjemmeside 
www.wwf.dk) 
 
Legatet uddeles i 2-4 portioner. Til de uddelte legatportioner er der en samlet ramme på 300.000 kr. 
 
Ansøgningsfrist:  
 Legatet uddeles kun én gang om året, hvor de indkomne ansøgninger vurderes samlet med henblik på 
uddeling. 
 Endelig behandling i Videnskabeligt Udvalg 11. december 2007, hvorefter alle ansøgerne vil modtage 
besked umiddelbart efter. 
Ansøgningsfristen er 20. november 2007 og ansøgning indsendes på et særligt udarbejdet skema, som 
kan hentes på vores hjemmeside www.wwf.dk . Almindelig papirudgave fås ved at henvende sig til 
Bodil Pedersen – wwf@wwf.dk 
  

WWF Verdensnaturfonden 
Ryesgade 3 F 
2200 København N 
Tlf. 35 36 36 35 
Email: wwf@wwf.dk 
 

Nærmere oplysninger om legatet kan desuden fås ved at kontakte Tommy Dybbro,  
WWF Verdensnaturfonden.  
 

 
 

Bekendelsens briller
FOREDRAG – Professor Niels Henrik  

Gregersen vil kaste et teologisk blik på  

Folkekirkens bekendelsesskifter i dag 

Tid: 15/11 kl. 20

Sted: Trinitatis Sognehus, Pilestræde 67 

Arr.: Studentermenigheden Indre By,  

www.indreby.org

Forandring i 
 Sundhedsvæsenet 
ÅRSMØDE – Foredragsholdere er bl.a. pro-

fessor Carl May, Newcastle University og  

professor Frede Olesen, Aarhus Universitet

Tid: 15/11 kl. 9.30-16.45

Sted: DSB Kursuscenter, Folke Bernadottes 

 Alle 5-7, Kbh. Ø.

Arr.: Forum for Sundhedstjenesteforskning, 

www.kongreskompagniet.dk

Kunsten at lege sig  
til magten 
FOREDRAG OG DEBAT – Ved professor,  

ph.d. Niels Åkerstrøm Andersen

Tid: 15/11 kl. 20

Sted: Vartov, Farvergade 27H, Kbh.

Pris: Gratis for medlemmer

Arr.: Studenterkredsen i København,  

www.studenterkredsen.dk

Eksamen på Naturvidenskab
TILMELDING – Eksamenstilmelding til bachelor- og kandidatuddannel-

sen ved Det Naturvidenskabelige Fakultet sker automatisk for studerende 

der er tilmeldt undervisningen i blok 2. Hvis du ikke er tilmeldt undervis-

ningen, skal tilmeldingen til eksamen foregå i første undervisningsuge 

(uge 46) via selvbetjeningen på punkt.ku. Tilmelding til blok 1 reeksamen 

foregår i anden og tredje undervisningsuge (uge 47 og 48) via selvbetje-

ningen på www.punkt.ku.dk eller direkte til Studieadministrationen en-

ten pr. brev, e-mail eller ved personlig henvendelse. Tilmelding til reeksa-

men forudsætter at man tidligere har deltaget i eksamen uden at bestå 

eller har været fraværende grundet dokumenteret sygdom. Fakultetet 

har dog ikke pligt til at afholde reeksamen hvis alle studerende der har 

deltaget i den sidste ordinære eksamen, har bestået. 

Alle afmeldinger til eksamen skal ske skriftligt til Studieadministrationen 

eller via selvbetjeningen på punkt.ku senest en uge før eksamen. For kur-

ser med løbende evaluering er afmeldingsfristen senest ved udgangen af 

fjerde undervisningsuge.

For yderligere oplysninger se www.nat.ku.dk/studerende/eksamen/  eller 

kontakt Studieadministrationen, Øster Voldgade 3, 1350 Kbh. K., tlf.: 

3532 4260, e-mail: NAT-studadm@adm.ku.dk.

SUND satser på Nobelprisen
GENETIK – Årets nobelpris i medicin gik bl.a. til professor Mario Cappe-

chi fra Salt Lake City for hans banebrydende forskning med at udarbejde 

metoder til genetisk manipulation af mus. Adjunkt Klaus Wilbrandt Kjær 

fra Institut for Cellulær og Molekylær Medicin på SUND arbejder for ti-

den for professor Cappechi.

Forskningen i de såkaldt transgenetiske musestammer betyder at forsker-

ne kan analysere detaljerne omkring udviklingsdefekter og sygdomme og 

den genetiske baggrund for dem. En musestamme kan f.eks. få tendens 

til at få blodpropper, udvikle nervesygdomme eller cancer, eller være 

født med muskelsvind. Teknologien har desuden bidraget til store frem-

skridt i immunologi- og infektionssygdomsforskning som er højaktuelt i 

forbindelse med infektionsforsvar, vacciner og bioterrorisme. Denne 

forskning gør det altså muligt at udføre rationelle analyser af sygdoms-

mekanismer og udvikling af nye behandlingsprincipper. 

Læs mere på http://sund.ku.dk/forskning/corefaciliteter/transgene_mus/
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Navne

Donationer

Professor Mads Melbye 
har modtaget �.7�0.000 
kr. fra Lundbeckfonden
Mads Melbye, professor og 

afdelingschef på Afdeling 

for Epidemiologisk Forsk-

ning, Statens Serum Institut, har modtaget 

2.750.000 kr. fra Lundbeckfonden. Beløbet 

skal medfinansiere oprensning af dna’et fra 

blodprøver taget fra omkring 100.000 mød-

re samt navlesnors-blodprøver fra deres 

børn. Der er tale om fødselskohorten Bedre 

Sundhed for Mor og Barn der blev etableret 

i årene 1997-2002. Materialet er et af dansk 

forsknings største og mest unikke aktiver 

hvad angår forskning i arv og det tidlige 

miljøs betydning for menneskets udvikling 

og sygdomme. Beløbet skal også anvendes 

til at sikre opbevaring af det oprensede dna 

i form af en såkaldt intelligent fryseenhed.

Danskledet forskningssamarbejde 
modtager ��,� mill. kr. til ny knogle-
forskning 
Et europæisk forskernetværk under ledelse 

af professor Peter Schwarz og seniorforsker 

Niklas Rye Jørgensen på det nyåbnede 

Forskningscenter for Aldring og Osteoporo-

se på Glostrup Hospital har netop fået tildelt 

22,5 mill. kr. til et 3-årigt projekt under EU’s 

7. rammeprogram. Projektet skal udforske 

en ny forståelse af knoglemassens løbende 

nedbrydning og opbygning. Målet er at ud-

vikle en ny type medicin der får knoglerne 

til at blive stærkere ved at genopbygge 

knoglevæv. Deltagerne i projektet har tidli-

gere været med til at opdage signalmoleky-

let ATPs betydning for knogleopbygning. 

Nu skal de bl.a. undersøge hvordan en be-

stemt funktion af ATP som signalstof regu-

lerer knogleomsætning, og hvordan fejl i 

signal-effekten påvirker knoglemængden. 

Forskernetværket hedder ATPBone og be-

står af forskere fra Danmark, Belgien, Hol-

land, England og Italien. Projektet fik top-

karakter med 14,5 point ud af 15 mulige af 

et uafhængigt ekspertpanel. 

Nicolaj Strøyer Christo-
phersen modtager støt-
te til forskning i Parkin-
sons sygdom
Nicolaj Strøyer Christopher-

sen, Post-Doc Fellow, De-

partment of Experimental Medical Science, 

Neuronal Survival Unit, Lund Universitet, 

har modtaget 1.263.000 kr. fra Lundbeck-

fonden. Pengene skal anvendes til at forske 

i Parkinsons sygdom som skyldes gradvis 

nedbrud af en særlig gruppe neuroner i 

midthjernen som producerer stoffet dopa-

min. Formålet er at øge forståelsen af dan-

nelsen af disse neuroner samt at identificere 

nye vækstfaktorer som har betydning for 

både udvikling og overlevelse af dopamin-

nerveceller i midthjernen. Forskerne håber 

at kunne medvirke til en række nye behand-

linger af Parkinsons sygdom. Ingen nuvæ-

rende behandling kan bremse nedbrydnin-

gen af midthjernecellerne. 

Lektor Anders A. Jensen 
modtager donation fra 
Lundbeckfonden
Lundbeckfonden har bevil-

get lektor Anders A. Jensen 

fra Det Farmaceutiske Fakul-

tet 1,6 mill. kr. over tre år til projektet Elek-

trofysiologiske studier af GABA-A-recepto-

rer og deres ligander. Pengene skal bruges 

til at finansiere en post. doc-stilling i den 

molekylær-farmakologiske forskningsgrup-

pe på Institut for Medicinalkemi. 

Brug af alternativ behandling på  
danske sygehuse
Professor, dr.phil. Bo Jacobsen, KU, modta-

ger knap 272.000 kr. fra Det statslige Vi-

dens- og Forskningscenter for Alternativ Be-

handling (ViFAB) til et projekt som skal un-

dersøge brugen af alternativ behandling på 

danske offentlige og private sygehuse. Un-

dersøgelsen er en del af et større fællespro-

jekt mellem danske og norske forskere om 

at kortlægge brugen af alternativ behand-

ling ved danske og norske sundhedsinstitu-

tioner. 

Tiltrædelser

Jørn Vestergaard  
tiltrådt som professor  
i Strafferet 
Jørn Vestergaard er den 

1/10-07 tiltrådt som profes-

sor i Strafferet ved Det Juri-

diske Fakultet, KU. I sin forskning har Jørn 

Vestergaard arbejdet med et bredt udsnit af 

strafferettens teoretiske og retspolitiske 

problemstillinger. Hans aktuelle forsknings-

interesser knytter sig bl.a. til lovgivningen 

om bekæmpelsen af terrorisme, den euro-

pæiske arrestordre og reglerne om udleve-

ring, Den Internationale Straffedomstol 

samt påvirkningen af dansk ret gennem EU-

ret og international ret. Desuden har han 

forsket i emner inden for politiret, sociale 

uroligheder, foranstaltninger over for unge 

kriminelle samt bioret og etik. Jørn Vester-

gaard har bred erfaring med undervisning 

og uddannelsesplanlægning, bl.a. fra en pe-

riode som studieleder for den juridiske ud-

dannelse. Hans navn ses ofte i forbindelse 

med formidling af juridiske emner til den 

brede offentlighed. Han har varetaget en 

række administrative og ledelsesmæssige 

opgaver, bl.a. som institutleder. Siden som-

meren 2006 har han som prodekan været 

med i den øverste ledelse for Det Juridiske 

Fakultet.

Henrik Palmer Olsen  
tiltrådt som professor  
i Retslære  
Dr.jur. Henrik Palmer Olsen 

tiltrådte som professor i 

Retslære  ved Det Juridiske 

Fakultet, KU, den 1/9-07. Henrik Palmer Ol-

sen er født i 1966 og blev cand. jur. (KU) i 

1993 og MA (socio-legal studies, University 

of Sheffield) i 1994. Ph.d. graden (KU) opnå-

ede han i 1997 på afhandlingen Rationali-

tet, ret og moral. Han blev dr. jur. (KU) i 

2005 på afhandlingen Magtfordeling. I 2001 

blev han ansat som lektor i forfatningsret 

og fungerede som fagleder for dette fag 

frem til slutningen af 2005. Han har siden 

sin ph.d.-grad løbende publiceret artikler i 

såvel danske som førende internationale 

tidsskrifter om centrale emner indenfor bå-

de retslære, forfatningsret og andre områ-

der. Henrik Palmer Olsen har endvidere va-

retaget en række administrative hverv på 

universitetet ligesom han er en aktiv debat-

tør i den skrevne presse.  

  

Dødsfald

Arkæolog Stine Rossel 
omkommet i New 
Hampshire
Den 20. oktober omkom ar-

kæolog Stine Rossel ved en 

tragisk ulykke i New 

Hampshire, USA. Stine Rossels unikke evne 

til at integrere det arkæologiske forsknings-

felt med både de historisk/filologiske disci-

pliner og naturvidenskaberne gjorde hende 

til en af Københavns Universitets mest lo-

vende unge forskere. Efter at have færdig-

gjort sin ph.d. på Harvard University mod-

tog hun i foråret Videnskabsministeriets eli-

teforskerpris og havde netop påbegyndt et 

adjunktur i Nærorientalsk Arkæologi. Tabet 

af Stines enestående personlighed og smit-

tende livskraft efterlader familie, venner, 

kollegaer og studerende i dyb sorg.

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.
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Skeletons in the Closet:  
Culture, Physicality and the  
Making of the Female Body
FORELÆSNING – Ved Patricia Vertinsky,  

æresdoktor, KU

Tid: 16/11 kl. 13-15

Sted: Institut for Idræt, store aud.

Arr.: Institut for Idræt

Skriv frækkere
KURSUS – En hjælp til folk der gerne vil i gang  

med at skrive journalistiske artikler

Tid: 17/11 kl. 10-13

Sted: Fiolstræde 10

Tilmelding: Skriv navn og studieretning til  

ida@alsing.nu

Arr.: Scient 

Referencehåndtering
KURSUS – Reference Manager til Windows for  

forskere, læger m.fl.

Tid: 22/11 kl. 9.15-13.00

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

Tilmeldingsfrist: 8/11 på http:kursus.kb.dk

Pris: 900 kr.

Arr.: Københavns Universitetsbibliotek, kursus@kb.dk

Den Kolde Krig 
FOREDRAG – Ved professor, dr.phil.  

Bent Jensen, Syddansk Universitet  

Tid: 15/11 kl. 15.15-17.00 

Sted: Det nye KUA,  

lok. 23.0.49

Arr.: DHS

FæSTNING – Den Kolde Krig er betegnelsen for det anspændte forhold mellem 

landene i NATO (med USA i spidsen) og Warszawapagten (med Sovjetunionen i 

spidsen) i perioden fra 2. Verdenskrig til Sovjetunionens opløsning i 1991. Danmark 

er en del af NATO og var dermed på USA’s side under Den Kolde Krig. Ved Stevns 

Klint ligger en underjordisk klippefæstning som fortæller en dramatisk historie om 

krigsspil, spioner og angsten for et atomangreb mod Danmark.
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Af Camilla Mordhorst

SÆRUDSTILLING – Alderdommen er ikke, hvad 

den har været. Kvinder på 60 kan blive mødre, 

mænd i samme alder rockstjerner. I Danmark er 

antallet af personer over 65 fordoblet siden 1950 

og andelen af 100-årige og derover mere end ty-

vedoblet. Den stigende andel af ældre gør sig og-

så gældende internationalt set. Vi er på vej mod 

en verden af gamle.

 I anledning af Medicinsk Museions 100 års jubi-

læum sætter universitets gamle museum fokus på 

alder og aldring, ikke mindst på forskningen in-

den for området. Udforskningen af alder og ald-

ring har høj prioritet på Københavns Universitet 

og er et vigtigt satsningsområde i det internatio-

nale samarbejde med ni af verdens førende uni-

versiteter (det såkaldte IARU-samarbejde). Et væ-

sentligt sigte med udstillingen Oldetopia er at 

styrke ’public engagement with science’ og give 

publikum indblik i forskningen lige nu. Samtidig 

viser udstillingen at fremtidens billede af alder og 

aldring ikke kun skabes i de biomedicinske labo-

ratorier, men foregår alle vegne. Og det er dette 

kalejdoskop af aktiviteter i kunsten, kulturen, 

medicinen og samfundet, før og nu, som udstil-

lingen søger at favne. 

Oldetopia rummer otte temaer som belyser alder 

og aldring fra forskellige perspektiver: Livets al-

der, Det aldrende samfund, Alderens tegn, Alde-

rens sygdomme, Det lange liv, Med styrke - mod 

svækkelse, Drømmen om evig ungdom samt Nye 

livsperspektiver. Levende rundorme og udstoppe-

de forsøgsmus udstilles på linie med stokke og 

skulpturer, stumfilm og skalpeller.  I tilknytnin-

gen til udstillingen er fotografen og kunstneren 

oldetopia på Medicinsk Museion

Københavns Universitets gamle 

museum fylder 100 år. 

Det bliver fejret med en sær-

udstilling om alder og aldring.

ALDER – Liv Carlé 

Mortensen udstiller 

værkserien ’100 lysår’ 

som er 15 anderledes 

portrætter af 100-årige. 

Værkserien er en del af 

Medicinsk Museions 

særudstilling Oldetopia.
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Liv Carlé Mortensen blevet inviteret til at tage an-

derledes fotografier af 100-årige. Det er blevet til 

udstillingen 100 lysår med 15 opsigtsvækkende 

og overraskende erindringskollager over de 100-

åriges lange, lange liv. 

 Udstillingen kan ses i Bredgade 62 og er åben 

onsdag - fredag kl. 13-17 og søndag kl. 13-17 i 

perioden den 12/10-07 - 14/12-08.

    15. november            16.-22. november 
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Kan din institutleder finde din e-mailadresse? 

Kan dine samarbejdspartnere få fat på dine telefonnumre? 

Kan du logge på forskningsinformationssystemet - CURIS?

I  a l le t i l fælde er det vigtigt, at dit telefonnummer og e-mailadresse er korrekt. 

Du bør selv kontrol lere de oplysninger, som universitetet har registreret i  telefonbogen på www.ku.dk.

Hvis de oplysninger, der står, ikke er korrekte, kan du gå ind i  PUNKT KU:

Her ser du de data, der er registreret om dig. Du kan selv ændre dem via PUNKT KU.

Bemærk at telefonbogsoplysninger først opdateres dagen efter.

Hvis du ikke kan komme ind i  PUNKT KU, skal du oprettes i  personalesystemet ScanPas

af inst ituttets/enhedens administrat ive sekretær.

Ansatte på Life skal fortsat kontakte den matrikelansvarl ige på Life og ansatte på Farma skal 

kontakte bb@farma.ku.dk, hvis telefonnummer og e-mailadresse skal ændres. 

Henvendelse Brugerservice:

K end i s  på  KU

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

LUNDBECKFONDEN

The Lundbeck Foundation has approved plans to finance
ambitious, original front-line Danish research of the highest
international standard within the field of interventional
research in clinical medicine. The goal of this research on
human subjects is to pioneer, advance and evaluate treat-
ment and prophylactic actions on a scientific basis.

It should be noted that the Lundbeck Foundation in its
grant-making activity does not support clinical drug trials
and research in commercial companies.

The funding module will last 5 years, with a total budget of
up to DKK 100 million for one or more research centers.

It is important that it is not otherwise possible to carry out
the research due to limitations of sources of public funding. 

The research center or centers should comprise top
researchers in their field and have close contacts to other

relevant national or international research entities – either
by physical co-location or through formal tight collabora-
tion. The declaration of interest should also include an
appropriate framework for research education and recruit-
ment and in concrete terms describe, for instance, how
Ph.D. students can contribute to the center’s activities. 

In the first phase, the Foundation welcomes declarations of
interest (max 12,000 characters) which should describe the
nature and importance of the research, the scientific hypo-
theses and the expected benefits for patients. The method-
ology should also be described. Relevant literature references
should be submitted separately (max 5,000 characters).

The declaration of interest should also include:
� CV and list of publications (max 3,000 characters) 

of the main applicant
� CV and list of publications (max 1,000 characters) 

of each senior researcher to be involved

� Separate description (max 2,500 characters) 
of the center’s organizational structure

� A proposal for a 5-year budget (max 2,500 characters)
� A description of institutional collaboration, co-funding

and alliances (max 2,500 characters)

All documents should be submitted in English.

Declarations of interest for the purpose of pre-qualification
should be sent in Word format to the Lundbeck Foun-
dation at mail@lundbeckfonden.dk no later than January 2,
2008. In March 2008 a number of selected applicants will
be asked to submit detailed proposals by May 2008. The
centers should be ready for start-up after summer 2008.

For further information, please contact Lundbeck Foun-
dation Director of Research Erik Juhl at (+45) 39 12 80 11.

Lundbeck Foundation Centers for Interventional Research in Clinical Medicine 
Call for declarations of interest

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

UNIK – hvad er det? 
KU i konkurrence om 480 millioner kroner

» Konkurrenceudsættelse kan være sundt.  
Men ikke alle fordelingsproblemer kan løses  
fornuftigt ved konkurrence.«

Af dekan Steffen  

Kjeldgaard-Pedersen,  

Det Teologiske Fakultet

AT STATSLIGE FORSKNINGSMIDLER konkurrence-
udsættes, er ikke noget nyt. Vi har også vænnet os til at 
det især er de ’våde’ videnskabsområder som tilgode-
ses med sådanne midler. Og alle må nok indstille sig 
på at de konkurrenceudsatte kroner kommer til at ud-
gøre en stadig større del af de samlede offentlige forsk-
ningsmidler. 

Konkurrenceudsættelse kan være sundt. Men ikke 
alle fordelingsproblemer kan løses fornuftigt ved kon-
kurrence. Derfor skal der på universiteterne træffes 
nogle overordnede beslutninger vedrørende rækken  
af fagområder som ønskes opretholdt, vedligeholdt og 
videreudviklet, og om disses volumen. 

På KU har fusionen skærpet bevidstheden om nød-
vendigheden af ledelsesmæssige prioriteringer. I stra-
tegien, Destination 2012, fremhæves blandt andet 
KU’s faglige bredde og de synergetiske muligheder for 
fremragende forskning som ligger i den. Når vel at 
mærke rammerne er de rigtige. 

Både ’temapakkeprocessen’ og ’stjerneforsknings-
programmet’ kan betragtes som forsøg på at etablere 
sådanne rammer, og de kan vise sig at få afgørende  
betydning når KU nu med de øvrige universiteter skal 
konkurrere om UNIK-initiativets forskningsmidler. 

UNIK ER DEN KORTE UDGAVE af Universitetsforsk-
ningens InvesteringsKapital, en samlet pulje på 480 
millioner kroner der af Ministeriet for Videnskab,  

Teknologi og Udvikling udbydes som et led i globalise-
ringsstrategien med henblik på at løfte dansk univer-
sitetsforskning og fremme forskningssatsninger i ver-
densklasse. Man kan finde opslaget på adressen  
www.fi.dk. 

Det nye er at det alene er universiteterne (kun de 
danske) og ikke de enkelte forskere eller forskergrup-
per som kan ansøge om UNIK-midler, og at der efter 
størrelse er lagt loft over antallet af ansøgninger fra de 
enkelte universiteter. Det er ministeriets forventning 
at de 480 millioner kroner vil blive fordelt på fem til 
otte større bevillinger på mellem 10 og 20 millioner 
kroner årligt i fem år. 

En UNIK-ansøgning er i ministeriets terminologi en 
ansøgning om midler til ’en UNIK’ hvorved forstås 
forskningsaktiviteter som lever op til en række specifi-
cerede krav og finansieres gennem UNIK-initiativet. 
En UNIK kan variere i størrelse, men forventes at være 
bredere end et enkelt forskningsprojekt og smallere 
end et overordnet forskningsområde. Den kan omfatte 
få eller flere forskergrupper, forskningscentre og/eller 
enkelte forskere.

Universitetet har ansvaret for at en UNIK er optimalt 
organiseret, og at den er i overensstemmelse med uni-
versitetets strategi. Derudover lægges der særlig vægt 
på at en UNIK skal kunne levere synergiskabende,  
excellent og internationalt anerkendt forskning på et 
lovende forskningsområde.

SELV OM STØRRELSEN af bevillingerne under UNIK-
initiativet nok må siges at trække i den ’våde’ retning, 
kan ifølge opslaget alle faglige områder opnå støtte. 
Ved siden af grundforskningen kan også den mere an-
vendelsesorienterede forskning støttes. Til at bedøm-
me ansøgningerne og rådgive ministeriet om bevillin-
gerne nedsættes et internationalt ekspertpanel, og 
hver enkelt ansøgning vil desuden blive vurderet af 
 fire eksterne bedømmere.

Ansøgningsfristen er 1. april 2008. Bevillingerne 
fordeles i december 2008 og januar 2009. KU kan ind-
sende indtil fem ansøgninger, og arbejdet med at finde 
fem UNIK-projekter med tilhørende ’nøglepersoner’ er 
i fuld gang. Det skal afsluttes inden årets udgang så 
der bliver god tid til at gøre ansøgningerne færdige. Da 
det er KU som ansøger, vil der være tale om en centralt 
forankret og finansieret proces. 

Det er fakulteterne som i første omgang har skullet 
pege på mulige emner og områder for KU’s UNIK-an-
søgninger. Alle otte fakulteter er på banen her, om end 
der har været en overvægt af ’våde’ forslag. Mange af 
forslagene ligger i forlængelse af temapakkerne og 
stjerneprogramansøgningerne. Og meget tyder på at 
disse interne KU-initiativer også vil få stor indflydelse 
på den endelige udformning af de fem UNIK-ansøgnin-
ger. Eller med andre ord: strategien virker. 


