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Stortalent udnævnt 
til prorektor 
»Jeg har det ligesom træneren der lige
har overtaget et fodboldhold,« siger
den 36-årige Lykke Friis der forlader
toppost i Dansk Industri for at være
med til at føre Københavns Universitet
op i den internationale superliga
LÆS SIDE 3

»De kan henrette mig, 
men ikke dømme mig«
Er tysklektor Børge Kristiansen en
trodsig enfant terrible der med rette
blev forsøgt bortvist fra Københavns
Universitet for godt et år siden på
grund af grov pligtforsømmelse eller
en anerkendt forsker der blev mobbet
ud af misundelige kolleger? 
LÆS SIDE 4-6

Kønsforskelle spøger stadig
Der tales meget om kvindernes indtog
på de højere læreanstalter, men der er
ikke meget der tyder på gennemgri-
bende forandringer i de to køns vilkår.
Hvorfor spøger forskellene stadig – og-
så på KU?
LÆS VIDENSKABET SIDE 12-13

Forskere fra Køben-
havns Universitet 

fylder godt op 
på dækket når 

Galathea 3 stævner 
ud fra Langelinie

LÆS SIDE 8-10

Med på
galejen

Med på
galejen



Ralf underskriver stjerneaftale
E L I T E  – Nu er det ganske vist at Københavns Universitet kommer i det fine selskab
med ni af verdens mest anerkendte universiteter. Rektor Ralf Hemmingsen har netop
været i Singapore for at underskrive aftalen om en global alliance med ni førende uni-
versiteter, blandt andet universiteterne i Berkeley, Oxford, Cambridge, Yale og Tokyo.
Den nye alliance hedder International Alliance of Research Universities, IARU, og skal
udvikle konkret forskningssamarbejde om de store globale problemer som sundhed,
folkevandring, miljø, ligestilling og alderdom. Aftalen ventes også at skabe øget studen-
terudveksling gennem fx fællesprogrammer, sommerskoler og praktikophold på uden-
landske virksomheder.  

Læs mere på www.iaruni.org. og www.Politiken.dk.
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KU’s bygningsplan parat
M U R ST E N  – Universitetets bygningsplan står klar ved udgangen af 1.
kvartal. Rektor Ralf Hemmingsen er så opsat på at få afsluttet en årelang
tovtrækning med Statens Ejendomsanvendelsesudvalg, SEA, om brugen af
kvadratmeter at han nu har sat en deadline for en løsning på striden. Uni-
versitetet skal i alt skære 100.000 bruttokvadratmeter (tilsvarende 40.000
netto) så universitetet slipper ikke udenom at flytte nogle afdelinger til an-
dre lokaliteter. Dog er 1. april kun en deadline for hvornår universitetets
udspil skal være klart. Derefter følger forhandlinger med SEA.

Af Lise K. Lauridsen

Elfenbenstårnet er ikke hvad det har været.
Verden uden for universitetet er kommet
meget tættere på. På det seneste i form af

såkaldte aftagerpaneler der med repræsentan-
ter fra kandidaternes arbejdsmarked skal rådgi-
ve og skabe dialog om de færdiguddannedes
kompetencer og behovet for efter- og videreud-
dannelse.

Humaniora har siden 2004 haft et arbejds-
markedspanel med repræsentanter fra både det
offentlige og private arbejdsmarked. På Jura
holder det netop nedsatte aftagerpanel sit før-
ste møde i starten af februar. Baggrunden for at
gå i tættere dialog med arbejdsmarkedet er for-
skellig på de to fakulteter. Humanioras kandi-

Arbejdsmarked med på råd

og nu kribler det i fingrene for
at se hvordan universitetsver-
denen bliver påvirket af inter-
nationaliseringen og selvfølge-
lig også af hele EU-integratio-
nen. Man kan jo ikke åbne en
avis uden at læse om forskning
og uddannelse. Det er her det
sner for øjeblikket«, siger Lyk-
ke Friis.

Samtidig er det med job-
skiftet lidt som at vende hjem
igen.

»Jeg er jo på mange måder
et universitetsmenneske og
kommer nu tilbage med en an-
derledes erfaring. Og det er
måske ikke så tosset idet uni-
versitetet efter min vision skal
åbne sig mere overfor omver-
denen – både internationalt,
men også overfor resten af
samfundet,« siger hun og
understreger straks sin ydmyg-
hed overfor opgaven ved at
sammenligne sig med fodbold-
træneren der lige har overta-
get et fodboldhold.

»Man skal jo ikke komme

næst en ph.d.-grad fire år se-
nere på en afhandling om EU-
udvidelsen. 

I 1996 blev Lykke Friis ansat
som forsker ved Dansk Uden-
rigspolitiske Institut (DUPI)
hvor hun nåede at være
forskningschef i et år inden
hun i 2003 blev opkøbt af
Dansk Industri (DI) til en pro-
fessionel karriere som europa-
politisk chef. Det holdt knap
tre år. Og nu er hun så i en al-
der af 36 år klar til at prøve
kræfter med sin tredje toppost.
Per 1. marts overtager hun
Jørgen Olsens stol som prorek-
tor i hjørnekontoret på Frue
Plads.

Tilbage til rødderne
»Alting har sin tid«, siger Lyk-
ke Friis og understreger at hun
i sin tid gik til DI fra DUPI fordi
det kriblede i fingrene på hen-
de for at finde ud af hvordan
EU-udvidelsen fungerede i
praksis for erhvervslivet. 

»Den fase er ligesom forbi,

Af Richard Bisgaard

Hvor stor købesummen
er, vides ikke, men at
der er lagt op til en ny

spillestil på Københavns Uni-
versitets førstehold med an-
sættelsen af Dansk Industris
europapolitiske chef, Lykke
Friis, som ny prorektor, er der
næppe tvivl om. 

I alt fald er der tårnhøje for-
ventninger til det politologiske
stortalent der må siges at have
gjort lynkarriere siden hun
som 17-årig startede på stats-
kundskab på Københavns Uni-
versitet.

Egentlig drømte hun om at
komme på landsholdet i fod-
bold, men blev stoppet af en
knæskade og efterfølgende
indskrevet på KU. Her driblede
hun sig i højt tempo gennem
alle forhindringer for at score
først en kandidatgrad i stats-
kundskab i 1993 suppleret
med en master fra London
School of Economics og der-
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Bedre tider i Fiolstræde
B I B L I OT E K  – Der er bedre biblioteksforhold på vej til de studerende på jura
og samfundsvidenskab. Universitetsbiblioteket i Fiolstræde har netop afsluttet
en ombygning der skal give de studerende et bedre studiemiljø og færre køer
ved skranken. Blandt forbedringerne er indretningen af en ny studiesal på
1.sal med pc’er forbeholdt studerende. Ligeledes er der etableret en ny stille-
læsesal med 11 pladser hvor der er adgang til ordbøger og netadgang med
egen bærbar pc, også trådløs. Der er desuden opstillet opbevaringsskabe som
specialestuderende kan benytte for en periode. For at sikre en hurtigere ek-
spedition af bøger, har biblioteket i Fiolstræde også åbnet for selvafhentning.
Bøgerne er lagt ud på hylderne, så de studerende selv kan hente dem, og der
er opsat ekstra en selvbetjeningsmaskine hvor man kan registrere sit lån og af-
levere sine bøger tilbage.       

25.000 støtter Studenterrådet
P ROT E ST  –  Studenterrådet på Københavns Universitet har netop afsluttet
sin underskriftsindsamling mod gradueringer af SU’en. 

Underskriftsindsamlingen blev sat i værk i december efter regeringen i et
debatoplæg til globaliseringsrådet foreslog at graduere SU’en i forhold til hvor
tidligt man påbegynder sin videregående uddannelse og hvis man bliver for-
sinket i løbet af sin uddannelse. Ifølge Studenterrådet bryder regeringens for-
slag med ideen om at SU-systemet skal give lige muligheder til alle for at gen-
nemføre en uddannelse. De mener at forslaget vil skabe a- og b-studerende 
og diskriminere blandt andet de ældre studerende. Selv om regeringen ikke 
er kommet med noget konkret bud på begrænsninger af SU’en endnu, har næ-
sten 25.000, både studerende og færdiguddannede, givet deres enighed med
Studenterrådet til kende og underskrevet protesten. Studenterrådet vil afleve-
re underskrifterne til Undervisningsministeriet når der foreligger et konkret
forslag om SU-ændringer.

Læs mere på www.studenterraad.dk/su/.

Flere penge til ErhvervsPhD’er
GAVER –  Det går godt for ErhvervsPhD-ordningen. Videnskabsministeriets
Råd for Teknologi og Innovation er begejstret for ordningen og kaster nu flere
penge i posen. Virksomhederne, der plejer at modtage 10.000 kroner per må-
ned, kan fremover hæve 12.500 kroner som løntilskud. Pengene kommer ikke
umiddelbart den studerende til gode, men er et incitament til at flere virksom-
heder skal tage del i ordningen. Den gode jobstatistik for de færdiguddannede
lægges til grund for ønsket om at få flere igennem ErhvervsPhD-ordningen.
Antallet af godkendte projekter er steget fra 50 i år 2000 til 83 i 2005.

Stortalent udnævnt 
til prorektor
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Aftagere af universitetets kandi-
dater skal have langt mere at sige
når det gælder uddannelsernes
indhold. Derfor har Humaniora
og senest Jura nedsat råd med re-
præsentanter fra erhvervslivet

»Jeg har det ligesom træneren der lige har overtaget
et fodboldhold,« siger den 36-årige Lykke Friis der
forlader toppost i Dansk Industri for at føre Køben-
havns Universitet op i den internationale superliga 
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Stedmor udbyder krimikursus
ROYA LT  –  Studerende på Det Humanistiske Fakultet får i forårs-
semestret glæde af de ægteskabelige forbindelser mellem det dan-
ske kongehus og Tasmanien. Kronprinsesse Marys stedmor og kri-
miforfatter Susan Moody (billedet tv.) udbyder nemlig sammen
med, professor i engelsk litteratur Charles Lock kurset ‘Detective
Fiction om kriminallitteratur. Kurset udbydes som valgfag på Eng-
elsk og vil blandt andet give de studerende indblik i kriminalroma-
nens plot, motiver og litterære genre. Susan Moody, der har skrevet
flere kriminalromaner, har før udbudt lignende kurser på Universi-
ty of Tasmania, og hun har også afholdt kurser i kreativ skrivning,
blandt andet for de indsatte i Bedford-fængslet i England.    

Nyt lokale til handicappede
F LY T N I NG  – Handicappede Studerende & Kandidater, HSK,
har fået nyt tilholdssted i Det Humanistiske Fakultets nye byg-
ninger på Amager. Foreningen har længe ønsket sig mere plads
til deres rådgivning og møder. På det ny KUA får de mere plads,
og lokalet ligger i stueplan med gode parkeringsmuligheder lige
uden for døren.  Der er også et velindrettet, aflåst toilet med
loftdækkende lift og briks til dem der har behov for det. HSK in-
viterer medlemmer og samarbejdspartnere til åbent hus i det
nye lokale 24.0.50 den 8. februar kl. 14-17.

dater har i en årrække døjet med høj arbejdsløs-
hed mens kandidaterne på Jura ikke har de sto-
re problemer med at få arbejde.

Studieleder på Jura Henrik Stevnsborg ser
dog alligevel mange muligheder i det nye afta-
gerpanel. 

»At vores kandidater nærmest afsætter sig
selv, ændrer ikke på at vi kan lære meget af vo-
res aftagere: Hvor relevant er uddannelsernes
indhold, hvor god eller dårlig er kvaliteten af
vores kandidater, hvilke nye uddannelser eller
kurser er der brug for?,« siger Henrik Stevns-
borg. 

Jura har altid haft en god kontakt til arbejds-
markedet blandt andet via sit censorkorps, men
arbejdet med at lave en reform af studiet og be-
skrive hvad de juridiske kandidater skal kunne,

har gjort kontakten til aftagerne mere håndfast.
Derfor lå etableringen af et aftagerpanel i na-
turlig forlængelse af kravet om mere samarbej-
de med det omgivende samfund fra politisk si-
de, forklarer Henrik Stevnsborg.

Ingen revolution
Humaniora har i godt et år haft et arbejdsmar-
kedspanel hvor fakultetets ansatte har kunnet
drøfte uddannelsernes indhold og de færdigud-
dannedes kompetencer. To gange per semester
mødes panelet og drøfter forskellige temaer. 

»Det er vigtigt at have fora hvor vi kan kom-
me i dialog med erhvervslivet, for fordommene
om universitetet og erhvervslivet trives jo hos
begge parter,« siger lektor Tine Damsholt fra Et-
nologi der er et af fakultetets medlemmer af ar-

med at networke for KU,« gri-
ner Lykke Friis og medgiver at
hun nok aldrig bliver en tradi-
tionel prorektor, om end hun
er lidt usikker på hvad det er
for en størrelse.

»Nej, du vil ikke lige pludse-
lig opleve mig med knold i
nakken og uden et eneste fod-
boldbillede. Jeg vil selvfølgelig
også prøve at vise at KU er et
fascinerende og spændende
sted at være. Dermed ikke sagt
at det ikke fremstår sådan i
dag, men hvis jeg kan være
med til at bidrage til at endnu
flere mennesker synes at det
er dér man skal læse, og dér
man har den bedste forskning
og den bedste interaktion
mellem livet inden for og uden
for murene, ja så vil jeg gerne
gøre det«, siger KU’s nye pro-
rektor.

rjb@adm.ku.dk

ud på at administrere, snakker
man nu om at motivere. Og
der må man sige at hvis KU
skal blive et vinderuniversitet
og være i stand til virkelig at få
en bid af det internationale
marked, så gælder det ikke
bare om at det er en arbejds-
plads hvor det er sjovt at være,
men også at man som ung
fremadstræbende person kan
se hvor ens studier fører hen.
Der kan man nok godt lade sig
inspirere af nogle af de sats-
ninger omkring PR og kompe-
tenceudvikling man ser uden
for universiteternes verden«,
siger Lykke Friis der fx selv
deltager aktivt i en såkaldt VL-
gruppe for yngre ledere. 

VL-grupper er bredt
sammensatte netværk med 24-
28 højt placerede ledere fra
dansk erhvervsliv i hver, og
Lykke Friis befinder sig under
samtalen sjovt nok netop på
Hotel Radisson Hotel på Ama-
ger Boulevard som deltager i
VL-døgnet. Her mødes toppen
af dansk erhvervsliv uden
pressens indblanding og dis-
kuterer globalisering og ‘Le-
delse uden grænser’ med
blandt andre statsminister An-
ders Fogh Rasmussen og inter-
nationale kapaciteter som pro-
fessor Joseph Nye fra Harvard
University og den mangeårige
EU-kommissær Lord Chris Pat-
ten.

»Så jeg er allerede i gang

med alt for bombastiske me-
ninger om hvordan spillestilen
skal forandres før man selv har
været i klubhuset og lugtet til
græsset. Det vil nok være lidt
uklogt«, siger hun.

Høj på ledelse
Ganske vist har hun ligesom
de øvrige otte ansøgere til pro-
rektor stillingen lavet et oplæg
på tre sider om hvilke tanker
og ideer hun gør sig om KU’s
udvikling i de kommende år. 

»Men det handler på et me-
re overordnet plan om hvor-
dan KU kan forholde sig til 
den nye globaliserede verden
hvor universiteterne er under
krydspres fra på den ene side
hele internationaliseringen og
på den anden side en regering
som lægger vægt på at stude-
rende bliver færdige til tiden,
men også spændende ting som
at man kan tage sine taxame-
terpenge med til udlandet«,
understreger Lykke Friis der
over tid blevet væsentlig mere
»høj på ledelse« end på andre
akademiske sysler.

»Jo ældre man bliver – og
jeg er jo meget gammel – des
mere erkender man hvor afgø-
rende det er at være med til at
sætte rammevilkårene og krid-
te banen op«, siger hun.

Og her er den nye universi-
tetslov med sit stærke fokus på
ledelse et godt redskab. 

»Hvor ledelse tidligere gik
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FODBOLDGLAD PROREK-
TOR – Jeg er sportsidiot. Jeg

ser al sport i tv. Selv VM i hånd-

bold. Og så holder jeg jo altid

med både Danmark og Tyskland,

har Lykke Friis bekendt overfor

Berlingske Tidende. Hendes mor

er tysk og faderen dansk, og der-

for har hun både gået på dansk

og tysk skole - og været mest

sammen med drenge. Favorithol-

det er FC Bayern Munchen. Hun

er gift med den 49-årige chefråd-

giver Peter Warming

bejdsmarkedspanelet.
Men panelet er ingen forkromet løsning på

humanisternes problemer med at finde arbejde.
»Man skal nok ikke forvente den store revolu-

tion fordi man nedsætter et arbejdsmarkedspa-
nel. Det er i langt højere grad et sted hvor vi
kan lære hinanden bedre at kende. De enkelte
fag vil have brug for selv at have tættere kon-
takt til deres arbejdsmarked, for panelet kan
kun repræsentere et begrænset felt af aftagere.
Mange kandidater finder netop arbejde på me-
re utraditionel vis, fx ved at blive selvstændige,
og det er netop de nye humanistiske arbejds-
pladsers krav der kan være svære at få hold på.
Her er vores censorkorps og kontakten til vores
egne kandidater og deres netværk utrolig vig-
tigt,« mener Tine Damsholt.

Arbejdsmarkedspanelet fungerer godt som et
sted hvor undervisere og ledere fra fakultetet
kan prøve nye ideer af og få inspiration til hvad
arbejdsgiverne forventer.  Men frem for alt kan
Humaniora her opveje hvilke af de mange krav
til de nyuddannede der er vigtigst at tage højde
for.

»Når politikerne taler om at kandidaterne
skal blive færdige til normeret tid, så er det
godt at få tjekket realiteterne med de arbejdsgi-
vere der rent faktisk skal ansætte vores stude-
rende. De går i langt højere grad op i om de stu-
derende har kendskab eller erfaring fra er-
hvervslivet, fx via praktikforløb, end i om de
studerende nu er blevet færdige på normeret
tid,« siger Tine Damsholt.

likl@adm.ku.dk
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ger skal være så dårligt er mig uforståeligt og
beklageligt,« siger han.

Som et billede på hvordan han til sidst accep-
terede at sådan var det bare, tyr Børge Kristian-
sen til Goethe:

»Goethe spørger: “Kan man forblive sig selv
når man indgår i fællesskab med andre?” Nej,
man er nødt til at finde sig selv og være uaf-
hængig. Der gik mange år før jeg nåede den til-
stand hvor jeg kan gå ind i verden være sam-
men med andre mennesker uden at være af-
hængig af dem.«

En på sinkadusen
Børge Kristiansen har heller ikke meget positivt
at sige om den udvikling Københavns Universi-
tet i almindelighed og tyskfaget i særdeleshed
har gennemgået mens han har været ansat.
Blandt andet er tyskfaget især i de seneste år
ifølge Børge Kristiansen blevet amputeret efter
der er blevet lagt stadigt større vægt på nyere
tysk historie og kultur frem for den ‘gamle’ litte-
ratur. Årsagen er at det er dét de studerende
interesserer sig for.

Dette paradigmeskifte vil få hårde ord med
på vejen når Børge Kristiansen giver sin af-
skedsforelæsning, afslører manuskriptet som
Universitetsavisen har fået lov til at smugkigge
i.

»Det allernyeste betragtes uanset hvad det er,
blot det er nyt, til hver en tid som det bedste.
Det står fast selv om konsekvenserne naturlig-
vis er at de studerende kommer til at vide langt
mere om Thomas Brussigs pubertære sexroma-
ner, om moderne kriminalistisk litteratur, end
de i løbet af deres studietid nogensinde får at
vide om fx Goethe-tiden, romantikken og re-
alismen,« står der blandt andet.

I det hele taget giver Børge Kristiansen sin
snart forhenværende arbejdsplads en ordentlig
en på sinkadusen i afskedsforelæsningen.

»Når fordringen i loven er at man som univer-
sitetslærer skal yde undervisning og forskning
på højeste niveau, er det vist selvindlysende at
der er tale om alvorlig ansvarsforflygtigelse ved
at gøre de studerendes ønsker til rettesnor for

4 Un i v e r s i t e t s av i s e n  1  . 2 0 0 6

AFSKEDSPORTRÆT

Af Jeppe Dong Abrahamsen

Som han sidder der i habitbukser, skjorte og
seler og slynger om sig med referencer til
Thomas Mann, Max Frisch og Nietzsche er

det nemt at få øje på tysklektoren Børge Kristi-
ansen. Opslugt af sit fag, velartikuleret, en smu-
le virkelighedsfjern, og en af de mest respekte-
rede kapaciteter inden for sit forskningsområ-
de.

Men det er ikke ham jeg er kørt til Silkeborg
for at tale med. Ikke kun i hvert fald. Det er
slendrianen Børge Kristiansen – ham Køben-
havns Universitet ville bortvise fordi han for-
sømte sit arbejde – jeg er kommet for at møde.
For at finde ud af om han overhovedet eksiste-
rer.

Det er godt et år siden at bortvisningen blev
trukket tilbage. Det hele endte med et forlig
hvor slendrianen fik lov til at forblive lektor
indtil den 31. januar i år. Børge Kristiansen blev
bevilget to forskningssemestre og fik lov til at
have enkelte vejledningsopgaver. Til gengæld
skulle han opgive sit kontor på universitetet og
henlægge sin forskning til sin bopæl.

63-årige Børge Kristiansen lægger ikke skjul
på at han udelukkende indgik forliget af økono-
miske grunde. Det var ikke fordi han mente
bortvisningen var berettiget.

»Selv om både Dansk Magisterforening og
min advokat mente at jeg ville vinde en eventu-
el voldgiftssag, ville erstatningen i givet fald
stille mig væsentligt ringere økonomisk end for-
liget,« siger han.

Småfolkets herredømme
På onsdag udløber forliget. Dermed er Børge
Kristiansen ikke længere ansat som lektor på
Københavns Universitet. Officielt går han på
pension, men han fortsætter med sin forskning
hjemme fra parcelhuset i Silkeborg som han
købte sidste år. Snart udkommer hans bog om
Henrik Pontoppidan, og næste projekt er en bog
om Goethe.

Men først skal han have overstået sin afskeds-
forelæsning. Det er med blandede følelser at

Børge Kristiansen siger farvel efter 36 års an-
sættelse:

»Jeg kommer til at savne de studerende. Dem
skylder jeg stor tak. Og så har faget givet mig
mange glæder. Det store minus har været ar-
bejdsmiljøet. Der har hersket en forfærdelig at-
mosfære. Misundelse, misundelse, misun-
delse,« siger Børge Kristiansen og ryster på
hovedet.

Selv har han været udsat for mobning og per-
sonlig forfølgelse af især én tidligere kollega,
hævder han.

Ifølge Børge Kristiansen har han ingen faglige
diskussioner haft med sine kolleger på afdeling-
en de sidste tyve år. Han kan ikke diske op med
konkrete eksempler, men han er ikke i tvivl om
at der er mange institutter med dårligt arbejds-
miljø på Det Humanistiske Fakultet som han
kalder for “småfolkets herredømme”. Det er
næsten uundgåeligt at man modarbejder hinan-
den, påpeger han:

»Konkurrenceelementet og ønsket om at bli-
ve kendt gør at man ikke kan støtte hinanden
eller unde hinanden succes. Man er ikke kolle-
ger. Man er modstandere og fjender – selvfølge-
lig skjult under en pæn maske.«

Alligevel fortryder han ikke han blev univer-
sitetslektor. Dertil er hans begejstring for litte-
raturen for stor.

»Der er nærmest tale om et eksistentielt en-
gagement,« smiler han. 

Faktisk føler han at han nåede sin bestem-
melse i livet.

»Hvis jeg kunne vende tilbage i tiden, ville
jeg vælge samme vej. Jeg har haft min hobby
som mit arbejde. Jeg har fået et indblik i teolo-
gi, filosofi og litteratur som jeg ofte har brugt
60-65 timer om ugen på. Netop fordi min hobby
har været mit arbejde.«

Det kan måske undre at han ikke har søgt an-
dre græsgange når nu klimaet på hans arbejds-
plads har været så elendigt, men det har ifølge
Børge Kristiansen ikke været muligt.

»Der har ikke været opslået stillinger ved an-
dre universiteter som levede op til én med mine
kvalifikationer. Men at forholdet mellem kolle-

Rædselsfuldt universitetsmiljø
»Forskere er så lede ved hinanden. Det sociale miljø på et universitetsinstitut er bare så rædselsfuldt. Det

er de ondeste og mest socialt handicappede mennesker man kan forestille sig. Julefrokosterne er enormt

kedelige, og man bagtaler hinanden og hjælper ikke hinanden. Det er interessant at folk fra sådan nogle

ekstremt ondskabsfulde miljøer også tror at folk er ondskabsfulde ved hinanden i det private erhvervsliv.«

Sociolog Henrik Dahl, Berlingske Tidende, 9. januar 2005.

»De kan henrette mig, 
men ikke 
dømme mig«

Er Børge Kristiansen en
trodsig enfant terrible

der med rette blev 
forsøgt bortvist fra 

Københavns Universitet
for godt et år siden på
grund af grov pligtfor-

sømmelse eller en 
anerkendt forsker der

blev mobbet ud af
misundelige kolleger?

Universitetsavisen 
tegner et portræt af

manden der efter sidste
års forlig går på ufrivillig

pension 1. februar
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udbuddet af undervisningsemner,« harcelerer
han videre.

Københavns Universitets anerkendelse ude i
verden for at producere tyskforskning af høj
kvalitet er forsvundet fordi litteratur og filosofi
er erstattet af kulturelle studier.

»Ledelsen har lagt et velrenommeret institut i
ruiner. Den har forrådt faget og sig selv,« lyder
det med fast stemmeføring fra Børge Kristian-
sen.

Forræderiet består i at ingen tør vedgå at
man har ansvaret ikke kun for sin egen fagtradi-
tion, men også for at give en 2.000 år gammel
kulturtradition videre til næste generation. Der-
for begræder han heller ikke at universitetsde-
mokratiet er dødt og begravet, for her bestemte
flertallet.

»Og flertallet, det var jo de middelmådige,«
påpeger han.

Det har betydet at det var middelmådigheden
der styrede de danske universitetsuddannelser
under den tidligere universitetslov.

»Det er med stor glæde jeg konstaterer at ret-
ningen nu går imod eliteuddannelse. Det bety-
der at der skal stilles langt større krav til de læ-
rere og ledere der bliver ansat på universiteter-
ne end der bliver gjort nu,« fastslår han.

I dag bekymrer universitetsansatte sig kun
om deres karriere.

»Det før i tiden selvfølgelige kvalitative argu-
ment for hvilke emner der skulle udbydes i et
bestemt semester, er blevet afløst af det kvanti-
tative argument at undervisningen skal tilrette-
lægges så først og fremmest de fagdiscipliner
kommer til orde som er blevet besøgt af flest
studerende i de foregående semestre. Det giver
størst sikkerhed for tilstrækkelige bevillinger og
dermed også størst sikkerhed for bevarelsen af
de stillinger som karrieren trods alt sidder mest
komfortabelt i,« hævder Børge Kristiansen i af-
skedsforelæsningen

Personlig forfølgelse
Overskriften på Børge Kristiansens afskedsfore-
læsning er “Om Personlighed”, og netop hans
egen personlighed spiller en vigtig rolle i bort-
visningssagen.

Børge Kristiansen mener nemlig ikke at den
påtænkte bortvisning reelt bunder i administra-
tive forsømmelser, men hans dårlige forhold til
resten af kollegerne på Afdeling for Tysk og
Nederlandsk og ikke mindst sekretariatschef på
Det Humanistiske Fakultet Kirsten Stenbjerre.

»Den ligger i forlængelse af den mentalitet
der har hersket på instituttet som jeg bedst kan
udtrykke med det japanske ordsprog ‘hvis et
søm bare rager en smule op, skal det slås ned
aldeles omgående,« lyder det lakonisk.

FARVEL – »Jeg vil savne de studerende. Dem skylder jeg stor tak,« siger Børge Kristiansen som på man-

dag officielt fratræder som lektor som følge af det forlig han indgik med universitetet efter bortvisningen

for godt et år siden.

Narcissismens gedemarked
»Denne akademiske verden hvor ansvarsbevidsthed og ånd burde have været i højsædet,

[har] slet og ret blot været forfængelighedens, egoismens og narcissismens gedemarked.«

Udgangsreplik i Børge Kristiansens afskedsforelæsning som vil blive afholdt 

den 30. januar på Vartov, Farvergade 27, Store Foredragssal.

Han vil ikke udelukke at hans temperament
kan være årsag til den modvilje han synes han
har mødt på universitetet:

»Jeg har et blødt gemyt, men når det bliver
alvor, træder min hårde kerne frem. Skal det
være, tager jeg konflikten. Jeg kan blive meget
vred. Det sker dog sjældent.«

Han føler dog hverken vrede eller had over
for kollegerne eller de ansvarlige ledere bag
bortvisningen, men han erkender at det har tæ-
ret på kræfterne ustandseligt at blive konfronte-
ret med sagen fra sine omgivelser som næsten
har været mere emotionelt engageret i sagen
end han selv har.

»Underligt nok har sagen ikke gået mig på.
Det skyldes at den har kørt på et så lavt niveau
at jeg har følt mig hævet over de løgnagtige på-
stande universitetet er kommet med. Jeg kan
kun se det som en forfølgelse af min person. Jeg
begynder at forstå Schillers ‘Maria Stuart’ når
hun siger: ‘De kan henrette mig, men format og
personlighed til at dømme mig har de ikke.’« 

Før i tiden kunne han godt blive såret af at få
kritik af andre. Nu preller den af på ham, påstår
han. Det samme gør ros.

»Jeg kan ikke bruge den til noget konstruk-
tivt når nu jeg er så uforskammet at føle jeg er
god nok uanset hvad. Jeg lider på ingen måde
af behagesyge.«

Han er fri af verden som han kalder det.
»Der er altid en distance fra mig til verden.

Livet er kun en lille episode som Max Frisch for-
mulerer det. Når man alligevel ender som or-
meføde, behøver man så tage sig selv så højti-
deligt?« spørger han.

Ikke som naboen
Selv er Børge Kristiansen dog godt klar over at
selvudslettende måske ikke er det adjektiv an-
dre vil være mest tilbøjelige til at bruge om
ham.

»De sidste seks-syv år gik jeg med rank ryg på
instituttet. Jeg kunne godt være meget ironisk.
Det tror jeg irriterede mine kolleger,« siger han.

Og så er der jo hans forhold til administrativt
arbejde som uden tvivl også har givet anledning
til irritation. I hvert fald fik Børge Kristiansen
en advarsel i 2003 på baggrund af klager fra bå-
de kolleger og studerende.

I lighed med bortvisningen var advarslen iføl-
ge Børge Kristiansen bygget på »beviseligt usan-
de påstande.«

»Jeg er ikke noget administrativt geni. Det
har aldrig været min kop te,« erkender han og
tilføjer: »Men de store fadæser har jeg nu ikke
lavet.«

Bagateller som fx at møde til tiden går han
heller ikke op i. At han – som ofte er sket og

F O T O :  L I Z E T T E  K A B R É
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som også er blevet påtalt – er mødt fire-fem mi-
nutter for sent op til timerne, ser han intet galt i
når undervisningskvaliteten er i top, og når nu
han til gengæld kan bruge tre kvarter på at dis-
kutere med de studerende bagefter.

»Men selvfølgelig skal man som underviser
ikke komme en halv time for sent,« fastslår han,
og det har han heller aldrig har gjort.

Støtteerklæringerne der strømmede ham i
møde fra studerende da de fandt ud af at Børge
Kristiansen var blevet varslet med bortvisning,
vidner om at hans evner som underviser er
værdsat. Og hans forskningsmæssige ekspertise
er uomtvistelig.

Efter hans mening burde tingene være ind-
rettet mere fleksibelt, så de der excellerer
undervisning og forskning, men ikke adminis-
trativt arbejde, kunne nøjes med at lave det de
er gode til – og omvendt.

»Der er et ordsprog af Thomas Mann: “Alle
skal ikke have det samme, men hver enkelt skal
have det der tilkommer vedkommende.” Jeg be-
tragter lighedstanken som noget af det værste
der findes,« siger han.

Han karakteriserer sig selv som en åndsaris-
tokrat. Det er livets store spørgsmål der optager
ham. På fremmede vil han nok virke som en
akavet person, men det har han intet problem
med:

»Som Nietzsche siger: “Du kan ikke blive dig
selv ved at blive som naboen.”«

Folk kan mene om ham hvad de vil. For Bør-
ge Kristiansen ved godt hvem han er. Han er sig
selv.

uni-avis@adm.ku.dk

Jeppe Dong Abrahamsen er freelance journalist.

Af Jeppe Dong Abrahamsen

Hvad der er op og ned i
sagen om den tilbage-
trukne bortvisning af

lektor Børge Kristiansen, kom-
mer nok aldrig til at stå lysen-
de klart. Det har simpelthen
ikke været muligt for Universi-
tetsavisen at få alle de oplys-
ninger der ville kunne afdæk-
ke sagens faktiske omstændig-
heder en gang for alle.

Både kontorchef i Personale
& Jura på Københavns Univer-
sitet Søren Nissen, institutle-
der på Institut for Engelsk,
Germansk og Romansk Jens
Erik Mogensen og sekretari-
atschef på Det Humanistiske
Fakultet Kirsten Stenbjerre har
nemlig meddelt at de ikke må
udtale sig i personsager på
grund af tavshedspligt.

Hvorvidt administrationen
på Københavns Universitet lig-
ger inde med yderligere infor-
mationer der vil kunne kaste
nyt lys over sagen som førte til
forlig, står derfor hen i det
uvisse.

Tilbuddet om genmæle
imod de udtalelser som Børge
Kristiansen nu fremkommer
med i Universitetsavisen, har
de implicerede personer heller
ikke ønsket at tage imod.

Kirsten Stenbjerre siger
tværtimod at hun godt kunne
have været presseomtalen af
denne sag foruden:

»I hele mit lange forløb som
embedsmand i staten har jeg
været meget åben over for
pressen og andre fordi jeg me-
ner at offentligheden har krav
på at få indsigt i hvad borger-
nes penge går til. Det er derfor
ekstra frustrerende at være in-
volveret i en sag hvor tavs-
hedspligten forhindrer mig i at
komme med vores begrun-
delser for de skridt, der er ta-
get mens den anden part har
frit løb. Jeg forestiller mig og-
så at det for Universitetsavisen
må være lidt betænkeligt at
skrive en artikel som udeluk-
kende hviler på udsagn fra den
ene part.«

Ord mod ord
Universitetets begrundelser
for at varsle en bortvisning af
Børge Kristiansen står imidler-
tid sort på hvidt i sagsakterne

som Universitetsavisen af Bør-
ge Kristiansen har fået indsigt
i.

Den 17. december 2004 ori-
enterer Søren Nissen i et brev
Børge Kristiansen om at han er
bortvist med øjeblikkelig
virkning fordi han »ganske en-
kelt ikke passer den studenter-
relaterede del af [sit] arbejde.«

Det er en skærpende om-
stændighed at Børge Kristian-
sen året forinden fik en advar-
sel for »udeblivelse fra under-
visning, manglende overhol-
delse af mødetider, langsom-
melig udarbejdelse af udta-
lelse i forbindelse med ph.d.-
forsvar og eksamination efter
forkert eksamensordning.«
Advarslen indskærpede at så-
fremt Børge Kristiansen ikke
rettede op på sin adfærd, kun-
ne han risikere afskedigelse.

Over for Universitetsavisen
oplyser Børge Kristiansen at
de syv klagepunkter der førte
til advarslen, bygger på »be-
viseligt usande påstande.«

Udover advarslen lægges
der i brevet tre specifikke for-
seelser til grund for bortvis-
ningen:
1) »Du har trods tre rykkere

ikke indsendt oplysninger
om specialestuderende.«

2) »Du har trods løbende ryk-
kere ikke indleveret eksa-
mensspørgsmål i de skriftli-
ge discipliner som du er ek-
saminator i ved vintereksa-
men.«

3) »Du har igennem mere end
en uge ikke svaret på e-
mails fra to studerende,
skønt det er indskærpet
over for lærerne, at det skal
ske.«

Dekan for Det Humanistiske
Fakultet John Kuhlmann Mad-
sen afviste i Berlingske Tiden-
de umiddelbart efter den vars-
lede bortvisning at der skulle
ligge andet til grund end det-
te.

Børge Kristiansen fastholder
imidlertid at der foreligger
uomtvistelig dokumentation
for at den varslede bortvisning
bunder i »løgnagtige påstan-
de.«

Han har indsendt oplysning-
erne om specialestuderende.
Eksamensspørgsmålene blev
ligeledes indleveret selv om

det efter mundtlig aftale med
eksamenslederen skete efter
den fastsatte frist, og den
manglende besvarelse af e-
mails fra to studerende forkla-
rer han med at der foreligger
to modstridende forskrifter: et
direktiv fra Samarbejdsudval-
get som forbyder personalet at
svare på e-mails fra studeren-
de samt et referat fra Studie-
nævnet hvor personalet skal
svare inden for en uge. De to
studerende hvis e-mails ikke
blev besvaret inden for fristen,
har i øvrigt ifølge Universi-
tetsavisens oplysninger aldrig
klaget over ham.

Ukorrekte begrundelser
I brevet begrunder Søren Nis-
sen endvidere bortvisningen
med at Børge Kristiansens »op-
gavevaretagelse er nu ganske
simpelt nede på nul,« at han
»totalt undlader at udføre sine
opgaver« og at det vil være
»ganske uforsvarligt at tiltro
[ham] længere at varetage stu-
denterrelaterede opgaver.«

Men disse begrundelser bli-
ver samme dag af institutleder
Jens Erik Mogensen og studie-
leder på Afdelingen for Tysk
og Nederlandsk Birthe Hoff-
mann betegnet som værende
ukorrekte i en skrivelse til Sø-
ren Nissen.

»Børge Kristiansen vareta-
ger – efter den advarsel som
blev meddelt ham den 1. au-
gust 2003 – både sin skema-
lagte undervisning og sine
forskningsopgaver til institut-
tets tilfredshed,« skriver Jens
Erik Mogensen og Birthe Hoff-
mann.

De medgiver at han har for-
sømt nogle administrative
pligter, men beder rektoratet
genoverveje »hvorvidt et så ra-
dikalt skridt som en bortvis-
ning står i forhold til propor-
tionerne i forsømmelserne.«

Dermed rejser Jens Erik Mo-
gensen og Birthe Hoffmann et
interessant spørgsmål: Bør en
internationalt velanset forsker
bortvises fordi han ikke over-
holder tidsfrister, har svært
ved at komme til tiden og ikke
er så god til administrativt ar-
bejde, men ellers udfører sit
arbejde tilfredsstillende?

Det mener Kirsten Stenbjer-
re, men understreger at hun

udtaler sig generelt og ikke
konkret om Børge Kristiansen.

»VIP’er har fire arbejdsom-
råder, nemlig undervisning,
forskning, administrativt ar-
bejde og formidling, og de skal
være lige oppe på mærkerne
på alle områder,« siger hun til
Universitetsavisen.

Men ikke alle er enig i den
betragtning. I hvert fald hen-
vendte Folketingets Ombuds-
mand sig af egen drift til Børge
Kristiansen for at få tilladelse
til at gå ind i sagen, men da
parterne på det tidspunkt hav-
de indgået forlig i sagen, var
det ikke muligt.

Afventer Ombuds-
manden
Et år efter forliget er sagen
endnu ikke afgjort. Køben-
havns Universitet forbød i au-
gust Børge Kristiansen at un-
dervise på et kursus på Institut
for Filosofi. Det er forligsbrud,
mener Børge Kristiansen. Iføl-
ge forligsteksten har han nem-
lig ikke decideret forbud mod
at undervise på Københavns
Universitet. Den fortolkning af
forligsteksten deler universite-
tet dog ikke. 

Samtidig afslog KU at stille
et lokale til rådighed til hans
afskedsforelæsning. Den må
han i stedet holde på Vartov.
Børge Kristiansen hævder at
det er hans retskrav at få stillet
et lokale til rådighed på KU,
men også her er universitetet
uenig.

Nu har han derfor indbragt
sagen for Folketingets Om-
budsmand. En afgørelse for-
ventes dog ikke før Børge Kris-
tiansen officielt er fratrådt, op-
lyser hans advokat Liselotte
Olsen.

For nylig har Børge Kristian-
sen forsøgt at få næstformand
for KU’s bestyrelse Claus Bræs-
trup til at rejse sagen. Claus
Bræstrup har imidlertid med-
delt både Børge Kristiansen og
Universitetsavisen at besty-
relsen ikke behandler person-
relaterede sager, og han øn-
sker heller ikke som privatper-
son at udtale sig om sagen.

uni-avis@adm.ku.dk

BAGGRUND

Børge Kristiansen

Lektor, dr.phil., Institut for Engelsk, Germansk

og Romansk, Afdelingen for Tysk og Neder-

landsk, Københavns Universitet.

Født: 5. maj 1942.

Uddannelse:

Mag.art. i germansk filologi og nyere tysk lit-

teratur, Københavns Universitet (KU), 1975

Dr.phil., KU, 1980

Tidligere beskæftigelse:

Undervisningsassistent, Institut for Tysk og

Nederlandsk ved Københavns Universitet

(KU), 1969-72

Adjunktvikar, Institut for Tysk og Nederlandsk,

KU, 1972-75

Dansk lektor, Christian-Albrechts Universität i

Kiel, 1975-76

Adjunkt, Institut for Tysk og Nederlandsk, KU,

1976-80

Lektor, Institut for Tysk og Nederlandsk, KU,

1980-2006
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Bundet af tavshedspligt
Universitetsavisen ville gerne have haft nøglepersonerne fra ledelsen
på Københavns Universitet til at udtale sig i sagen om den tilbage-
trukne bortvisning af Børge Kristiansen, men det har ikke været mu-
ligt på grund af deres tavshedspligt i personsager
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ARBEJDSFORMER

Af Lise K. Lauridsen

Ihar to minutter til at finde et
spændende forskningspro-
jekt som I godt kunne tænke

jer at lave ud fra de emner der
står på tavlen,« lyder det fra
mødeleder Ib Ravn til de seks
forskere og en ph.d.-studeren-
de. Der bliver hektisk skriblet
ned, og efter tyve minutter
skal grupperne præsentere de-
res ide til et forskningsprojekt
»hvor finansieringen ikke er
noget problem,« som Ib Ravn
siger. 

Ib Ravn der til daglig er an-
sat på Learning Lab Danmark,
er hentet ind af retslingvist 
Anne Lise Kjær der ligesom de
øvrige deltagere på mødet del-
tager i et af KU’s tværfaglige
satsningsområder ‘Europa i
forandring’. 

»Efter i mange år at have lø-
bet panden mod en mur når
jeg har arbejdet i tværfaglige
sammenhænge, trængte jeg til
at lære lidt om hvordan man
egentlig kan arbejde bedre og
mere konstruktivt sammen,«
siger Anne Lise Kjær der er
forskningslektor på Jura og in-
itiativtager til møderækken.

Dagens møde er det sidste i
en række af fire. Lektor i
antropologi Lisanne Wilken
fra Europastudier på Aarhus
Universitet og ph.d.-studeren-
de i retsfilosofi Silvia Adamo
er blevet koblet sammen for at
snakke ideer ud fra temaet
‘EU-institutionernes rolle i for-
hold til religiøs, sproglig og
kulturel diversitet’.

»Det der tit sker i det akade-
miske miljø, er at vi fremlæg-
ger noget forskning, og så sid-
der der en flok forskere og lyt-
ter og forholder sig kritisk til
det jeg har sagt. I stedet for at
tænke i muligheder, tænker vi
i begrænsninger,« siger ph.d.-
studerende Silvia Adamo fra
Jura.

En anden udfordring ved at
skulle arbejde sammen tvær-
fagligt er at man ofte kun mø-
des og taler med dem som
man helt åbenlyst har noget til

fælles med fagligt.
»Her bliver vi tvunget til at

tænke konstruktivt sammen
med nogen som vi måske el-
lers ikke ville finde sammen
med, og det er oftest her de
virkelig spændende ideer op-
står,« forklarer Lisanne Wilken
der er antropolog på Aarhus
Universitets Afdeling for Euro-
pastudier. På Europastudier er
de studerende og ansatte el-
lers vant til at arbejde tværfag-
ligt, men seminarrækken på
KU har alligevel betydet ny vi-
den fordi der er blevet eksperi-
menteret med arbejdsformen. 

Alle processer har været kor-
tet ned og brudt op med to mi-
nutters tænkepauser. Delta-
gerne har fx dyrket interesse-
dating, det vil sige hvilket em-
ne tænder jeg umiddelbart på,
og er blevet koblet vilkårligt
sammen i små grupper hvor op-
gaven har været hurtigt at ide-
udvikle ud fra et givent emne. 

80/20
Det behøver ikke tage dage el-
ler måneder at få gode ideer,
mener lektor Ib Ravn. Med
henvisning til sin 80/20 teori,
forstået som 80 procents ud-
bytte på 20 procent af tiden,
styrer han mødet med korte
processer og skarpe deadlines.

Og selv om arbejdstempoet
giver sved på panden hos et
par af deltagerne, så er møde-
rækkens intensitet lærerig.

Jens Rahbek Rasmussen der
er lektor på Engelsk, har det
egentlig bedst med at kunne
fordybe sig i tingene. 

»Men det er der jo tid til 
efter kurset. Intensiteten har
været god,« siger han.

Professor i medievidenskab
Ib Bondebjerg har været med
til mange tværfaglige arrange-
menter, men de korte sessions
har gjort oplevelsen noget sjo-
vere og mere udbytterig end
hidtil. 

»Hvis jeg skal være kritisk,
så har det været et problem for
mig at finde ud af hvor meget
det her bare var en øvelse og
hvor meget der var alvor. Må-

ske man kunne tydeliggøre
hvad kurset skal bruges 
til,« sagde Ib Bonde-
bjerg.  

Mødeformen med opdeling i
mindre grupper med korte de-
adlines, havde en for flere
overraskende positiv effekt.

»Jeg synes generelt vi er for
dårlige til at tænke på hvordan
formen skal være for at vi får
mest muligt ud af tiden til de
møder vi går til rundt om-
kring. Vi kan ikke sidde i en
stor gruppe og få tingene til at
gå op i en højere enhed. Mø-
derne har vist hvor meget man

får ud af at bruge ordstyrerrol-
len konstruktivt,« siger Morten
Kelstrup, professor på Stats-
kundskab der som formand
for satsningsområdet Europa i
Forandring lover at der også er
alvor bag øvelserne i at finde
ideer til nye forskningsprojek-
ter, konferencer og seminarer.

»Vi vil meget gerne støtte
spændende initiativer. Vi har

ikke de store midler, men fak-
tisk kan der komme en meget
stor virkning også af noget der
ikke har kostet det helt store.
Og vores universitet savner i
den grad den slags smittende
motivation som har været til
stede under vores møder her,«
siger Morten Kelstrup.

likl@adm.ku.dk

I lære som 
tværfaglig
Kritik kolliderer ofte med det tvær-
faglige samarbejde i sin spæde 
vorden. En gruppe pionerer prøvede
at lægge de kritiske spørgsmål 
til side i jagten på det det gode
tværfaglige samarbejde

»
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GALATHEA

Af Kristian Elkjær Kristensen

Københavns Universitet har suverænt flest
forskere med på det store forskningstogt.
Faktisk kommer flere end hver tredje for-

sker fra KU,« lyder det fra koordinator for Ga-
lathea-ekspeditionen, Henrik Jeppesen.  

Som tidligere dekan på Det Naturvidenska-
belige Fakultet kan han ikke lade være med at
prale af at KU er rorgænger på 17 af mere end
50 projekter, og at naturvidenskaben spiller en
prominent rolle i de fleste af dem.

Med så mange projekter om bord er vejen ba-
net for ny viden og bemærkelsesværdige opda-
gelser. Der vil blive studeret alt fra koralrev på
Færøerne over dyreliv på 4.000 meters dybde i
Andamanerhavet, vandloppeparasitters dna og
nøgne og upansrede furealger til tsunami-jord-
skælvets påvirkning af havbunden.

Ved kontinentalsoklen i Indonesien vil zoolo-
ger fange kendte og sikkert også nye dyrearter,
fisk fra Grønland skal sammenlignes med dem
fra Antarktis, og de antarktiske fisk skal fravris-
tes deres hemmelighed om hvordan de respire-
rer i det kolde vand. 

Biologer indsamler dna fra de mange små-
øers spurvefugle som også Darwin benyttede i
sine teorier, og Geologisk Museum vil lede efter
fossiler på Antarktis. Et projekt vil forske i over-
levelsesmulighederne for de små øsamfund i en

globaliseret, drivhuseffektramt verden. Og geo-
loger vil indsamle sten på Salomonøerne der
kan fortælle hvordan jordkappen opstod.

Mens langt de fleste projekter er naturviden-
skabelige, sejler en antropolog ud for at under-
søge slavernes forhold på St. Croix. Ved hjælp af
slavernes afsjælede knogler vil dette projekt
fortælle slavernes historie som de selv oplevede
den, og ikke som deres hvide herrer, den dan-
ske kolonimagt, fortalte den.

Forskning for 0,2 milliard
Galathea 3 er opdelt i 18 ‘togtben’ med forskel-
lige deltagere på hvert. Kun indsamling af
vandprøver til analyse af kuldioxidindhold, og
få andre projekter vil foregå gennem hele ek-
speditionens længde.

Alle de ambitiøse projekter rummes inden for
et samlet budget på cirka 173 millioner kroner
der stammer fra både private og offentlige
pengekasser. For eksempel har Forskningsrådet
for Natur og Univers støttet med 5,7 millioner
kroner, og Villum Kahn Rasmussen Fonden har
lovet at se velvilligt på ansøgninger der vedrø-
rer Galathea 3 så projekterne økonomisk kan
holde sig oven vande.

Desuden har Det Naturvidenskabelige Fakul-
tet netop udlovet to-tre ph.d.-stipendier til pro-
jekter der tager del i Galathea.

Der gøres meget for at engagere skoleklasser
i projektet. En hjemmeside er målrettet børne-
ne, der etableres videotelefonsendinger til klas-
seværelserne med mulighed for at stille spørgs-
mål, og i en konkurrence kan to elever og en læ-
rer vinde et ophold på skuden.

Henrik Jeppesen mener at mere end to tred-
jedele af projekterne behøver skibet for at kun-
ne gennemføres, men er tilfreds med at resten
bruger skibet som blikfang. 

»Forskningen er lige vigtig af den grund, og
hvis det kan skabe og fastholde en interesse for
naturvidenskab hos skoleeleverne, er det posi-
tivt,« siger den forhenværende dekan.

kek@adm.ku.dk

Så til søs

»

Når Galathea-ekspeditionen til august 
stævner ud fra Langelinie, er mere end 
hver tredje deltager fra KU

F
O

T
O

S
:

P
O

L
F

O
T

O

FERIESTEMNING – Forsker-

holdene kunne nyde solen under

de fremmede himmelstrøg når

skibet var på vej til en ny desti-

nation.

København

TórshavnNuuk

Azorerne

Pondicherry

Phuket

Andamanerhavet

Singapore

Darwin

Hobart

Honiara

Valparaiso

Antofagasta

Galapagos

US Virgin Islands

USA Suda, Kreta

BUNDSKRAB – Når prøverne blev halet ind,

var det spændende at se om udstyret stadig sad

fast på den 12 kilometer lange stålwire - og om der

var kommet interessante fund med op.

Dyr i dybden
»Det var den største oplevelse på turen for mig, da vi fangede leven-

de dyr i Filippinergraven. Vi blev dermed de første der påviste, at der

kunne leve dyr selv på de allerstørste dybder.« 

Dr.phil. Torben Wolff, De Bergske Blade, 1. december 2005. 
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2007. Ventetiden udnytter han
til at opkvalificere sig til er-
hvervsdykker, for ellers kan
KU ikke forsikre ham under
dykkene.

Sulfiden dræber
Forskergruppen, der foruden
Ole Pedersen består af folk fra
Aarhus Universitet, Syddansk
Universitet, Danmarks Miljø-
undersøgelser samt en ameri-
kansk forsker fra Florida,
undersøger blandt andet årsa-
gen til at vores danske hav-
græs, ålegræsset, er på retræte
i farvandene omkring os.

Forskergruppens hypotese
er at den ilt planterne produ-
cerer og transporterer ned i
havbunden, neutraliserer
bundmiljøets sulfid – en svovl-
forbindelse lige så giftig som
cyanid. Samtidig frigives fos-
for som planterne igen skal
bruge til fortsat vækst. Forure-
ningen af farvandene gør bare
at havbunden producerer me-
re sulfid. Man tror at dét er
med til at slå græsserne ihjel
og at vi derfor i dag har langt
mindre ålegræs i Danmark end
før i tiden. 

På de store oceaner er for-
ureningsniveauet endnu ikke
så højt at det kvæler havgræs-
serne, og oceanerne tilbyder
derfor et oplagt sceneri til
undersøgelser af planternes
udgangspunkt.

»Vi har set at ålegræsset har

trukket sig tilbage i vores egne
farvande, så der er en klar vig-
tighed i at finde årsagerne til
dette,« siger Ole Pedersen.

Langt fra hjemmet
Som ferskvandsbiolog kom-
mer Ole Pedersen temmelig
langt væk hjemmefra når han
står på havbunden i Caribien
– og så alligevel ikke. 

»Jeg har arbejdet meget
med vandplanter, og der er ik-
ke stor forskel på dem der le-
ver i ferskvand og dem der le-
ver marint (i saltvand, red.).
Jeg har erfaring med både
fersk-, marin- og brakvand, så
på den måde er det ikke et nyt
miljø for mig,« siger lektoren
der har forsket i blandt andet
Filippinerne, Canada og Aus-
tralien foruden de hjemlige
miljøer. 

Man kunne tro at det var
Marinbiologisk Laboratorium i
Helsingør der skulle sende folk
til dette projekt, men deroppe
arbejder de slet ikke med de
højere planter. Derfor er alt
vedrørende vandplanter sam-
let på Ferskvandsbiologisk La-
boratorium i Hillerød. Ole Pe-
dersen fortæller dog at han ar-
bejder tæt sammen med kolle-
gerne i Helsingør. De hjælper
eksempelvis med at fabrikere
de ultratynde elektroder der er
nødvendige for at måle iltind-
holdet inde i vandplanterne.

Hvorfor forsvinder hav-
græs, også kendt som
ålegræs, fra de danske

farvande? Det vil danske Ga-
lathea-forskere søge svaret på
– i Caribien. I det tidligere
Dansk Vestindien vil forskerne
måle planternes udveksling af
stoffer med miljøet.

En af ekspeditionens delta-
gere er biolog Ole Pedersen fra
Ferskvandsbiologisk Laborato-
rium i Hillerød. Han deltager i
et forskningsprojekt med må-
let at studere havgræssers ud-
bredelse og deres nettobidrag
til havmiljøet. Havgræsserne
tager del i komplekse
sammenhænge med havbun-
den, og forskerne vil blandt
andet afprøve en hypotese om
hvorfra de får deres næring.

Ole Pedersens kernekompe-
tence er på dette projekt at
forestå betjeningen af de fint-
følende apparater under van-
det. Sammen med kolleger og
studiekammerater har han væ-
ret med til at udvikle udstyr
som kan foretage avancerede
målinger langt under havets
overflade. Noget af udstyret
står sin første prøve på Gala-
thea-togtet.

Ole Pedersen glæder sig til
at komme i gang med projek-
tet, men må væbne sig med
tålmodighed. Hans projekt
finder sted ud for de tidligere
Dansk Vestindiske Øer, men
dertil når skibet ikke før marts

Galathea-ekspeditionerne
Galathea 3 er en moderne gentagelse af to tidligere Galathea-ekspedi-

tioner der blev søsat i 1845 og 1950. På de to foregående ekspeditioner

stævnede de ud for at finde uopdagede dyrearter og udforske ukendte

havområder, og også denne ekspedition håber på nye fund.

GALATHEA 1 – Den tre-

mastede korvet Galathea be-

sejlede i årene 1845-47

verdenshavene, besøgte dan-

ske kolonier og udforskede

både oceaner og landområ-

der. Opgaverne var at aflevere

de danske kolonier Tranqebar

og Serampore til englænderne

og at kolonisere Nicobarerne.

Derefter rejste Galathea verden rundt for at fremme Danmarks handels-

position mens videnskabsmænd ombord foretog et væld af undersø-

gelser af både dyre- og planteliv hvor end de

kom frem. Imidlertid var de flere gange ramt

af hårdt vejr og mangel på frisk mad, og 20

søfolk døde undervejs. Det lykkedes ekspedi-

tionen at kolonisere Nicobarerne, men det

videnskabelige udbytte af rejsen er tvivl-

somt. Dette skyldes ikke mindst en ændret

politisk situation ved hjemkomsten hvor en

afdød konge og krigen om Slesvig-Holsten

gjorde at der ikke var penge til at tage sig af

de nys indsamlede planter og dyr.

GALATHEA 2 – Den an-

den ekspedition i 1950-52 var i

højere grad en ren

forskningsekspedition. Indsat-

sen blev koncentreret om ha-

vets dybeste steder hvor for-

skerne halede planter og dyr

op fra ti kilometers dybde, og

en række nye arter blev fun-

det og klassificeret.

FLOTTE FUND – Blandt fundene fra togtet var fx søanemonen 

Galatheanthemidae som blev hevet op fra 10 kilometers dybde. 

Den blev naturligvis opkaldt efter skibet.

GALATHEA 3 – Nu genoplives pionerånden fra dengang i en storsti-

let aktion for at opnå nye videnskabelige landvindinger og for at øge vi-

denskabens appel til nutidens skolebørn. Det ombyggede krigsskib

Vædderen danner i 8 måneder fysisk ramme om Galathea 3-projektet.

Agterdækket fyldes med con-

tainere med indrettede labo-

ratorier, alskens elektronik

medbringes, og nutidens sø-

rejser er således både mere

bekvemme og sikre end da

Galathea 1 sejlede ud for 160

år siden.

Ole Pedersen

studerer hav-

græssernes

biologi. Her er

det arten En-

halus acoroi-

des som findes

i Sydøstasien.

Det er den

største hav-

græs der fin-

des og den

sætter nogle

kæmpestore

frugter som lo-

kalbefolkning-

en på Filippi-

nerne forma-

ler til mel og

bager en slags

brød af.

HAVGRÆS – I Danmark har vi kun en hav-

græsart nemlig ålegræs; men f.eks. i Middelhavet

og i troperne findes der mange forskellige arter.

Billedet viser to forskellige arter side om side i

Middelhavet. De forskellige arter udfylder ofte vidt

forskellige funktioner i økosystemerne ligesom det

er tilfældet med urterne på landjorden.

SØKØER – Ved at måle ilt- eller sulfidkoncentra-

tionerne finder forskerne ud af hvorfor havgræsset

dør. Her indfører en mikromanipulator de hårfine

elektroder i en havgræsart som danner et vigtigt

fødegrundlag for søkøerne i Floridabugten.

Våd 
videnskab
Bundforsker dykker efter tabt
dansk havgræs i Caribien
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Modbydelig lystig fætter 
»En Dag kom en ung Fyr ombord med et BastBaand om Hovedet og en strimmel Töi om

Lænderne, hvoraf en lang Hale hang ned imellem Benene. I Örene bar han de sædvanli-

ge Bambusrör, og Munden var stoppet fuld af Betel. Han var modbydelig at see paa,

men en meget lystig Fætter.«

Fra Galathea-kaptajn Steen Billes beretning, 

Nicobarerne mellem 24. december 1845 og 7. marts 1846.
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I  N Æ R K O N TA K T  M E D  P R E S S E N

Hvad skal der til for at skrive en god debatartikel?
Hvordan præsenterer man bedst sit budskab på tv?
Hvorfor skal man formulere sig i billeder, og hvornår
skal man lave en kontrakt med journalisten?

Formidlingens svære kunst er heldigvis til at lære. Derfor udbyder 
Kommunikationsafdelingen i samarbejde med PUMA to éndags-kurser i 
forskningsformidling og medietræning for forskere i foråret 2006.

På begge kurser får deltagerne rig lejlighed til at prøve
sig selv af gennem praktiske øvelser.

–  T O  K U R S E R  I  F O R M I D L I N G  O G  
 M E D I E T R Æ N I N G        

Den 16. marts: 
I nærkontakt med pressen
– et medietræningskursus

Lær at begå dig i de elektroniske medier og i den skrevne

presse. Forstå, hvordan journalisten arbejder og tænker.

Få redskaber til at håndtere mødet med medierne og indgå

en kontrakt. Kurset indeholder radio- og tv-træning.

Tilmeldingsfrist: 9. februar.

Underviser er journalist Keld Broksø fra DeadlinePress.

Han har før undervist i kommunikation på

Københavns Universitet.

[Kursus 1522] 

Den 3. maj: 
Skriv til dagspressen – skriftlig formidling 
for VIP

Formidl din forskning på en klar, præcis og levende måde.

Giv læserne en god oplevelse og få større gennemslagskraft.

Kurset indeholder øvelser i at fokusere og strukturere tekst

– og folde sprogblomsterne ud.

Tilmeldingsfrist: 29. marts

Underviser er redaktør Per Michael Jespersen, Ugebrevet A4.

Han er cand.scient.pol. fra Københavns Universitet med bifag

i retorik.

[Kursus 1554] 

Læs mere om kurserne på 

www.ku .dk /puma
Kursusansvar l ig:  Kommunikat ionsafdel ingen og PUMA

Henrik Jeppesen har vist
mig ind i Det Kongelige
Danske Geografiske Sel-

skabs gemakker på Geografisk
Institut. Det er blandt andet
fra dette lokale at Galathea-
ekspeditionen styres.

I mange år var Henrik Jep-
pesen dekan på Det Naturvi-
denskabelige Fakultet. I som-
mer trådte geografen tilbage
fra dekanstillingen og strøg di-
rekte ind i Dansk Ekspedi-
tionsfond som står for Galat-
hea 3.

Det var meningen at han
skulle bruge en eller to dage
om ugen på at koordinere det
praktiske samarbejde og fodre
pressen med viden, men pro-
jektet drager ham så meget at
han er på kontoret næsten
hver dag.

»Det er jo et fantastisk
spændende projekt. Jeg har
været her på stedet i to men-
neskealdre, så jeg ved alt om
alle. Derfor er det også min
funktion at få de personlige
netværk til at fungere,« siger
eksdekanen, som selv kalder
sig ‘akademisk pedel’.

Frygt for sørøveri
Henrik Jeppesen overlod til sø-
folkene at finde ud af hvilken
vej de skulle sejle. 

»Alt mandskab skal jo skif-
tes midtvejs, men nogle steder
i Det Indiske Ocean kan man
ikke altid være sikker på at
den fremsendte proviant får
lov at stå urørt.« Derfor kom-
mer skiftet til at foregå i Dar-
win i Australien.

»I Asien kan man også rende
ind i sørøvere og andet utøj,«
siger Henrik Jeppesen med
henvisning til de mange pira-
tangreb især i indonesisk far-
vand der jo kan koste både tid,
penge og i yderste instans livet
for søfolkene. Selv om skibet
medbringer våben til de farlig-
ste passager, nærer søulkene
dog større frygt overfor bure-
aukratiet undervejs. 

»Vi ville oprindeligt være gå-
et i havn nede i Golfen, men
det har vi droppet, for er man
først gået ind, skal man have
en masse stempler for at få lov
at tage af sted igen. Så kan det
tage flere dage bare at komme
ud af havnen igen, og den for-
sinkelse kan vi godt undvære.«

Spindoktor Jeppesen
Den fornemste opgave for
Henrik Jeppesen bliver at sør-
ge for nye ideer til de mange
pressefolk. Med på turen kom-
mer 10-12 journalister fra tv,
radio og aviser for at videre-

bringe nyt fra skibet. Men på
de lange strækninger hvor der
ikke foregår prøvetagning, vil
de blive fodret med andre dan-
ske forskningshistorier, oply-
ser Henrik Jeppesen. 

Når skibet sejler i den ara-
biske verden, vil journalisterne
høre om de danske institutter i
Cairo og Damaskus. Og fra
Grønland vil de kunne sende
KU-historierne om eksempel-
vis verdens ældste fossiler som
Minik Rosing fra Geologisk 
Institut fandt og om bjørnedy-
rene som Reinhardt Møbjerg
Kristensen fra Zoologisk Mu-
seum opdagede og klassifice-
rede. 

»I sidste århundrede blev
der fundet fire nye dyreklas-
ser, og det var Reinhardt der
fandt de tre. Det er da værd at
fortælle folk,« mener Henrik
Jeppesen.

kek@adm.ku.dk

Akademisk pedel 
styrer skibet
Allerede før Galathea stævner ud, er der nok 
at se til for folkene bag kulissen. Især håndteringen 
af medierne kræver tilrettelægning

Kaptajn for rigsret
Steen Bille (1797-1883) stammede fra en familie af søofficerer. Han gjorde tjeneste på flere ekspe-

ditioner, inden han i 1845 udnævntes til Kaptajn for Galathea-ekspeditionen. Senere blev han ma-

rineminister i skiftende regeringer og havde i den forbindelse den tvivlsomme fornøjelse at blive

stillet for rigsretten med anklager om misbrug af statens midler. Han blev frifundet.

Se www.galathea.dk.
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JUBILAR

Af Jakob Bo Flygare

De flatterende, men på
ingen måde overdrevent
smigrende ord i citatet

øverst på siden stammer fra en
bog om assyriologi fra 1925.
Forfatteren var dengang leder
af British Museums enorme
samlinger fra oldtidens
Mesopotamien. Genstandene
der fyldte museet, var efter år-
tusinders glemsel begyndt at
vælde op af jorden da englæn-
deren Austen Henry Layard i
midten af det 19. århundrede
påbegyndte omfattende ud-
gravninger af oldtidens assy-
riske hovedstæder i den nord-
lige del af det nuværende Irak.

Den danske, assyriologiske
tradition har rødder helt tilba-
ge til den tidligste pionertid
med navne som Carsten Nie-
buhr og Rasmus Rask. På hver
deres måde bidrog de på bety-
delig vis til kileskriftens tyd-
ning og dermed til at åbne en
sand skatkiste af skriftlige vid-
nesbyrd om Vestasiens oldtid
der ellers kunne være gået i
glemme. 

På grundlag af den umådeli-
ge rigdom af kileskrifttekster
der er blevet bevaret for efter-
tiden, kan assyriologer i dag

skrive datidens historie og
sammen med blandt andet
nærorientalske arkæologer
genvække en svunden verden
for os hvor nogle af de ældste
højkulturer opstod for over
fem årtusinder siden.

Semitisk Filologi
Assyriologien blev indført i
Danmark som et selvstændigt
studium ved Københavns Uni-
versitet af Otto E. Ravn i 1926.
Ravn havde blandt andet læst
hos den danske orientalist Val-
demar Schmidt der grundlag-
de studiet af assyriologi og
ægyptologi i Danmark da han i
1883 blev udnævnt til docent i
Østerlandsk Filologi ved Kø-
benhavns Universitet. 

Betegnelsen Østerlandsk Fi-
lologi dækkede på det tids-
punkt både ægyptologi og as-
syriologi. Det var nemlig et
tidspunkt da man stadig men-
te at de to områder stort set
var det samme og at én person
sagtens kunne beherske både
assyriologi og ægyptologi. Det
er selvfølgeligt komplet umu-
ligt i dag hvor studiet af assy-
riologi og ægyptologi for
længst har udviklet sig til to
vidt forskellige videnskaber.

I 1926 udarbejdede Ravn en

selvstændig studieordning for
assyriologi (kaldet Magister-
konferens i semitisk Filologi
med Assyrisk-Babylonisk som
Hovedfag) som kom til at dan-
ne forbillede ved flere uden-
landske universiteter. Den før-
ste danske magister i det nye,
selvstændige universitetsstudi-
um assyriologi var Thorkild
Jacobsen. Han blev mag.art. i
1927 og rejste bagefter til USA
hvor han senere kom til at vir-
ke som professor ved først Ori-
ental Institute i Chicago og si-
den Harvard University. 

Universitetets semitisk-assy-
riologiske Laboratorium som
faget kom til at hedde ved op-
rettelsen i 1926, havde til huse
i et enkelt værelse på første sal
i Skt. Pedersstræde 19 indtil
overflytningen til Gråbrødre-
Annekset i Kejsergade i 1959.
Laboratoriet skiftede ved den
lejlighed navn til Det assyrio-
logiske Institut ved Køben-
havns Universitet.

Ravn havde beklædt et eks-
traordinært professorat i assy-
riologi fra 1937 indtil han som
70-årig trådte tilbage i 1951.
Ravns professoratet faldt der-
med bort, men det blev gen-
oprettet i 1957 og beklædt af
Ravns tidligere elev, Jørgen

Læssøe. I 1948 – godt 20 år se-
nere end Jacobsens konferens
– blev Læssøe den anden ma-
gister i assyriologi hos Ravn.

Magistre i assyriologi blev
mindre sjældne med årene. Ef-
ter Ebbe Egede Knudsen
(1960) og Mogens Weitemeyer
(1962) blev Mogens Trolle
Larsen og Aage Westenholz
begge magistre i assyriologi i
1966. De er i dag begge lekto-
rer i assyriologi på det nyop-
rettede Institut for Tværkultu-
relle og Regionale Studier.

Tværfagligheden styrkes
Det assyriologiske Institut blev
en del af Carsten Niebuhr In-
stituttet i 1982 ved sammen-
lægningen af Ægyptologisk In-
stitut, Assyriologisk Institut og
faget Nærorientalsk Arkæolo-
gi. I 1987 flyttede instituttet
fra Kejsergade til lokaler på
KUA, og i 1996 flyttede det så
til Snorresgade 17-19 hvor As-
syriologi har til huse i dag. As-
syriologien kom som følge af
sammenlægningerne til at de-
le tag med en række beslægte-
de fag der alle beskæftiger sig
med Mellemøsten, og samar-
bejdet på tværs af fagene blev
dermed styrket.

Den første kandidat i den

nye tværfaglige kandidatud-
dannelse ‘Vestasiens oldtids-
historie’ – undertegnede – har
netop afsluttet kandidatud-
dannelsen med specialet ‘Assy-
riologi under nazismen’ hos
Mogens Trolle Larsen i decem-
ber 2005.

De to grene på den assyrio-
logiske overbygning markerer
i dag dansk assyriologi som
både en traditionel, historisk-
filologisk disciplin og en bre-
dere tværfaglig og formid-
lingsorienteret disciplin. 

Assyriologien i Danmark er i
disse år inde i en stærk udvik-
ling. Det er et af de vigtigste
centre for faget i Europa. Det
er markeret ved en høj forsk-
ningsprofil og forskningsbase-
ret undervisning der leverer
kandidater af høj kvalitet. Det
har udgravninger i Mellemøs-
ten, internationale samarbej-
der samt faglig formidling i en
alment forståelig form som en
naturlig del af både uddannel-
sen og arbejdet som assyriolog.

Lad der herfra lyde et stort
tillykke i anledning af 80 års
jubilæet til de danske assyrio-
loger.

Jacob Flygare er cand.mag. i
Vestasiens oldtidshistorie.
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Danskerne i front
»Assyriologi in its early stages owed much to Denmark«.

Sir Ernest A. Wallis Budge I ‘The Rise and Progress of Assyriology.’

RELIEF – Selv om studiet har

nogle år på bagen, er formen

forrygende. Mesopotamien bety-

der mellem floderne, og der sig-

tes til området mellem Eufrat og

Tigris i det nuværende Irak. 

Assyriologi fylder firs
Året 2006 
markerer –
blandt meget
andet – firsåret
for assyriologien
i Danmark. 
Det skal fejres!

Fakta
Assyriologi omfatter studiet af

Mesopotamiens historie og

kulturer i oldtiden på grund-

lag af tekster, skrevet i kile-

skrift på akkadisk (et semitisk

sprog der omfatter dialekter-

ne assyrisk og babylonsk) og

på sumerisk, Mesopotamiens

ældste indbyggeres sprog.

Hovedvægten ligger på tek-

ster fra de store oldtidsbyer i

det gamle Mesopotamien,

men der findes også righoldi-

ge arkiver fra byer i det nuvæ-

rende Iran, Syrien og Tyrkiet.

Studiet beskæftiger sig både

med sproglige, historiske 

og kulturhistoriske forhold, 

ligesom man inddrager 

arkæologi.
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Af Birgit Petersson

Hvorfor er der så store forskelle på mænd
og kvinders vilkår både i det akademiske
miljø og i samfundet som helhed? 

Det er et af de mange spørgsmål vi stiller i en
række undersøgelser af dels en gruppe lægestu-
derende vi har fulgt fra studiestart til omkring
to år efter de afsluttede deres eksamen og dels
en gruppe 45-55-årige i forskellige erhverv. 

Ser vi på Københavns Universitet, er det på
trods af enkelte undtagelser – fx en kvindelig
bestyrelsesformand og en kvindelig universi-
tetsdirektør – efter mange års forsøg ikke lykke-
des at få kvinder frem i ledende positioner i et
antal der blot i et moderat omfang afspejler
kønsfordelingen i antallet af ansatte på forskel-
lige niveauer. For slet ikke at tale om en afspej-
ling af studenterpopulationen hvor kvinder
gennem de seneste 15-20 år har været i overtal
på mange studier. 

Virkeligheden har været at jo højere plads i
hierarkiet, jo færre kvinder uanset at der har
været velfungerende og højt kvalificerede
kvinder blandt ansøgerne til disse job. Der har
været mange forsøg på forklaringer på dette fæ-
nomen: Der tales om et glasloft, en usynlig mur
som kvinder støder imod på vejen frem. Eller
Rip-Rap-Rup-effekten der hentyder til at mænd
ansætter dem der ligner dem selv, nemlig
mænd. 

Der er naturligvis undtagelser, men de er få,
og efter en periode med nogen fremgang er
kønsfordelingen atter blevet skævere. Kvinde-
andelen er igen mindsket. Samtidig er der med
indførelsen af de nye lønforhandlinger en risiko
for at kvinder bliver sejlet agterud igen på et
tidspunkt hvor universitetsansatte ellers havde
nået omtrent samme lønniveau. Ikke fordi
kvinderne arbejder mindre, men fordi deres
forhandlingsstrategier og magtpositioner er an-
derledes end mænds. Der er derfor brug for et
større fokus på kønsforskelle og deres årsager.

Pres og stress
Men hvorfor er der fortsat en skæv kønsforde-
ling som ses overalt i samfundet på trods af for-
ordninger om kønslighed i udvalg mv., og som
træder meget tydeligt frem i universiteternes
statistikker?

Mænd og kvinder er på mange områder for-

skellige, og deres livsvilkår har gennem mange
år været forskellige. Selv om der i de nyere
undersøgelser synes at være sket forbedringer
så kvinder har mindre dobbeltarbejde målt på
antallet af timer de to køn bruger på hjemmear-
bejdet under lige vilkår, så er det først og frem-
mest kvinder der har det tidsbundne arbejde.
De påtager sig det arbejde der ikke kan udsæt-
tes, fx at børn skal hentes eller have mad når de
er sultne. Men selv det hindrer ikke kvinder i at
søge ledende stillinger, de får dem bare ikke.

I vores egne undersøgelser af lægestuderen-
de frem til efter de er blevet kandidater kan vi
se at kvinder har et større frafald fra studiet, og
de angiver flere psykiske problemer end mæn-
dene. De er ligesom mænd ambitiøse og forven-
ter at gå gennem studiet på samme måde, det
vil sige uden at dumpe, holde orlov og så vide-
re. 

Vi mangler en række oplysninger om dem der
forlader studiet, men for dem der begynder og
gennemfører studiet, har de to køn lige mange
børn, så der må være andre forhold der spiller
ind, fx det tidsbundne arbejde. Ser vi på den
måde de studerende fremstiller sig selv på, er
der et klassisk mønster hvor mændene – selv
om begge parter er ambitiøse – er sikrere på sig
selv end kvinderne der enten er mere beskedne
eller underspiller deres evner. For ser man på
kvalifikationerne, fører kvinderne an.  

Jeg hører til dem der mener at det er vigtigt
at begge køn er repræsenteret, men som ikke
går ind for at de skal være ens. Men jeg ønsker
at de behandles ens og med respekt, at de har
samme sociale vilkår og en repræsentation
rundt omkring i samfundet der afspejler at der
er lige mange mænd og kvinder (bortset fra de
ældste aldersgrupper hvor kvinderne er i over-
tal). Lovgivningen har, om end ofte lidt valen,
også ønsket det samme. Hvorfor sker der så ing-
en ændring?

Kønsstereotyperne fortsætter
I en spændende analyse af kønsforskelle i anbe-
falinger til stillinger ved amerikanske lægevi-
denskabelige fakulteter kommer vi et lille skridt
videre i forståelsen af årsagen til at der fortsat
er disse forskelle. Forfatterne finder her at de
skriftlige anbefalinger der bliver givet til
kvinderne når de søger andre stillinger, er me-
get forskellige fra dem der bliver givet til mæn-

dene. Kvinderne fremstår generelt som under-
visere og studenter mens mændene betegnes
som forskere og professionelle på trods af at de
i perioden forinden har haft samme positioner,
udført forskningsarbejde mv. 

Marianne Kastrup og jeg har tidligere i en
analyse af mandlige og kvindelige psykiatere
vist at gruppen af forskningsaktive er stort set
lige stor for de to køn, men kvindelige psykiate-
re i større omfang påtog sig opgaver som ikke
blev opfattet som fagligt kvalificerende, fx
undervisning af personale, end de mandlige
psykiatere. Opgaver der er uhyre vigtige, men
som af en eller anden grund ofte nedvurderes
på samme måde som det også sker omkring den
prægraduate undervisning i forhold til den
postgraduate undervisning. 

De mandlige psykiatere påtog sig i stedet op-
gaver der i højere grad blev opfattet som kvali-
ficerende, fx undervisning af kolleger.  

Vi ved også fra danske undersøgelser at
mænd og kvinder behandles forskelligt når de
søger stillinger. Jann Scheuer fandt blandt an-
det i sin ph.d.-afhandling ‘Den umulige samta-
le’ at behandlingen af mandlige og kvindelige
ansøgere til jobsamtaler var forskellige, ligesom
de to køn agerer forskelligt. Der var ganske vist
undtagelser hvor det ene køn har en anderledes
adfærd end forventet, men som hovedregel op-
førte de og den der afholdt samtalen, sig køns-
stereotypt og medvirkede til at fastholde posi-
tionerne i samfundet for de to køn.  Konklusio-
nen er ikke overraskende at jobsamtaler ikke er
objektive udvælgelsesprocesser, og processen
favoriserer bestemte sociale grupper og mænd
frem for kvinder.

I de senere år er der indført nye lønsystemer
der kommer efter man i mange år har søgt at
skabe ligeløn gennem aftaler med de respektive
organisationer. Nu tales der om fleksibel løn,
resultat- og kvalifikationsløn osv. Vi kender kun
i moderat omfang de kønsmæssige konsekven-
ser af de nye lønsystemer, men de der forelig-
ger, tyder på at forskellen bliver større trods in-
tentioner om det modsatte. Dels viser undersø-
gelser foretaget af Arbejdsmiljøinstituttet at
mænd har betydeligt flere jobmuligheder end
kvinder da de er mere massivt samlet omkring
enkelte arbejdsområder, først og fremmest
inden for omsorgssektoren. 

Dette gælder arbejdsmarkedet som helhed,

men som Inge Henningsen også har påpeget
med udgangspunkt i forholdene på Det Sund-
hedsvidenskabelige Fakultet, så er der et utal af
definerede arbejdsgrupper hvor der alene er
mænd ansat, fx blandt TAP-personalet hvor dis-
se grupper også har hierarkier, der bruges til
blandt andet lønstigninger. Kvinderne findes
stort set kun to steder i TAP-grupperne, nemlig
blandt kontorpersonalet og laboranterne der er
steder uden særlige muligheder for at avancere. 

Kvinder lønpresser ikke
Til gengæld tyder det ikke på at ængstelsen i
nogle akademiske grupper, fx blandt læger, for
at lønningerne generelt skulle blive lave som
konsekvens af at der kommer flere kvinder ind i
faget, er nødvendig. Denne problematik drejer
sig alene om styrkeforholdene i forhold til sam-
fundet og gode forhandlere af de generelle løn-
ninger, også selv om kvinder synes at interesse-

Kønsforskelle 
spøger stadig

Selv om der i det offentlige rum tales meget om 
ligestilling mellem kønnene og kvindernes indtog på 
de højere læreanstalter, er der ikke meget der tyder

på gennemgribende forandringer i de to køns vilkår.
Hvorfor spøger forskellene – også på KU – stadig?
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re sig mere for selve arbejdet frem
for indtjeningen end mændene
gør. 

Ængstelsen kommer af en iagt-
tagelse af at der hvor kvinderne er,
er lønningerne også de laveste,
men det afspejler primært nogle
svage centrale forhandlere gen-
nem årene. Ofte har man dog henvist til forhol-
dene blandt russiske læger hvor lægestanden
totalt set hører til lavstatusgrupperne. 

Kønsforskeren Jeni Harden har undersøgt
forholdene omkring de russiske læger, og ud
over hvad vi allerede vidste, nemlig at der var
tale om en kvindedominans blandt lægerne på
grund af den skæve kønsfordeling der var i be-
folkningen som følge af krigene, viser hun at
det er blandt de kvindelige læger de lave læge-
lønninger findes. Kvinderne er typisk placeret i
det der svarer til almen praksis og ikke på hos-

pitalerne. Til gengæld dominerer mændene
hospitalsstillingerne og opnår langt højere løn-
ninger her. Forskellen på almen praksis og hos-
pitaler er at det man kan kalde omsorgen for
patienterne og forebyggelsen ligger i denne
sektor, det ‘der kan vente’ mens hospitalerne
meget mere er præget af det akutte, det ‘der ik-
ke kan vente’: kirurgi, strålebehandling, det
teknologiske – for at nævne nogle hospitalsom-
råder hvor mænd dominerer og søger hen. 

Kvinder søger i stort omfang til de fagområ-
der hvor omsorgen er i højsædet, fx almen prak-

sis, ældre- og børneområderne. Men årsagen til
forskellen i Rusland er også, anfører Jeni Har-
den, at dette styres gennem meget ulige køns-
rollemønstre i hjemmene og knappe ressourcer
omkring børneinstitutioner. De kvindelige læ-
ger er nødt til at finde arbejde hvor de også kan
varetage de hjemlige tidsbundne opgaver om-
kring familien. Man kan ud fra de foreliggende
undersøgelser vise at kvinderne undertrykker
sig selv ved at de legaliserer de gældende køns-
rollemønstre, men de fastholdes også i disse
roller af de samfundsmæssige strukturer. Det er
derfor vigtigt at fagene, både de teknologiske
og de mere bløde, vægtes lige. Ingen af dem
kan undværes, og dybest set mindst de der of-
test nedvurderes, nemlig omsorgsfagene.

Stop kønsblindheden
Selvfølgelig sker en del af de forhold jeg har be-
skrevet her helt bevidst, men mange sker også

på grund af kønsblindhed – både hos mænd og
kvinder. Vi er så vant til disse mønstre at vi skal
have dem påpeget for at blive bevidste om dem.
Dertil kommer at nogle forskere ikke ønsker at
se disse forskelle, og ind imellem ikke synes at
være i stand til at sætte dem ind i en bredere
sammenhæng. 

Hvad hjælper det fx at opfordre unge stude-
rende af begge køn til at kunne bruge både de-
res feminine og maskuline sider når dette stort
set ændres i det øjeblik der kommer børn til?
Trods visse ændringer, falder kvinder perfekt
ind i de gamle kønsrollemønstre eller udvikler
psykiske lidelser som fx spiseforstyrrelser fordi
de søger hen i den traditionelle kvinderolle i
det øjeblik der kommer afvisning fra det andet
køn eller andre problemer. 

Den tidligere rektor tog initiativ til at der blev
nedsat et udvalg om køns- og ligestillingsper-
spektiverne. Rapporten fra dette udvalg lå klar i
maj 2005, og den slår fast at der er brug for at
se på etniske problemer hvilket jeg kan tilslutte
mig, selv om jeg undertiden sidder tilbage med
en fornemmelse af at man ofte i køns- og lige-
stillingssammenhænge synes at tænke at hvis
jeg ‘giver dem en sukkermad, så sluger de nok
også den bitre pille’.

Begge dele er vigtige, men man minimerer
ofte kønsproblematikken ved at binde den sam-
men med fx etnicitet. Jeg har stor respekt for
forskellige etniske grupper. Vi behøver dem.
Men kønsproblematikken findes overalt uanset
etniske forskelle, og den skal kunne løses sepa-
rat.  

Selv om vi i allerhøjeste grad har brug for
mere viden og forskning på området, har vi især
brug for at den viden der allerede er kendt, bli-
ver bredt ud i alle hjørner af samfundet. Også
derfor er det på tide at nogle af de endda meget
moderate forslag som den tidligere nævnte rap-
port foreslår, indføres som noget obligatorisk
på hele universitetet. 

Birgit Petersson er lektor og afde-
lingsleder af Afdelingen for Medi-
cinsk Kvinde- og Kønsforskning
ved Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet, KU. Afdelingen arbej-
der tværfagligt med kønsproble-
matikken på alle områder.

SKYGGEFAR – Selv om vi ser

flere fædre der farer afsted med

barnevogne og engagerer sig i

det huslige arbejde, så er det sta-

dig i høj grad kvinderne der på-

tager sig det tidskrævende arbej-

de med at hente børn og have

mad parat – en af forhindringer-

ne på vejen mod en lederstilling. 
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»Hvad hjælper det at opfordre unge studerende 
af begge køn til at bruge både deres feminine 
og maskuline sider når dette stort set ændres i 
det øjeblik der kommer børn til?« 
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KUMMENTAR

Idecember blussede debatten
om SU op igen. Baggrunden
var et oplæg fra regeringen

til globaliseringsrådet hvori
der var adskillige forslag til
hvordan man kan indrette SU-
’en og optagesystemet, så de
tvinger os studerende til at bli-
ve færdige med vores uddan-
nelser tidligere.

Forslagene deler sig i to ka-
tegorier, nemlig dem der skal
tvinge os hurtigt i gang, og
dem der skal tvinge os til at
læse på normeret tid. I den
første kategori foreslås det at
man skal have mindre i SU
hvis man venter mere end et år
fra man har bestået sin eksa-
men til man begynder at læse.
Beskeden her er altså klar:
‘Kom hurtigt i gang, eller vi
gør livet surt for dig’.

I den anden kategori fore-
slås to ændringer. Det skal ik-
ke længere være muligt at spa-
re SU-klip op, men fribeløbet
skal til gengæld hæves, og
man skal dele SU’en op i en
del som alle får og en del som
man kun får udbetalt ved be-
stået eksamen.

Det ville være fristende at
tage fat på de mange argu-
menter for at forslagene næp-
pe vil virke efter hensigten, og
det har da også været hoved-
fokus i den debat som indtil vi-
dere er foregået. Imidlertid er
det mindst lige så relevant at
tage fat på selve baggrunden,
nemlig ønsket om at vi alle
sammen skal være færdige
med vores uddannelse som
25-årige. Det paradoksale er
dog at regeringen også mener
at studietiden skal fremgå af
eksamensbeviset fordi De stu-
derende kan have nemmere ved
at få høje karakterer hvis de
bruger lang tid på at læse. Kort
sagt: Studerende bliver kloge-
re af at bruge tid på deres ud-
dannelse, og det kan vi ikke
have!

Skræmmende scenario
For mig virker det som et
skræmmende scenario at ud-
dannelse skal være noget man
tager når staten synes det pas-
ser (hvilket åbenbart er i alde-
ren 19-25). Siden 2. verdens-
krig har der været politisk kon-
sensus om at det er vigtigt
konstant at hæve befolkning-

ens uddannelsesniveau både
ud fra et socialt synspunkt,
men også ud fra at Danmark
ikke har andet end uddannede
mennesker at leve af. Hvordan
hænger det sammen med den
politik der nu lægges op til? 

Det er himmelråbende naivt
hvis man tror at nyudsprungne
19-årige studenter som ikke
har besluttet sig for hvilken vej
de ønsker at gå i deres liv,
pludselig skal finde inspiratio-
nen til hvad de vil studere –
endsige motivationen for at
gennemføre en uddannelse –
fordi de trues på den fremtidi-
ge pengepung af regeringen.

Til gengæld vil forslagene
gøre det betydeligt sværere at
komme i gang for dem der har
taget sig den fornødne tid ef-
ter gymnasiet for finde moti-
vation til at komme videre. For
dem som først har prøvet at
have en fast løn, og som for
nogles vedkommende sidder
med både børn og fast ejen-
dom, er det at skulle omlægge
sit liv til at skulle overleve på
en SU en stor hurdle. Ved yder-
ligere at forringe deres økono-
miske forhold, sender man et
signal til disse studerende om
at deres tilstedeværelse på uni-
versitetet er mindre værd end
de yngre studerendes. Fra at
være et uudnyttet potentiale
italesætter man disse studeren-
de som en belastning for sam-
fundet, og pludselig bliver ud-
dannelse på det rigtige tids-
punkt en pligt frem for et vel-
færdsgode som alle bør have
ret til.

Hvilke gode intentioner der
end måtte ligge bag regering-
ens udspil vil konsekvensen
være at uddannelsesniveauet
sænkes. Uddannelse er en in-
vestering for samfundet, men
også et velfærdsgode for den
enkelte, og hvis man i udform-
ningen af uddannelsessyste-
met glemmer det, risikerer
man at tabe store dele af intel-
ligensreserven på gulvet. Men-
nesker som har potentiale og
lyst til at tage en uddannelse,
men hvis livsforløb ikke følger
regeringens plan for hvornår
det skal foregå.

Jesper Johansen, 
Studenterrådet ved 
Københavns Universitet.

DEBAT

Den politiske
pølsefabrik

Dekan Ulla Wewer, 

Det Sundhedsvidenskabelige 

Fakultet

Krystalgade 16, 1. sal
1172 København K
Tlf. 35 32 28 98
Fax 35 32 29 20
E-mail: uni-avis@adm.ku.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 9.00-16.00
Fredag kl. 9.00-11.30

Redaktion: Richard Bisgaard, ansvarshavende, DJ;
Lise K. Lauridsen, journalist, DJ; Simon James
Pettitt, journalistpraktikant, DJH; Gry Gaihede,
informationsmedarbejder, Kristian Elkjær
Kristensen, biolog og virksomhedspraktikant og
Morten Emmerik Wøldike, studentermedhjælp.

Redaktionel uafhængighed
Universitetsavisen er redaktionelt uafhængig og
redigeres efter gængse journalistiske kriterier.

Avisen kan altså ikke tages som udtryk for
ledelsens synspunkter og prioriteringer.

Annoncer: DG Media as, Studiestræde 5-7,
1455 København K, tlf. 70 27 11 55,
www.dgmedia.dk.

Layout: Rumfang

Tryk: Dansk Avistryk

Oplag: 27.500

Medlem af Dansk Fagpresse.

Avisen udgives af Københavns Universitet 18
gange årligt og står i standere på alle institut-
ter. Ansatte får avisen leveret med intern
post.

Abonnement: 150 kr. årligt. 
For udlandet 250 kr. årligt.

Udebliver avisen så henvend dig til din
lokale postmodtagelse. Ved længere tids
udeblivelse send en mail til 
uni-avis@adm.ku.dk

Debat- og læserindlæg modtages gerne 
per e-mail.

Deadline (kl. 10)

Nr. Udkommer Debat Meddelelser
2 9/2 1/2 30/1
3 23/2 15/2 13/2
4 9/3 1/3 27/2
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Fremtidens infrastruktur 
på KU

STATENS UDDANNELSESSTØTTE

En forskningsinstitution som KU kan søge inspira-
tion til sit syn på infrastruktur hos de store, inter-
nationale virksomheder. Visionen er at infra-

strukturen skal være globalt orienteret og lokalt for-
ankret. Eller udtrykt i sloganet for et af Danmarks
største revisionsfirmaer: Et globalt firma med et lo-
kalt ansigt. På KU har vi behov for en strategi for 
vores forskningsinfrastruktur der med udgangspunkt
i forskergruppernes lokale behov har en global vision
for fremtiden. Behovet for adgang til avanceret og
kostbart forskningsinfrastruktur er stigende for alle
forskningsområderne på universitetet. Arkiver og da-
tabaser, apparatur, samlinger. Det er en infrastruktur
som den enkelte forsker eller forskergruppe ikke kan
etablere og drive – det er en institutionsopgave. Inden
for nogle fagfelter kræver det endda samarbejde mel-
lem flere institutioner. Der er stigende fokus på infra-
strukturens betydning for forskningens fortsatte
fremgang og udvikling. 

I 2002 nedsatte EU European Strategy Forum on 
Research Infrastructures (ESFRI), og støtte til

forskningsinfrastruktur forventes at få en større be-
tydning – og flere ressourcer – i syvende end i sjette
rammeprogram (www.cordis.lu/esfri). Herhjemme
har Det Strategiske Forskningsråd sat fokus på områ-
det ved at nedsætte en Arbejdsgruppe om Forsknings-
infrastruktur (AFI) der har gennemført en grundig
kortlægning af den danske forskningsinfrastruktur
som oplæg til hvor der er styrkepositioner der kan ud-
nyttes bedre. AFIs rapport er netop udkommet og
indeholder vigtige anbefalinger til hvor vi kan styrke
den danske forskningsinfrastruktur. (www.forsk-
ningsinfrastruktur.dk). En ny vision for universitetets
faglige infrastruktur er også afgørende for uddan-
nelserne. Universitetets kandidater skal være trænede
i at bruge den nyeste teknologi og være bekendt med
de mest avancerede teknikker og modeller. Det er et
betydeligt element i videnspredning til samfundet. 

Denne udfordring førte til at Det Sundhedsviden-
skabelige Fakultet for et par år siden tog initiativ

til at fakultetets lokale faciliteter for dyreforsøg blev
opgraderet i en global optik. Faciliteterne skulle have
funktioner og standarder der gjorde det attraktivt for

forskere fra udenlandske institutioner at indgå i sam-
arbejdsprojekter. Og de skulle sikre at fakultetets eg-
ne forskere fortsat har forudsætningerne for at drive
frontlinjeforskning. Projektet bygger på en trestrenget
strategi: modernisering af de basale funktioner; etab-
lering af højt specialiserede forskningsafsnit; koor-
dinering af dyreforsøgsfaciliteterne og undervisning i
Østdanmark. Koordineringen af faciliteterne til for-
søgsdyr i Østdanmark førte til dannelse af Campus-
stalden. Campusstalden består på nuværende tids-
punkt af dyreforsøgsfaciliteterne ved Det Sundheds-
videnskabelige Fakultet (Panum-stalden og Teilum-
stalden), Det Naturvidenskabelige Fakultet (stalden
ved AKI), Hovedstadens Sygehusfællesskab og Kø-
benhavns Amt (dyreforsøgsfaciliteter på Rigshospita-
let), Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (dyrefor-
søgsfaciliteter på Frederiksberg og i Taastrup) samt
BRIC (de kommende dyreforsøgsfaciliteter i Biocente-
ret). Campusstalden er endvidere meget åben overfor
at give industriens forskningsenheder adgang til
Campusstaldens faciliteter (www.campusstalden.
ku.dk). Disse institutioner er på ledelsesniveau
repræsenteret i Campusstaldbestyrelsen der som sty-
rende organ for Campusstalden fastlægger strategier
og politikker, fx planer for nye forskningsfaciliteter og
fælles prispolitik.

Som et vigtigt nyt element i denne infrastruktur til  
dyreforsøg har vi indrettet højt specialiserede

forskningsafsnit – de såkaldte core faciliteter. Denne
infrastruktur bliver en krumtap i styrkelsen af den
translationelle forskning der har til hensigt at ‘modne’
grundforskningens anvendelighed til gavn for innova-
tion og værdiskabelse. En af disse core faciliteter va-
retager avl af transgene mus. Musen anvendes om
sygdomsmodel for en tilstand hos mennesker, fx en
mus med sukkersyge eller en mus med kræftsvulster.
Når mus bruges som sygdomsmodel, kan man ‘spare’
mange undersøgelser på forsøgspersoner og patien-
ter. Udover at studere sygdommens opståen og udvik-
ling, kan musemodellen bruges til at finde nye be-
handlingsprincipper. Core faciliteten for transgene
mus forventes således er blive motor for både grund-
forskning og innovationsprojekter. 

Campusstaldens faciliteter
For at markere konklusionen på første del af det gennem-

gribende projekt som Ulla Wewer beskriver i KUmmentaren,

afholder Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet et symposium

den 3. februar 2006 kl. 14 i Dam Auditoriet. 

Alle er velkomne.
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Københavns Universitets Botaniske Have er en
institution som stiller planter, viden og doku-
mentation om planter til rådighed for samfun-

det. Dette sker først og fremmest gennem oprethol-
delse af en righoldig samling af levende planter på
friland, i væksthuse og i frø- og genbank og dernæst
gennem opretholdelse og udvikling af den viden som
knytter sig til planterne. 

Samlet set står planter, dokumentation, ekspertise
og faciliteter til rådighed for – og anvendes til –
forskning, undervisning, naturbevarelse og formid-
ling af viden om botanik, planter og naturværdier til
offentligheden.

Derfor ville hver eneste af de planter der dyrkes i
Botanisk Have, kunne give et fornuftigt svar på
spørgsmålet Hvem er du, og hvorfor er du her? – hvis
planterne altså kunne tale. Og en rundtur i Botanisk
Have ville give den spørgende mange forskellige svar
som for eksempel:

• Jeg er en beskeden knoldvækst og anvendes i den
moderne molekylærbiologiske forskning om livets
udvikling.

• Jeg er en klon af landets smukkeste juletræ og om
nogle år vil nye kloner kunne købes overalt i Eur-
opa.

• Jeg er en uanselig ukrudtsplante, men er også ver-
dens vigtigste plante til genetiske forsøg - og så kan
jeg bruges til at finde landminer.

• Jeg er en tropisk prydplante der indeholder stoffer
som anvendes i lægemidler mod kræft. 

• Jeg er en flerårig urt fra Sibirien og er ukendt for
videnskaben. Måske indeholder jeg stoffer som kan
bruges til ny medicin? 

• Jeg er et stedsegrønt træ fra den tropiske regnskov
som viser studerende og skoleelever hvordan plan-
ter tilpasser sig til at leve dér.

• Jeg er en dværgbusk fra den danske hede og bruges
i laboratorieundervisningen så de studerende kan
lære om den danske flora.

• Jeg er et lille, tropisk træ, og spiselige og stimule-
rende produkter fra mine frugter kan købes overalt
i verden.

• Jeg er et nydeligt græs og giver føde til 80 procent
af jordens befolkning.

• Jeg er et lille træ som blev indsamlet af danske bo-
tanikere på den historiske Galathea ekspedition i
1847.

• Jeg er et elegant træ fra Kina, et ‘levende fossil’,
men i dag giver jeg karakter til landskabet i haver
og parker.

• Jeg er en flerårig urt fra Balkan som er smuk og in-
spirerende og kan pryde enhver have. 

• Jeg er en orkidé fra den tropiske regnskov, men
skoven er fældet og alle mine artsfæller er uddøde,
så nu er Botanisk Have det eneste sted i verden
hvor jeg findes.

Rig og dum
Botanisk Have huser mere end 12.000 forskellige
plantearter fra alle jordens egne. Ideelt set ville de al-
le kunne svare på spørgsmålet – hvis de kunne tale –
og svarene ville være som eksemplerne ovenfor – el-
ler kombinationer af dem eller noget helt tredje. 

Der er rigtig mange mennesker, både forskere, stu-
derende, skoleelever og almindelige gæster, som kan
‘høre planternes svar’ og som forstår at værdsætte
Botanisk Have og dens fantastiske plantesamling.
Men desværre synes dette ikke at gælde i synderlig 

grad for Københavns Universitets ledelse eller Viden-
skabsministeriet. I hvert fald er der fra højere sted
nok en gang iværksat en skrap nedskæring af Bota-
nisk Have & Museums budget - ligesom for hele Sta-
tens Naturhistoriske Museum, som Botanisk Have &
Museum er en del af. Og nok en gang sker det uden
hverken saglige eller faglige begrundelser. 

Det kommer til at betyde at det danske samfund
bliver fattigere på viden, indsigt, forsknings- og
undervisningsmuligheder, historisk sammenhæng og
kontinuitet, inspiration og oplevelse. Det paradoksa-
le er at det sker i en periode hvor det til stadighed
fremføres at den danske økonomi har det bedre end
nogensinde og at der skal satses på forskning og
undervisning for at sikre fremtidens velfærd. 

Men det svarer slet ikke til den virkelighed man nu
oplever i Botanisk Have. Så måske er mottoet bag dis-
se nye nedskæringer ‘hellere rig og dum end rig og
klog’? I hvert fald er det forstemmende at den vold-
somme nedskæringsproces som indledtes i 1999-
2003, nu skal fortsætte. 

SYNSPUNKT

Ole Hamann

Professor, 

Botanisk Have & Museum

Hvis planter kunne tale

BESKÆRING

HELBREDER LEUKÆMI – Den

tropiske prydplante rosensingrøn dyr-

kes i dag som medicinsk afgrøde. Dens

mælkesaft indeholder stoffer der 

er virksomme mod kræft, specielt

Hodgkin’s syge.
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Ved Københavns Universitet af-

holdes i foråret 2006 ordinært

valg til repræsentanter for det

videnskabelige personale og ob-

servatører for det teknisk-admi-

nistrative personale til Akade-

miske Råd. Valget afvikles af

Valgsekretariatet som brevstem-

mevalg. Valget foregår i hen-

hold til Valgstatut for valg til

Akademiske Råd ved Køben-

havns Universitet, forår 2006 –

se www.ku.dk/valg

Udskrivelse

15. februar 2006 
Valget udskrives. Valgbar og

stemmeberettiget er enhver,

der denne dato og tillige på

det tidspunkt afstemningen

foregår, opfylder de fastsatte

betingelser for udøvelse af

valgret.

Valglister

17.-28. februar 2006
Valglisten fremlægges til gen-

nemsyn på PUNKT KU og i

Valgsekretariatet.

Indsigelse over forkert eller

manglende optagelse på valg-

liste indgives til Valgsekreta-

riatet på klageblanketter, der

fås på Valgsekretariatet eller

udskrives fra www.ku.dk/valg.

Ved klage over manglende op-

tagelse på valglisterne skal per-

sonnummer oplyses for at kla-

gen kan behandles. Ved klage

over forkert optagelse på valg-

listerne skal enten personnum-

mer eller valgnummer oplyses.

28. februar 2006 kl. 14.00
Sidste frist for klager over

manglende eller forkert opta-

gelse på valglisten. Klager sen-

des eller afleveres til Valgsekre-

tariatet.

1. marts 2006 kl. 14.00
Den endelige valgliste frem-

lægges i Valgsekretariatet og

på PUNKT KU. Herefter kan der

ikke klages over valglisten, men

egentlige fejl og mangler rettes

i videst muligt omfang, så

længe det er praktisk muligt.

Kandidatanmeldelser
og forbund

7. marts 2006 kl. 14.00
Sidste frist for kandidatanmel-

delse. Anmeldelserne skal afle-

veres til Valgsekretariatet. Kan-

didatanmeldelser kan kun fore-

tages på de særlige anmeldel-

sesblanketter, der kan udskrives

fra hjemmesiden,

www.ku.dk/valg eller udleveres

i Valgsekretariatet. 

Kandidatanmeldelser skal være

personligt underskrevet af kan-

didaterne, som herved binden-

de erklærer sig villige til at

modtage valg. Kandidatanmel-

delser skal være påført navne

og underskrifter fra stillere.

Kandidatanmeldelser skal være

underskrevet af et antal stillere

svarende til mindst 1/10  af

samtlige stemmeberettigede,

dog kræves højst 25.

Kandidaterne er selv stillere for

listen. Kandidatanmeldelsen

skal desuden være påført såvel

kandidaternes som stillernes

valgnummer. Valgnummeret

kan ses på valglisten.

Af hensyn til muligheden for at

supplere i valgperioden bør der

altid opstilles flere kandidater

end det antal, der skal vælges.

10. marts 2006 kl. 14.00
Kandidaternes navne offentlig-

gøres på Valgsekretariatets

hjemmeside, www.ku.dk/valg.

Navnene kan desuden ses i

Valgsekretariatet.

16. marts 2006 kl. 14.00
Sidste frist for indsigelse mod

kandidaterne. Indsigelser skal

være skriftlige og begrundede. 

Sidste frist for tilbagekaldelse af

kandidatanmeldelser. Alle kan-

didater på anmeldelsen skal

skriftligt erklære sig enige i, at

anmeldelsen tilbagekaldes.

Sidste frist for anmeldelse af lis-

te- eller valgforbund. Ved an-

meldelse af forbund anvendes

en særlig blanket, der udskrives

fra hjemmesiden

www.ku.dk/valg eller fås i Valg-

sekretariatet. Listeforbund kan

indgås mellem to eller flere lis-

ter eller listeforbund. Valgfor-

bund kan indgås mellem lister

og listeforbund og mellem fle-

re listeforbund. Anmeldelserne

skal være påført personlig

underskrift fra samtlige kandi-

dater på de pågældende lister. 

Afstemning

28. marts 2006
Valgmaterialet udsendes.

29. marts -12. april 2006
Afstemningen foregår.

7. april 2006 kl. 14.00
Sidste frist for at klage over

manglende eller forkert stem-

memateriale. Klagen indgives

personligt og skriftligt til Valg-

sekretariatet. Ved klage over

forkert stemmemateriale skal

det udsendte stemmemateriale

samtidig afleveres. 

12. april 2006 kl. 14.00
Sidste frist for personlig afleve-

ring af stemmesedler. Stemme-

sedler, der modtages med pos-

ten frem til og med 18. april

2006 anses for rettidigt indkom-

met.

Offentliggørelse af 
valgresultat, klage
over valg og tiltræ-
delse

20. april 2006 kl. 12.00
Valgresultatet meddeles ved et

offentligt møde i Udvalgsvæ-

relse 1, Frue Plads, Port A, ind-

gang O. Har sideordnet opstille-

de kandidater fået lige mange

stemmer, og kan ikke alle opnå

valg, foretages lodtrækning ved

dette møde. Valgresultatet of-

fentliggøres efterfølgende på

Valgsekretariatets hjemmeside,

www.ku.dk/valg.

27. april 2006 kl. 12.00
Sidste frist for at klage over

valgresultatet. Skriftlig og be-

grundet klage skal afleveres til

Valgsekretariatet.

1. maj 2006
De nyvalgte repræsentanter og

observatører i Akademiske Råd

tiltræder.

Valgcirkulære forårsvalget 2006
Ordinært valg til Akademiske Råd:
Valggruppe  A  (Det videnskabelige personale)
Valggruppe  B  (Det teknisk-administrative personale)

25.000 til Indien-rejse
Videnskabsministeriet udlover Scout-stipendier på op til 25.000 kro-

ner til biotek-projekter, der kan styrke samarbejdet mellem Dan-

mark og Indien. Stipendierne, der kan dække rejseomkostninger og

indkvartering, har ansøgningsfrist 15. februar 2006. 

Læs mere på www.vtu.dk.
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Som rumænsk gymnasiee-
lev fandt jeg fysikbøgerne
særdeles uattraktive: tyk-

ke, fyldt med dræbende mate-
matik og uvedkommende reg-
neopgaver. Havde der været
en snert af interesse tilbage,
blev den effektivt kvalt af det
kedelige layout. Det eneste po-
sitive var at hvert kapitel satte
fokus en stor fysiker – og her
blev jeg fascineret af en dansk
fysiker ved navn Niels Bohr. 

Nu kender jeg ham også fra
den anderledes spændende, il-
lustrerede bog Tredive år der
rystede fysikken: kvanteteoriens
historie af George Gamow.
Selv om mange gymnasie-

minder falmer, vil ét billede al-
tid stå lysende klart: tegningen
af en ølflaske omgivet af en
masse formler og ligninger.
Ifølge Gamow er det essensen
af Niels Bohr Institutet (‘The
spirit of Bohr’s Institute’). 

Instituttet har undergået
mange forandringer siden det
blev oprettet, det er blot natur-
ligt. Heldigvis har alle foran-
dringer holdt sig til det over-
fladiske, såsom den fysiske
indretning, administrationen
og såmænd også en dynamisk
ændring af forskningsområ-
derne. Men ånden er der ikke
pillet ved. Selv om dagens for-
skere undersøger biomekanik-

ken i levende celler, dynamik-
ken på aktiemarkedet, astro-
biologi og ekstreme livsfor-
mer, kan ånden fra de gyldne
dage i København stadig ind-
snuses på gangene i de char-
merende bygninger på Bleg-
damsvej.

Fine forhold
Jeg kommer fra et tidligere
kommunistisk land, men har
alligevel aldrig rigtigt oplevet
kommunismen. Jeg var trods
alt kun syv år da den rumæn-
ske revolution fandt sted i
1989. Men ting tager tid som
Piet Hein sagde, og mentalite-
ten forandres kun langsomt.

Så mens jeg voksede op i et
post-kommunistisk og stærkt
nonliberalt samfund, tørstede
jeg efter et mere liberalt sys-
tem end det jeg fandt i august
2002 da jeg første gang satte
mine ben på Københavns Uni-
versitet. 

Som østeuropæer fik jeg,
der er vant til sparsomme, ka-
rakterafhængige stipendier og
gratis sommer- og vinterskoler
for elitestudenterne, et chok
over jeres SU-system. 

Når man plejer at gå til ek-
samen med en lurende frygt i
baghovedet for at miste sin
økonomiske støtte, er det
svært at forstå et system hvor
alle per automatik får penge
med kun et minimum af kon-
trol.

Selv efter mere end tre år i
Danmark kan Københavns
Universitet stadig overraske
mig. Som for eksempel da jeg
under et kursus i proteinfysik
fik et grønt A4-ark stukket i

hånden hvorpå jeg skulle skri-
ve hvad jeg eventuelt var util-
freds med på kurset, lærerens
undervisningsstil, pensum el-
ler lignende. Det eneste jeg
forbløffede student kunne
tænke på, var en gammel vits
om en russisk student i USA
der bliver spurgt ‘Hvordan er
det russiske system? Er det
sværere end vores? Er det let-
tere?’. ‘Nej’, svarer russeren,
‘det er bare sadistisk sammen-
lignet med jeres’. 

Med rumænske briller
Alex Nicolin er ph.d.-studerende

på Niels Bohr Instituttet og

manden bag en nystartet for-

ening for rumænske studerende

i Danmark. nicolin@nbi.dk

KU SET UDE FRA
Københavns Universitet er landets bedste uddannelses-

institution, og Danmark er verdens bedste land. Sådan 

kan vi godt lide at opfatte os selv. Men hvordan opleves 

vi egentlig af vores egne gæsteforskere og -studerende
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NAVNE

Priser

Anna-Maria Andersson og 

Niels E. Skakkebæk

Forskningsleder og ph.d. Anna-

Maria Andersson og professor,

dr.med. og leder af Afdeling for

Vækst og Reproduktion på Rigs-

hospitalet Niels E. Skakkebæk

har modtaget 3 millioner kroner

fra Lundbeckfonden. Forsker-

gruppen på Rigshospitalet har i

syv år fulgt 1.900 børn fra gravi-

diteten og i de første tre leveår.

Forskerne har etableret en bio-

bank med blodprøver fra børne-

ne, deres mødre samt fra mo-

derkager og modermælk. Peng-

ene fra Lundbeckfonden skal

anvendes til at undersøge ni-

veauet af en række hormonfor-

styrrende stoffer – fx pthalater,

parabener og bisphenol – hos

børn samt i hvilket omfang stof-

ferne påvirker børnenes køns-

og stofskiftehormoner. Dette vil

blive sammenholdt med eventu-

elle tegn på hormonpåvirkning i

form af misdannede kønsorga-

ner samt vækst- og udviklings-

problemer. 

Tiltrædelser

Dan Zahavi

Den 1. januar

tiltrådte Dan

Zahavi et pro-

fessorat i filo-

sofi ved Insti-

tut for Medier,

Erkendelse og Formidling. Dan

Zahavi fortsætter som leder af

Center for Subjektivitets-

forskning, men centret flytter

samtidig fra Det Teologiske Fa-

kultet til Det Humanistiske Fa-

kultet.

BOLIGER

Bolig søges

Copenhagen

Period: From Jan. 2006 for 

2 years. 

Size: Apartment/small house. 

Equipment: Furnished. 

Tenants: Hungarian M postdoc

with wife, non-smokers. 

Rent: Max 7.000 kr. per month

all incl. 

Contact: E-mail: tszuts@

gmail.com, tel. 3532-1011 or

e-mail: nscharff@zmuc.ku.dk,

tel. 3532-1107.

Copenhagen

Period: From 16/4-06 to 31/3-07.

Size: Apartment.

Equipment: Furnished.

Tenant: Chinese couple, non-

smokers, no pets.

Rent: App. 5.000 kr. per month.

Contact: Chunyu Jin, Panum 

Institute, tel. 6083 9876 or e-

mail: chunyu@molpharm.dk.

Storkøbenhavn

Periode: Fra 1/3 el. 1/4-06 i 

1-2 år.

Størrelse: Lejlighed, 1-2 vær.

Udstyr: Bad, toilet, køkken, evt.

delvist møbleret.

Lejer: Ung gæsteforsker M,

ikkeryger.

Husleje: 3.500-5.000 kr. pr. md.

alt inkl.

Kontakt: Annette B. Brandi, In-

stitut for Molekylær Patologi,

tlf. 3532 7300 el. e-mail: 

brandi@plab.ku.dk.

Storkøbenhavn

Periode: Fra 1/2-06 i 1-2 år.

Størrelse: Lejlighed, 1-2 vær.

Udstyr: Bad, toilet, køkken, evt.

delvist møbleret.

Lejer: Forsker K, ikkeryger.

Husleje: 3.500-5.500 kr. pr. md.

alt inkl.

Kontakt: Annette B. Brandi, In-

stitut for Molekylær Patologi,

tlf. 3532 7300 el. e-mail: bran-

di@plab.ku.dk.

København

Periode: Fra 1/7-06, min. 1 år.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., køk-

ken og bad.

Lejer: Hollandsk ph.d.-stud. med

kæreste, ikkerygere. 

Husleje: Maks. 7.000 kr. pr. md.

Kontakt: E-mail:

jvzweden@bi.ku.dk el. 

tlf. 3254 3626.

Copenhagen

Period: From 1/2-06, for at least

6 months.

Size: Apartment or room.

Equipment: Furnished.

Tenant: French PhD-student.

Rent: Max 6.000 kr. per month.

Contact: E-mail:

manhung.tang@gmail.com.

Copenhagen

Period: From July to Nov. 2006.

Size: Apartment, 1 bedroom.

Equipment: Furnished.

Boliger
Boligannoncer er begrænset til fremlejemarkedet med formidling

af boliger til gæsteforskere og gæstestuderende for minimum tre

måneder. Boligannoncer kan sendes på e-mail: uni-avis@adm.ku.dk

og bringes kun én gang. 

Deadline 30/1 for avis 2 der udkommer 9/2 og 

deadline 12/2 for avis 3 der udkommer 23/2.

Mindelegat til Morten 
NANOKEMISTUDERENDE – Morten Foverskov

fra Kemisk Institut og Nano-Science Centret på Kø-

benhavns Universitet modtog i midten af decem-

ber Carlsberg Mindelegats Scholarship på 60.000

kr. Stipendiet er givet i støtte til Mortens speciale-

projekt der får titlen ‘Metalforstærket fluorescens’.

Fluorescens bruges til at studere og analysere mo-

lekylære strukturer og kemiske reaktioner. Teknikken er meget

præcis og følsom, men den er afhængig af hvor godt stoffer kan

fluorescere hvilket giver teknikken begrænsninger. Morten Fover-

skov ønsker derfor at undersøge mulighederne for at styrke teknik-

ken ved at forstærke fluorescenseintensiteten hos visse stoffer. Helt

præcist er hans mål at give en kvantitativ karakteristik af den fluo-

rescensforstærkende effekt af nanosølvpartikler. Morten Foverskovs

undersøgelser skal foregå hos lektor Niels Harrit ved Nano-science

Centret, KU og hos professor J. Hofkens, Katholieke Universiteit,

Leuven i Belgien.

Mindelegat til Martin 
NANOKEMISTUDERENDE – Martin Bech ved

Kemisk Institut og Nano-science Centret modtog

15 december Carlsbergs Mindelegat for Brygger

J.C. Jacobsens scholarship på 60.000 kr. Pengene

gives som støtte til Martins specialeprojekt om ke-

miske egenskaber af metaloxidoverflader. Metal-

oxider benyttes bl.a. som kemiske sensorer og ka-

talysatorer, og hans arbejde stiller sig i rækken af grundforskning

som kan have praktisk betydning for forbedringer af methanolpro-

duktion samt for rensning af uønskede naturlige stoffer i miljøet.

Specialeprojektet indgår i et internationalt samarbejde, og Martins

undersøgelser skal foregå med vejledning af lektor Preben Juul

Møller ved Kemisk Insitut og Nano-science Centret og professor R.

Lindsay, Manchester University, England.

Akademi-pris til ekstraordinær afhandling
TEORETISK KEMIKER – Ph.d. Jacob Kongsted

har modtaget Dansk Naturvidenskabelig Akademis

ph.d. pris som gives til særligt fremragende ph.d.-

afhandlinger. Jacob Kongsted forsvarede sin ph.d.

ved Kemisk Institut for et år siden, men har først

nu fået prisen. Jacob Kongsted har udviklet en me-

get præcis og fleksibel model der kan simulere

molekylære egenskaber. Modellen er en videreudvikling af de så-

kaldte kombinerede kvantemekaniske/molekylmekaniske modeller,

og resultaterne vil have varig international anvendelse. 

Jacob Kongsted fremstår som en af de mest talentfulde yngre teo-

retiske kemikere i Danmark. Hans model har interesse for studier 

af systemer hvor den aktive del af systemet påvirkes af dens miljø.

Dette kan eksempelvis være ved studier af proteiners funktionalitet

hvor man undersøger det centrale aktive område af proteinet. 

Modellen har herudover praktisk betydning for eksempelvis mate-

rialedesign på nanoskalaniveau og for lægemiddelproduktion. 

Tenant: German researcher with

wife and baby, non-smokers.

Contact: Caspar Schöning, 

e-mail: cschoning@bi.ku.dk 

or tel. 3532 1251.

København

Periode: Fra 1/3-06 til 1/3-08.

Størrelse: Lejlighed el.lign., min.

4 vær.

Lejere: Boliviansk ægtepar med

2 børn.

Kontakt: Tlf. 3946 4707 el. 

4111 1417.

København/Roskilde

Periode: Fra 1/2 til 1/9-06.

Størrelse: Lejlighed, 1-2 vær. el.

værelse i bofællesskab/villa.

Udstyr: Gerne altan el. adgang

til have.

Lejer: Post doc.

Husleje: Maks. 5.000 kr. pr. md.

Kontakt: E-mail:

kmh@phys.au.dk.

Copenhagen

Period: From Feb. to June 2006.

Size: Room/shared flat.

Tenant: French student M.

Rent: Max 4.500 kr. per month.

Contact: Yves-Heng Lim, e-mail:

yhlimopus@yahoo.fr.

København

Periode: Fra 1/2 til 31/12-06.

Størrelse: Lejlighed el.lign.

Lejer: Tysk gæsteforsker.

Kontakt: Søren Kierkegaard

Forskningscenter, tlf. 3376

6900 el. e-mail: sec@sk.ku.dk.

Bolig udlejes

Copenhagen/Østerbro

Period: From 1/2-06, max 

2 years.

Size: Apartment, 2 rooms, 

50 sqm.

Equipment: Furnished, laundry,

and courtyard.

Tenants: Single or couple, non-

smokers.

Rent: 7.000 kr. per month incl.

all utilities.

Contact: E-mail: borge@nbi.dk.

Copenhagen

Period: As soon as possible and

until summer 2006.

Size: Flat, 2 rooms, 53 sqm., 

kitchen and bath.

Equipment: Fully furnished.

Rent: 4.000 kr. per month.

Contact: E-mail: 

nielzzen@hotmail.com.

Vesterbro

Periode: Fra 1/2-06 el. senere.

Størrelse: 2 værelser i lejlighed,

fælles køkken, bad og entré. 

Udstyr: Evt. møbleret.

Lejer: Gæsteprof. el. -stud.

Leje: 5.900 kr. pr. md. inkl. vand,

varme, gas, el, vaskemaskine

og internet. 

Depositum: 17.700 kr.

Kontakt: Tlf. 2166 5566.

Østerbro

Period: From 1/3-06, 2 years.

Size: Apartment, 2 rooms, 

kitchen and toilet. Bathroom

and laundry shared.

Rent: 4.600 kr. per month all

incl.

Contact: E-mail: 

blundbak@hotmail.com.

Smørum

Periode: Fra maj/juni og 

3-4 mdr. frem. 

Størrelse: Hus, 150 kvm. 

Udstyr: Møbleret. Adgang til

internet. 

Husleje: 10.000 kr. pr md. 

Kontakt: Lenette, tlf. 3395 8858

el. e-mail: 

vedelgjesse@smorumnet.dk.

Copenhagen SV

Period: From 1/2-06, min. 

3 months.

Size: 1 or 2 rooms in an apart-

ment. Kitchen, bath and 

balcony shared.

Equipment: Not furnished.

Internet.

Tenant: Non-smoker preferred.

Rent: 1.500 or 2.500 kr. per

month all incl.

Contact: E-mail:

s.kihm@gmx.net.

Farum

Period: From 1/3-06, min. 

6 months.

Size: Apartment, 2nd floor of

house, 4 rooms, 95 sqm.

Equipment: Kitchen, bath, yard,

can be furnished.

Tenants: Guest researcher(s),

children welcome.

Rent: 10.500 kr. per month incl.

all.

Contact: E-mail: kimmm@city.dk

or tel. 4031 3506.

Ordrup

Periode: Fra ca. 1/2-06 til ca. 

1/2-07.

Størrelse: Lejlighed, 31⁄2 vær.

Udstyr: Møbleret, brusebad og

toilet.

Husleje: 5.700 kr. pr. md. inkl.

forbrug. Aconto varme 770 kr.

Kontakt: Claus Arup, 

tlf. 4870 8816 el. e-mail:

claus@arup.dk.

Skovshoved

Periode: Fra 1/2-06 og maks. 

11⁄2 år frem.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., ca.

124 kvm. 

Lejere: Velegnet til 2 voksne. 

Husleje: 11.500 kr. pr. md. inkl.

varme og el.

Kontakt: Tlf. 2624 0996.

Indre Nørrebro

Periode: Fra 1/2 til 1/5-06.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 

85 kvm.

Husleje: 7.500 kr. pr. md. inkl.

forbrug og internet.

Depositum: 7.500 kr. 

Kontakt: Tlf. 2672 9911.

Nekrolog
Karen Berg
1945-2005

Den 19. december 2005 døde Karen Berg efter længere tids sygdom.

Hun havde få dage før fejret sin 60 års fødselsdag og med sit ukuelige

humør været sammen med familie og venner – og hun kunne om kort

tid have fejret 40 års jubilæum i universitetets tjeneste.

Karen blev ansat i den centrale administration den 1. juni 1966. I tidens

løb har Karen arbejdet i lønningskontoret og ikke mindst været med til

at udvikle først Kvikservice og siden Fællessekretariatet. Hendes inter-

esse for at udbrede god service overalt har været en hoveddrivkraft, og

hun holdt sig aldrig tilbage for at gøre en indsats for at højne serviceni-

veauet i Fællesadministrationen – uanset hvem servicen rettede sig

mod.

Det har været et privilegium at kende og arbejde sammen med Karen.

Karens optimisme, livskraft og humør vil blive stærkt savnet. 

Lars Øbing/Henrik Sevaldsen
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Valby

Periode: Fra april til juni 2006.

Størrelse: Villalejlighed, 

130 kvm. med køkken, bad,

have og garage.

Udstyr: Fuldt møbleret. Vaske-

maskine/tumbler og kælder.

Husleje: 10.000 kr. pr. md.

Kontakt: Maria Frej, 

tlf. 3322 9189/2449 8321.

Østerbro

Periode: Fra 1/4 til 1/9-06.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

85 kvm. med køkken og bad.

Udstyr: Fuldt møbleret, adgang

til vaskeri og kabel-tv. 

Lejer: 1 person el. par, ikkeryge-

re, ingen husdyr.

Husleje: 6.300 kr. pr. md. inkl.

varme og el. 

Depositum: 18.900 kr.

Kontakt: E-mail: isl39178@tisca-

li.dk el. nannae@image.dk el.

tlf. 4060 5756.

Vesterbro

Period: App. 1/2-06, for 

5-6 months.

Size: Room, balcony, kitchen,

bathroom and laundry in the

basement. 

Equipment: Fully furnished. 

Tenant: Guest scientist/Ph.D 

student or similar.

Rent: 2.700 kr. per month incl.

heating, water and electricity.

Deposit: 2.700 kr.

Contact: E-mail: SIT@ofir.dk or

tel. 2443 9985.

Vanløse

Period: From 15/3 to 15/6-06.

Size: House, 4 rooms, 110 sqm. 

Equipment: Furnished, dishwas-

her, washing machine, winter

garden, terraces and garden.

Rent: 12.000 kr. per month all

incl. 

Contact: Søren Præstholm, 

e-mail: sp@geogr.ku.dk.

Østerbro

Period: From 15/2 to 15/5-06,

possibly longer.

Size: Apartment, 40 sqm.

Equipment: Fully furnished, TV.

Tenant: Guest researcher, non-

smoker.

Rent: 4.450 kr. per month incl.

all.

Deposit: 4.450 kr.

Contact: E-mail: lthorup@

tiscali.dk or tel. 3918 5978.

København city

Periode: Snarest muligt og min.

3 mdr.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær.

Udstyr: Altan, elevator og ad-

gang til vaskekælder.

Husleje: 7.500 kr. pr. md. inkl.

forbrug.

Kontakt: E-mail: bgm@email.dk.

Copenhagen/Nørrebro

Period: From 1/3 to 1/9-06.

Size: Apartment, 2 rooms, 

dining kitchen.

Equipment: Fully furnished,

Rent: 3.000 kr. per month incl.

utilities.

Deposit: 3.000 kr.

Contact: E-mail: pil@email.dk.

Amager

Period: From 1/2 to 31/7-06.

Size: Apartment, 2 rooms, 

54 sqm.

Equipment: Fully furnished, 

TV, washing machine, and

balcony.

Rent: 6.000 kr. per month all

incl.

Deposit: 10.000 kr.

Contact: E-mail:

lakrids@tdcadsl.dk.

Østerbro

Period: From 6/3 to 31/8-06.

Size: Apartment, 83 sqm.

Equipment: Fully furnished, 

access to laundry.

Tenant: Guest researcher or the

like, no pets.

Rent: 5.600 kr. per month all

incl.

Deposit: 22.400 kr. 

Contact: Michaela, 

tel. 6126 4276 or e-mail:

grunth@get2net.dk.

Frederiksberg

Periode: Fra 1/2-06. 

Størrelse: Lejlighed, 70 kvm., 

2 vær.

Udstyr: Delvist møbleret, 2 alta-

ner. 

Kontakt: Søren Murmann, 

tlf. 2711 0888.

Nørrebro

Period: From 1/2 to 31/7-06.

Size: Apartment, 2 rooms, 

59 sqm.

Equipment: Fully furnished, 

kitchen and shower. Access to

laundry room and Internet. 

Rent: 6.500 kr. per month.

Deposit: 6.500 kr.

Contact: E-mail:

stinenynne@webspeed.dk.

Vanløse

Periode: Fra ca. 5/2-06 til 

31/12-07.

Størrelse: Bungalow, ca. 

170 kvm., 125 kvm. kælder. 

Udstyr: Køkken/alrum og bad. 

Husleje: 12.000 kr. pr. md. alt

inkl.

Kontakt: E-mail:

anja@dadlnet.dk.

København

Periode: Fra 1/2-06 min. 3 mdr.

Størrelse: 2 vær. i lejlighed, 

50 kvm.

Udstyr: Egen indgang, eget bad

og tekøkken. 

Husleje: 7.000 kr. pr. md. inkl.

vand, varme, el og internet.

Kontakt: Birgitte Møhl, 

tlf. 2619 1797 el. e-mail: 

birgittemoehl@hotmail.com.

Internet, washing machine in

basement.

Tenant: Non-smokers preferred.

Rent: 5.000 kr. per month incl.

all. 

Deposit: 10.000 kr.

Contact: E-mail:

posttilpind@hotmail.com, 

tel. 2874 7573.

Christianshavn

Period: As soon as possible, 

max 2 years. 

Size: Flat, 68 sqm. 

Tenant: Visiting scholar.

Rent: 10.000 kr. per month.

Contact: Tel. 7483 5143.

City

Period: From 1/5 to 1/8-06.

Size: Apartment, 3 rooms, 

120 sqm. 

Equipment: Fully furnished, 

kitchen, bathroom, balcony,

washing machine, and Inter-

net.

Tenants: Ideal for 2 students or

a guest researcher with fami-

ly, non-smokers.

Rent: 7.500 kr. per month all

incl.

Contact: Ingeborg Okkels, 

e-mail: okkels@hum.ku.dk.

Nørrebro

Period: From Feb. to June 2006.

Size: Apartment, 1 room, 40

sqm. with kitchen and bath.

Equipment: Fully furnished,

washing facilities, balcony.

Tenant: Guest researcher, non-

smoker.

Rent: 4.500 kr. per month all

incl.

Deposit: 9.000 kr.

Contact: Lotte, e-mail: 

lottesiv@hotmail.com or 

tel. 2647 3583. 

Islands Brygge

Period: From Feb. to June 2006.

Size: Apartment, 2 rooms, 

57 sqm., kitchen and bath.

Equipment: Furnished, Internet.

Tenant: Non-smoker.

Rent: 5.000 kr. per month all

incl.

Deposit: 5.000 kr.

Contact: E-mail: Morvilly@

hotmail.com or tel. 2886 4962.

Vanløse/Frederiksberg

Periode: Fra 1/2 til 30/6-06.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær.

Udstyr: Evt. møbleret, kabel-tv

og altan.

Lejer: Ikkeryger.

Husleje: 4.500 kr. pr. md.

Depositum: 9.000 kr.

Kontakt: E-mail:

louisakresse@newmail.com.

Østerbro

Period: From 1/2-06, 3-9 months. 

Size: 11⁄2 room, 22 sqm.

Equipment: Partly furnished,

shared kitchen, balcony, 

shower cabin and washing 

facilities.

Tenant: PhD student F.

Danmarks Grundforskningsfond kalder
Danmarks Grundforskningsfond inviterer igen alle områder af dansk forskning til at indsende interessetilkendegivelser

om støtte til enestående grundforskning. Grundforskningsfonden styrker Danmarks forskningsmæssige udvikling gen-

nem større, fokuserede og længerevarende forskningssatsninger på højt internationalt niveau. Ansøgningsrunden fore-

går i to trin. Dette opslag gælder prækvalifikationen. 

Der er frist den 13. februar 2006 kl. 16. Læs mere på www.dg.dk. 

FORTSAT ...

DET SKER

Hvalernes stamtræ og nye hvalarter
Tid: 9/2 kl. 19.30

Sted: Biologisk Institut, Aud. B

Arr.: Dansk Naturhistorisk Forening, www.aki.ku.dk/dnf/

Dobbeltforedrag af Carl Kinze og Mette Elstrup Steeman, Zoologisk Museum. Hvaltaksonomien tilstræ-

ber et overblik over mangfoldigheden blandt hvalerne og afspejler samtidig deres indbyrdes slægtskab

ved at gengive deres stamtræ. Afhængigt af hvor nært beslægtede de er med hinanden, samles arterne

i slægter, slægterne i familier og familier til sidst i en pattedyrorden. Ud over opdagelsen af nye hvalar-

ter er der også lavet en del om på de dybere forgreninger i hvalstamtræet. Den klassiske opdeling i bar-

de- og tandhvaler trænger i høj grad til revision. Måske – som det mest vidtgående forslag – skal hva-

lerne blot opfattes som stærkt omdannede parrettåede hovdyr i slægt med flodhestene og indlemmes i

denne orden. Foredraget er en guidet tur gennem nutidens hvaltaksonomi og et must for alle der end-

nu ikke har fået deres hvalviden opdateret.

Åbent hus om Bioinformatik
Åbent hus med informationer om kandidatuddannelsen i Bioinformatik, adgangskrav, studiemiljø og

jobmuligheder

Tid: 31/1 kl. 13.00

Sted: Bioinformatikcentret, Universitetsparken 15 10, 2.sal, kursussal 1

Arr.: Bioinformatikcentret, dorte@binf.ku.dk

Om Personlighed. Afsluttende uvidenskabeligt efterskrift i den 
‘indirekte meddelelses’ form om personligheder i den litterære 
og akademiske fiktionsverden under stadig hensyntagen 
til Søren Kierkegaard
Afskedsforelæsning ved associate prof., dr.phil. Børge Kristiansen

Tid: 30/1 kl. 13.30

Sted: Vartov, Farvergade 27, Store Foredragssal

Arr.: Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Seminar på Medicinsk Museion
Peter Morris (Science Museum, London) og Louise Thorn (Imperial College, London) holder oplæg med

titlen Combining modern historiography and museology, og Camilla Mordhorst og Thomas Söderqvist

holder oplæg om Integrating medical history and medical museology

Tid: 31/1 kl. 14.00-16.00

Sted: Medicinsk Museion, Fredericiagade 18

Arr.: Medicinsk Museion, www.corporeality.net/museion/index.php?p=315&page=2

Udvikling af en vaccine mod graviditetsassocieret malaria
Foredrag af Ali El-Salanti, Institut for Medicinsk Mikrobiologi og Immunologi, Panum Instituttet, KU

Tid: 31/1 kl. 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, kantinen

Arr.: Polymorfien, lay@ssi.dk

F O T O : S C A N P I X
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EKSAMEN

Naturvidenskab

Eksamenstilmelding
Fag: Tilmelding til eksaminer på

bachelor- og kandidatuddan-

nelsen i Matematik, Datalogi,

Statistik, Aktuar, Matematik-

Økonomi, Fysik, Astronomi,

Biofysik, Geofysik, Nano-

teknologi, Kemi, Miljøkemi,

Biokemi, Geologi, Geologi-

Geofysik, Geologi- Geoscien-

ce, Idræt, Biologi , Geografi

og Geoinformatik samt Mole-

kylær Biomedicin.

Termin: Sommeren 2006.

Tilmelding for semesterstruktur:

Uge 9 + 10 ( 27/2 til og med

10/3-06) via www.punkt.ku.dk

el. i Studieadministrationen,

Øster Voldgade 3.

Blokstruktur (Blok 3): Automa-

tisk tilmelding til eksamen for

studerende der er tilmeldt

undervisningen. Hvis du ikke

er tilmeldt undervisningen,

skal tilmeldingen til blok 

3 eksamen ske 1. under-

visningsuge (uge 6) via

www.punkt.ku.dk el. direkte

til Studieadministrationen.

Tilmelding til blok 2, reeksa-

men: 2. og 3. undervisnings-

uge (uge 7 og 8) via www.

punkt.ku.dk el. direkte til 

Studieadministrationen.

Yderligere oplysninger: Se

www.nat.ku.dk/studerende/

el. kontakt Studieadministra-

tionen, tlf. 3532 4260 el. 

e-mail: NAT-eksamenskontor@

adm.ku.dk.

Full announcement: Applica-

tions cannot be based on this

abstract. See www.ku.dk/stil-

linger.

Additional information: Yoichi

Nagashima, tel. 3532 8824,

fax 3532 8835, e-mail:

yoichi@hum.ku.dk.

Post doc
Sted: Center for Visual Cogni-

tion, Institut for Psykologi. 

Indhold/kvalifikationer: At CVC,

visual cognition in normal and

brain-damaged humans is stu-

died by a combination of dif-

ferent methods comprising

experimental techniques de-

veloped in psychophysics and

cognitive psychology, mathe-

matical modeling and compu-

ter simulation, and analysis of

activations in the brain during

performance of visual tasks. 

Omfang: Ca. 2 år med mulighed

for forlængelse.

Ansøgningsfrist: 15/2-06, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/stil-

linger.

Yderligere oplysninger: 

Prof. Claus Bundesen, e-mail:

bundesen@psy.ku.dk.

Naturvidenskab

Lektorat i cellebiologi
Sted: Institut for Molekylær 

Biologi og Fysiologi.

Indhold: Characterisation of cel-

lular signalling pathways and

membrane associated trans-

porters involved in the regula-

tion of cell volume and cellu-

lar pH in eukaryotic cells.

Ansøgningsfrist: 15/3-06, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: 

www.ku.dk/stillinger.

Lektorat i cellefysiologi
Sted: Institut for Molekylær 

Biologi og Fysiologi.

Indhold: Characterisation of 

the skeletal muscle ion

homeostasis, metabolism and

protein synthesis.

Ansøgningsfrist: 15/2-06, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: www.ku.dk/

stillinger.

Lektorat i Idrætspsykologi 
Sted: Institut for Idræt.

Indhold: Forskning med fokus

på motion, idræt, krop, sund-

hed og velvære i et

(social)psykologisk perspektiv.

Medansvar for undervisning

inden for sundhedspsykologi/

sundhedspædagogik og det

pædagogisk-psykologiske fag-

område.

Ansøgningsfrist: 17/2-06, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Se

www.ku.dk/stillinger.

STILLINGER

VIP-stillinger

Sundhedsvidenskab

Klinisk professorat 
i Rygkirurgi
Sted: Klinisk Institut for Kirurgi

og Anæstesiologi.

Indhold: Klinisk prof. i rygkirur-

gi med tilhørende overlæge-

stilling i H:S/KAS og ved Ama-

ger Hospital med tjeneste ved

Rigshospitalet, Neurocentret,

el. HovedOrtoCentret, el. ved

Amtssygehuset i Glostrup.

Kvalifikationer: Det er en forud-

sætning at der opnås ansæt-

telse i begge dele af stilling-

en, så det er en betingelse at

ansøgeren indsender både en

ansøgning til fakultetet og en

ansøgning til hospitalet/hospi-

talerne.

Ansøgningsfrist: 23/2-06, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/stil-

linger el. kontakt fakultetet,

tlf. 3532 7048. Det fulde 

overlægeopslag kan ses på

www.laegejob.dk el. kontakt

Rigshospitalet, HovedOrto-

Centret, tlf. 3545 2366 el.

Neurocentret, tlf. 3545 2497

el. KAS Glostrup, tlf. 4323

2023.

Humaniora

Associate Professor in
South Asian Studies/
Tibetan
Place of employment: Depart-

ment of Cross-Cultural and

Regional Studies, Asian Sec-

tion.

Qualifications: Documented ori-

ginal research on post-docto-

ral level in one or several sub-

jects related to the society

and culture of South Asia.

To be appointed by: 1 August,

2006.

Deadline for applications: 

20 Feb., 2006, at noon.

Full announcement: Applica-

tions cannot be based on this

abstract. See www.ku.dk/stil-

linger.

Additional information: Yoichi

Nagashima, tel. 3532 8824,

fax 3532 8835, e-mail:

yoichi@hum.ku.dk.

Associate Professor in East
Asian Studies/Korean
Place of employment: Depart-

ment of Cross-Cultural and

Regional Studies, Asian Sec-

tion.

Qualifications: Documented ori-

ginal research on post-docto-

ral level in one or several sub-

jects related to the society

and culture of East Asia.

To be appointed by: 1 August,

2006.

Deadline for applications: 

20 Feb., 2006, at noon.

TAP-stillinger

Bibliotekar
Sted: Institut for Psykologi.

Indhold: Institutbiblioteket er

udlånsbibliotek, og bruger-

grundlaget er instituttets fast-

ansatte videnskabelige med-

arbejdere og studerende.

Kvalifikationer: Kendskab til ar-

bejdet på et institutbibliotek

og allround biblioteksarbejde.

Fortrolighed med biblioteks-

systemet ALEPH er et krav.

Til besættelse: 1/4-06 el. snarest

derefter.

Ansøgning sendes til: Institut

for Psykologi, Københavns

Universitet, Center for Sund-

hed og Samfund, Øster 

Farimagsgade 5, 1353 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 21/2-06.

Yderligere oplysninger: Karin

Winther, tlf. 3532 4842.

Regnskabsmedarbejder 
Sted: Den centrale Regnskabs-

sektion.

Indhold: Daglig bogføring, rej-

seafregning, afstemning og

controlling, regnskabsrådgiv-

ning til decentrale afdelinger.

Kvalifikationer: Praktisk erfaring

med bogholderiopgaver, ger-

ne bankuddannet, merkonom

Litteratur og medicin
Foredrag af Jens Lohfert Jørgensen, Institut for Æstetiske Fag, 

Aarhus Universitet 

Tid: 7/2 kl. 14.00-16.00

Sted: Medicinsk Museion, Federiciagade 18

Arr.: Medicinsk Museion,

www.corporeality.net/museion/index.php?p=315&page=4

Grazax allergivaccine: udvikling og 
afprøvning af en ny hurtigopløsende tablet 
til selvbehandling under tungen
Foredrag af Jørgen Nedergaard Larsen, ALK-Abelló A/S, Hørsholm

Tid: 7/2 kl. 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, kantinen

Arr.: Polymorfien, lay@ssi.dk

Self-awareness and Intentional Consciousness
Foredrag af Rudolf Bernet, Dept. of Philosofy, Katholieke Universi-

teit Leuven, Belgien

Tid. 8/2 kl. 15.15-17.00

Sted: KUA, lok. 24.0.11

Arr: Danmark Grundforskningsfonds Center for Subjektivitets-

forskning og Afd. for Filosofi

Linggymnastiken, Viktor Balck och 
demokratin: Några iakttagelser från tidigt
svenskt idrottsliv
Gæsteforelæsning af prof. Jan Lindroth, Historiska Institutionen,

Stockholms Universitet, Sverige

Tid: 9/2 kl. 10.15-12.00

Sted: Institut for Idræt, Nørre Allé 53, Store Auditorium

Arr.: Institut for Idræt, apoulsen@ifi.ku.dk

Nyhedsbrev om ledige legater
Hvis du ønsker at modtage et nyhedsbrev for legater

der opslås af SU-kontoret, kan du nu på ku.dk/sa/su-

kontor/legat tilmelde dig denne service. 

SU-kontoret.

Det Humanistiske Fakultet, Københavns
Universitet udbyder sammen med sine
danske og svenske samarbejdspartnere i
forårssemestret 2006 (med start den
21. februar) et kursus inden for innovation
og iværksættelse kaldet Nystart. Kurset er
på 15 ects/10 poäng.

Undervisningen vil være på både dansk og
svensk og vil finde sted en gang om ugen
på skift i Danmark og Sverige. Der vil blive
undervist på hhv. Københavns Universitet,
Amager, Njalsgade 80, 2300 Kbh. S, og i
Malmö – tæt ved Malmös centralstation.

På ekstern lektor Henrik Kruckows
hjemmeside www.kruckow.com – er
der mere detaljerede oplysninger om
kursets indhold.

Nærmere oplysning om kurset/ansøgnings-
skema kan også fås hos Ole Krarup Jensen,
okj@hum.ku.dk og tlf. +45 3532 8089.

    Ni kan även kontakta kursrepresentanten
       i Sverige, Thomas Björklund:

thomas.bjorklund@jbt.slu.se
        tlf. +46 40 41 5072.

– en unik chance for at lære
at starte virksomhed.

Et kursus med både danske
og svenske deltagere.

NYSTART
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FORTSAT ...

el. anden regnskabsmæssig

baggrund.

Ansøgningsfrist: 10/2-06.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/stillinger. 

Regnskabsmedarbejder til
Projektregnskaber
Sted: Københavns Universitet.

Indhold: Oprettelse og registre-

ring af projektdata, daglig

bogføring af indbetalinger,

vejledning og service til for-

skere om projektøkonomi, af-

stemning og controlling af

balancekonti for projekter.

Kvalifikationer: Praktisk erfaring

med bogholderiopgaver og

afstemninger.

Ansøgningsfrist: 10/2-06.

Fuldt opslag: Se 

www.ku.dk/stillinger.

Regnskabsmedarbejder til
Kreditorbogholderi
Sted: Københavns Universitet.

Indhold: Leverandøroprettelser,

daglig bogføring af leveran-

dørfakturaer og kreditnotaer,

afstemning af diverse konti,

daglig leverandørkontakt og

interne telefonbesvarelser.

Kvalifikationer: Praktisk erfaring

med kreditorbogholderi.

Ansøgningsfrist: 10/2-06.

Fuldt opslag: Se  

www.ku.dk/stillinger.

Sekretær 
Sted: Geologisk Institut.

Indhold: At servicere områderne

mineralogi og petrologi med

dansk og engelsk korrespon-

dance; referere ved udvalgs-

møder; indgå i instituttets

samlede administrationsgrup-

pe.

Omfang: 301/2 timer/uge.  

Ansøgningsfrist: 6/2-06.

Fuldt opslag: Se

www.ku.dk/stillinger.  

Yderligere oplysninger: Mikala

Heckscher, tlf. 3532 2455.

Forskningslaborant/
bioanalytiker 
Sted: Neuropsykiatrisk Labora-

torium, Farmakologisk Insti-

tut, Panum.

Indhold: Forskningsgruppen ar-

bejder med molekylærbiolo-

giske, cellebiologiske og pro-

teinkemiske metoder til ka-

rakterisering af hvorledes cy-

tokiner, hormoner og neuro-

peptider virker ved at bindes

til deres receptorer og aktive-

re deres målceller.

Kvalifikationer: Evner for

dyrkning af mammale celler,

molekylærbiologiske teknik-

ker og isotoparbejde.

Ansøgning: Mrk. ‘Laborant/bio-

analytiker Neuropsyk’ med

oplysning om alder, uddan-

nelse og tidl. beskæftigelse.

Sendes til: Sekretær Tine Olsen,

KU, Farmakologisk Institut, 

Blegdamsvej 3, 2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 30/1-06.

Yderligere oplysninger: 

Lektor Erling Mellerup, 

tlf. 3545 6113.

Kontorelev
Sted: Det Samfundsvidenskabe-

lige Fakultet.

Indhold: Studenterekspedition,

lettere sagsbehandling, mø-

detilrettelæggelse og referat-

skrivning, regnskab og jour-

nalisering. Mulighed for ud-

stationering.

Kvalifikationer: HHX, HGS,HGV

eller HG2 med offentlig admi-

nistration som speciale. Kend-

skab til it og engelsk. 

Ansøgningsfrist: 28/2-06.

Yderligere oplysninger: 

Julie Ertmann Busborg, 

tlf. 3532 3542.

Ph.d.-stipendier

Tværvidenskabeligt ph.d.-
stipendium 
Sted: KU-satsningsområde Bio-

Campus.

Indhold: 1/2 ph.d.-stipendium til

projekt inden for området

international sundhed der be-

skæftiger sig med diabetes ty-

pe II på eksperimentelt plan.

Problemstillingen skal være

tværvidenskabelig og inde-

holde tværfakultære momen-

ter. 

Ansøgningsfrist: 3/3-06, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Se

www.ku.dk/satsning/

biocampus.

Sundhedsvidenskab

Ph.d./klinisk assistent
Sted: Det Sundhedsvidenskabe-

lige Fakultet.

Indhold: 4 ph.d.-stipendier samt

4 klinisk assistentstillinger.

Til besættelse: 1/7-06 el. snarest

derefter.

Ansøgningsfrist: 1/3-06, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.sund.ku.dk

el. kontakt Fakultetssekreta-

riat, tlf. 3532 7095, e- mail:

hei@adm.ku.dk el.

likj@adm.ku.dk.

Ph.d./turnus-uddannelse
Sted: Det Sundhedsvidenskabe-

lige Fakultet.

Indhold: 3 stillinger som lønnet

turnus-ph.d.-blok-stipendiat.

Til besættelse: 1/8-06.

Ansøgningsfrist: 1/3-06, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.sund.ku.dk

el. kontakt Fakultetssekreta-

riatet, tlf. 3532 7095 

e-mail: hei@adm.ku.dk el.

likj@adm.ku.dk.

STØTTE

Stipendier

The Madison Viking
WAA/Viking Summer
School Scholarship
Målgruppe: Alle studieretninger

ved KU. Modtageren skal 

være dansk statsborger og 21-

25 år ved afrejsetidspunktet.

Støtte: Ca. 8.000 USD. The Brit-

tingham Viking Organization

udbyder stipendium til sum-

mer school ophold ved Uni-

versity of Wisconsin-Madison. 

Periode: Primo juni til ultimo

august 2006.

Ansøgning: Se

www.brittingham.dk

Ansøgningsfrist: 6/2-06.

Legater

Axel H’s Rejselegat
Målgruppe: Juridiske kandidater

og doktorer.

Støtte: Til videnskabelige op-

hold i udlandet med sigte på

forskning og videreuddan-

nelse. 

Ansøgning: Intet skema. Se

www.sam.au.dk/axelh.

Ansøgningsfrist: 15/3-06.

Uddeling: Ult. maj.

Fru Ruth I.E.König-
Petersens Forskningsfond
for Nyresygdomme
Målgruppe: Yngre forskere.

Støtte: Ca. 400.000 kr. er til ud-

deling til dyreeksperimentelle

studier over nyrernes patolo-

giske fysiologi og biokemi, ny-

rernes patologiske anatomi

samt til klinisk-fysiologiske

undersøgelser over nyresyg-

domme. Midler kan anvendes

til især apparatur og driftsud-

gifter, men ikke til lønninger.

Ansøgning: Projektbeskrivelse

på maks. 5 A4-sider. CPR-nr.

skal fremgå. Angiv om der er

søgt støtte andetsteds. Send i

3 eks.

Ansøgningsfrist: 3/4-06.

Sendes til: Prof., dr.med. N-H

Holstein-Rathlou, Medicinsk

Fysiologisk Institut, afdeling

for Nyre og Kredsløb, Panum

Institutttet 10.5, Blegdams-vej

3, 2200 Kbh. N.

Hotelejer Anders Månsson
og hustru Hanne Månssons
legat
Målgruppe: Dygtige, ubemidle-

de studerende ved KU som

under de første års studier har

vist flid og gode evner.

Støtte: 75 legatportioner a

10.000 kr. er ledige. Fortrinsvis

til studierejser.

Ansøgning: Anvend ansøgnings-

skema for Københavns Univer-

sitets legater der fås på www.

ku.dk under SU-kontoret. 

Sendes til: SU-kontoret, Fiol-

stræde 22, Postboks 2112,

1014 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 13/2-06, 

kl. 12.00.

Uddeling: Kun modtagerne får

Naturvidenskab

The ubiquitin-proteasome
pathway
Place of employment: Institute

for Molecular Biology and

Physiology, The Protein Biolo-

gy Group.

Contents: The project is centred

on intracellular protein degra-

dation via the ubiquitin-pro-

teasome pathway. Recent

work in our laboratory has led

to the identification of certain

proteasome-associated pro-

teins, which may regulate the

function of the 26S protease.

The present project is aimed

at elucidating the function of

these proteins by a combina-

tion of biochemical, genetic

and cell biological approaches

in mammalian cells in tissue

culture and the fission yeast

Schizosaccharomyces pombe.

Deadline for applications: 

1 Feb., 2006, at noon.

Full announcement: See

www.ku.dk/led/stillinger.

Lyst til korsang
TAP-Koret på KU søger nye sangere - både basser, tenorer, alter og 

sopraner. Koret består af cirka 20 sangere, og der synges mindre, klas-

siske korværker og danske/nordiske sange. Lidt korerfaring og et vist

nodekendskab er en fordel. 

Kontakt Kirsten, tlf. 3887 3294 eller kom en mandag kl. 17-19 

på Musikvidenskab, Klerkegade 2, 1. sal, lok.112.

Tietgenprisen 2006
Tietgenprisen uddeles årligt så tæt på Tietgens fødselsdag, den 
19. marts, som muligt.

Tietgenprisen uddeles ved et særligt arrangement i FUHUs 
konferencecenter tirsdag den 4. april 2006.

Tietgenprisen kan gives til unge forskere indenfor erhvervsøko-
nomisk forskning. Forskerne skal være på post-doktoralt niveau, 
dvs. adjunkter eller yngre lektorer, som højst har fire års forsk-
ningsforløb bag sig siden erhvervelse af ph.d.-graden eller til- 
svarende. Tietgenprisen kan også tildeles en gruppe af forskere.

Tildelingen sker på basis af en dokumenteret forskningsindsats, 
typisk ved en betydelig international publicering.

Forskningsarbejdet skal være udført eller publiceret mellem den 
1. marts 2004 og den 1. marts 2006.

DEA og Tietgenpriskomiteen uddeler op til tre priser á 100.000 kr.

DEA og Tietgenpriskomiteen inviterer institutlederen ved de 
danske forskningsinstitutioner - hvor der drives erhvervsøko-
nomisk forskning - til at nominere en forsker eller en forsker-
gruppe til Tietgenprisen.

Tietgenpriskomiteen definerer erhvervsøkonomisk forskning 
bredest muligt, idet der skal forstås den forskning, der som 
genstand har private og offentlige virksomheder, og de aktivi-
teter, som har med virksomhedernes interne og eksterne drift 
og processer at gøre. Der er hovedsageligt tale om de dele af 
samfundsvidenskaberne og humaniora, som er virksomheds-
relaterede og -relevante.

De kandiderende forskere anmodes om til institutlederen at 
indlevere en kort begrundelse for, hvorfor deres forskning er 
så betydningsfuld, at de kan kandidere til prisen. Derudover 
vedlægges et CV, en publikationsliste samt maximalt to værker 
til bedømmelse. 

Hvis der foreligger flere end én kandidat, skal institutlederen 
udarbejde en prioriteret indstilling. Den prioriterede liste inkl. 
fortegnelse over bilag indsendes via rektor til DEAs sekretariat 
senest onsdag den 1. marts 2006.

Tietgenpriskomiteen foretager herefter den endelige prioritering 
med henblik på uddeling den 4. april 2006.

*DEA er grundlagt af FUHU, de to forskningsråd Statens Humanistiske  
Forskningsråd og Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd og en række 
erhvervsorganisationer i 2003. Læs mere under www.dea.nu.

DEA • Fiolstræde 44 • 1171 København K 
Telefon 33 42 66 03 • Telefax 33 42 66 16

E-mail: avj@fuhu.dk • www.dea.nu

PublikumsPositioner 
Seminarrække om sammenhængen mellem nye teaterformer og

publikumsroller for alle med interesse for teater, performance, in-

stallationer og interaktive medier

Tid: Del I 9/2 kl. 13.30 og Del II 16/2 kl. 14.30

Sted: Det ny KUA, Bygning 21, 3. sal, Caféen,

Tilmelding: publikumspositioner@hotmail.com

Arr.: Louise Bagger og Kim Skjoldager-Nielsen for Studienævnet

Teatervidenskab, louisebagger@hotmail.com

HR lærer af Hitman
Seminar og workshop for HR-chefer og e-læringseksperter om 

spilbaseret læring

Tid: 9/2 kl. 14.00-18.00

Sted: KUA

Arr.: Humanioraplatformen, Øresund IT Academy og Diginet 

Øresund, www.diginet.org

Initiation i nordisk religion
Gæsteforedrag af lektor, dr.phil. Jens Peter Schjødt, Afdeling for 

Religionsvidenskab, Aarhus Universitet

Tid: 9/2 kl. 20.00

Sted: Afdeling for Religionshistorie, 2. sal, lok. 2.34

Arr.: Religionshistorisk Forening og Afdeling for Religionsviden-

skab, oluf@hum.ku.dk
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Kursustilbud og konsulentydelser 
fra PUMA

Så er PUMA klar med et nyt og anderledes katalog for

2006. I kølvandet på KU2005 og de forandringer som

generelt præger KU, er behovet for udviklingsaktivite-

ter der kan støtte disse forandringsprocesser, blevet større.

Det har vi i PUMA forsøgt at tage højde for ved at tænke nye

dimensioner ind i vores assistance til ansatte på KU.

I det nye katalog har vi bredt vores tilbud ud så vi nu i høj-

ere grad end tidligere tilbyder skræddersyede konsulentydel-

ser. Således hedder vores katalog nu ‘Udviklingsaktiviteter

2006 – personaleudvikling, ledelsesudvikling, organisations-

udvikling’ i stedet for ‘Medarbejderuddannelse’. Navneforan-

dringen skal understrege at udvikling på KU er mere end de

kurser man sender de enkelte medarbejdere på. Forandring-

erne kræver at man i stigende grad arbejder med udvikling

af grupper inden for de enkelte enheder. Ligeledes er det i

denne sammenhæng vigtigt at arbejde med udvikling i lokal-

miljøerne hvor man netop har mulighed for at tage hensyn

til de unikke omstændigheder der gør sig gældende for en-

heden. Det er afspejlet i vores katalog ved at vi på den ene

side udbyder kurser og på den anden side tilbyder coaching

og lokalt tilpassede konsulentydelser. 

Med undertitlen ‘personaleudvikling, ledelsesudvikling, 

organisationsudvikling’ fremhæves at det er blevet endnu

vigtigere at alle er rustet til at håndtere den forandringspro-

ces KU gennemgår lige nu. Aktivitetsmæssigt betyder det at

vi igen i år tilbyder en bred vifte af kurser til både TAP, VIP,

ledere og grupper af medarbejdere. Kurserne kan overord-

net inddeles i dem der har en praktisk og værktøjsmæssig ka-

rakter og kurser der i højere grad fokuserer på personlig ud-

vikling. I vores skræddersyede konsulentydelser, forsøger vi

at imødegå behovet for udvikling på alle niveauer ved at til-

byde eksempelvis individuel ledercoaching, strategi- og

teamudvikling, MUS/GRUS-vejledning og stresshåndtering.

Vi har i det nye katalog samlet vores udviklingsaktiviteter 

i et helårskatalog frem for i et forårs- og efterårskatalog. 

Det skyldes at vi gerne vil give både medarbejdere og afde-

linger mulighed for at kunne planlægge længere frem på

året. Dog har vi året igennem faste kurser som vil blive opret-

tet alt efter hvor stor efterspørgslen er. Derfor er det en god

ide at være opmærksom på eventuelle ekstraudsendelser fra

PUMA da vi heri vil informere yderligere om nye kurser.

På foranledning af ønsker fra tidligere år, har vi som noget

nyt i år også valgt at lette overblikket over vores kurser ved

bagest i vores katalog at angive hvilke målgrupper de enkel-

te tilbud særligt henvender sig til. 

Få mere at vide på www.ku.dk/PUMA eller ved henvendelse til 

kursussekretariatet, tlf. 3532 2659, e-mail: puma-info@adm.ku.dk.

TAP’er i skemaet markeret med en cirkel, VIP’er markeret med en trekant og ledere markeret med en firkant.  

Startdato Titel Frist Målgruppe
6. marts Serviceengelsk  for administrative medarbejdere 30. jan. ●

7. marts Personlig gennemslagskraft 31. jan. ●

7. marts Kroppen på job – forebyg gener fra laboratoriearbejde 7. feb. ●

15. marts Lyst til ledelse 8. feb. ▲ ■

16. marts I nærkontakt med pressen – et medietræningskursus 9. feb. ▲

16. marts Academic Writing 16. feb. ▲

20. marts Projektledelse modul 4 13. jan. ▲ ■

21. marts Kroppen på job – forebyg gener fra rengøringsarbejde 21. feb. ●

22. marts Stresshåndtering og psykisk arbejdsmiljø 14. feb. ● ▲ ■

23. marts Styr på tiden – arbejder du rigtigt? 16. feb. ● ▲ ■

28. marts Løfte-bære teknik – forebyg rygproblemer  28. feb. ●

28. marts Projekt- og specialevejledning 3. mar. ▲

30. marts Interkulturel kommunikation og vejledning 2. mar. ● ▲

3. april Skriv klart og bliv forstået 27. feb. ● ▲ ■

4. april Kroppen på job – forebyg gener fra skærmarbejde 7. mar. ● ▲

5. april Tag godt imod den udenlandske medarbejder 1. mar. ● ▲ ■

6. april Visuel mindmapteknik 6. mar. ● ▲ ■

18. april Hurtig og effektiv læsning 13. mar. ● ▲ ■

20. april Eksamination og bedømmelse 15. mar. ▲ ■

25. april Skriv til nettet – web-venlige tekster der bliver læst 21. mar. ● ▲

27. april Personlig planlægning for sekretærer 21. mar. ●

ej fastsat Ansættelse af videnskabeligt personale ●

3. maj Skriftlig formidling for VIP 29. mar. ▲

8. maj Samarbejde og kommunikation 3. apr. ● ▲ ■

18. maj Visuel præsentationsteknik – sæt billeder på! 11. apr. ● ▲ ■

23. maj At lære og at huske – brug hele hovedet 19. apr. ● ▲ ■

24. maj Konflikthåndtering og meditation 19. apr. ● ▲ ■

30. maj Mødeteknik og mødeledelse 25. apr. ● ▲ ■

August Startpakke for kontorelever 8. aug. ●

6. september Sagsbehandleruddannelsen 1. aug. ●

7. september Håndtering af vanskelige brugere 1. aug. ● ▲ ■

11. september Projektledelse modul 1 7. aug. ▲ ■

12. september Webpublicering med CMS 15. aug. ● ▲ ■

13. september Fraværssamtaler 17. aug. ■

19. september Improve Your Writing Skills 22. aug. ●

20. september Introduktion til internationalt område 16. aug. ● ▲

26. september Forhandlingstræning for lokale lønforhandlere 22. aug. ■

4. oktober Pust nyt liv i karrieren 29. aug. ● ▲ ■

6. oktober Pædagogisk lynkursus for VIP 8. sep. ▲

9. oktober Institutsekretæren i orkanens øje – nye roller og opgaver 6. sep. ●

10. oktober Grundkursus for medlemmer af SU 5. sep. ● ▲ ■

11. oktober Notat- og referatteknik 6. sep. ● ▲

26. oktober Forberedelse på seniorlivet 20. sep. ● ▲ ■

2. november Personalejura og konflikthåndtering for ledere 5. okt. ■

16. november Kursus for elevansvarlige 12. okt. ●

20. november Projektledelse modul 2 16. okt. ▲ ■

29. november Interkulturel kommunikation og vejledning 1. nov. ● ▲

MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET

Un i v e r s i t e t s av i s e n  1  . 2 0 0 6 21



Der er brug for din viden
Virksomheder, organisationer, institutioner og foreninger ønsker at

samarbejde med dig om konkrete problemstillinger. Besøg Viden-

skabsbutikken når du skal skrive speciale eller bachelorprojekt på

Det Samfundsvidenskabelige eller Det Juridiske Fakultet.

Viden som speciale: www.videnskabsbutikken.dk.
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direkte besked. Uddelingen

annonceres i Universitetsavi-

sen. 

Julie von Müllens Fond
Målgruppe: Danske forskere der

beskæftiger sig med konkrete

forskningsopgaver hvis løs-

ning forudsætter et længere

ophold i udlandet.

Støtte: Årlig uddeling ca.

250.000 kr. Legatet er ikke et

uddannelseslegat, men kan

efter fundatsen tildeles til løs-

ning af konkrete opgaver som

klart defineres. 

Ansøgning: Vedlæg udførlige

oplysninger om uddannelse,

forskningsprojekt, formål

med rejsen, overslag over ud-

gifter og angivelse af det an-

søgte beløb.

Ansøgningsfrist: Det Kongelige

Danske Videnskabernes Sel-

skab, H.C. Andersens Boule-

vard 35, 1553 Kbh. V.

Ansøgningsfrist: 27/2-06.

Konsul Axel Nielsens 
mindelegat
Målgruppe: Studerende ved

samfunds- og sprogvidenska-

belige uddannelser.

Støtte: Legatportionerne på ml.

5.000 og 20.000 kr. til studie-

rejser i udlandet a min. tre

måneder. Ikke grupperejser.

Periode: Efter 1/4-06.

Ansøgning: Ansøgningsskema

fås på www.axelnielsensmin-

delegat.dk el. hos SU-konto-

ret.

Ansøgningsfrist: 23/2-06, kl.

12.00.

Legater til USA
Støtte: Danmarks største samle-

de gruppe af legater til gra-

duate universitetsstudier

og/el. forskning i USA. 

Periode: 2006-2007.

Ansøgning: Se

www.wemakeithappen.dk.

Ansøgningsfrist: 1/3-06, kl. 12.00.

Mette Winkler’s fond til
støtte for kvindeidrætten i
Danmark
Målgruppe: Legatmodtagere

som arbejder aktivt inden for

det videnskabelige, pædago-

giske el. administrative områ-

de i.f.m. kvindeidræt, fore-

trækkes. 

Støtte: Rejselegater til delta-

gelse i konferencer, kongres-

ser, seminarer m.v. i ind- og

udland. Særligt for deltagelse

i IAPESGW’s arrangementer.

Ansøgning: Se www.ifi.ku.dk.

Ansøgningsfrist: 1/3-06, kl. 12.00.

Studiefonden for Idræt
Støtte: Stipendier til lærere der

ønsker at videreuddannelse i

faget samt stipendier til stu-

derende til formål der retter

sig mod faget idræt i den

danske skole.

Ikke til deltagelse i sportsstæv-

ner, mesterskaber o.l.

Ansøgning: Via www.ifi.ku.dk.

Ansøgningsfrist: 1/3-06, kl. 12.00.

Legatuddelinger

Cecilius Lyngby Larsens 
legat
SU-kontoret oplyser at udde-

lingen er afsluttet, og de der

er kommet i betragtning, har

modtaget direkte besked. 

Der er uddelt i alt 22.000 kr. i

4 portioner.

Prisopgaver

Essaykonkurrence om 
bioteknologi og samfund
Satsningsområdet BioCampus

indbyder studerende m.fl. til

at deltage i essaykonkurrence

med en førstepræmie på

35.000 kr.

Emne: Bioteknologi og samfund

i en stadig mere globaliseret

verden. Forfatterne kan frit

vælge indfaldsvinkel og pro-

blemstilling, men essayet skal

have klart tværfagligt per-

spektiv.

Målgruppe: Studerende el.

ph.d.-studerende ved et dansk

universitet el. nyuddannede

kandidater med kandidatal-

der på maks. 2 år.

Indleveringsfrist: 20/3-06, kl.

12.00.

Fuldt opslag: Se

www.ku.dk/satsning/

biocampus.

Ph.d.-forsvar

Naturvidenskab

Palaeolimnological evidence for

natural and anthropogenic dis-

turbance of lake-catchments on

the Faeroe Islands

Kandidat: Marianne Grauert.

Tid: 3/3-06, kl. 13.00. 

Sted: Geografisk Institut, Øster

Voldgade 10, 2., Aud. 1.

FORSVAR
Disputatsforsvar

Sundhedsvidenskab

Metallothionein I+II expression

and roles during neuropatho-

logy in the CNS

Doktorand: Lektor, ph.d. Milena

Penkowa.

Officielle opponenter: Prof. 

Monica Holmberg og associa-

te prof. Wolfgang Maret.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

prof., dr.med. Ole William 

Petersen, tlf. 3532 7284.

Tid: 3/3-06, kl. 14.00.

Sted: Panum Instituttet, Dam

auditoriet. 

Afhandlingen: Kan købes hos

doktoranden, Afdeling for

Neuroprotektion, Neurobiolo-

gisk Forskningsenhed ved Me-

dicinsk-anatomisk Institut, Pa-

num Instituttet. Indstillingen

kan købes ved skriftlig hen-

vendelse til Fakultetssekretari-

atet.

Humaniora

The Battle Axe Period

Doktorand: Mag.art. Klaus Eb-

besen.

Tid: 10/2-06, kl. 13.00.

Sted:  Det Ny KUA, Aud. 22.0.11.

Officielle opponenter:  Prof.,

fil.dr. Lars Larsson, Universite-

tet i Lund og prof., dr.phil.

Klavs Randsborg, KU.

Afhandlingen: Kan købes i bog-

handlen til en pris af 750 kr.

Bedømmelsesudvalgets ind-

stilling kan købes ved henven-

delse til Kompendieudsalget

Humaniora, tlf. 3532 9161 kl.

10-14 og 17-19 (dog ikke fre-

dage).

Integreret Planlægning, 
tværdisciplinære tilgange
Konferencen vil præsentere planlægningens aktuelle problemstil-

linger og metoder i et tværdisciplinært perspektiv

Tid: 10/2 kl. 9.30-16.00

Sted: Geocenter København, Øster Voldgade 10

Arr.: Geografisk Institut, krb@geogr.ku.dk, 

www.geogr.ku.dk/master/

Fra eksegese til prædiken og fra prædiken 
til eksegese. Overvejelser om teologi som
universitetsvidenskab og kirkelig inspira-
tionskilde
Gæsteforelæsning i anledning af at sognepræst Kaj Mogensen 

forlader censorformandshvervet, som han har beklædt i 12 år. 

Kaj Mogensen har været beskikket censor i alt 26 år 

Tid: 10/2 kl. 13.15-15

Sted: Det Teologiske Fakultet, Købmagergade 46, 4., Aud. 12

Arr.: Studienævnet

Åbenhed og lighed. 
Seminar om velfærdsstaten og immigration
Tid: 9/2 kl. 13.00-16.30

Sted: Det ny KUA, lok. 23.0.49

Arr.: Netværk for lighed og pluralisme, chansen@hum.ku.dk

Moderne liberale samfund synes at være karakteriseret ved en kon-

flikt mellem en målsætning om en velfærdsstat med en meget stor

grad af lighed og så et åbent samfund hvor udlændinge kan komme

ind og få del i et veludbygget socialt sikkerhedsnet. Konflikten kan

også beskrives som en modsætning mellem menneskers frihed til at

bo hvor de vil og så statens forpligtigelse til at sikre lighed i forde-

lingen af goder blandt dens borgere. Seminaret er et tværfagligt ar-

rangement hvor denne problemstilling vil blive belyst fra filosofiske,

økonomiske og juridiske synsvinkler.
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I anledning af at lektor ved In-

stitut for Idræt, Københavns

Universitet, lic.phil. Else Trang-

bæk fylder 60 år, afholder

Dansk Idrætshistorisk Forening

Krop og Kultur og Institut for

Idræt et seminar 6. februar.

13.00-13.30

Jørn Hansen, fhv. formand,

SDU

Hvem spiller bold med gymnas-

terne? Humanistisk samfundsvi-

denskabelig idrætsforskning og

Dansk Idrætshistorisk Forening

gennem godt 20 år

13.30-14.00

Bo Vestergård Madsen, SDU

Den levende idrætshistorie: NFI

- Netværk for Folkelig Idræts-

historie

14.00-14.30

Winnie Brandt Madsen, Køben-

havns Kommune

Stemmer om idræt, krop og

køn. En kommentar til Idræts-

historisk Årbog 2006

15.00-16.00

Jan Lindroth, Stockholm

Den glömda kroppsövningskul-

turen. Linggymnastik från stor-

het till fall

16.00-16.30

Annette Hofmann, Münster,

Tyskland

From private expression to pu-

blic issue. The history of the bo-

dy and the social construction

of the female breast

16.30-17.00

Bente Rosenbeck, KU

Sjælen har intet køn, men det

har kroppen

Seminaret finder sted i Store

Auditorium, Institut for Idræt,

Nørre Alle 53. Deltagelse er

gratis, men tilmelding er nød-

vendig og kan ske til Anne 

Lykke Poulsen på

apoulsen@ifi.ku.dk.

Universitetets diskurs og psykoanalysens
Seminar med deltagelse af Lillian Munk Rösing, Kjell Soleim, Mats

Svensson og Kirsten Hyldgaard

Tid: 11/2 kl. 10.30-16.30

Sted: Vesterbro Kulturhus, Lyrskovgade.

Arr.: KLAG, reneras@hum.ku.dk

Kristendom og rockmusik
Foredrag af adjunkt Søren Holst

Tid: 13/2 kl. 20.00

Sted: Kældercafeén, Det Teologiske Fakultet, Købmagergade 44

Arr.: Selskab for kunst og kristendom

Cultural and Religious debates about Sexual
Orientation and South Africa’s Bill of Rights
Gæsteforelæsning af Paul Germond, Senior lecturer, Department

of Religious Studies, University of Witwatersrand, Sydafrika

Tid: 14/2 kl. 16.00-18.00

Sted: KU, Hovedbygningen, HO6

Arr.: Satsningsområdet Religion i det 21. århundrede,

www.ku.dk/Satsning/Religion/index.htm

HIV/AIDS and the Body. But which Body? 
The Crisis of Diagnosis and Prevention in
Southern Africa
Gæsteforelæsning af Paul Germond, Senior lecturer, Department

of Religious Studies, University of Witwatersrand, Sydafrika

Tid: 16/2 kl. 16.00-18.00

Sted: METRO 9, Frue Plads

Arr.: Satsningsområdet Religion i det 21. århundrede,

www.ku.dk/Satsning/Religion/index.htm

Medicinsk sociologi – fra vugge til grav
Symposium i anledning af Bjørn E. Holsteins – en dansk pionér i

medicinsk sociologi – 60 års fødselsdag. Med indlæg af Lasse Kan-

nas, University of Jyväskyla; John Lynch, McGill University, Montre-

al og Henning Kirk

Tid: 24/2 kl. 14.00-17.00

Sted: Dam auditoriet, bygn. 9

Arr.: Afdeling for Social Medicin

Liselundseminar: Tankeløs ondskab? Etik og
kristendom og forestillingen om det onde

Tid: 19-21/3-06. Tilmelding: Senest 1/3

Sted: Liselund Kursuscenter, Slotsalléen 44, 4200 Slagelse

Arr.: www.liselundseminar.dk

Fødevarekonference: Picking Tomorrow’s
Winners
Globaliseringen, nye barrierer og muligheder for fødevaresekto-

ren; Konferencekøkkenet - Dinner is served!; Forbrugeradfærd og

fremtidens megatrends

Tid: 4/5. Tilmelding inden 28/4

Sted: Den Kongelige Skydebane, Klampenborg

Arr.: Konsulentvirksomheden HUSK, www.husk-as.dk

Moderne Sociologisk Teori 2006
Ph.d.-kursus med ansøgningsfrist 10/3 

Tid: 5/5, 21-25/8 samt 27-28/10

Sted: Copenhagen Business School, CBS

Arr.: Copenhagen Business School. Se www.cbs.dk/forskning el.

kontakt kursusleder Øjvind Larsen, e-mail: larsen@cbs.dk

Stemmer om idrætshistorie, krop og køn
Dansk Idrætshistorisk Forening 
Krop og kultur 1984-2006
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Af Lise K. Lauridsen

Et hestehoved er det første
der stirrer tilbage på en.
Så fanger et par sære sæt-

ninger øjet: »...det forhold at
der er blevet kastet en hånd-
granat på deres bopæl...« og
»...possible storing of supplies
of munition of a speciel kind
on the defence areas in Green-
land.« 

Citaterne i collagen er en
foræring fra kunstudvalget på
Statskundskab til billedkunst-
nerne Claus Carstensen og Al-
fred Friis der sammen har
skabt værket ved indgangspar-
tiet på Institut for Statskund-
skab på det gamle kommune-
hospital. 

Det første er et citat fra et
brev fra Direktoratet for Ud-
lændinge til en afghansk asyl-
ansøger, og det andet er fra en

skrivelse af statsminister H.C.
Hansen til den amerikanske
ambassadør.

»De to tekster er klokkerene
eksempler på hvordan myn-
dighederne og magthaverne
kommunikerer. Det ene brev
er fra 1990’erne og det andet
fra 1950’erne, og sammen ska-
ber de en slags moderne histo-
riemaleri,« siger Claus Car-
stensen der er uddannet på
Litteraturvidenskab på KU.

Den tredje sætning blev der
ikke plads til. Den handlede
om reglerne for hvilke farver
væggene må males i fredede
bygninger som Kommunehos-
pitalets.

Om akrylmaleriet i centrum
af værket siger Alfred Friis:
»Afhængigt af hvordan du be-
tragter billedet, består det af
en eller fire figurer. De skarpe
øjne der betragter dig, kan ses

som en slags Big Brother.« 
Maleriets fine linjer på det

hvide lærred står i stærk kon-
trast til væggen bagved. På de
fire gange fjorten meter fra
gulv til loft, er væggen malet
ferskenfarvet med grove mør-
keblå penselstrøg der fortsæt-
ter hen over vinduespartiet.

Udemokratisk aktivisme
To valgplakater er også blevet
taget i brug i collagen. Den
nederste plakat er fra Venstre-
socialisternes (VS) valgkamp i
1979. Det kunne se ud som om
VS’ernes slangebøsse har ramt
en valgplakat fra det nye årtu-
sind og efterladt et rødt sår i
panden på den sønderjyske
folketingskandidat A.P. Han-
sen. Men helt så endimensio-
nalt skal det dog ikke opfattes,
understreger kunstnerduoen. 

Venstreplakatens graffiti

har provokeret enkelte på
Statskundskab. Men det er ik-
ke de to kunstnere der har ma-
let et skudhul i panden på ven-
stremanden A.P. Hansen og la-
vet V om til W.

»Plakaten er ready-made.
Jeg samlede den op i Sønder-
jylland under sidste års valg-
kamp. Den symboliserer en
udemokratisk aktivisme som
er en realitet i samfundet. Vi
kan ikke afskaffe repræsenta-
tionen af forskellige holdning-
er hverken visuelt eller poli-
tisk. Prøver man at gøre det
kunstnerisk som i koncept-
kunst eller i det rabiate maleri,
bliver kunsten først ideolo-
gisk,« forklarer Claus Carsten-
sen. VS-plakaten henviser også
til datidens marxistiske strøm-
ninger på universitetet der
blandt andet resulterede i
undervisningsminister Bertel

Haarders lukning af Stats-
kundskabs søsterinstitutter
Sociologi og Kultursociologi i
1987.

»På den måde har vi også la-
vet et slags historiemaleri over
klassekampen på universite-
tet,« siger Claus Carstensen.

For de to kunstnere har col-
lagen været et con amore-pro-
jekt mere end en traditionel
udsmykningsopgave. 

»Men ved eksemplets magt
håber vi da at have åbnet op
for at man fra fakultetets side
kan søge penge til at udsmyk-
ke flere af de bare vægge på

Kommunehospitalet med
kunst skabt til stedet,« slutter
Claus Carstensen.

likl@adm.ku.dk

Collagen uden titel af Claus
Carstensen og Alfred Friis kan
ses på Center for Sundhed og
Samfund, Farimagsgade 5, byg-
ning 4, 2. sal i Institut for Stats-
kundskabs reception.

Citaterne i collagen kommer fra
Magtens Galleri (red. Arne
Gårdmand), fra Magtens Bog,
2002.

FORSKNINGSFRIT  OMRÅDE

FAMILIEFORETAGENDE – Kunstnerne Alfred Friis og Claus 

Carstensen har sammen skabt en collage på fire gange fjorten meter

på Center for Sundhed og Samfund. Alfred Friis er Claus Carstensens

morbror, og de to slægtninge har før samarbejdet om flere udstil-

linger og en enkelt udsmykning.

Visuel 
ulydighed
Kunstnerne Claus 
Carstensen og Alfred 
Friis har udsmykket ind-
gangspartiet til Institut
for Statskundskab med
en collage der reflekterer
over politik og magt
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