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Helt ude i sumpen
Videnskabsminister Helge Sander
vil begrænse specialetiden til 
seks måneder. Men forslaget har
ikke bund i virkeligheden, mener
undervisere på KU 
LÆS SIDE 2-3

Liv og død i studiesalene
De medicinstuderende har brug
for donationer fra rigtig levende 
mennesker for at kunne forstå
anatomiens detaljer
LÆS KU DERUDE PÅ PANUM 

SIDE 4-8

Kend din krop, mand
Fem forskere har sammen skrevet
en maskulin pendant til Kvinde –
kend din krop. Bogen handler om
mænds sundhed, sex og sind, og
om hvordan mænd i høj grad san-
ser hinanden gennem sport
LÆS SIDE 14-15
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Forskerhjerne 
rimer på rockstjerne

Om dagen observerer Johan Olsen
krystalliserede molekyler i labora-
toriet, om natten spiller han 
punkrock i Magtens Korridorer. 
LÆS SIDE 10-11
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Jennifer Aniston på hjernen
H J E R N E U G E  –  Den gamle festsal på Københavns Universitet
dannede en eksklusiv ramme da satsningsområdet ‘Krop og Bevidst-
hed’ inviterede til temaeftermiddag om synet og hjernen den 14.
marts. ‘Hvad sker der i hjernen når du ser på din elskede?’ lød
spørgsmålet i et af oplæggene. Og det var godt 300 nysgerrige mødt
op for at få at vide. Svaret kom fra lektor i neurofysiologi Henrik
Jahnsen: Nogle hjerneceller er meget specifikke. Fx kan der være
celler hos en person der kun aktiveres hvis han ser skuespilleren
Jennifer Aniston. Det er den type meget specifikke celler der arbej-
der synkront når man ser en man elsker, fortalte han.

Fogh besøger KU
E U RO PA  – Fredag den 21. april lægger stats-
minister Anders Fogh Rasmussen sin vej forbi
Københavns Universitet. Det er Satsningsområ-
det Europa i forandring der inviterer forskere og
studerende til at høre statsministeren tale om
Danmarks Europapolitik. Arrangementet finder
sted i Festsalen på Frue Plads kl. 10.30 til 11.30. 

Tilmelding via
www.ku.dk/satsning/europa/Fogh.

er nødt til at vælge specialer
der ikke kræver at de skal sæt-
te sig ind i et helt nyt emne el-
ler en ny teori eller metode.

»Videnskabsministerens for-
slag er meget firkantet. Det ta-
ger ikke højde for at undersø-
gelser kan mislykkes - ligesom
i erhvervslivet. Men det sker jo
i nogle specialer, og det træk-
ker processen ud. Det er der
ingen der kan garantere
imod,« siger Lotte Rienecker.

På Jura har de ikke de store
problemer med specialesum-
pere, men leder af kandidatde-
len Annette Moe mener allige-
vel at det forslag videnskabs-
ministeren er kommet med,
går for vidt.

»Det er urimeligt hvis den
studerende skal begynde helt
forfra hvis specialet ikke bliver
færdigt til tiden. Nogle stude-
rende oplever blokeringer el-
ler sociale problemer derhjem-
me i specialeperioden, og så
skal der være mulighed for dis-
pensation. Ellers vil det kom-
me til at virke studietidsfor-
længende, og det strider jo
mod regeringens egen politik.
Det er fint nok at det tæller
som et eksamensforsøg, men
der er ingen grund til at den
studerende skal starte forfra,«
siger hun.

Succeshistorier
På Samfundsvidenskab er de
specialedeadlines der i den se-
neste tid har været på politi-
kernes læber allerede en reali-
tet. I Sociologis studieordning
hedder det blandt andet at
»specialet skal afleveres senest
et halvt år efter påbegyndt
specialevejledning. Overskri-
delse af afleveringsfrist bety-
der at der registreres et eksa-
mensforsøg.«

Ordlyden er forskellig fra in-
stitut til institut, men Thomas

te fingeren på hvad der gør at
så mange studerende bliver
forsinkede med deres specia-
ler.

»Det er nødvendigt at analy-
sere hvorfor de studerende bli-
ver forsinkede. Hvis det er for-
di de kun arbejder med specia-
let på deltid, skal man finde
ud af hvad det skyldes. Og hvis
det så viser sig at være på
grund af erhvervsarbejde, skal
politikerne sørge for at de stu-
derende ikke behøver arbejde i
specialeperioden, fx ved at re-
gulere i SU’en,« mener han.

Firkantet forslag
Men et ekstra tilskud i SU’en
er ikke nok, mener Lotte Rie-
necker der er leder af Akade-
misk Skrivecenter på Huma-
niora.

»Institutionen Københavns
Universitet er slet ikke parat til
at tage Helge Sander på ordet.
Så er der i hvert fald nogle ting
der skal falde på plads meget
hurtigt,« siger hun med hen-
visning til de specialeproble-
mer hun møder i sin hverdag.

»De studerende skal have de
rette forudsætninger for at det
kan lade sig gøre at skrive spe-
ciale på et halvt år. Vi møder
tit studerende der simpelthen
ikke har de metodiske og
sproglige kompetencer der
skal til for at skrive et speciale.
Hvis man sætter en tidsgrænse
ved et halvt år, er der fare for
at vejlederne vil lade specialer
der simpelthen ikke er gode
nok, slippe igennem,« siger
hun.

I dag kan specialeprocessen
trække ud fordi vejlederne ik-
ke er tilgængelige i det omfang
der er nødvendigt. Det skal
der strammes op på for at
halvårsspecialer bliver realis-
tiske. Og så vil en tidsbegræns-
ning betyde at de studerende

Af Tania Maria Johannesen

En af de ti vigtigste refor-
mer i regeringens oplæg
til en globaliseringsstrate-

gi er at få mere fart på de dan-
ske studerende. Derfor fore-
slår videnskabsministeren
blandt andet at der indføres
sanktioner over for studerende
der ikke bliver færdige med
specialet til tiden.

Men hvad betyder ‘til tiden’?
Selv om der er en udbredt
holdning på Københavns Uni-
versitet om at der skal gøres
noget for de studerende der
hænger fast i sumpen, forstår
man ikke videnskabsministe-
rens forslag.

»Det handler ikke så meget
om at skrive specialet på præ-
cis seks måneder. Det handler
om at bruge den tid der kræ-
ves for at udfylde de 30 ECTS
point et speciale skal være på,«
siger Merethe Markvard der er
souschef i studieadministratio-
nen.

De 30 ECTS point et specia-
le som udgangspunkt er nor-
meret til, svarer til et halvt års-
værk eller 20 ugers intensivt
arbejde a 42 timer. Hvis et spe-
ciale skal skrives på normeret
tid, er det derfor nødvendigt at
den studerende arbejder fuld
tid i hele perioden og ikke har
erhvervsarbejde ved siden af. 

»Hvis man fra politisk side
ønsker at lave bestemmelser,
skal der tages højde for dem
der studerer i en anden takt.
Regeringen mener jo også det
er vigtigt med erhvervserfa-
ring,« argumenterer Merethe
Markvard.

Hun får opbakning fra Bent
Vismann der er prodekan på
Det Naturvidenskabelige Fa-
kultet. Han mener at situatio-
nen er meget kompleks fordi
det stort set er umuligt at sæt-

H.C. Andersen på kinesisk
P R I S – Den kinesiske professor i nordiske sprog Shi Qine kommer i begyn-
delsen af april på visit i Danmark. Anledningen er at hun den 2. april får over-
rakt H.C. Andersen Prisen for sin oversættelse af ‘H.C. Andersens Samlede
Eventyr og Historier’. Shi Qine lægger også vejen forbi Institut for Nordiske
Studier og Sprogvidenskab hvor hun den 7. april fortæller om sit arbejde med
oversættelsen. Shi Qine har i næsten 50 år beskæftiget sig med nordisk sprog
og litteratur. Hun har blandt andet skrevet bøger om nordisk litteraturhistorie,
og hun har oversat litteratur til kinesisk fra flere nordiske sprog. Shi Qines
oversættelse udmærker sig ved både at være loyal over for forlægget og skre-
vet i et nutidigt, mundret kinesisk. 

Shi Qines besøg fredag den 7. april kl. 14.00 foregår på det ny KUA i Njalsgade i
lokale 27.0.9 med indledning af blandt andre Torben Brostrøm og Lise Bostrup.
Bagefter er der reception.

Send flere penge

PÅ  BA R R I K A D E R N E  – Den 15. marts deltog 3procent-netværket fra 
Københavns Universitet i en landsdækkende protest mod nedskæringer på 
uddannelsesområdet. Maskeret som enten Helge Sander eller Bertel Haarder
var cirka 1000 mødt op til demonstrationen på Christiansborg slotsplads.
3procent-netværket har taget navn efter størrelsen på nedskæringerne på 
Københavns Universitet de sidste ti år. 
»Vi mærker nedskæringerne ved at der bliver mindre tid til undervisning, 
færre vejledningstimer og større og større undervisningshold,« fortæller 
Pernille Skipper, der er medlem af netværket til Politiken.
Videnskabsminister Helge Sander afviser at der bliver skåret tre procent i uni-
versiteternes bevillinger år for år. Men siger samtidig til Politiken at vi ikke
kan leve med at de studerende oplever en forringelse af undervisningen. 
Han lover at der vil blive tilført flere midler til universiteterne i de kommende
år, men understreger at det er bestyrelserne der har ansvaret for at fordele
pengene så de også kommer de studerende til gode.

Dobbelt op på legater

STUDI EL EGAT  – Danske Bank fordobler i år antallet af legater til studieop-
hold i udlandet. Dermed får flere studerende fra Københavns Universitet og
andre videregående uddannelser nu mulighed for at få et legat med i baga-
gen. For at komme i betragtning skal man have gennemført de første to år af
sit studie. Man skal også kunne dokumentere at man har søgt optagelse på en
uddannelsesinstitution i udlandet, og at man er væk minimum tre måneder af
efterårssemestret 2006. Det er desuden en forudsætning at man efter udland-
sopholdet vender hjem og afslutter sin uddannelse i Danmark. Til gengæld be-
høver man ikke at være kunde hos Danske Bank. 

Læs mere om legaterne på www.danskebank.dk under ‘Danske Studielegater’.

Hvad har du gang i, Helge?

GLOBALISER INGSSTRATEGI
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Videnskabsminister Helge Sander vil begrænse
specialetiden til seks måneder. Men forslaget
har ikke bund i virkeligheden, og ansatte på
KU frygter negative konsekvenser hvis det
gennemføres



Un i v e r s i t e t s av i s e n  5  . 2 0 0 6 3

KU bryder ikke social arv
DÅ R L I G  STAT I ST I K  – På Københavns Universitet er kun hver
tredje studerende vokset op i et ikke-akademisk hjem, skriver Nord-
jyske Stiftstidende. Det samme kedelige tal gælder for Roskilde Uni-
versitetscenter, men på Aalborg Universitet har hele 86 procent af
de studerende en ikke-akademisk baggrund. Studiechef ved Køben-
havns Universitet, Jakob Lange, er godt klar over problematikken.
Han holder derfor møder med studievejlederne på gymnasierne for
bedre at fat i de unge fra ikke-akademiske hjem.

Harboe, der er pædagogisk
konsulent på fakultetet, forkla-
rer at det var helt nødvendigt
med generelle stramninger.

»Der har manglet konse-
kvens i systemet. Jeg synes det
er decideret uetisk at lade stu-
derende sidde med specialet i
op til 12-14 år som vi har set
det. Det er jo menneskeskæb-
ner det handler om,« siger
han.

I forbindelse med stram-
ningerne bliver der indført
specialekontrakter på fakulte-
tet, men tiltaget er endnu så
nyt at der ikke er evalueret på
erfaringerne. Thomas Harboe
mener som flere af sine kolle-
ger andre steder på universite-
tet at forudsætningen for at
skrive speciale på seks måne-
der er at man studerer fuld tid.

På den relativt nye uddan-
nelse Folkesundhedsvidenskab
er der indtil videre uddannet
50 kandidater. Over halvdelen
har gennemført studiet på nor-
meret tid, resten er kommet
umiddelbart efter.

»Vi har forsøgt at skabe en
kultur hvor man bliver færdig
til tiden, og det er blevet en
succes, blandt andet fordi der
er stor efterspørgsel efter vo-
res kandidater så de studeren-
de har et incitament til at blive
hurtigt færdige,« fortæller stu-

dieleder Lisbeth E. Knudsen.
Trods succesen er hun be-

kymret for tonen i videnskabs-
ministerens forslag.

»Det der bekymrer mig i de
udmeldinger jeg har hørt, er at
specialerne ikke skal være så
fordybede, og det vil jo betyde
at vi får ringere kandidater.
Det er helt nødvendigt med
nogle strukturer så vi kan fast-
holde det faglige niveau,« si-
ger hun.

Flere kompetencekurser
På Humaniora bekymrer de sig
også om fagligheden.

»Halvårsspecialer kan hur-
tigt komme til at gå ud over
kvaliteten fordi de studerende
bliver for pressede. Men ‘kvali-
tet’ er jo ikke et ord man hører
fra videnskabsministeren. Det
hele handler om økonomi,«
mener skrivekonsulent Peter
Stray Jørgensen.

Han deler ministerens hold-
ning om at der skal strammes
op på specialerne, men tror ik-
ke på det forslag der ligger nu.
På Humaniora har specialekul-
turen allerede flyttet sig meget
de seneste år uden politisk
indblanding.

»De fleste studerende vi ta-
ler med har en forventning om
at det ikke skal tage mere end
et år og helst ikke mere end et

halvt at skrive specialet,« for-
tæller hans kollega Lotte Rie-
necker. 

Men på trods af holdnings-
ændringen er antallet af stude-
rende der henvender sig til
skrivecenteret fordi de er gået
i stå, uændret. Lotte Rienecker
mener at det er helt centralt at
de studerende bliver bedre
rustede til at skrive speciale og
så gerne den amerikanske mo-
del med en række supplerende
centre og ressourcepersoner
indført i Danmark.

»Der burde være metode-
kurser, argumentationskurser,
informationssøgningskurser,
skrivekurser og en masse an-
dre tilbud til de studerende.
Når man politisk gerne vil ha-
ve det brede optag på universi-
teterne, skal der ydes mere
massiv hjælp så det også bliver
sandsynligt at de mange stu-
derende kan komme gennem
studierne,« forklarer hun.

»Det er fint nok at have et
udgangspunkt der hedder at
specialet skal skrives på
mellem seks måneder og et år.
Men man er nødt til at være
opmærksom på alle de fakto-
rer der spiller ind, og som gør
det svært at lave et halvt års-
værk på et halvt år.«

tmjo@adm.ku.dk

40 vil være dekaner
L E D E L S E  – Ikke færre end 40 personer har søgt de seks ledige stillinger
som dekaner på Københavns Universitet. Mest ombejlet er lederstillingen
på Det Naturvidenskabelige Fakultet der har 15 ansøgere. De seks nye
dekaner skal stå i spidsen for hver deres fakultet, men skal samtidig i sel-
skab med rektor Ralf Hemmingsen og prorektor Lykke Friis udgøre Kø-
benhavns Universitets ledelsesteam. Af de 40 ansøgere til dekanstillinger-
ne er halvdelen i forvejen ansat på Københavns Universitet mens resten
kommer fra andre forskningsinstitutioner og det private erhvervsliv.

MINISTERSTORM – Kritikken hagler ned over videnskabsminister Helge Sander efter hans forslag

om at tvinge specialetiden ned på et halvt år.

Uddannelser på
normeret tid
M E R E  FA RT  PÅ  –  Regeringen
fremlagde i sidste uge sit oplæg til
en globaliseringsstrategi. Et af de
overordnede mål er at der skal mere
fart på danske studerende så fremti-
dens kandidater som hovedregel ik-
ke er ældre end 25 år.

Regeringen foreslår i den forbin-
delse en række tiltag der skal være
med til at forkorte studietiden, her-
under blandt andet at overgangen
fra ungdomsuddannelse til universi-
tet skal være blidere; SU-reglerne
skal ændres for at mindske forsin-
kelser, fx ved at indføre tillæg der
kun udbetales ved fremdrift i stu-
diet; der skal være bedre mulighe-
der for hurtig reeksamen; og der
skal indføres tidsfrister for specialer,
så det gælder som et eksamensfor-
søg hvis studerende bruger mere
end et halvt år.

Desuden foreslår regeringen at
gennemførselstiden skal indgå i uni-
versiteternes udviklingskontrakter,
og at taxameterbevillingerne skal
reguleres så universiteterne opnår
en særlig præmie for studerende der
gennemfører på normeret tid.

Af Tania Maria Johannesen

Kvalitet er et gennemgående tema i
regeringens oplæg til en globalise-
ringsstrategi. Bedre uddannelser og

bedre forskning skal sikre en dynamisk
udvikling i samfundet. 

Incitamentet til forbedringer kommer
til at ligge i basisbevillingerne. Fra 1. au-
gust 2008 vil bevillingerne blive tildelt på
baggrund af de mål for forskning, videns-
spredning og uddannelse der er opstillet i
udviklingskontrakterne.

»Universiteter der gør det godt, skal
belønnes. Dårlig kvalitet skal have konse-
kvenser,« sagde Anders Fogh Rasmussen
da han præsenterede strategien på et
pressemøde.

Kandidater til samfundet
På uddannelsesområdet lægger regering-
en først og fremmest op til at de danske
universiteter skal leve op til internationa-
le standarder. Det gør kvalitetssikringen
ikke i dag, og derfor skal uddannelserne
fremover godkendes af et eksternt akkre-
diteringsorgan.

Derudover skal uddannelserne tilpas-
ses behovene i samfundet. Det skal
blandt andet ske ved at indføre obligato-
risk dialog med aftagere til kandidater
fra alle fagområdet, og ved at give uni-
versiteterne større frihed til at oprette og
nedlægge uddannelser. På kandidatdelen
skal der etableres eliteuddannelser for
særligt talentfulde unge, og endelig skal
bacheloruddannelsen fungere som et af-
rundet forløb der sigter mod arbejdsmar-
kedet.

Forskning i fokus
Forskningen skal også målrettes mere di-
rekte mod samfundet, fx ved salg af pa-
tenter og samarbejde med eksterne part-
nere, og det vil få betydning for forde-
lingen af basismidler i hvor høj grad
forskningen når uden for universitets mu-
re.

Regeringen lægger stor vægt på at
forskningsområdet skal opprioriteres.
Derfor ligger det også i strategien at an-
tallet af ph.d.-stipendier og erhvervs-
ph.d.er skal fordobles, og at universite-
terne skal have mulighed for at tiltrække
særligt dygtige forskere ved at anvende
lønnen mere fleksibelt og målrettet end i
dag.

tmjo@adm.ku.dk

Universiteter i
verdensklasse
Universitetsuddannelser af 
høj kvalitet og forskning i
verdensklasse skal være med
til at sikre Danmark i fremti-
dens globaliserede samfund
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KU DERUDE

KROPSNÆRT – På Makroskopisk Samling - populært kaldet Spotsalen - kan de studerende få overblik

over kroppens nerver, sener og muskler. Via et sindrigt system af knappenåle lærer de på den måde alle

de mange tusinde medicinske betegnelser der beskriver menneskets anatomi.

Af Kristian Elkjær Kris-
tensen og Lise K. Lauridsen

E n arm bliver forsigtigt
undersøgt af tre stude-
rende med blå plastic-

handsker.
Og det er ikke bare en mo-

del de studerende undersøger.
Den underjordiske studiesal
på Panum, også kaldet våd-
præparatsamlingen, består
nemlig af kropsdele fra men-
nesker der er sorteret i store
kar med sprit. Her kan de me-
dicinstuderende finde uvur-
derlig viden om kroppens op-
bygning.

»Du vil aldrig kunne lave det
samme i plastic,« fortæller 
Jørgen Tranum-Jensen der er
lektor på Medicinsk Anato-
misk Institut. Med et skarpt
snit er huden taget af nogle af
kropsdelene, så muskelhæfter,
sener og blodårer kan studeres
i detaljer. Ved første syn kan
det virke lidt makabert, men
de studerendes respektfulde
stemning bortfejer hastigt en-
hver ubehagelig tanke. 

De fleste studerende i salen
er på tredje semester, og de
medgiver at det godt kunne
være lidt underligt de første
gange de sad med en menne-

skearm mellem hænderne.
Imidlertid får deres faglige en-
gagement dem til at håndtere
præparaterne, som kropsdele-
ne kaldes, meget nænsomt og
naturligt.

»Det vi må huske, er at 
præparaterne tidligere har væ-
ret nogle elskelige, gavmilde
mennesker der har givet os
den store gave at vi må studere
deres kroppe efter de er dø-
de,« siger Jørgen Tranum-Jen-
sen. 

Liv i studiesalen
I stueetagen findes den anden
del af Panums helt unikke

præparatsamling: Makrosko-
pisk Samling.

I en sal fyldt med glasmont-
rer kan de særligt indviede
studere alt fra de tidligste fos-
terstadier til de inderste krin-
kelkroge i hjernen.

De menneskelige præpara-
ter er lukket inde i store glas
hvor de mest interessante ste-
der er markeret med kulørte
nåle.

Al den død ser ikke ud til at
genere de studerende. 

De tilbringer gerne deres fri-
tid her i salen, for om tre måne-
der skal de kunne menneskets
anatomi til fingerspidserne. 

Veronica og Gry, der går på
tredje semester, skal for anden
gang op til medicinernes be-
rygtede anatomieksamen.

De har kun nået arme, skul-
dre og hjerne indtil videre, så
der er nok at se til. På Makro-
skopisk Samling kan de få styr
på kroppens forskellige nerver,
arterier og muskler ved hjælp
af de små farvede knappenåle
der sidder fast i kropsdelene i
glasmontrerne.

»Første gang man kommer
herind, er det lidt voldsomt,
men nu sidder vi nærmest og
spiser vores madpakker her, og
samlingen er helt uundværlig i

forhold til at lære de mange
nerver, muskler og arteriers
navne,« fortæller pigerne der
på grund af de mange latinske
betegnelser som medicinerne
bruger, får forøget deres ord-
forråd med mange tusinde ord
hvis de vel at mærke består ek-
samen.

kek@adm.ku.dk &

likl@adm.ku.dk

Vil man se hele Panumbygningen hvor det meste af
Sundhedsvidenskab bor, skal man bruge mange,
mange timer og berede sig på en meget lang gåtur.

Derfor smider Deres to udsendte fra KU DERUDE kortet
over bord og lader næserne drive os rundt i de kilometer-
lange gange i 70’er byggeriet på Blegdamsvej. Stedets ind-
fødte viser sig at være venligtsindede. I Panums sagnom-
spundne kælder støder vi på noget så eksotisk som tandlæ-
gernes fredagsbar hvor fadølshanerne åbnes hver fredag.

Resten af ugen er baren fyldt med hvidkitlede studerende
der læser lektier og sludrer inden de drager mod tandklinik-
kerne ovenpå for at bore og reparere tænder på de tusindvis
af ventende patienter der hver dag besøger Tandlægeskolen.

Videre nede ad gangene finder vi brede transportkorrido-
rer, auditorier og masser af studerende. Kun med nød og
næppe undgår vi at blive suget ind til en forelæsning i medi-
cinsk mikrobiologi.

En af stammens ældste fører os ind i medicinernes aller-

helligste gemakker – de anatomiske studiesale – hvor offent-
ligheden normalt ikke må komme.

Oppe i lyset igen lærer vi om hvad sparetiderne på Sund-
hedsvidenskab betyder for især det lille tværvidenskabelige
studium Folkesundhedsvidenskab. Vi møder medicinstude-
rende der sælger deres kroppe til videnskaben og tager på vi-
sit hos nogle af Panums håndværkere.

Liv og død i studiesalene
De medicinstuderende har brug for donationer fra rigtig levende 
mennesker for at kunne forstå anatomiens detaljer. KU Derude fik lov
lov at kigge ind i medicinernes sagnomspundne studiesamlinger

Turen går til Sund

Fakta om Sund
Uddannelserne
• Medicin
• Odontologi
• Folkesundhedsvidenskab
• Humanbiologi
• Medicin og teknologi (sammen med DTU)
• Nanoteknologi (sammen med Det Naturvidenskabelige

Fakultet.
• Molekylær biomedicin (sammen med Det Naturviden-

skabelige Fakultet
• Master of Public Health
• Master of International Health

Nøgletal 
• Studerende 4000
• Optag om året 850
• Ph.d.-studerende 470
• Ph.d. grader om året 100
• Medarbejdere 1800
• årsværk 1000
• Basisbevilling til forskning 250 mio. kr.
• Eksterne midler til forskning 200 mio. kr.
• Samlet omsætning 1 milliard kr.

Antal optagne i 2005
• Lægeuddannelsen: 527
• Tandlæge: 107
• Tandplejer: 68
• Folkesundhedsvidenskab: 64
• KU i alt: 5273

Karakterer
• Sund står for det højeste karaktergennemsnit hos de

optagne på KU. I 2005 var gennemsnittet 9,7. 
• Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere der har

hjemme på Panum, men ikke hører under Sund, har
med 8,1 det laveste gennemsnit.

• På hele KU var gennemsnittet 9,0.

KU Derude
Københavns Universitet har en rig fauna af institutter, centre, fag og fakulteter fyldt med vadesteder hvor

sære eksistenser og vilde ideer kan spire. Universitetsavisen har fundet travestøvlerne og kompasset frem for

at gå tættere på KU’s uudforskede krinkelkroge. Turen har ført os omkring Teologi og Samfundsvidenskab,

og i dette nummer er vi havnet på Sundhedsvidenskab hvor vi foretager et nærstudium af befolkningen på

Panuminstituttet. I de næste numre besøger KU Derude Naturvidenskab, Jura og Humaniora.

Hvis du har en god ide fra universitetets underskov, så skriv til uni-avis@adm.ku.dk



Dorthe der går på tiende se-
mester, sidder og tegner en
over- og undermund med syv
tænder i alt. 

Det er et proteseforslag til
en patient hun er i gang med
at behandle. Også den afslut-
tende eksamen til sommer er
yderst praktisk.

»Vi får en patient ind på den
odontologiske klinik som vi så
har fire timer til at behandle,«
forklarer Dorthe.

De tandlægestuderende har
fælles undervisning med me-
dicinerne det første år, men el-
lers har de ikke så meget med
hinanden at gøre. En del medi-
cinere benytter sig dog af
odontologernes kaffeautomat i
baglokalet til fredagsbaren.

»Vi holder os mest i den her
ende af bygningen hvor vi har

vores fredagsbar og vores
undervisning,« forklarer en
anden 10. semester studeren-
de ved bordet.

Heller ikke de studerende
på Skolen for Klinikassistenter
og Tandplejer ser man meget
til i hverdagen hvilket kan un-
dre de tandlægestuderende
der hænger ud i fredagsbaren
denne mandag formiddag.

»Desværre, for det er jo
mennesker vi har meget med
at gøre når vi er færdige, men
vi har ikke pauser samtidig, så
det gør det svært at ses med
dem til hverdag,« siger Kasper
der også går på 10. semester.

likl@adm.ku.dk

bejde jo meget af samarbejdet
med klinikassistenter og tand-
plejere, og der ville det da væ-
re en fordel at have prøvet at
arbejde mere sammen,« siger
studerende Kasper Boel Thom-
sen der er formand for Odon-
tologisk Forening. Han peger
på at tvillingeuddannelserne i
Århus har et langt mere ud-
bygget samarbejde med klinik-
assistenter og tandplejere.

Toget er kørt
Institutleder på Odontologi
Nils-Erik Fiehn havde også
meget gerne set et tættere
samarbejde mellem tandlæge-

og tandplejeruddannelserne.
Han forklarer at en del af pro-
blemet med samarbejdet
mellem de to uddannelser er
de økonomiske forhold.

Tandlægeskolen og SKT har
dog i fællesskab forsøgt at ud-
bygge samarbejdet for godt to
år siden ved at lave et forslag
til fælles uddannelser, blandt
andet ved at indføre team-
undervisning.

Men ideen blev afvist af mi-
nisteriet efter udtalelse fra
Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsens argu-
menter gik på at akademise-
ring af tandplejeruddannelsen

er imod styrelsens grundprin-
cip om at tandpleje skal være
så billigt som muligt for bor-
gerne. Desuden mente Sund-
hedsstyrelsen at teamuddan-
nelse hørte til under efterud-
dannelse.

»Når sådan et forslag bliver
afvist totalt fra myndigheder-
nes side, er det ikke muligt at
gennemføre sådan en plan,«
siger Nils-Erik Fiehn og tilføjer
at med den øgede akademise-
ring af tandlægeuddannelsen
er det blevet endnu sværere at
se et samarbejde mellem de be-
slægtede uddannelser for sig.

likl@adm.ku.dk
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Af Lise K. Lauridsen

Nå Knud. Nu ikke mere
snak,« lyder det gemyt-
ligt fra tandlægestude-

rende Jesper Juul Nielsen der
sammen med sin medstude-
rende Trine Wichman er ved at
lave en voksmodel til en prote-
se.

Tonen er lun mellem de to
studerende og den pensione-
rede sømand i tandlægestolen,
men de har også allerede til-
bragt mere end 12 timer sam-
men i tandlægeklinikken på
anden sal i Panum-bygningen.

»Nu sætter vi den her op i
ganen, og så skal du tygge
sammen,« lyder det professio-
nelt fra Trine Wichmann.

Der arbejdes møjsommeligt
med voks, skalpel og bunsen-

brændere for at skabe en pro-
tese der passer perfekt til
Knuds gummer. At lave en
tandprotese tager 12 gange to
timer for de studerende. Til
gengæld sparer Knud mange
tusind kroner. 

»For mig er det lige så
skræmmende at gå til tandlæ-
gen som at komme her, men
jeg er da efterhånden blevet
mere tryg ved det,« fortæller
Knud inden han læser videre i
sin bog.

Der er patienter i fem af de
otte stole i det åbne klinikland-
skab. De studerende arbejder
sammen to og to med at lave
proteseforslag af rødt og grønt
voks til patienterne mens en
uddannet tandlæge kigger
dem over skulderen.

»Det her er et af hyggefage-

ne fordi der er så mange pau-
ser hvor man kan få snakket
lidt sammen. Når vi laver an-
dre behandlinger, står vi jo
med en masse ting inde i mun-
den på patienten og har for det
meste for travlt til at snakke,«
fortæller Jesper Juul Nielsen.

I klinikken ved siden af har
klinikassistenterne og tand-
plejerne deres gang. Patienter-
ne i det første afsnit af klinik-
ken er gabende dukkehoveder
i menneskestørrelse. De lyse-
røde plasthoveder sidder fast
på en metalstang. En i hver
tandlægestol. Plasticpatienter-
ne bliver brugt af klinikassis-
tenterne til at øve sig på inden
de får patienter af kød og blod,
fortæller en venlig hvidkitlet
dame. 

Længere henne ad gangen

er der rigtige, levende patien-
ter i stolene, men herinde ud-
føres kun tandrensninger og
forebyggende undersøgelser.

Odontologisk fredagsbar
Med sine otte receptioner og
mere end 1.000 patienter om
dagen bliver den nordlige en-
de af Panum-byningen hver
dag forvandlet til Danmarks
største tandlægeklinik. 

De studerende på Tandlæge-
skolen - eller Odontologi som
det også kaldes - har dermed
direkte adgang til den praktis-
ke træning næsten hver dag
fra fjerde til tiende semester.

I kælderen under Tandlæge-
skolen ligger Odontologisk
Forenings fredagsbar. Her er
fyldt med hvide kitler, træsko
og tandbørster.

Af Lise K. Lauridsen

Når der suges, bores og
laves fyldninger i Pa-
numbygningens mange

tandlægeklinikker, foregår det
enten på Tandlægeskolen eller
Skolen for Klinikassistenter og
Tandplejere (SKT).

Ude på landets tusindvis af
tandlægeklinikker er klinikas-
sistenter, tandplejere og tand-
læger en uundværlig del af
hinandens dagligdag, men i
Panumbygningens mere 223
tandlægestole er der en klar
opdeling af uddannelserne.

Klinikassistent og tandplejer

er nemlig kortere videregåen-
de uddannelse på to-tre år
som i dag hører under Under-
visningsministeriet. Den fem-
årige tandlægeuddannelse der
er forskningsbaseret, hører
derimod under Videnskabsmi-
nisteriet.

Det burde i sig selv ikke væ-
re den store forhindring for et
samarbejde mellem uddan-
nelser der både fysisk og fag-
ligt har meget med hinanden
at gøre, men det er det. 

»Der er ingen tvivl om at vi
meget gerne vil have mere
samarbejde. Når vi er færdige
på studiet afhænger vores ar-

TANDKLINIKKEN – De tandlægestuderende behandler med opsyn fra uddannede tandlæger mere

end 1000 patienter om dagen i de 223 tandlægestole. Her er det den pensionerede sømand, Knud, der er

ved at få lavet tandproteser.

Danmarks 
største 
tandlægeklinik

»

Hvide kitler, pirrende borelyde og i
hundredvis af ventende patienter 
præger den nordlige del af Panum
hvor der uddannes tandlæger, 
tandplejere og klinikassistenter 

Huller i samarbejdet Tandlægerne 
på KU

Tandlægehøjskolen flyttede

ind i Panumbygningen i

1986 og blev en del af Kø-

benhavns Universitet i 1992.

Tandlægeskolen eller Odon-

tologisk Institut har cirka

1.000 patienter om dagen.

Odontologi ligger side om

side med Skolen for Klini-

kassistenter og Tandplejere

(SKT) der flyttede med ind

på Panum i 1986, men har

haft relativ selvstændig sta-

tus da skolen hører under

Undervisningsministeriet.

SKT hører ikke længere

under Det Sundhedsviden-

skabelige Fakultet, men di-

rekte under rektor. SKT be-

handler mellem 100-150 pa-

tienter om dagen.

Tandlæger, tandplejere og klinikassistenter arbejder tæt sammen, men først når 
de er færdige på studiet. Økonomi og manglende accept fra myndighedernes side
har hindret samarbejde mellem uddannelserne der bor dør om dør på Panum

Om tandlæger
Danmark har knap 5000 praktiserende tandlæger

53 % er klinikejere

25 % er ansat i den kommunale tandpleje

18 % er ansat i private klinikker

3 procent underviser på tandlægeskoler

Fra udgivelsen Sund Viden fra informationsafdelingen på Sundhedsvidenskab
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Af Kristian Elkjær Kristensen

Chokerede briter var i
sidste uge vidner til at
et medicinsk forsøg gik

helt galt. Otte forsøgspersoner
indtog et nyt muligt gigtpræ-
parat for at teste om der var bi-
virkninger ved stoffet. 

Forsøget viste bivirkninger
så alvorlige at det nær havde
kostet alle deltagerne livet.
Fire ud af seks meldes i be-
dring mens de to sidste stadig

er i en kritisk tilstand. Man
ved ikke hvad der gik galt,
men der er gisninger fremme
om at urenheder i præparatet
eller en alt for høj dosis har
fremprovokeret en allergisk
reaktion. Kun de to som mod-
tog placebomedicin undgik
den smertefulde reaktion.

To studerende fra Panum In-
stituttet som ofte har lagt krop
til videnskabelige forsøg, ken-
der ikke til lignende sager fra
den danske forskningsverden.

Og de vil aldrig selv udsætte
sig for en lignende risiko.

»Selv om jeg har deltaget i
mange andre typer forsøg, vil
jeg aldrig være med til at prø-
ve medicin af,« siger Morten
Noack kort til Universitetsavi-
sen.

»Man kunne mene det var
harmløst at teste nye stoffer
når de har været igennem dy-
reforsøg, men det var det så ik-
ke alligevel i dette tilfælde,«
tilføjer han.
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Af Kristian Elkjær Kristensen

Nogle arbejder på café el-
ler er receptionister for
at supplere SU’en. Men

Kirstine og Mortens studiejob
er at være forsøgskaniner.

Mange eksperimenter inden
for sundhedsvidenskaben kræ-
ver velvillige forsøgspersoners
deltagelse. Derfor kan man al-
tid i medicinernes studenter-
blad, MOK, og på Panums op-
slagstavler finde efterlysninger
af folk der vil lægge krop til
mere eller mindre smertefulde
forsøg. Honorarerne ligger ty-
pisk fra 400 kr. og opefter hvil-
ket plejer at kunne lokke de
fattige studenter til.

Kirstine har ofte lagt hofte-
skål til knoglemarvsforskning.

Ved at bore ind gennem ryg-
gen og hoften med en syle-
agtig kanyle har læger taget
små bidder ud af marven i Kir-
stines hofteknogle.

»Det gør ikke så ondt, og
knoglemarven gendannes jo,«
siger hun.

Andre siger dog at udtag-
ning af knoglemarv er noget af
det mest smertefulde selv om
det foregår under lokalbedø-
velse. Kirstine har kun delta-
get i knoglemarvsforsøg, men
til gengæld er hendes hofte
blevet piercet i alt 10-12 gange
i tre forskellige forsøg, fortæl-
ler hun.

Hendes studiekammerat
Morten har medvirket i fem
forsøg. Han fik engang sprøjtet
proteiner fra en bakterie ind i

blodet – efter et halvt døgns fa-
ste – fordi nogle fysiologer vil-
le undersøge immunresponset.
På de to gange tolv timer for-
søget varede, fik han udtaget
fire muskelbiopsier fra hvert
lår og otte fra mavens fedtvæv.
Et par uger efter blev hele for-
søget gentaget, hvorfor Mor-
ten vænnede sig til at betragte
sin krop som en nålepude.

Fed kost
En anden gang skulle Morten
spise fed kost. I en hel måned
bestod 60 procent af hans kost
af fedt.

»Det var lidt svært at køre
ned. Normalt smager røget ma-
krel på rugbrød jo godt, men
200 gram makrel uden rugbrød
eller andet er lidt for meget.«

Derfor lærte Morten også
nogle nye madopskrifter, fx
kunne en ‘smuldredej’ af 50
gram margarine og en spise-
skefuld mel sagtens bruges til
en tærte med fyld af ost, løg og
creme fraiche pyntet med en
cherrytomat.

I hele perioden blev det ene
ben trænet intensivt mens det
andet skulle være inaktivt, og
som om det ikke var nok, fik
han også her udtaget biopsier
fra lårenes muskler. Fordi ka-
lorieindtaget nøje var afstemt

efter hans normale indtag, tog
han ikke på.

Efter nogen overtalelse la-
der Morten bukserne falde 
så vi kan se arrene fra otte
muskelbiopsier – i hvert lår,
vel at mærke. Vi får også lov 
at se de lilla mærker fra de 
otte fedtbiopsier der pryder
hans maveskind lige under
navlen.

Gør det for pengene
De to forsøgskaniner mener
begge at det er godt at kunne

gøre gavn i medicinsk forsk-
ning. Men samtidig er de dog
også enige om at de ikke ville
gøre det hvis de ikke fik penge
for det.

Morten har i alt fået 20.000
kr. ud af forsøgene mens Kir-
stines forsøg giver mellem 400
og 1.000 kr. pr. gang. Til gen-
gæld har hun overstået det på
en halv time.

Ingen af de to har været ner-
vøse for om forsøgene kunne
skade dem. »Forskerne og la-
boranterne har jo vidst hvad

De menneskelige
forsøgskaniner

De studerer for at få lov at hjælpe syge mennesker.
Men allerede nu bidrager de ved at lægge krop til
videnskabelige forsøg

NÅLEPUDE – »Jeg har ikke lyst til at være med i flere forsøg. Det tærer jo også på ens fribeløb, så

man skal passe på at det ikke går ud over SU’en,« siger Morten der har tjent 20.000 kr. ved at være for-

søgsperson. Her viser han arrene fra muskelbiopsierne.

URINRØR
»Raske mandlige forsøgspersoner over 18 år søges til anlæggelse af

intermitterende blærekateter af erfarne sygeplejersker 4 gange over

en 2 ugers periode.«

Fra annonce i medicinernes studenterblad MOK, 8. marts 2006.

Medicinere takker nej til medicin

Et medicinsk forsøg i Storbritannien i sidste uge 
kunne have kostet de frivillige forsøgspersoner livet.
KU’s medicinstuderende vil af samme årsag ikke
medvirke i afprøvning af ny medicin

Kirstine Fabritius vil heller
ikke indtage ukendt medicin i
videnskabens tjeneste.

»Jeg deltager kun i forsøg
hvor stoffer og procedurer i
forvejen er afprøvet på patien-
ter,« siger hun og refererer til
de mange knoglemarvsprøver
hun har doneret. Der er hun i
henhold til reglerne blevet ty-
deligt oplyst om risikoen for
infektioner som kan føre til al-
vorlige sygdomme. Men Kirsti-
ne Fabritius følte sig helt tryg

fordi indgrebet blev foretaget
af læger der havde udført det
mange gange før.

Kalkuleret risiko
Det er altså ikke helt tilfældigt
når de ikke selv har været ud-
sat for forsøg der er kørt af
sporet. Og at de medicinstude-
rende vurderer afprøvning af
medicin som særlig risikabel,
understreges af at Morten No-
ack og Kirstine Fabritius fak-
tisk slet ikke kender nogen der
har afprøvet ny medicin på
egen krop.

»Man kan sige at når man
deltager som forsøgsperson,
deltager man med en kalkule-
ret risiko. Man skal være be-
vidst om de bivirkninger en
behandling kan have. Jeg har
trukket den grænse at jeg al-
drig vil være med til at prøve
medicin af,« siger Morten No-
ack der dog ikke har noget

problem ved at deltage i andre
videnskabelige forsøg.

En gang fik han en ind-
sprøjtning med et protein fra
en bakterie, men eftersom
stoffet tidligere var anvendt i
mange andre forsøg, var han
ikke testperson for hvordan
stoffet virkede.

Morten Noack fik feber og
influenzasymptomer, men da
lægerne havde fortalt ham det
på forhånd, var han ikke spor
nervøs. 

Når man benytter menne-
sker i sine forsøg, skal forsøgs-
personerne informeres om
samtlige mulige bivirkninger
og om deres ret til at afbryde
forsøget til hver en tid. Morten
Noack og Kirstine Fabritius der
har deltaget i henholdsvis fem
og tre fysiologiske forsøg af
varierende omfang, fortæller
at de hver gang er blevet me-
get grundigt informeret om ri-
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19.-21. april 2006

Europas udvikling i det 21. århundrede er tæt forbundet med
den nære historiske fortid. Her har Tyskland mere end nogen
anden nation sat et stort præg på Europa og den øvrige verden
– med to verdenskrige, nazismen, holocaust og to tyske stater,
der kløvede kontinentet i to uforsonlige magtblokke under den
kolde krig.

Vil man forstå de forandringsprocesser, som Europa står over for
i dag, må man se på Tysklands historiske rolle.

Temaet for symposiet er:
Tysklands centrale placering i og store betydning for de senere
års politiske visioner og udviklinger i Europa.

Blandt oplægsholderne er:

• Uffe Østergård, Dansk Institut for Internationale Studier
• Per Øhrgaard, Copenhagen Business School
• Michael Harbsmeier, Roskilde Universitetscenter
• Karl Christian Lammers, Københavns Universitet
• Joachim Lund, Copenhagen Business School

Læs mere om program, tid og sted på:
www.engerom.ku.dk/forskning/konferencer/
Symposium_Tyskland_og_Europa/

Arrangør: Satsningsområdet Europa i forandring

Tyskland og Europa i det
20. århundrede
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Af Lise K. Lauridsen

Allerede da uddannelsen
i Folkesundhedsviden-
skab blev oprettet i

1998, var der problemer. Kø-
benhavns Universitet kunne
ikke finde penge til den nye
uddannelse på budgettet. De
58 studerende der var optaget
i 1998, måtte vente til februar
1999 med at starte på den nye
tværfaglige uddannelse.

KU fandt i sidste øjeblik de
fornødne midler på kistebun-
den, så den prestigefyldte ud-
dannelse kunne starte med et
halvt års forsinkelse. Den dag i
dag har Folkesundhed stadig
ondt i økonomien. Ikke fordi
de ikke kan få de studerende
til at bestå eller fordi de bru-
ger for mange penge, men for-
di deres fakultet – Sundheds-
videnskab – har skullet spare. 

I år har Sundhedsvidenskab
28 millioner kroner mindre
end beregnet, og selv om ned-
skæringerne er blevet ligeligt
fordelt, så mener de ansatte og
studerende på Folkesundhed
at de bliver ekstra hårdt ramt
på grund en forældet måde at
fordele penge på.

Konsekvenserne for den
unge uddannelse er at de an-
satte må løbe hurtigere, og de
studerende får mindre under-
visning og dårligere service. 

Institutleder Erik Lykke Mor-
tensen fortæller at Folkesund-
hed på et år har reduceret sta-
ben af fastansat videnskabeligt
personale (VIP) med næsten
en femtedel på grund af stil-
lingsstop og fyringer. Også i ad-
ministrationen (TAP) er seks
stillinger blevet skåret væk.

»Undervisningen kan vare-
tages af deltidsansatte lærere,
men de administrative opga-
ver må de tilbageblevne kræf-
ter prøve at presse ind, ellers
ligger de uløste hen. Og det
kan være ret katastrofalt fx ik-
ke at få lavet regnskaber i ti-
de,« fortæller Erik Lykke Mor-
tensen.

Manglen på fastansat viden-
skabeligt personale gør at in-
stituttets forskningsproduk-
tion bliver mindre, og selv om
undervisere der kommer ude-
fra, har meget godt at byde på,
så går det alligevel ud over
kvaliteten af undervisningen,
mener institutlederen.

De studerende på Folke-
sundhed er enige. 

»Når vi får så mange ekster-
ne undervisere, ryger kontinu-
iteten fordi mange af undervi-
serne ikke har det helt store
kendskab til vores uddan-
nelse,« siger Karen Meier Ras-
mussen der går på ottende se-
mester og er medlem af stu-
dienævnet. Hun påpeger at
mindre undervisning betyder
mindre faglig sparring mellem
de studerende og derfor min-
dre socialt samvær.

Urimelig fordeling
De økonomiske problemer fik i
januar instituttets professorer
til at sende et åbent brev til fa-
kultetets ledelse.

»Medarbejderne ved IFSV
(Institut for Folkesundheds-
videnskab) finder at de på 
Fakultetets nyligt vedtagne be-
sparelser på budget 2006 ud-
trykker en fortsat ganske uri-
melig skævfordeling og be-
skæring af ressourcerne ved
fakultetet til klar ugunst for
IFSV.(...) Vi anmoder derfor
dekanatet om at afbøde de
værste konsekvenser.«

Dekanatet var forstående,
men der blev ikke ændret på
budgettet. 

Dekan Ulla Wewer ved godt
at besparelserne er gået hårdt
ud over Folkesundhedsviden-
skab, men hun understreger at
der faktisk er blevet skåret
mindre ned på IFSV end andre
steder. 

Og selv om fakultetet gerne
vil lave om på den historiske
skæve fordeling af pengene, 
så er det ikke noget der kan gø-
res fra år til år, forklarer hun.

»I øjeblikket er ti procent af

de havde med at gøre,« siger
de samstemmende.

Der er dog forsøg de ikke
har lyst til at medvirke i.

Morten vil ikke lægge knog-
lemarv til videnskaben som
Kirstine har gjort.

»Infektionsrisikoen er lidt
for stor,« mener han.

Til gengæld skal Kirstine ik-
ke nyde noget af at deltage i
samme forsøg som Morten, for
som hun siger: »Muskelbiopsi-
er giver sådan nogle grimme
ar på benene.«

Derimod er de på linje når
det gælder andre forsøg. Selv
om de godt er klar over at
mængderne er uskadelige, vil
de ikke have radioaktiv væske
ind i blodet. Begge lægger de
endvidere vægt på at stoffer og
metoder skal være kendte og
afprøvede på andre menne-
sker forud for forsøgene. Der-
for takker de også pænt nej til
afprøvning af ny medicin.

Hvervet som forsøgskanin
er ikke de to medicinstuderen-
des eneste jobs. Som medicin-
studerende har man adgang til
stillinger via de studerendes
organisation FADL som natte-
vagt hos intensivpatienter og
meget andet. Kirstine, der læ-
ser på 11. semester, har ud-
dannet sig til børneventilatør
og hjælper for tidligt fødte
børn på Rigshospitalet med at
trække vejret. Morten, der kun
er nået til tredje semester, er
vagt på de medicinstuderen-
des edb-sal.

kek@adm.ku.dk

Folkesundheden
skranter

Staben på Institut for Folke-
sundhedsvidenskab er blevet
reduceret med næsten en
femtedel det sidste år. En for-
ældet fordeling af pengene
på Sundhedsvidenskab får
skylden

de midler institutterne får, be-
regnet ud fra undervisningsak-
tivitet. Det tal skal skrues op
næste år,« siger Ulla Wewer.

Erik Lykke Mortensen og de
øvrige ansatte på Folkesund-
hed ser frem til en mere rime-
lig fordeling af pengene, men
havde gerne set at fordelingen
allerede var blevet ændret i år.

»Besparelser er altid et
spørgsmål om at prioritere. 

Instituttets medarbejdere un-
derviser rigtig meget på alle
fakultetets uddannelser, så
hvis ledelsen som lovet havde
fordelt en væsentlig større del
af pengene efter undervis-
ningsaktivitet, så havde det ik-
ke været nødvendigt for os at
skulle fyre folk,« siger han. 

likl@adm.ku.dk

sici og rettigheder, både før og
under forsøget.

Det er et krav i medicinud-
viklingen at man tester stoffet
på dyr før det må gives til
mennesker. Først når resulta-
terne herfra er rapporteret og
godkendt, må man teste det på
raske forsøgspersoner. I den
aktuelle sag fra England var
alle regler overholdt, og derfor
tyder det på sort uheld at for-
søget alligevel kunne gå så
galt.

kek@adm.ku.dk

Ny kandidatuddannelse på Sund 
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i København åbnede i 2005 for indskrivning ved den nye

sundhedsfaglige overbygningsuddannelse cand.scient.san. Uddannelsen er en to-årig kandidat-

uddannelse der retter sig mod sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter, jordemødre og andre

med en sundhedsfaglig baggrund som ønsker at tilføre deres uddannelse en videnskabelig

overbygning. Den nye kandidatuddannelse har studiestart per september 2006. 

Læs mere om cand.scient.san på www.sund.ku.dk/studieInfo

SPARETID – Nok har Folkesundhedsvidenskab fået nye fine lokaler på det nye 

Center for Sundhed og Samfund, men besparelserne på fakultetet har betydet at 

staben er blevet reduceret betydeligt de sidste par år.

F O T O :  A R K I V



Af Lise K. Lauridsen

Reagensglas, mikroskoper
og sterile handsker er
skiftet ud med drejebæn-

ke, boremaskiner og metervis
af skruenøgler i et stort lokale
på Medicinsk Fysiologisk Insti-
tut. Sindrige konstruktioner i
metal, plexiglas, små plast-
slanger og farvede ledninger
hober sig op på arbejdsborde-
ne på Finmekanisk Værksted. 

Under plakatparaden af let-
påklædte damer på væggen er
lærling Lars Hansen i gang
med at konstruere en rottela-
byrint i gennemsigtig plast.
Finmekaniker Kurt Sørensen
er ved reparere en rotterespi-
rator mens Svend Lohmann
slipper en mikroventil og ven-
ligt viser ind på kontoret ved
siden af værkstedet.

Svend kom i lære som fin-
mekaniker på Det Sundhedsvi-
denskabelige Fakultet i 1968.
Dengang lå Sundhedsviden-

skab primært i Rockefeller-
bygningen på den anden side
af Rigshospitalet. Bortset fra et
års værnepligt har Svend Loh-
mann arbejdet som finmekani-
ker på Sundhedsvidenskab li-
ge siden. 

»Det er et spændende og al-
sidigt job hvor du er din egen
lykkes smed, derfor har jeg al-
drig drømt om at få et arbejde
med treholdsskift ved en ma-
skine,« siger Svend Lohmann.

Finmekanisk værksted er
det største af tre værksteder i
Panum-bygningen. Engang var
der ti værksteder på Panum,
men universitetets håndværke-
re er så småt blevet overflødi-
ge efterhånden som produk-
tionen af forskningsudstyr er
blevet større.

»Før i tiden lavede vi det
meste selv, men i dag er der jo
masser af udstyr som det be-
dre kan betale sig at købe. På
den måde er vi nok en uddø-
ende race. Der er dog stadig

brug for os for at få forskning
og undervisning til at gå op i
en højere enhed,« mener
Svend, der snart bliver alene
på pinden når kollegaen Kurt
om kort tid går på efterløn.

Georg Gearløs-maskiner
Men Finmekanisk Værksted
har fået lov til at blive liggende
midt i forskningens smeltedi-
gel. På den måde kan forskere,
ph.d.er og laboranter smutte
ned ad gangen og tage en snak
med Svend og Kurt om hvor-
dan de kan lave lige nøjagtig
den lille dims der gør hverda-
gen nemmere eller som betyder
at et forsøg kan lade sig gøre.

»Vi laver alle de ting der ik-
ke kan købes ude i den store
verden. Udover det tager vi os
selvfølgelig af reparationer
hvis de er for dyre at få lavet
ude i byen. Men vores største
opgave er nok tilpasningen af
videnskabeligt udstyr. For når
forskerne køber videnskabe-

ligt udstyr, passer det ikke al-
tid nøjagtig til det forsøg der
skal laves. Og så laver vi det
om,« fortæller Svend.

Andre gange eksisterer det
udstyr forskeren har brug for,
slet ikke på markedet. Og her
kommer Svend og Kurts fin-
gerfærdighed og opfindsom-
hed på prøve.

»Konstruktion er nummer
ét. Det er når vi står og op-
finder og laver prøver med for-
skeren eller underviseren at
det virkelig bliver spænden-
de,« forklarer Svend mens han
viser nogle af sine små Georg
Gearløs-maskiner frem.

Et lille blåt apparat med
små vægtlodder kan måle
hvordan en muskel trækker sig
sammen. En rød plastkasse
med et plexiglaskammer der
er beregnet til at trække en
frønerve igennem, og ved
hjælp af guldelektroder kan de
studerende observere hvordan
nerver fungerer. 

Begge opfindelser bliver i
dag brugt i undervisningen af
de studerende på Panum.

Uundværligt håndværk
Henne ad gangen viser Svend
et af værkstedets større værker
frem: En sparkemaskine der
består af en opstilling med et
bilsæde monteret på. Forsøgs-
personen sidder i sædet, og via
en påsat støvle der er forbun-
det til nogle metalstænger, ud-
øves et træk til en kraftig mo-
tor.

Motoren kan indstilles til at
yde forskellig modstand på
forsøgspersonen i sædet. På
den måde kan forskeren
undersøge hvordan kroppen
forbrænder eller musklerne re-
agerer på forskellige belast-
ninger.

Lektor Flemming Dela er en
af de forskere der bruger spar-
kemaskinen. 

»Vi har et helt unikt samar-
bejde med finmekanikerne.

Det ville være så godt som
umuligt at finde håndværkere
med den samme ekspertise
ude i byen, og desuden ville
det koste en formue,« forklarer
han. 

I etagen ovenover bevæger
vi os ind i et kaos af elektriske
installationer, mikroskoper og
computere. 

»Det er et typisk fysiologila-
boratorium,« forklarer Svend. 

Postdoc Christian Mellentin
dukker op. Han er endnu en af
de forskere der har nydt godt
af Svends fingerfærdighed. En
tilretning af en ægcentrifuge
og et apparat der kan trække
mikroelektroder af glas, har
Svend blandt andet lavet til la-
boratoriet der undersøger
hvordan forskellige proteiner
fungerer.

»Hver forsker ønsker at ska-
be forsøg udfra de ideer han
har; derfor er det helt uund-
værligt at få hjælp med det
tekniske. Mange af de tekniske
løsninger værkstedet laver for
os, kan ikke købes eller bliver
uforholdsmæssigt dyre ude i
byen. Det er faktisk en af vores
styrker at vi kan lave forsøg
andre ikke kan købe sig til,« si-
ger Christian Mellentin.

Bioanalytiker Birthe Lynde-
rup der hjælper til i laboratori-
et stemmer i med ros til Svend.
Hun har blandt andet fået la-
vet et såkaldt injektionskam-
mer. 

»Når jeg skal sprøjte gene-
tisk materiale ind i et frøæg, så
er det vigtigt at ægget ligger
ordentligt, så det ikke smut-
ter,« fortæller hun og viser en
lille bakke i plexiglas frem. Ril-
lerne i bakken spidser ind mod
bunden så frøægget ligger fast. 

Og, vupti, en ny lille opfin-
delse er født af forskningsme-
kanikerne på Panum.

likl@adm.ku.dk
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KU DERUDE

Fingerfærdighed og opfindsomhed skal der til når 
finmekanikerne på Medicinsk Fysiologisk Institut giver
forskning og undervisning en hjælpende hånd
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HÅNDVÆRK

Forskningsmekanikerne

HÅNDVÆRK – Kurt Søren-

sen (til venstre), Svend Lohmann

og lærling Lars Hansen arbejder

på Finmekanisk Værksted på 

Medicinsk Fysiologisk Institut. 

I tæt samarbejde med forskerne

skaber de via deres tekniske vi-

den helt uundværlige redskaber

til forskning og undervisning. 

9000 kvadratmeter mindre
Sundhedsvidenskab råder i dag over cirka 70.000 kvm og skal gennemføre en samlet arealreduktion på cirka

9.000 kvm. inden 2011. Kravene om at skære ned på kvadratmetrene er en følge af den såkaldte SEA-ordning

(Statens Ejendoms Administration) hvor formålet er at universitetet får større bevidsthed og synlighed om-

kring arealforbrug og lejepriser. Tallene kan dog ændre sig når rektor i april kommer med en samlet areal-

plan for universitetet. 

Fra det elektroniske nyhedsbrev Panum-Posten på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
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KULTUR

Af Pia Melander Guilbert

Når teaterstykket ‘Udbud
og Efterspørgsel’ den
19. marts får premiere i

Multisalen på Institut for
Kunst- og Kulturvidenskab, er
det første gang et professionelt
teater holder forestilling på
Det Humanistiske Fakultet.
Men det er mere end det. Bag
kulisserne gemmer der sig et
større samarbejde mellem fa-
kultet og teatret Holland 
House. 

Fem studerende fra hen-
holdsvis Teatervidenskab og
Musikvidenskabeligt Institut
er kommet i praktik hos Hol-
land House i forbindelse med
opsætningen. En praktikant er
instruktørassistent, to er lyd-
praktikanter, og yderligere to
er formidlingspraktikanter.
Desuden udbyder Institut for
Kunst- og Kulturvidenskab to
kurser hvori forestillingen ind-
går.     

Universitetsavisen var med

da studerende fra de to kurser
første gang blev indbudt til at
deltage i prøverne.

Sardiner og crawl
Halvgamle, hyperallergiske Jo-
seph og unge, energiske Ruby
er begge blevet arbejdsløse.
Svigtet af efterspørgslen føler
de sig lukket ude af det virkeli-
ge liv og finder sammen i kam-
pen for at opfinde en menings-
fuld hverdag. Joseph, der
blandt andet er allergisk over
for badebukser, spilles af Tho-
mas Mørk. Tammy Øst lægger
stemme og i høj grad også
krop til Ruby, som i løbet af
stykket både skal hænge ned
fra loftet og springe ud fra et
stillads. 

»Lad os starte med de be-
rømte klokker,« råber instruk-
tøren Jacob F. Schokking. »Di-
inng Dooong« bimler det ud
over salen mens billedet af to
store kirkeklokker kastes op på
et hvidt gardin af tynde metal-
kæder. Ruby og Joseph holder

om hinanden. I løbet af den lil-
le times prøve Universitetsavi-
sen overværer, bliver super-
marked til svømmehal som
igen forvandles til en skov
uden at scenen forandres. Sce-
neskift markeres i stedet af
lydeffekter som rindende vand
i svømmehallen og blade der
rasler i skovbunden samt com-
puterbilleder der kastes op
mod det hvide metalgardin.  

Bagefter diskuterer instruk-
tøren forløbet med skuespiller-
ne.  

»Det bliver måske en lille
smule kedeligt hvis jeg skal gå
hele vejen over scenen for at
hente de sardiner,« indvender
Thomas Mørk hvilket giver an-
ledning til en længere diskus-
sion om hvor sardinerne skal
stå i supermarkedet. 

Tammy Øst vil gerne afprø-
ve svømmescenen igen. Hun
skal forestille at være en god
svømmer og formår på elegant
vis at bevæge sig crawlende op
fra gulvet og ud i det fiktive

udendørsbassin der gemmer
sig bag det hvide gardin. 

Direkte forbindelse til
omverdenen
Lise Neidel læser teaterviden-
skab og deltager i kurset ‘Tea-
terproduktion på KUA – et stu-
die af proces, performance,
billeder og lyd’. Her får de stu-
derende mulighed for at følge
tilblivelsen af forestillingen på
nært hold samt at diskutere in-
struktøren Jacob F. Schok-
kings tidligere produktioner.

»Det bliver meget mere kon-
kret når man kan komme og
følge processen,« siger Lise
Neidel som svar på hvorfor
hun har valgt at følge kurset.
»Og så er det en chance for at
gå i dybden med performance-
teater«. Lise kunne godt tænke
sig at blive anmelder og vil gø-
re stykket til udgangspunkt for
en eksamensopgave om per-
formanceteater. 

Torben Stig Hansen og Met-
te Abildgaard kommer fra Mo-

derne Kultur og følger kurset
‘Kunstinstitutioners markeds-
føring’.

»Det er fedt at have et kur-
sus som har noget at gøre med
virkeligheden,« konstaterer
Torben Stig. I deres gruppe
har de valgt at sætte fokus på
kunstinstitutioners image.
Blandt andet har de beskæfti-
get sig med økonomiske over-
vejelser og diskuteret hvordan
man får støtte fra kunststy-
relsen. Undervejs har de haft
besøg af Jacob F. Schokking og
producent på Holland House
Traudi C. Palsbøll samt en
række andre gæsteforelæsere. 

»Det har handlet meget om
modsætningen mellem den
kompromisløse kunst og kapi-
talen,« fortæller Torben Stig,
og Mette Abildgaard tilføjer at
det er dejligt at kurset er så
udadrettet, og at universitetet
åbner sig mod omverdenen. 

»Det her knytter sig direkte
til de jobmuligheder man får
når man har en uddannelse i

moderne kultur,« påpeger
hun. »Hvis man for eksempel
skal ud og være informa-
tionsarbejder, er man jo også
nødt til at have begreb om
markedsføring.« 

Mere end attraktive 
legekammerater
Det var instruktør Jacob F.
Schokking der i sin tid tog
kontakt til Det Humanistiske
Fakultet. Han kunne godt tæn-
ke sig at opføre et stykke i
Multisalen som han ved en tid-
ligere lejlighed havde lagt
mærke til, og som han syntes
rummede mange muligheder.
Samtidig ville han gerne i dia-
log med et ungt publikum. 

»Multisalen egner sig godt
til intimteater. Det er faktisk
en blackboxscene med ekstra
højt til loftet, og man kan selv
bestemme hvor man vil have
publikum,« fortæller han da
prøven er forbi.

Når et stykke som ‘Udbud og
efterspørgsel’ retter sig særligt
mod et ungt publikum, skyldes
det ifølge instruktøren at unge
mennesker endnu ikke er så
kasseopdelte i deres syn på
teatret. 

»Den type forestillinger vi
laver, krydser jo grænser
mellem lyd, billeder og skue-
spil. Det kræver at man er frisk
på en løsrevet form. Der er ik-
ke noget gennemgående plot,
og man skal selv sammenstyk-
ke det sansemæssige flow,«
understreger Schokking der
håber at ‘Udbud og Efterspørg-
sel’ vil bane vej for flere pro-
jekter med universitetet.

Den mulighed er institutle-
der på Teatervidenskab, Stig
Jarl, også åben overfor.

»Med det nye KUA fik vi en
sal som vi fra starten ønskede
skulle danne grundlag for et
samarbejde med de produce-
rende teatre,« siger han. »Det
er imidlertid vigtigt for os at vi
ikke bare bliver attraktive le-
gekammerater fordi vi har en
stor teatersal. Der skal være
tale om reelle samarbejdspro-
jekter som tilfører os nye rela-
tioner til omverdenen.« 

Allerede til sommer bliver
KUA igen vært for professio-
nelle teaterfolk når Dansk Tea-
terunion i forbindelse med ‘De
Nordiske Teaterdage’ afholder
en stor workshop i Multisalen.
Dette samarbejde skal ifølge
Stig Jarl munde ud i en lille
bog som de studerende der
deltager i projektet, skal være
med til at skrive. 

pmn@adm.ku.dk

F O T O :  H E N R I K  O H S T E N

Teater skal ses på universitetet
Multisalen på KUA danner i øjeblikket ramme om
et samarbejde mellem Det Humanistiske Fakultet
og teatret Holland House 

SKUESPIL – Thomas Mørk og

Tammy Øst spiller Joseph og Ru-

by i forstillingen Udbud og Efter-

spørgsel.

Teatertid
Forestillingen Udbud og efterspørgsel der er skrevet af Rolland Schimmel-

pfennig, havde premiere den 19. marts og spiller frem til 29. marts i Multisalen

på KUA. Billetter kan købes ved indgangen eller på wwww.BILLETnet.dk. 

For mere information om stykket se www.hollandhouse.dk.  
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KRYSTALLOGRAF –  KENDIS

Af Pia Melander Guilbert

En dag fik Universitetsavi-
sen en e-mail fra Steen
Nielbo der er teknisk as-

sistent på Institut for Moleky-
lær Biologi. Steen skrev at han
havde en kollega der både var
forsker og rocksanger – om ik-
ke det kunne være spændende
at lave en artikel om ham? Jeg
aftaler at mødes med Steens
kollega mandagen efter. Vink-
len er klar. Interviewet skal
selvfølgelig handle om den ski-
zofrene tilværelse han lever
som forsker i røntgenkrystallo-
grafi og forsanger i rockbandet
Magtens Korridorer.  

Lidt bekymret for om jeg nu
kan finde hans kontor på den
lange gang, åbner jeg døren
ind til fjerde sal på Institut for
Molekylær Biologi, og jeg kan
allerede høre hans karakteris-
tiske, hæse københavnerstem-
me nede fra den anden ende. 

Fredag spillede Magtens
Korridorer en udsolgt koncert
i Pumpehuset. Lørdag modtog
de en Grammy ved Danish Mu-
sic Awards i kategorien ‘Årets
Nye Danske Navn’. Nu sidder
han og er ved at arrangere
hvem der skal købe hvad til
den middag han skal holde om
aftenen. Og det lyder som om
et middagsarrangement er et
koordineringsprojekt ud over
det sædvanlige for en mand på
36, der er frontfigur i et band,
tæt på at gøre vigtige opda-

gelser omkring et protein, er
gift og har to børn. 

Mohikanerhår og hætte-
trøje
Johan Olsen har været vild
med biologi lige siden første
klasse, og han kan stadig hus-
ke da biologilæreren i folke-
skolen første gang tegnende et
dna-molekyle på tavlen. 

»Jeg kan se lokalet for mig,
og måden lyset faldt ind over
tavlen mens han tegnede en
dobbeltspiral. Det var simpel-
then sådan en vild oplevelse,
og det var ellers ikke nogen
gudbenådet underviser,« for-
klarer Johan og kigger drøm-
mende hen mod døren til det
lille kontor. 

Hans hår ligner en videre-
udvikling af den mohikanerfri-
sure popsangeren Robbie Wil-
liams engang havde, men Jo-
hans gadedrengeattitude får
Robbie til at minde om en lille
spejderdreng. Han er iført
hættetrøje og jeans, og det er
umiddelbart svært at forestille
sig at denne Johan Olsen kan
tale i formler og blive ekstatisk
over et molekyles adfærd. Men
han er en rigtig videnskabs-
nørd, bekræfter Steen Nielbo
der engang bad Johan om at
skrive sin autograf på en cd og
fik en tegning af et serotonin-
molekyle med i købet.

»Serotonin er det stof som
gør os i godt humør, og det er
et typisk nørd-træk at kende

formlen på det,« understreger
Steen og tilføjer at ingen andre
på afdelingen ville kunne hus-
ke den formel.

Seje molekyler
Efter at være blevet præsente-
ret for dna-molekylet begynd-
te Johan Olsen at sidde nede
på kommunebiblioteket og læ-
se i tidsskriftet Scientific Ame-
rican. Alt hvad der havde med
gener at gøre, interesserede
ham, og efter gymnasiet star-
tede han på biologistudiet på
Københavns Universitet.

»Jeg ville gerne arbejde med
det molekylære og genetikken,
men syntes at det var vigtigt at
vide noget om de biologiske
systemer på makroskopisk
plan inden jeg gik i detaljen.
Ret hurtigt i studiet læste jeg
en bog der hed Water the hob
of life af Albert Sczent-Gyor-
gyi. Han startede med at ville
forstå hvad livet var for noget,
og endte med at kigge på elek-
tronoverførsler i fotosystemer.
I bogen skrev han at selv om
han var gået så meget i detal-
jer, forstod han det stadig ik-
ke,« forklarer Johan mens be-
gejstringen stråler ud af øjne-
ne: 

»Sådan er det også med 
molekylære strukturer som jeg
arbejder med. Man kan forsø-
ge at beskrive molekylet, men
man kan ikke forstå det. Det
befinder sig i en anden virke-
lighed end os, og jeg synes jo

molekyler er så seje.« 
Hvordan  er de seje?
»De er virkelig flotte, og det

er fascinerende at observere
noget som man i virkeligheden
ikke kan se. Dit øje er jo lavet
af atomer. Man kan ikke foku-
sere på et atom. Derfor opren-
ser vi proteiner så de krystalli-
seres og slår røntgenstråler ind
på dem så de diffrakterer. Så
kommer der nogle pletter, og
til sidst kan man se molekyler-
nes atomare struktur.« 

Fra Excel til punk
Direkte efter sin kandidatgrad
tog Johan Olsen en ph.d. i
røntgenkrystallografi og kom
siden til at arbejde på Carls-
berg-laboratoriets grundforsk-
ningsafdeling.
Inden han fik
sin nuværende
stilling på Mo-
lekylær Biolo-
gi, nåede han
dog at gå ar-
bejdsløs i et
år. Fordi han i
mellemtiden
havde indset
at han ville
gøre mere ud
af musikken
og derfor kun var interesseret i
en deltidsstilling som forsker. 

»Hvis ikke jeg havde fået
det her job, havde jeg sikkert
arbejdet i en kantine eller no-
get i den stil. For jeg kunne
bare ikke have et fuldtidsjob,

og slet ikke nu hvor det kører
så godt for bandet,« konstate-
rer han.

Hvordan fandt du ud af at du
skulle være musiker?

»Det har jeg aldrig rigtig
fundet ud af. Det startede med
at jeg mødte en fyr til en fest
som spurgte om jeg kunne
synge. Det kunne jeg så svare
nej til, og så sagde han: cool
nok – vil du ikke spille med i et
punkband? Og det ville jeg
gerne. Siden kom det til at
hedde Magtens Korridorer, og
langt hen ad vejen var det et
fyraftensband med en ugentlig
øver.«

Beslutningen om at bruge
mere tid på bandet og mindre
tid på molekylær biologi skyld-

tes dog langt
fra at mole-
kylerne hav-
de mistet de-
res til-
træknings-
kraft.

»Det var
mere noget
med pludse-
lig at finde
ud af at jeg
var god til
noget som

jeg ikke helt vidste jeg var god
til, men som jeg syntes var
sjovt. Det er jo sundt for sjælen
at lave noget der ikke foregår i
Excel, og hvis man får mulig-
heden for at udtrykke sig krea-
tivt, tror jeg ret hurtigt man

Når forskerhjerne 
rimer på rockstjerne

Johan Olsen forsker i røntgenkrystallografi. Står hver
dag i sin hvide kittel og observerer krystalliserede pro-
teiner. Han er også forsanger i bandet Magtens Korri-
dorer. Synger ‘LORTEparforhold’ og ‘Anne-Grethe, en
hesteluder’ ud i æteren. Selv insisterer han på at der
ikke er noget mærkeligt ved den kombination

»Det startede med at jeg
mødte en fyr til en fest
som spurgte om jeg kun-
ne synge. Det kunne jeg
så svare nej til, og så
sagde han: cool nok - vil
du ikke spille med i et
punkband?«

bliver afhængig af det. I
forskning kan der også være
masser af kreative processer,
men det er på en anden måde,
og der kan gå år hvor du sim-
pelthen ikke tænker kreativt.« 

»Men for tiden kører jeg et
projekt med et protein der
hedder 16 K, og der gør vi nær-
mest nye opdagelser hver dag.
Der er lavet nogle forsøg med
mus som er stærkt inficerede
af tumorer, men når man ind-
sprøjter 16K, stopper de med
at udvikle dem. Det er et virke-
lig potent tumorhæmmende
hormon, der dog endnu ikke
bruges til mennesker, og vi vil
gerne være med til at finde ud
af hvordan det præcis virker,
og hvorfor det virker så man
måske kan videreudvikle det
og bruge det som et drug i
cancerbehandling.«

Ikke spor underligt
Selv om Johan står med hvert
ben i to meget forskellige
brancher, oplever han ikke sin
tilværelse som splittet. Det er
nærmest umuligt at få ham til
at se det underlige i kombina-
tionen.

»Der er et tidsmæssigt pro-
blem i det, men som det er nu,
kan jeg ikke leve af at være i
bandet. Desuden er det jo så-
dan med popmusikbranchen
at man kan være kæmpe stor
den ene dag og fuldstændig
glemt den næste. Og når jeg
nu har en uddannelse og synes

Weber-grill-generationen
»De personlige tekster på dansk er kernen og ånden i Magtens Korridorers univers, og

de handler om de helt, helt basale, hverdagsagtige og åh så velkendte temaer i et vok-

senliv i Weber Grill-generationen, hvor de fleste selvfølgeligt er hoppet på hus-i-forstæ-

derne-kanon-karriere-blomsterbed-og-styr-på-sagerne-vognen. Magtens Korridorer er

unik hverdagsrealisme fuldstændig blottet for facade og forstillelse.«

Kilde: www.magtenskorridorer.dk.
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at det jeg laver her er spæn-
dende, ville det så ikke være
mere mærkeligt hvis jeg bare
tog et ufaglært job? Det ville i
hvert fald ærgre mig ad helve-
de til.«

Han synes heller ikke det er
underligt at undervise unge
mennesker som er fans af
Magtens Korridorer og har
hørt ham synge: ‘Anne-Grethe,
du er en luder’. 

»Det er vist mest underligt for
dem,« konstaterer han og gri-
ner: »Jeg har af og til mødt nog-
le af mine studerende i byen, og
så fortæller de at de synes det er
ret mærkeligt, men på en fed

måde. Og jeg har ikke indtryk
af at det ødelægger noget i
undervisningssituationen.«

»I det hele taget tror jeg be-
hovet for at iklæde sig en be-
stemt uniform som akademiker
er faldende, og når jeg siger
uniform, tænker jeg både på
tweedjakken og på hvordan
man kommunikerer sin person.
De sidste 13 år har jeg jævnligt
været til krystallografikonfe-
rencer, og bare på den tid kan
jeg se en ændring. De der me-
get socialt udfordrende nørder
som var i overtal i gamle dage,
de er i kraftig tilbagegang nu.«

»Det er vel en globaliserings-

ting: Vi kommer meget tættere
på hinanden og finder ud af at
andre mennesker har flere lag
og at man ikke behøver at ha-
ve en facade. Man kan sagtens
udstråle faglig stolthed og
grundighed uden, og jeg føler
mig som den samme person
når jeg står på scenen og når
jeg er her på instituttet. Derfor
tror jeg heller ikke at de men-
nesker der kender mig herfra,
er specielt overraskede over at
se mig på scenen.«

Synes du på nogen måde at
dine to karrierer supplerer hin-
anden?

»Fysisk er kontrasten ret

stor. I løbet af en dag kan jeg
gå rundt herinde hvor der er
relativt stille, og jeg har tid til
at tænke mig om, og senere
står jeg så på en scene og rå-
ber. Man kan vel sige at den
ene verden er en måde at kom-
me væk fra den anden. Men
jeg glæder mig altid – både om
morgenen når jeg går til insti-
tuttet, og når jeg sidder i bus-
sen med bandet på vej til en
koncert.« 

En forunderlig kollega
Efter interviewet skriver jeg en
e-mail til Steen Nielbo. Han må
da kunne se det underlige i

kombinationen af at være for-
sker og rockstjerne – eller i
hvert fald i at have en kollega
som har spiller koncerter og
modtager Grammyer i weeken-
den når man selv bare har væ-
ret til parmiddag eller i Maga-
sin. Det kan han heldigvis også.

»Da Johan startede herinde,
var mit første indtryk at han
var en sjov fætter som først og
fremmest levede for sit ama-
tørband og så en druktur i ny
og næ,« skriver Steen tilbage:
»Et indtryk som blev under-
støttet af at han flere gange
mødte op på arbejde med rif-
ter som han havde pådraget

sig på vej hjem fra byen når
cyklen var væltet.«

»Mit næste indtryk var at
han først og fremmest levede
for sin forskning og blot havde
musikken som hobby. Men så
begyndte det at vrimle med
journalister på afdelingen, og
Johans ansigt dukkede op i
aviser og på fjernsyn.«

»Nu har jeg indset at man
åbenbart godt kan være en
kendt musiker og en dygtig
forsker samtidig. Det er forun-
derligt, men også meget posi-
tivt.«

pmn@adm.ku.dk

KITTELKLÆDT – Johan Olsen er ikke til uniformer og føler sig

som den samme person på scenen og i laboratoriet.
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Musikalsk univers sparker røv
I slutningen af 2005 blev Magtens Korridorer tildelt 50.000 kroner i støtte fra Statens Kunstfonds tone-

kunstudvalg. Med en sjælden kådhed begrundede rådet tildelingen med følgende ordvalg: 

»Magtens korridorer er et endog meget frisk bud på den danske rockscene. Albummet ‘Friværdi’ har 

høstet betydelig og fortjent opmærksomhed. Med fede rødder i dansk rock formidler bandet et sjældent

umiddelbart musikalsk univers, der sparker røv.«

Kilde: www.dr.dk/dma.
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MOTION

Af Kristian Elkjær 
Kristensen

Endelig har du taget dig
sammen til at løbe en tur,
det er for længe siden sidst,

og guderne skal vide at du kun-
ne trænge til lidt motion.

Men efter et kvarter melder
trætheden sin ankomst, det
gør ondt at fortsætte, og du
sagtner farten for til sidst at
stoppe helt op. Det var det
samme der skete sidste gang
du var ude at løbe. Bagefter
fortryder du måske at du ikke
fortsatte, for det ville du nok
bare have haft godt af.

Hvad sker der i musklerne, i
nerverne og i hjernen når du
siger: Nu er det nok? Hvorfor
fortsætter du ikke blot i stedet
for at stoppe når nu din puls
endelig er kommet i vejret?
Det er jo for det meste ikke ev-
nen til at fortsætte der be-
grænser dig. Men hvad er det
så?

Nogle vil sige at det skyldes
manglende ’rygrad’, andre pe-
ger på forskellige smertetærsk-
ler mens atter andre har helt
tredje forklaringer. Men trods
100 års dansk forskning i men-
neskets fysiologi kan man end-
nu ikke give en præcis begrun-
delse for at det – i hvert fald
for nogle – er så svært at kom-

me i gang eller fortsætte med
træningen.

Dansk drømmehold
Nu vil et drømmehold på ti
forskere imidlertid finde ud af
hvad der sætter ’barrierer for
fysisk aktivitet’.

Forskerne kommer fra uni-
versiteterne i København,
Odense og Århus og ledes af
professor, dr.scient. Jens
Bangsbo fra Institut for Idræt
på Københavns Universitet.
Det er ham der skal samle trå-
dene fra de 11 delprojekter der
vil afdække alt lige fra ioner i
musklerne til neurale proces-
ser i hjernen og motiverende
faktorer.

Til præsentationen af pro-
jektet tager forskerne ud-
gangspunkt i fire forskellige
arketyper:
• eliteidrætsmanden der igen-

nem mange år er vænnet til
et hårdt træningsprogram
hver dag året rundt, kun af-
brudt af endnu hårdere kon-
kurrencer;

• jægersoldaten som måske fy-
sisk kan sammenlignes med
elitesportsudøveren, men
som alligevel har fulgt en an-
den træningsform og ikke
mindst med en anden moti-
vation;

• motionisten der dyrker sport

i fritiden og måske løber en
tur i ny og næ;

• og den aldrende mand der
hele sit voksenliv ikke har
været til at drive op af sofa-
en, men som nu har fået mo-
tion på recept.

De fire typer har vidt forskelli-
ge oplevelser af træningen og
af fysisk træthed, og de rum-
mer derfor hver sin bank af er-
faringer med aktiviteterne. Og
lige så vigtigt: de ting projekt-
gruppen finder ud af, vil kun-
ne bruges på forskellige måder
af de forskellige typer.

Ulyst demotiverer
»Inden for elitesporten kigger
vi jo på udbyttet af træningen.
Det er meningen at man skal
blive hurtigere, stærkere eller
mere udholdende for hver
gang,« forklarer Jens Bangsbo
da han præsenterer forskerne
og ideen bag projektet på et
pressemøde på Institut for
Idræt.

»Det er til gengæld ikke må-
let for motionisten eller dem
der skal tabe sig. De skal sim-
pelt hen dyrke motion fordi
det er usundt at lade være! De
behøver ikke nødvendigvis bli-
ve stærkere, men udfordringen
er at det ikke må blive så ube-
hageligt at de mister lysten til

at snøre løbeskoene næste
gang,« siger han.

Undersøgelser har logisk
nok vist at ulysten er en væ-
sentlig hindring når folk skal
blive ved at dyrke motion.

Muskler sender hele tiden
nervesignaler op til hjernen
om deres tilstand. Det ser ud
til at nogle bliver meget nega-
tivt påvirket af de signaler
musklerne sender når de ar-
bejder. Andre opfatter dem ik-
ke så stærkt, eller er vant til at
de er en del af aktiviteten. Der
er noget der tyder på at jo me-
re idræt man dyrker, jo mindre
alarmeret bliver man over dis-
se signaler.

Reinhard Stelter, lektor i
idrætspsykologi på KU’s Insti-
tut for Idræt, er interesseret i
at vide hvordan ændrede træ-
ningsformer kan vende ubeha-
get ved den fysiske udfoldelse
til lyst, for det har stor betyd-
ning for motivationen til at
fortsætte.

»For nogle ligger motivatio-
nen i at komme over i hallen
og møde de andre,« siger han.

»Selv om det jo lyder som et
rent psykologisk fænomen,
slår det altså ned i biologien.
Når man er stærkt motiveret,
går der længere tid – eller skal
der en højere belastning til –
før man fornemmer træthed

og siger: Nej, nu gider jeg ikke
længere,« forklarer han.

Nu er jeg træt
På den måde bliver trætheden
et temmelig subjektivt begreb.
Men der findes også fysisk
træthed som er objektiv og
målbar. Det har Jens Bangsbo
forsket i gennem flere år, og
han har også set det i praksis
som assistenttræner for Juven-
tus og som fysisk træner for
det danske fodboldlandshold
ved sidste EM.

Efter et vist arbejde bliver
musklen træt, og ydeevnen fal-
der. Men vi ved ikke præcis
hvad der gør musklen træt.
Ved intensivt arbejde opnår
musklen en meget høj kalium-
koncentration, og samtidig
kan kalium stimulere nerve-
cellerne så musklens signaler
går stærkere igennem til hjer-
nen. Men vi ved ikke om kali-
um i sig selv hæmmer mus-
klens ydeevne,« siger Jens
Bangsbo.

Kollegaen Niels Ørtenblad,
adjunkt, ph.d. i humanbiologi
ved Syddansk Universitet, sup-
plerer med den teori han selv
skal udforske. 

»Når en muskel aktiveres,
foregår det ved at et andet
stof, kalcium, frigives fra de-
poter i muskelcellen. Efter et

udmattende stykke arbejde
falder musklens maksimale
kraft, og det viser sig at mus-
klens evne til at frigive kalci-
um ligeledes nedsættes mar-
kant. I den efterfølgende resti-
tutionsperiode hvor muskler-
ne genvinder arbejdsevnen,
restitueres evnen til at frigive
kalcium med samme hastig-
hed som musklen restituerer.

Derudover ser vi at træning
øger musklens evne til at fri-
sætte kalcium, og samtidig ud-
sættes trætheden. Selv om
mange ting skal undersøges
nærmere, ser det altså ud til at
kalcium spiller en meget cen-
tral rolle,« siger han. 

Han håber at finde måder til
at øge genoptagelsen af kalci-
um, for det kunne være vejen
til en hurtigere restitution. Og
eftersom restitutionsperioden
ofte er den begrænsende faktor
for både sportsfolk og motio-
nister, kan det åbne døren for
nye og mere effektive trænings-
metoder, siger Niels Ørtenblad.

Dermed kan projektet være
med til at give mere ædelt me-
tal til elitesportsudøverne, og
samtidig kan motionisterne
håbe på nye og bedre veje til
motivation. Så kan du frem-
over løbe lidt længere før træt-
heden melder sig.

kek@adm.ku.dk

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

TRÆTHED OG MOTIVATION – I projektet

’Barrierer for Fysisk Aktivitet’ skal det undersøges

hvorfor folk siger stop midt i træningen. Fire for-

søgspersoner dystede i fysisk udholdenhed på pres-

semødet. I forgrunden ses en jægersoldat og en eli-

teroer.

Hvorfor bliver man træt af at løbe før musklerne 
er udmattede? En dansk gruppe vil finde ud af hvad
der får hjernen til at sige fra

De dovne muskler

En halv time om dagen
»Sundhedsstyrelsen anbefaler at alle voksne er fysisk aktive mindst 30 minutter af moderat intensitet,

helst alle ugens dage. De 30 minutter kan opdeles i mindre perioder, f.eks. 15 minutter om morgenen og

15 minutter senere eller 3 gange 10 minutter i løbet af dagen.«

Læs mere på www.sundhedsstyrelsen.dk.
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Af Hans Bonde 

Kvinder bliver af og til karakteriseret som
et cyklisk køn, men mange mænd har og-
så humørkurver. Hvor det i tidligere sam-

fund var såning og høst der organiserede årets
gang, lever mange mænd i dag fra sportsbegi-
venhed til sportsbegivenhed. Allerede ved de
første spirende forårstegn triller cykelrytterne
ud på de europæiske veje, og de store nationale
og europæiske fodboldturneringer tager deres
begyndelse. 

Millioner af mænd kloden over sidder klinet
til skærmen i et enormt elektronisk mandefæl-
lesskab når de store europæiske klubhold i
Champions League tørner sammen. Efter EM i
fodbold, Wimbledon og Tour de France føles
det som om man lander i et tomrum, men der
er stadig håb om at det er OL-år. Verden genfø-
des, og livet starter på ny. Tiden mellem de sto-
re mesterskaber og turneringer føles tornet og
lang, men forhåbningen om de dramaer der
endnu er i vente, letter på pirreligheden. 

En mand kan lynhurtigt indtræde i et fælles-
skab med for ham ukendte mænd hvis blot han
ved hvem der ti år tidligere lavede et afgørende
hovedstød i en topkamp. En anden mand kan
trods sin store intellektuelle dygtighed blive
mobbet af kollegerne på grund af sin uviden-
hed om fodboldspillets stjerner.

Der findes selvfølgelig mange måder at blive
mand på i vort samfund, men sporten er – ved
siden af fænomener som musik- og pc-kultur –
et af de midler mange unge mænd tager i brug i
deres søgen efter indhold, fællesskab og identi-
tet. Sporten giver rum for mange vidt forskelli-
ge mandetyper lige fra sportsdans til karate og
fra skøjteløberens smukke dragt og spring til is-
hockeyspillerens maskering, beskyttelsesdragt
og tacklinger. 

I dag er sportens træk af mandighedskult ik-
ke noget vi umiddelbart tænker over. Kun synet
af en mur af mænd der beskytter deres ædlere
dele mod en frisparksbold på vej mod straffe-
sparksfeltet, leder tanken direkte hen mod
mandens køn. I sportens udtryk stikker masku-
liniteten dog hovedet frem. Med brug af herre-
tacklinger kan der skabes en herrekamp. Fod-
boldkampen kulminerer når klatten sendes i
mål, og som bekendt kan man score på flere
måder. Efter sejren sprøjtes der champagne ud
over de nærmeste, ikke mindst de to evigt ud-
skiftelige kindkyssende franske kvinder på po-
diet ved Tour de France. 

Mandereservat
Sporten er i dag blevet et af de få områder hvor
mænd mødes uden kvinder. På arbejdspladser-
ne og fra baren til kirken fletter kønnene sig.
Man skal ikke langt tilbage i historien før
mænds forbindelser til andre mænd i lav, for-
eninger og arbejdsliv var vigtigere end deres
forhold til kvinder der ofte var baseret på for-
nuftsgrunde. 

Sporten er derfor i dag blevet lidt overbelas-
tet som et område der skal bære store dele af
mænds projekt med at identificere det maskuli-
ne i samarbejde med andre mænd. I alle andre
dele af samfundet kræver tidsånden kønsblan-
dede kulturer. Derfor er fodboldspillet nærmest
vokset til kultiske højder hvor en Ronaldinhos
tryllerier kan bringe en hel mandeverden i eks-
tase. 

I Danmark dyrker mænd og kvinder stort set
lige meget fysisk aktivitet, men mænd dyrker
meget mere konkurrencesport. Omkring otte
procent af kvinderne og 21 procent af mænde-
ne deltager i dag i organiseret konkurrence-
sport. Kvinder er især optaget af motion, dans
og afspænding hvor mændene typisk dyrker

konkurrenceidræt med fodbold som vigtigste
disciplin, men også traditionelle aktiviteter som
jagt, fiskeri og skydning. 

Ekstremsport og adventuresport som off-pis-
te skiløb, paragliding, laserbaneskydning, ri-
verrafting og bjergbestigning domineres fortsat
af mænd. 

Mænd (43 procent) er oftere end kvinder (27
procent) medlemmer af en idrætsklub og mere
aktive i foreningsledelsen og som trænere.
Mænd er også langt mere aktive end kvinder
som fans bag skærmen og på stadion. 55 pro-
cent af alle kvinder og 39 procent mænd går al-
drig til sportsarrangementer. Syv procent af alle
mænd og kun to procent kvinder har været be-
talende tilskuere inden for den sidste uge. 

Hvor mændene fylder ved fodboldkampene,
er der lige mange mænd og kvinder ved hånd-
boldkampene, og kvinderne dominerer ved
gymnastikstævnerne. Hvor kvinderne ikke fyl-
der så meget i tilskuerskaren på stadion, fylder
de til gengæld godt på aftenskolerne og i stu-
diekredse. 

Krigsmetaforik
Fodboldspillet udgør en civiliseret kamp med
rødder i krigens strategiske og taktiske
tænkning. Der kæmpes om territorier markeret
ved spillernes nationale eller regionale farver.
Man stiller op med forsvar og angreb i kampe
og turneringer. Målet er at undgå for dyb ind-
trængning på eget domæne, men samtidig at
sende egne tropper så dybt ind på modstande-
rens område at bolden kan skydes eller endog
kanoneres i mål. Der foregår dueller på banen
mand og mand imellem. 

I den sportsjournalistiske jargon kaldtes Jon
Dahl Tomasson efter sine to mål mod Sverige
for skarpretteren, og Michael Ballack benævn-
tes enmandshæren efter sit forgæves forsøg på

at bringe Tyskland i kvartfinalen i kampen mod
Tjekkiet ved EM i 2004. 

I fodboldspillet skabes der forestillinger om
hvad der er maskulint. Kan mænd holde hinan-
den i hånden? Det gjorde den portugisiske
værtsnations hold i hvert fald under afsyng-
elsen af nationalsangen i dets åbnings- og af-
slutningskampe ved EM i 2004, måske som en
markering af en mere blød maskulinitet end
den spanske dyrkelse af machomanden. 

På andre hold nøjes spillerne med at tage
hinanden om skulderen. I mandesporten op-
drages mænd i hvordan mennesker af hankøn
bør opføre sig over for hinanden. Det der fore-
går på banen og måden det foregår på, kan der-
for have stor betydning for mandekulturens ud-
vikling. 

Fodbold handler i høj grad om ære. Den itali-
enske angriber fra Roma Francesco Totti blev af
det europæiske fodboldforbund tildelt tre
kampdages karantæne for sine spytklatter mod
Christian Poulsen i danskernes første kamp ved
EM i 2004. Det er en hårdere dom end man ser
ved en svinestreg som en måske lemlæstende
tackling bagfra. 

De fysiske aggressioner er accepteret som en
del af spillet og derfor ikke rettet mod en mands
ære, men mod det fælles accepterede mål at
vinde mens en spytklat entydigt opfattes som et
forsøg på at ydmyge den anden. 

Den retroseksuelle mand
Fodboldhelten David Beckham er blevet perso-
nificeringen af den metroseksuelle mand: en
heteroseksuel kvalitetsbevidst storforbruger fra
storbyen der bruger langt mere tid og langt fle-
re penge på sit udseende end man tidligere har
kendt til. 

Briterne har altid følt en vis ambivalens over
for den forfængelige David Beckham der gang

Kend din krop, mand
Den store mandlige cyklus

Fem forskere har sammen skrevet en maskulin pen-
dant til Kvinde – kend din krop. Bogen handler om
mænds sundhed, sex, sport og sind, og den adskiller
sig fra sit feminine forlæg ved at rumme et fyldigt 
kapitel om sport. Argumentet er at mænd i høj grad
sanser hinanden gennem konkurrencesport

Rokade
»Hvad gør vi, når Jesus vender tilbage? 

Rykker Preben Elkjær ud på fløjen!« 

Københavnsk firser-graffiti
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på gang beskyldes for at have kostet sejren i af-
gørende kampe. Det var derfor for store dele af
ikke mindst de nordengelske fans en forløsning
at den retroseksuelle Wayne Rooney gennem si-
ne to mål mod Kroatien ved EM 2004 etablere-
de sig som ny megastjerne ved siden af Beck-
ham. Pubejerens 20-årige søn fra Liverpool der
ser ud til at være hugget i en blok og klippet
med en plæneklipper, skabte en længe ønsket
renæssance for den klassiske mandsfigur der
arbejder hårdt for føden og koncentrerer sig om
spillet på banen frem for alverdens glamour. 

Netop i engelsk fodbold er den ekvilibristiske
mandetype der virkelig kan noget med en bold,
ofte mistænkeliggjort som det sås med Glen
Hoddle, der i 1980’erne konsekvent blev kaldt
Glenda. Ligesom herhjemme Michael og Brian
Laudrup blev kaldt søstrene Laudrup når de
med deres store boldføling kælede lidt for me-
get med bolden. 

Dyrkelsen af metroseksuelle typer som Beck-
ham og Arsenals svenske angriber Fredrik
Ljungberg sker faktisk næsten ikke på fodbold-
banen der stadig er et ret traditionelt mands-
rum, men i modemagasiner, reklamer og i pres-
sen. Ikke desto mindre har typer som Ljungberg
og Beckham utvivlsomt fået flere kvinder til at
interessere sig for sport. 

Motion og emotion
Mænd er til tider over en kam blevet beskyldt
for ikke at være følsomme, men det skyldes at
man ikke kigger de rigtige steder. Sporten er
blevet et sted hvor det er legitimt at vise aggres-
sive følelser inden for de givne rammer. 

Det vil i reglen blive anset for umaskulint
hvis en mandlig fodboldspiller begynder at
græde hvorimod en kvindelig håndboldspiller
ikke opfattes som mindre feminin af at fælde en
tåre.  

Måske er der en optøning i gang hvad angår
mænds gråd i fuld offentlighed. I hvert fald
dvælede kameraet længe ved den portugisiske
værtsnations åbenlyst grædende unge Ronaldo
da hans hold tabte til de taktiske grækere i EM-
finalen 2004, og ved Tour de France samme år
græd Richard Virenque også åbenlyst da han
dedikerede sin etapesejr til sin bedstemor og
en afdød ven. I begge tilfælde var der dog en
særlig forklaring på den mandlige gråd: i det
ene tilfælde at teenagepigernes helt Ronaldo
var yngste mand, i det andet at døden var på
spil. 

Da Tom Kristensen for syvende gang havde
vundet Le Mans i juni 2005, lagde han heller ik-
ke skjul på at han var rørt til tårer. Ligesom Jan
Pytlick da han efter nederlaget ved VM i kvin-

dehåndbold i Skt. Petersborg 2005 også lod fø-
lelserne få frit løb.

Hvis jeg kastede mig over en arbejdskollega,
kyssede, krammede, klappede og holdt om
ham, ville jeg risikere at blive fyret. I fodbold er
denne adfærd dog helt ok hvis den foregår efter
et mål. På toppen af sin maskuline ydeevne kan
ingen mand mistænkes for ikke at være en rig-
tig mand. Netop derfor kan målscoreren be-
handles som var han en pragtfuld kvinde og de
jublende kammerater optræde som var de løb-
ske kurtisaner. 

Fodbold, boksning og ishockey er nogle af de
få idrætsgrene hvor mænds kærlige berøringer
af hinanden er tilladte, netop fordi udgangs-
punktet er den aggressive berøring, tacklingen,
stavslaget eller et punch. Ved EM i 2004 brød
de hollandske fodboldspillere lidt med den om-
favnende stil og prøvede sig med en mere
hårdtpumpet gestus inspireret fra amerikansk
basketball; at støde siden af brystkassen hårdt
mod hinanden. 

På fodboldbanen er det legitimt at spytte,
snyde næse, svede, blive beskidt og bløde of-
fentligt. Fodboldspillet er en frizone hvor de
traditionelle forestillinger om pæn og høflig op-
træden er sat lidt ud af kraft mens kampen fore-
går. På fodboldbanen er det også legitimt at

være beskidt i munden. Fodbold er ikke for de
stumme, kaldte Søren Lerby sin erindringsbog,
og typer som ham og Peter Schmeichel har fået
kyst mange unge fodboldspillere med deres op-
muntrende kommentarer. 

Sofaløven
Men hvad med de mænd der blot ser på sport
og ikke kunne drømme om selv at kaste sig ud i
fysisk aktivitet? Bag de europæiske tv-skærme
sidder mange moderne velfærdsborgere som
lykkelige seere nedsunket i passivitet. 

Hvor rytterne i Tour de France kæmper efter
at få vand nok, skal vi blot række hånden ind i
køleskabet og vælge mellem forskellige alkoho-
liske drikke. Har vi lidt hovedpine, tager vi en
pille. Skal vi på ferie i Frankrig, foregår det i bil. 

Men der mangler noget. Gennem at overvære
EM i fodbold eller Tour de France får vi en ople-
velse af at vi har en krop, at vi konfronterer os
med smerten, og at vi mærker verden. Og gan-
ske rigtigt, verden venter lige udenfor med de
dejligste cykelruter uden at vi nødvendigvis
skal slide lungerne ud af munden. Det har vi
andre til.  

Kronikken er et tilrettet udsnit af bogen ‘Kend din
krop, mand’ af Hans Bonde, Kaare Christensen,
Christian Graugaard, Jørn Wulff Helge og Svend
Aage Madsen, Aschehoug, 2006. 

Hans Bonde er professor, 
dr. phil. ved Institut for Idræt. 
Han holder forelæsning om 
emnet den 5. maj kl. 15-17 i 
Store Auditorium på Nørre 
Allé 53.

F O T O :  H E R B  R I T T S / S C A N P I X

MASKULINT FÆLLESSKAB – I sport viser mange mænd sider af

sig selv som ellers er tabueret i samfundet. De skråler og laver bølge for

deres hold i et stærkt fællesskab med de andre fans. Som udøvere tør de

vise aggressivitet under kontrollerede former, og de oplever et flow og

en eufori ved at bruge kroppen i stor skala. Andre mænd er dog nedsun-

ket i fysisk passivitet og dyrker mest af alt sport fra sofahjørnet med stor

fare for at pådrage sig sygdomme og blive for fede.
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DEBAT

Kære Peter Abrahamson

Din kollega, professor ved
Sociologisk Institut
Henning Bech, dukker

ofte op i medierne når der skal
debatteres prostitution. Såle-
des også den 3. marts hvor
Henning Bech angreb Køben-
havns Kommunes nye kodeks
på prostitutionsområdet. Det
såkaldte københavnerkodeks
har til formål at forandre hold-
ninger så det ikke længere an-
ses for at være i orden at købe
seksuelle ydelser.

Ikke alene angreb Henning
Bech Borgerrepræsentatio-
nens tiltag, han udtalte sig og-
så i sin egenskab af professor
ved Sociologisk Institut og gav
i den egenskab en ‘sociologisk
forklaring’ på at flere og flere
er ved at få øjnene op for pro-
stitutionens skadevirkninger.

Den sociologiske forklaring
på at nogle ønsker at imødegå
prostitution er, ifølge professo-
ren, at unge, veluddannede
kvinder ikke føler at de blev
taget alvorligt fagligt i gymna-
siet og på universitetet fordi de
blev gjort til sexobjekter. Der-
for stiller de krav om at ingen
kvinder må gøres til sexobjek-
ter. 

»Det er den sociologiske for-
klaring på at den slags urime-
lige tiltag og urimelig moralsk
indblanding i folks liv kommer
frem,« sagde Henning Bech.

Derfor vil vi gerne anmode
dig, Peter Abrahamson, i din
egenskab af institutleder på
Henning Bechs institut om at
bede professoren fremlægge
dokumentation for denne
‘sociologiske forklaring’. Når

ÅBENT BREV T IL  INST ITUTLEDER 
PÅ SOCIOLOGI

Kan Henning
Bechs påstande
om kvinder 
dokumenteres?
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Dokumentation 
Radiointerview med Henning Bech: 

»Jeg ved ikke om jeg må komme med en forklaring på

hvorfor det er kommet så vidt som det er? Jeg synes man skal

bemærke hvad det er for nogle sociale grupper der fremfø-

rer denne type krav. Det er typisk unge kvinder der kommer

fra velbjærgede og veluddannede familier som har gennem-

ført en universitetsuddannelse eller er i færd med det, og

som aldrig nogensinde har oplevet nogen form for materiel

nød. Det de mener at have oplevet som diskriminerende og

undertrykkende for kvinder, det er at de ikke bliver aner-

kendt i gymnasierne og på universiteterne af mændene for

deres fagligheds skyld. 

De mener at de bliver gjort til sexobjekter, og deraf kom-

mer så kravet at kvinder under ingen omstændigheder må

gøres til sexobjekter. Så det er jo altså kvinder med en mis-

sion og en lidenskab der så projiceres ud over resten af be-

folkningen. Det er den sociologiske forklaring på at den slags

urimelige tiltag og urimelig moralsk indblanding i folks liv

kommer frem.« 

Udskrift af DR, P1 Morgen, den 3. marts 2006.

NÆVN ORDET LISSABON i EU-kredse, og du er
sikker på at forsamlingen hurtigt kæmper med
tunge øjenlåg. Det skyldes ikke at den portugi-

siske hovedstad pludselig er blevet en kedsommelig
turistdestination, men at Lissabon er euro-speak for
EU’s altoverskyggende ambition: I 2010 skal Europa
være den mest konkurrencedygtige region i hele ver-
den. Siden ambitionen blev knæsat på et topmøde i
Lissabon i juni 2000, er EU imidlertid rykket den an-
den vej. 

Ikke alene har kontinentet tabt terræn i forhold til
amerikanerne; nye konkurrenter som Kina og Indien
er også begyndt at puste europæerne godt og grundigt
i nakken. Set i det perspektiv kan det ikke undre at
min indbakke i sidste uge var fuld af ironiske mails fra
europæiske kolleger. Here we go again. Nu har den
danske regering, med afsæt 
i Globaliseringsrådets arbej-
de, besluttet sig for at Dan-
mark i 2015 skal være ver-
dens mest konkurrencedyg-
tige samfund. Tror I virkelig
selv på det?

NU SKAL DER IKKE herske tvivl om at ambitionen
er særdeles vidtløftig. Forskellen i forhold til EU-

beslutningen er imidlertid til at få øje på. Hvor Kom-
missionsformanden siden 2000 har været helt afhæng-
ig af at nationalstationerne hver for sig investerede
mere i fx forskning og udvikling, har Anders Fogh Ras-
mussen helt anderledes kontrol over sagerne. 

Om Danmark kan indfri målsætningerne i Globali-
seringsrådets arbejde, afhænger først og fremmest af
Danmark selv. Det det gælder om nu, er derfor at sætte
handling bag de mange, og til tider uspecifikke 333
forslag som regeringen præsenterede i sidste uge. 

Selvom København Universitet generelt kun kan
klappe i hænderne over at regeringen nu vil investere
mere i forskning og uddannelse, ligger djævlen også
denne gang i detaljen. 

FOR DET FØRSTE er der hele finansieringen af de
forkromede visioner. Hvor mange flere penge vil

der reelt blive afsat? Vil de ny midler dryppe langsomt
ned over universiteterne? Eller vil der blive lagt op til
en flerårig aftale der styrker universiteternes mulig-
hed for at planlægge? 

Hvor banalt det end kan lyde, er det ikke muligt at
vinde Champions League i fodbold hvis man opererer
med et budget for en divisionsklub! Fx vil danske ud-
dannelser ikke have en kinamandschance for at kom-
me i verdensklasse hvis taxametertilskuddet for den
enkelte studerende vedbliver med at blive beskåret. I
dag er det fx omkring 10 procent lavere end i 1990er-
ne.

FOR DET ANDET er der universiteternes muligheder
for at kunne prioritere. På mange måder kan KU

kun være enig i at regeringen fx nu i stigende grad vil
fordele forskningsmidlerne efter kvalitet og insistere
på at der lægges mere vægt på undervisning og pæda-
gogik.

Men de utallige detaljerede forslag må ikke ende i
at universiteterne bliver
fjernstyret fra Christians-
borg. Det er ikke lige det vi
har fået en ny universitetslov
med uafhængige bestyrelser
til. Lige så afgørende er det

at kvalitetskriterierne for tildeling af midlerne skal
være så klare og enkle så mulige. Ellers vil der straks
gå bureaukrati og vilkårlighed i fordeling af pengene. 

ENDELIG MÅ REGERINGEN erkende at al retorik om
at vejen ‘fra forskning til faktura’ skal gøres kortere,

dvs. at forskningen umiddelbart skal kunne kommer-
cialiseres, vil gå op i røg hvis universiteterne ikke får
særlige penge til dette arbejde. På det områder bør der
være nogle penge vi kan regne med, fx et slags ‘inno-
vationstaxameter’ eller lignende. Skal vi op i innova-
tions-verdensklassen, må regeringen, ligesom i Stor-
britannien og Canada, øremærke midler til at forskere
fx kan blive frikøbt i 6-12 måneder når en
forskningsidé skal kommercialiseres. 

Hvis regeringen kan komme igennem med dette, er
KU klar til at modtage bolden. Det viser temanumme-
ret om globalisering i den sidste Universitetsavis også
ganske godt. Vi er fx parat til at udsætte flere ordinære
forskningsmidler for konkurrence og oprette flere eli-
teuddannelser á la humanbiologi. Med andre ord: KU
er parat til at undgå et nyt Lissabon!

KUMMENTAR Af Lykke Friis,

Prorektor, KU

»Min indbakke var i sidste uge fuld af
ironiske mails fra europæiske kolleger«

Deltag i debatten
Skriv kort og præcist og oplys altid navn, adresse og stilling.

Et læserbrev bør være på højst 2.000 enheder med mellemrum eller 300 ord.

Et synspunkt må ikke overskride 4.000 enheder med mellemrum eller 600 ord.

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

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

Deadline: se kolofonen.
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Henning Bech som professor i
sociologi bruger en ‘sociolo-
gisk forklaring’ til at stemple
alle modstandere af køb af
seksuelle ydelser som frustre-
rede unge kvinder der gerne
vil ses af gymnasielæreren, så
må det vel være på baggrund
af sociologisk forskning?

Langstrakte 
konsekvenser
Når vi i KFUK’s Sociale Arbej-
de og Rederne, der arbejder
med kvinder i prostitution
hver dag, også kæmper for at
sætte fokus på at mænd skader

Kære Stine Carsten Kendal

Tak for din henvendelse.
For så vidt angår den vi-
denskabelige dokumen-

tation for professor Bechs ud-
talelser om holdning til prosti-
tution, henviser han til disse
nyligt udkomne publikationer:
• Bech, H.: Hierarki, dikotomi

etc.: Om den store fortælling
om køn, seksualitet, etnici-
tet, osv., samt om nogle mu-
lige mellemstore alternati-
ver; i Kultur på kryds og
tværs s. 191-226. Henning
Bech & Anne Scott Sørensen
(red.). Klim, Århus 2005.

• Bech, H.: Kvinder og mænd.
386 s. Hans Reitzels Forlag,
København 2005.
Det er for mig uklart om din
tolkning af Bechs sociologis-

ke forklaring, nemlig at
kvinder reagerer på at blive
betragtet som sexobjekter i
stedet for som faglige indivi-
der, kan oversættes til at
kvinder ‘gerne vil ses’ eller
‘blev overset i skolen’. 
Som jeg læser professor

Bechs udtalelser, er hans argu-
ment det modsatte: De unge
kvinder føler at de kun blev
‘set’ (og ikke ‘hørt’), og det
danner grundlag for deres
holdning til prostitution.

At I via jeres arbejde i Re-
derne og i øvrigt er kritiske
over for prostitution, undrer
mig ikke, og det er selvfølgelig
et fuldstændigt legitimt stand-
punkt. Imidlertid er det også
legitimt at hævde, som jeg for-

SVAR

Legitime synspunkter

står at professor Bech fx gør, at
en liberalisering og institutio-
nalisering af prostitution vil
være til stor gavn for de prosti-
tuerede. Den holdning deles
som bekendt af fx regeringer-
ne i Forbundsrepublikken
Tyskland, i Nederlandene og i
Nevada, USA. 

Peter Abrahamson, lektor,
ph.d., institutleder på Sociologi.

kvinder når de køber prostitu-
tionsydelser, er det ellers ikke
fordi vi blev overset i skolen.
Vi arbejder for at begrænse
køb af seksuelle ydelser fordi
vi dagligt ser hvilke frygtelige
og langstrakte konsekvenser
prostitution har for kvinderne.
Vi mener også at have set langt
mere videnskabelig dokumen-
tation for dette end der er for
professor Henning Bechs på-
stande. 

Når en forsker fra Køben-
havns Universitet udtaler sig
som ekspert, går vi ud fra at
det sker på baggrund af

»Den sociologiske forkla-
ring på at nogle ønsker
at imødegå prostitution
er, ifølge professoren,
at unge, veluddannede
kvinder ikke føler at de
blev taget alvorligt fag-
ligt i gymnasiet og på
universitetet fordi de
blev gjort til sexobjek-
ter«.

forskning der er offentlig til-
gængelig og som kan fremlæg-
ges og diskuteres. Derfor vil vi
gerne se dokumentation for
den sociologiske forklaring på
modstanden mod prostitution.

Birgitte Graakjær Hjort, teolog,
ph.d., præst ved Christianskir-
ken i Århus og formand for
KFUK’s Sociale Arbejde.

KONTROVERSIEL FORSKER – Henning Bech behandler i sin

bog Kvinder og mænd kontroversielle emner som prostitution, vold-

tægt og pædofili der har skabt debat i medierne.

Et muligt justitsmord
»I sin fremragende bog »Kvinder og mænd« (2005), der bør være pligtlæsning for alle samfundsenga-

gerede borgere, har sociologen, professor Henning Bech, Københavns Universitet, påvist det samme (at

i sager om seksuelt misbrug er de almindelige retsprincipper ofte sat helt eller delvis ud af kraft, red.).

Og vi ved fra historien, at når seksualmoralske bølger skyller ind over samfundet, river de nemt den al-

mindelige dømmekraft med sig. Men i et samfund, der vil være sig selv bekendt, er det vores stadige

pligt at kæmpe for det princip, at det er bedre at lade ti skyldige gå end at dømme én uskyldig.«

Claes Kastholm Hansen, Berlingske Tidende 18.  marts  2006
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DEBAT

Vi har endvidere krypteret ad-
gang til instituttets it-systemer
via ADSL/VPN fra hjemmear-
bejdspladser, og endelig har vi
tilbud til alle om personlige og
fælles netværksdrev til bruger-
data hvis indhold backes op
hver nat og ender i et penge-
skab næste morgen.

Nu er sikkerhed jo meget
mere end de problemer som
Rigsrevisionen afdækker, så
vores egen it-afdeling leverer
en basal sikkerhedspakke ud
til hver eneste bruger beståen-
de af FireWall opsætning,
automatisk Windows Update
og antivirus. Vores antivirus
opdateres en gang i timen døg-
net rundt året rundt.

I en tid hvor Ministeriet for
Videnskab, Teknologi og Ud-
vikling decentraliserer res-
sourcerne derud hvor behovet
er og reducerer sig selv til no-
get der ligner en tredjedel i
størrelse, virker det helt ufor-
ståeligt at vores fakultet fast-
holder den stik modsatte kurs.
Ville det ikke være mere øko-
nomisk forsvarligt at hjælpe til
der hvor brugerne giver ud-
tryk for et behov? På mit insti-
tut vil vi helst ikke ‘reddes’,
men vi vil bestemt gerne sam-
arbejde med både fakultetet
og andre institutter når det er
formålstjenligt. Det gør vi fak-
tisk allerede.

Niels Werner Mortensen, 
Medicinsk Fysiologisk Institut.

Det Sundhedsvidenska-
belige Fakultet er for ti-
den i gang med at im-

plementere en ny institut-
struktur for det prækliniske
område hvor antallet af insti-
tutter reduceres fra ti til syv.
De nye institutter forventes at
træde i kraft 1. oktober 2006. 

I forbindelse med forme-
ringen af disse nye enheder er
der mange medarbejdere der
er bekymrede og utrygge med
hensyn til hvorledes deres it-
funktion/service fremover skal
opretholdes. Hvad vil den nye
institutstruktur betyde netop
for deres behov for it og -sup-
port når nu instituttet nedlæg-
ges og medarbejderne fordeles
på nye institutter?

Nogle af de nuværende in-
stitutter, fx Niels Werner Mor-
tensens, er meget velfungeren-
de på it-fronten mens andre
kører på et lavere blus. 

På foranledning af en række
af de nuværende institutter
har vi derfor fundet det beti-
meligt at igangsætte en proces
hvor det afklares hvilke basis
it-funktioner der med fordel
kan etableres som fællesfunk-
tioner på fakultetsniveau, og
hvilke der bestemt skal forbli-
ve på institutniveau.     

Arbejdsgruppe
Dekanatet finder det afgøren-
de at kernefunktionerne,
forskning og undervisning,
fremadrettet serviceres bedst
muligt it-mæssigt. Vi finder
det også helt essentielt at reor-

Af Rapport om ny insti-
tutstruktur ved Det
Sundhedsvidenskabelige

Fakultet fra december 2005
fremgår det at der skal etable-
res en central it-afdeling for
fakultetet. Hvis man vil vide
hvordan, kan man kigge i
Handlingsplan for etablering af
en central fakultets IT-afdeling
for institutterne fra 12. januar
2006. Her kan man allerede
på første side læse at formålet
fra fakultetets side er at etable-
re en central it-afdeling på fa-
kultetet.

Her er der desværre byttet
rundt på mål og midler. Umid-
delbart ville jeg have forventet
at formålet skulle være noget i
stil med at levere bedst mulig
it-service ud til VIP-grupper og
laboratorier for færrest mulige
penge. Hvis målet nås bedst
med en central it-afdeling på
fakultetet, så er den selvfølge-
lig midlet, men inden vi væl-
ger den, er det måske på sin
plads at vurdere alternativer.
Centrale it-afdelinger møder
man typisk hos banker og for-
sikringsselskaber, men et
forskningsinstitut har muligvis
nogle lidt andre behov.

Ytringsfriheden er jo meget
oppe i tiden, så jeg vil bruge
min til at give udtryk for at jeg
ikke fatter en meter af at vi
med djævlens vold og magt
skal ‘centraliseres’ – på et end-
da meget spinkelt grundlag.
Med ‘vi’ mener jeg it-afdeling-
en på mit eget institut. Vores

institutledelse og brugere har
over en periode på mere end ti
år investeret (blandt andet
fondsmidler) i it-systemer som
allerede i dag leverer en fuld
it-service til instituttets bruge-
re som et servicetilbud. Netop
tilbud er nøgleordet her sam-
men med principper om rum-
melighed, fleksibilitet og ikke
mindst fraværet af tvang. Vi
har i it-afdelingen selvfølgelig
dummet os undervejs, men vi
har undervejs altid været tæt
på brugerne som sjældent har
forsømt en lejlighed til at for-
tælle os når det var tilfældet.

Den forkerte vej
Hvorfor skal vi så centralise-
res? Er det noget med sikker-
hed? Da Rigsrevisionen aflag-
de besøg på KU, skrev de resul-
tatet ned i Beretningens afsnit
233 hvor der anføres tre gene-
relle mangler: mulighed for
adgang til it-systemerne uden
om en FireWall, manglende
retningslinjer for sikker ad-
gang fra hjemmearbejdsplad-
ser og endelig adgang til
driftsdata og sikkerhedskopier
af data. Disse krav har vi selv-
følgelig opfyldt i flere år, så vi
føler os ikke spor ramt. 

It-afdelingens personale går
godt nok ikke rundt med poli-
tikasketter på og ransager labo-
ratorier og kontorer for ‘ulov-
ligheder’ som modems osv.,
men vi har naturligvis en Fire-
Wall der skal benyttes til al da-
tatrafik ind og ud af instituttet.

I T  PÅ SUND

Hvad skal vi med en
central it-afdeling?

ganiseringen af it-området ik-
ke kommer til at betyde for-
ringelse af it-funktionerne for
medarbejderne. 

I processen er det nødven-
digt at vi får defineret hvilke
basale it-funktioner (som ikke
er knyttet særligt til forskning-
en) der bedst og mest effektivt
placeres i en fælles enhed på
fakultetet. Vi tænker fx på
mailservice og backup-funk-
tioner. Der er derfor nedsat en
it-arbejdsguppe som har fået i
opdrag at fremkomme med en
plan for hvordan forventning-
er og krav til en fælles enhed
afstemmes med de lokale for-
ventninger/behov på institut-
terne. For at arbejdsgruppen
kan arbejde konstruktivt med
løsningen af denne vigtige op-
gave, er det vigtigt at arbejds-
gruppen får den nødvendige
kollegiale tillid og opbakning. 

Når it-arbejdsgruppens plan
er afrapporteret, og it-styre-
gruppen bestående af institu-
trepræsentanter og dekanat
har behandlet den, vil der na-
turligvis blive en medarbejder-
høring på de nuværende præ-
kliniske institutter samt i fa-
kultetets samarbejdsudvalg.
Dekanatet ser frem til at mod-
tage også Niels Werner Mor-
tensens ekspertkommentarer
til fakultetets kommende it-
plan.      

Ulla Wewer og Birgitte Nauntof-
te. Dekanat ved Det Sundheds-
videnskabelige Fakultet.  

SVAR

Vi skal højne servicen

Iet debatindlæg i Universi-
tetsavisen nr. 3 af 23. februar
klager film- og medieviden-

skabsstuderende Palle Demant
over at en lovændring ved års-
skiftet skulle have skærpet
reglerne for at starte på kandi-
datuddannelsen før man har
afsluttet sin bacheloruddan-
nelse. 

Der må være tale om en mis-
forståelse. Jeg og Videnskabs-
ministeriet har ikke ved års-
skiftet ændret på reglerne for
dispensation til optagelse
uden en afsluttet bachelorud-
dannelse – hverken ved lov,
bekendtgørelse eller andet. 

Det fremgår af bekendtgø-
relsen om adgang til bachelor-

UNIVERS ITETSLOV

Misforståelse om
studietidsforlængelse

og kandidatuddannelser på
universiteterne at studerende
ikke kan starte på kandidatud-
dannelsen sideløbende med
studier på bacheloruddannel-
sen. Reglen var den samme før
Universitetsloven fra 2003. 

Ifølge bekendtgørelsen er
det universitetets egen afgø-
relse om studerende kan få

dispensation fra reglen. Hvor-
dan det enkelte universitet 
forvalter denne dispensations-
mulighed, vil jeg ikke blande
mig i.

Videnskabsminister 
Helge Sander (V).

Afsporede skriftkloge
»Litteraturlæsningen (på universiteterne, red.) er helt afsporet. 

Der er opstået en skriftklogskab på universiteterne, og den har ingen

forbindelse til den faktiske daglige virkelighed.«

Litterat ved KU Poul Behrendt til Politiken.



MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET

Un i v e r s i t e t s av i s e n  5  . 2 0 0 6 19

NAVNE

Priser

Rune 

Skovgaard 

Rasmussen

32-årige Rune

Skovgaard Ras-

mussen fra

Neurovaskulært

Forskningslaboratorium på 

Rigshospitalet har modtaget

500.000 kr. fra Lundbeckfonden

til at undersøge to slags be-

handlinger af blodpropper i

hjernen. I en model hvor man

præcis kan efterligne en blod-

props placering i hjernen, skal

det undersøges om det central-

stimulerende stof amfetamin

kan virke befordrende på evnen

til at genoptræne motoriske

funktioner. Desuden vil det bli-

ve undersøgt om en forhøjelse

af blodtrykket kan mindske ska-

den i det område af hjernen der

ellers er afskåret for blodforsy-

ning som følge af blodproppen.

I Danmark rammes 12.000 men-

nesker årligt af akut blodprop i

hjernen der er den tredje hyp-

pigste dødsårsag og den hyp-

pigste årsag til invaliditet hos

voksne. 

Tiltrædelser

Øjvind 

Lidegaard

Dr.med. og

overlæge på

Gynækolo-

gisk/Obstetrisk

afdeling på

Amtssygehuset i Herlev Øjvind

Lidegaard tiltrådte 1. marts stil-

lingen som klinisk professor ved

Det Sundhedsfaglige Fakultet,

samt på Gynækologisk Klinik på

Rigshospitalet. Den 52-årige Øj-

vind Lidegaard beskæftiger sig

primært med forplantning og

sygdomme relateret til hormon-

systemet. Han har fx forsket i

kønshormoners indflydelse på

udviklingen af kræftsygdomme

og kredsløbssygdomme hos

kvinder. Desuden arbejder

Øjvind Lidegaard med at udvik-

le standarder for kvalitet som

leder af en landsdækkende kli-

nisk kvalitetsdatabase inden for

tidlige graviditetskomplikatio-

ner. 

kitchen, bathroom and bal-

cony with own access. Free

use of washing machine,

Internet, and cable TV. 

Tenant: Student, non-smoker.

Rent: 3.000 kr. per month.

Contact: E-mail: jakobthomme-

sen@mail.tdcadsl.dk or tel.

6168 1429.

København

Periode: Fra 1/4-06.

Størrelse: Værelseslejlighed,

køkken og bad.

Lejer: Gæsteforsker el. -stud. 

Husleje: 5.400 kr. pr. md. inkl.

alt. 

Kontakt: Tlf. 2825 0188.

Hellerup

Periode: Snarest muligt og

maks. 2 år.

Størrelse: Lejlighed, 1 vær., 

44 kvm.

Udstyr: Evt. møbleret. Altan.

Husleje: 5.000 kr. inkl. a conto

forbrug.

Depositum: 10.000 kr.

Kontakt: Marianne Hartz

Thomas, tlf. 2483 2663.

Østerbro

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

Størrelse: Lejlighed, 85 kvm., 

2 vær. 

Udstyr: Møbleret. Køkken, bad,

adgang til vaskeri, kabel-tv. 

Lejere: 1 person el. par, ikke-

rygere, ingen husdyr. 

Husleje: 6.000 kr. pr. md. inkl.

varme og el. 

Depositum: 12.000 kr.

Kontakt: E-mail: 

isl39178@tiscali.dk el. 

nannae@image.dk el. 

tlf. 4060 5756.

Christianshavn

Period: From 1/7-06 to 1/8-07,

min. 1 year.

Size: Flat, 2 rooms, 63 sqm.

Equipment: Furnished. Bath-

room with shower, kitchen,

laundry, and courtyard.

Rent: 8.900 kr. per month.

Contact: E-mail:

clausmras@gmail.com or 

tel. 2640 1436.

Amager

Periode: Fra 1/4-06, min. 6 mdr.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

60 kvm. med bad, toilet, køk-

ken og have.

Udstyr: Vaskemaskine, bred-

bånd.

Husleje: 7.000 kr. pr. md. ekskl.

forbrug.

Kontakt: E-mail:

Andersfulrik@hotmail.com el.

tlf. 6130 3296.

Lyngby

Periode: Fra 1/5-06 til 1/5-08.

Størrelse: Møbleret hus.

Husleje: 15.000 kr. pr. md. inkl.

forbrug. 

Depositum: 45.000 kr.

Kontakt: Tlf. 2172 0112 el. 

2168 4847.

BOLIGER

Bolig søges

København

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

Størrelse: Lejlighed med køkken

og bad/toilet.

Udstyr: Gerne møbleret.

Lejer: Tysk ph.d.-stud., ikkeryger.

Husleje: Maks. 4.000-5.000 kr. pr.

md.

Kontakt: Andreas Wanninger,

Biologisk Institut, e-mail:

awanninger@bi.ku.dk el. 

tlf. 2984 3826.

København

Periode: Fra 1/8 til 31/12-06.

Størrelse: Lejlighed.

Lejere: Finsk gæsteforsker med

kone og barn.

Kontakt: Tlf. 3376 6900 el. 

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

København

Periode: Fra 1/7-06, min. 1 år.

Størrelse: Lejlighed.

Udstyr: Evt. møbleret.

Lejere: Hollandsk ph.d.-stud.

med kæreste, ikkerygere. 

Husleje: Maks. 6.500 kr. pr. md.

Kontakt: E-mail:

jvzweden@bi.ku.dk el. 

tlf. 3254 3626.

Bolig udlejes

Frederiksberg C

Period: From 15/4 to 15/10-06.

Size: Flat, 3 rooms, 60 sqm. 

Equipment: Furnished, kitchen,

toilet, shower cabin in the

bedroom.

Tenants: 1-2 persons.

Rent: 6.000 kr. per month incl.

cable TV, Internet, electricity,

and heating.

Deposit: 12.000 kr.

Contact: Helene Willumsen, 

tel. 5123 2723.

Frederiksberg

Period: From 1/5 to 1/11-06.

Size: Apartment, 2 rooms, 

70 sqm., kitchen and toilet/

shower.

Equipment: Furnished, broad-

band and laundry machinery.

Tenant: Non-smokers, no pets

with fur.

Rent: 6.500 kr. per month incl.

electricity, gas, water and

heating.

Deposit: 19.500 kr.

Contact: E-mail: 

agnetek@private.dk.

Nørrebro

Period: From 24/4 to 1/7-06.

Size: 1 room, 20 sqm., shared

kitchen and shower.

Equipment: Furnished, Internet,

cable TV, 

Rent: 2.500 kr. per month.

Deposit: 1.000 kr.

Contact: E-mail: signehinz@hot-

mail.com.  

Lyngby

Period: From 1/4-06. 

Size: 1 room, 11 sqm.

Equipment: Furnished, shared

DET SKER

Vil du studere i Sverige?
Informationsmøde om uddannelser, ansøgningsfrister, indskrivning mv. Øresundsuniversitetet 

informerer også om deres tilbud

Tid: 27/3 kl. 15-17

Sted: Den centrale Studie- og Erhvervsvejledning, Fiolstræde 22, 4. sal

Arr.: Lunds Universitets Studentservice 

Mellem himmel og jord: Middelalderens benediktinske klostervæsen
Foredrag af post doc.-stipendiat Mette Birkedal Bruun

Tid: 28/3 kl. 15.15-17.00

Sted: St. Kannikestræde 8, 1, studenterlokalet

Arr.: Studentermenigheden ved Trinitatis, www.indreby.org

Bayersk aften
Bayersk inspireret middag med tysk landkost og øl. Pris 75 kr. 

Tid: 28/3 kl. 18.00

Sted: St. Kannikestræde 8, 1, studenterlokalet

Arr.: Studentermenigheden ved Trinitatis, www.indreby.org. Tilmelding til Carl Fuglsang, 

tlf. 3393 0183

Jern og stål i Kinas historie: Bindet om jernmetallurgi 
i Joseph Needhams Science and civilisation in China
Foredrag af dr.phil. Donald B. Wagner, Nordisk Institut for Asienstudier

Tid: 28/3 kl. 19.45

Sted: H.C. Ørstedinstitutet, Universitetsparken 5, aud. 10

Arr.: Videnskabshistorisk Selskab

The Role of the European Parliament in the EU
Jean Monnet lecture by Lone Dybkjær, MF

Tid: 29/3 kl. 10.15-12.00

Sted: Department of Political Science, CSS, Øster Farimagsgade 5, lecture room 15.3.03

Arr.: Jean Monnet Guest Lectures, hl@ifs.ku.dk

Hvad kan det kognitive system stille op med det sproglige input?
Foredrag af Lotte Dam, Aalborg Universitet og Helle Dam-Jensen, Aarhus School of Business

Tid: 29/3 kl. 14.15-16.00

Sted: Det ny KUA, lok. 25.1.40

Arr.: Dansk Funktionel Lingvistik, kabo@hum.ku.dk

Renæssancens teater i Italien
Foredrag af lektor, mag.art. Lene Waage Petersen, Afdeling for Romansk, KU

Tid: 29/3 kl. 16.00-17.00

Sted: Københavns Universitet, Hovedbygningen, Frue Plads, Aud. 3

Arr.: Forum for Renaissance Studies, ragn@hum.ku.dk

Conditional mouse models for hereditary and metastatic breast cancer
Seminar by Jos Jonkers, PhD. from Division of Molecular Biology, The Netherlands Cancer Institute, 

Amsterdam, Holland

Tid: 30/3 kl. 12.00-13.00

Sted: BRIC/Symbion, Fruebjergevej 3, Room M 4 A/B

Arr.: Biotech Research and Innovation Centre, BRIC

Molekylær evolution
Foredrag af lektor Anders Gorm Pedersen, leder af gruppen for molekylær evolution ved Center for

Biologisk Sekvensanalyse, CBS, på DTU 

Tid: 30/3 kl. 14.00-16.00

Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lok.  5.0.34

Arr.: BioCampus netværksmøder, www.ku.sk/satsning/biocampus

Staal, rubber en mongolen. Het nulpunt van Armando
Gæsteforelæsning af ekstern lektor, Peter van der Meijden, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, KU

Tid: 31/3 kl. 11.15-13.00

Sted: KUA, lok. 16.1.21

Arr.: Studienævn for Tysk og Nederlandsk, www.tysk.ku.dk

Boliger
Boligannoncer er begrænset til fremlejemarkedet med formidling af

boliger til gæsteforskere og gæstestuderende for minimum tre måne-

der. Boligannoncer kan sendes på e-mail: uni-avis@adm.ku.dk og brin-

ges kun én gang. 

Deadline 27/3 for avis 6 der udkommer 6/4 og 

deadline 18/4 for avis 7 der udkommer 27/4.
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FORTSAT ...

Kollegier

Hassagers Kollegium
Periode: Pr. 1/5 og 1/6-06.

Målgruppe: Studerende inden

for alle faggrupper med 2 års

bestået studietid, men for re-

præsentationens skyld vil stu-

derende fra Medicin, Folke-

sundhedsvidenskab, Teologi,

Humaniora (sprogfagene),

Psykologi, Sociologi, Antropo-

logi, Statskundskab og natur-

videnskabelige fag som Biolo-

gi, Geografi og Geologi, Idræt

blive foretrukket. Vedlæg do-

kumentation for evt. regional

fortrinsberettigelse (kontakt

SU-kontoret).

Kollegiet: Klassisk gangkollegi-

um hvor ti studerende har et

køkkenfællesskab. Kollegiet

ligger centralt ved Frederiks-

berg Rådhus med en meget

stor have direkte op til Frede-

riksberg Have og er sammen-

bygget med 4. Majkollegiet.

Husleje: Pt. 1.590 kr. pr. md.

Rengøring og alumneråd

samt internet koster 110 kr.

pr. md.  

Ansøgning: Ansøgningsskema

fås på SU-kontoret, Fiolstræde

22, 1171 Kbh. K. (kl. 10-15).

Ansøgningsfrist: 6/4-06.

med udviklingsarbejde, pro-

jektledelse, formidling, ud-

dannelsesudvikling, fundrai-

sing og gode engelskkundska-

ber. 

Til besættelse: 1/4-06.

Ansøgning sendes til: Institut

for Antropologi, Att.: Institut-

leder Kirsten Hastrup, Øster

Farimagsgade 5, 1353 Kbh. K. 

Ansøgningsfrist: 27/3-06, kl.

12.00.

Yderligere oplysninger: Kirsten

Hastrup, tlf. 3532 3460.

Fuldmægtig/barselsvikar
Sted: Den Centrale Studie- og

Erhvervsvejledning.

Indhold: Udvikle, koordinere og

gennemføre vejledningsar-

rangementer; facilitere net-

værk for vejledere og studie-

administratorer; kommunike-

re uddannelser online og off-

line; udarbejde notater og be-

slutningsoplæg; udføre vej-

ledningsopgaver og deltage i

sagsbehandling i f.m. opta-

gelsen af nye studerende.

Kvalifikationer: Erfaring med

studieadministration og/el.

studievejledning; akademisk

uddannelse og interesse for

uddannelsesforhold.

Ansøgning sendes til: Køben-

havns Universitet, Personale &

Jura, Nørregade 10, postboks

2177, 1017 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 31/3-06.

Fuldt opslag: Se www.ku.dk/stil-

linger/.

Yderligere oplysninger: 

Chefkonsulent Claus Nielsen,

tlf. 3532 2875 el. fuldmægtig

Luise Hvidt, tlf. 3532 2828.

Videreuddannelse 
i Ortodonti
Sted: Tandlægeskolen, Afdeling

for Ortodonti.

Indhold: 3-årig videreuddannel-

sesstilling i ortodonti.

Kvalifikationer: Tandlægeud-

dannelse samt min. 2 års fuld-

tids klinisk praktisk odonto-

logi, heraf mindst 1 år fuldtids

med børne- og ungdomstand-

pleje svarende til 1440 timer.

Ansøgningsfrist: 28/4-06.

Fuldt opslag: Se

www.ku.dk/led/stillinger

Yderligere oplysninger: 

Uddannelsesleder, prof. Sven

Kreiborg, tlf. 3532 6750, 

e-mail: sve@odont.ku.dk el.

specialkonsulent Susanne

Leth, tlf. 3532 6671, e-mail:

sle@odont.ku.dk.

Studievejleder Asien-
studier, Eskimologi og
Komparative Kulturstudier
Sted: Institut for Tværkulturelle

og Regionale Studier – Sprog,

Religion og Samfund (TORS).

Omfang: 7-10 timer/uge til be-

sættelse 15/5-06.

Ansøgning sendes til: Erhvervs-

vejleder Dorthe Horvath, 

Institut for Tværkulturelle og

STILLINGER

VIP-stillinger

Jura

Adjunkt
Sted: Det Juridiske Fakultet.

Indhold: Retsvidenskab i et af

følgende fag: EU Erhvervs-

reguleringsret, Forbrugerret

el. Socialret.

Kvalifikationer: Ph.d. el. tilsva-

rende niveau, se stillingsstruk-

turcirkulæret.

Omfang: Tidsbegrænset til 3 år.

Ansøgningsfrist: 2/5-06, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Se

www.jur.ku.dk/stillinger/.

Samfundsvidenskab

Eksterne lektorater
Sted: Økonomisk Institut.

Indhold: Tre 3-årige eksterne

lektorater inden for flg. fag-

områder: Makroøkonomi;

Virksomhedsfinansiering og

incitamenter; Økonomiske

prognoser i praksis.

Til besættelse: 1/9-06.

Omfang: Min. 100, maks. 780 ti-

mer/undervisningsår.

Ansøgningsfrist: 28/4-06.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for 

ansøgning. Se www.ku.dk/

stillinger.

Yderligere oplysninger: Studie-

leder Peter Erling Nielsen, 

tlf. 3532 3008.

Sundhedsvidenskab

Lektorat i Sundhedspsyko-
logi/Medicinsk Psykologi
Sted: Det Sundhedsvidenskabeli-

ge Fakultet, Institut for Folke-

sundhedsvidenskab, Afdeling

for Sundhedspsykologi.

Indhold: Forskning, undervis-

ning og administration inden

for sundhedspsykologi/medi-

cinsk psykologi. 

Omfang: Halv tid. Lektoratet er

tidsubegrænset.

Til besættelse: 1/1-07.

Ansøgningsfrist: 28/4-06, 

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. 

TAP-stillinger

Uddannelseskonsulent
(antropolog) 
Sted: Institut for Antropologi.

Indhold: Videnskabeligt koordi-

nerende funktion vedr. udvik-

ling af videreuddannelsestil-

bud specielt til gymnasiesek-

toren samt udarbejde og ko-

ordinere ansøgninger til rele-

vante institutioner. Tillige bi-

drage til synliggørelse af

antropologiske kompetencer

overfor fx erhvervslivet.

Kvalifikationer: Solid forankring

i antropologien og erfaring

Kapertidens norske og danske skibsnavne
Foredrag af Ole-Jørgen Johannesen, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen, Norge

Tid: 31/3 kl. 14.15

Sted: Det ny KUA, lok. 27.4.4

Arr.: Afdeling for Navneforskning

Idræt i det nye Europa
Debatseminar om højaktuelle emner som europæisk idrætsudvikling, multikulturalisme, Islam og inte-

gration, markedet omkring kvindefodbold, kvindeidræt i Europa samt den organiserede idræts fremtid

Tid: 3/4 kl. 09.00-16.00

Sted: Rockefellerkomplekset, Juliane Maries vej 30, Auditoriet

Arr.: Institut for Idræt, www.ifi.ku.dk 

Træning af elitefodboldspillere – på landsholdet og i klubregi
Forelæsning ved Jens Bangsbo og Peter Krustrup

Tid: 3/4 kl. 16.00-18.00

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

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

Stærk kombineret effekt af genetiske og miljømæssige risikofaktorer
for kronisk leddegigt
Foredrag af Merete Pedersen, Afdeling for Epidemiologisk Forskning, SSI

Tid: 4/4 kl. 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, kantinen

Arr.: Polymorfien, lay@ssi.dk

Arbejdsmiljø København
Foredrag i foredragsrækken om Det åbne samfund og dets trusler af læge Ellen Ryg Olsen om velfærd

og kontrol 

Tid: 4/4 kl. 16.00-18.00

Sted: Studiegården, Studiestræde 6, Aud. A

Arr.: Georg Brandes Selskabet, www.brandes-selskabet.dk

Sundheds- og velfærdsantropologi
Informationsmøde om Master i Antropologi og Velfærd og Master i Sundhedsantropologi 

Tid: 4/4 kl. 17.00-18.30

Sted: Institut for Antropologi, CSS, Øster Farimagsgade 5, lok. 1.0.10

Arr.: Institut for Antropologi, mette.meldgaard@anthro.ku.dk

The future of the European Commission
Jean Monnet lecture by Steffen Smidt

Tid: 5/4 kl. 10.15-12.00

Sted: Department of Political Science, CSS, Øster Farimagsgade 5, room 15.3.01

Arr.: Jean Monnet Guest Lectures, hl@ifs.ku.dk

Korstemmer søges
Studentermenighedens Kor på Amager søger nye sangere til alle stemmegrupper. 

Koret har godt to års erfaring og består primært af studerende. Vi øver hver tirsdag kl.

16.30-18.30 i Hans Tausens Kirke på Islands Brygge. Se www.hum.ku.dk/sma/koret.html.

Kontakt dirigent Sigrid Damsager Frandsen, tlf. 7730 9344 el. e-mail: sigrid@stud.ku.dk.

Mødre under pres
Foredrag af journalist og forfatter Anette Vestergaard

Tid: 30/3 kl. 16.00-18.00

Sted: Psykiatrisk afd. O’s Aud., Borgmester Jensens Allé 55, opg. 61a

Arr.: Dansk Forening for Klinisk Sexologi og Sex og Samfund, www.klinisksexologi.dk

Hvad skete der lige med moderskabet? I dag føder kvinder børn på samme måde som Tour de France-ryttere for-

retter deres nødtørft – stående på cyklen på en lige strækning inden næste bjergetape. Og mange af dem får en

efterfødselsreaktion. Hver fjerde, ifølge de seneste forlydender. Er det ligestillingens pris, eller hvad? Journalist og

forfatter Anette Vestergaard ser nærmere på moderskabets aktuelle vilkår.
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Regionale Studier, Snorres-

gade 17-19, 2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 27/4-06, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Se www.ku.dk/

stillinger.

Yderligere oplysninger: Dorthe

Horvath, tlf. 3532 8547.

Ph.d.-stipendier

Jura

Ph.d.-stipendier
Sted: Det Juridiske Fakultet.

Indhold: Gennemførelse af 

forskeruddannelsen.

Kvalifikationer: Bestået juridisk

kandidateksamen el. kvalifi-

kationer af tilsv. karakter. Stu-

derende der forventer at be-

stå kandidateksamen i inde-

værende eksamenstermin, og

som eventuelt afventer be-

dømmelsen af deres speciale,

kan også komme i betragt-

ning. Ansøgeren skal doku-

mentere flair for videnskabe-

ligt arbejde, fx gennem frem-

læggelse af en velbedømt

specialeafhandling.

Omfang: 3 år.

Ansøgningsfrist: 24/4-06, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Se

www.jur.ku.dk/stillinger/.

Eksamen

Samfundsvidenskab

Eksamenstilmelding på
Sociologi
Tilmelding: Foregår via

www.punkt.ku.dk i uge 13-14

el. på blanket i uge 13 i Sekre-

tariatet, Sociologisk Institut,

Øster Farimagsgade 5, ind-

gang J, stuen, kl. 10-14.

Termin: Sommereksamen 2006.

Yderligere oplysninger: Susanne

Fogtdal, tlf. 3532 3287.

STØTTE

Stipendier

Rosenkrantz’ 
Rejsestipendium
Målgruppe: Teologistuderende

ved KU.

Støtte: Til rejse og ophold i ud-

landet.

Ansøgning: Vedlæg cv, her-

under CPR-nr., og publika-

tionsliste samt en kort beskri-

velse af og budget for anven-

delsen.

Sendes til: Det Teologiske

Forskningsudvalg, Det Teo-

logiske Fakultetskontor, 

Købmagergade 44-46, 

1150 Kbh. K. 

Ansøgningsfrist: 3/4-06.

Legater

Københavns Universitets
almene fond  
Målgruppe: Ansatte el. stude-

rende ved KU. 

Støtte: Ca. 300.000 kr. er til ud-

deling. Formålet er at fremme

KU’s virke inden for forskning

og uddannelse og som kultur-

institution i bred forstand.

Der lægges vægt på at støtte

bredt og i mindre grad en-

keltpersoner. Fonden skal

fremme aktiviteter for grup-

per el. for hele universitetet.

Bestyrelsen lægger vægt på fx

at støtte projekter der er fæl-

les for to el. flere fakulteter

og sociale el. kulturelle aktivi-

teter der kan blive til glæde

for større dele af universite-

tets studerende el. ansatte.

Der kan ydes støtte til kunst-

neriske dekorative formål

hvor disse når ud til en større

kreds på universitetet, ud-

vekslingsrejser, kunst og kul-

tur. Individuelle (studie-)rejser

støttes ikke. Det samme gæl-

der afslutning af studier, fx

forlængelser af ph.d.-projek-

ter. Det er en forudsætning

for støtte til administrative og

videnskabelige medarbejderes

rejser at flere får udbytte af

rejsen. Midler gives ikke til

driftsopgaver. Aktiviteter der

ikke støttes af universitetets

traditionelle driftsmidler, og

som er nye og ikke har mod-

taget støtte før, vil blive prio-

riteret. Søges udgivelsesstøt-

te, skal materiale der belyser

Dansk Funktionel Grammatik og Systemisk Funktionel Lingvistik: 
forskelle og ligheder – en diskussion med Københavnerskolen
Foredrag af Uwe Holm Petersen, SDU og Thomas Hestbæk Andersen, SDU

Tid: 5/4 kl. 14.15-16.00

Sted: Det ny KUA, lok. 25.1.40

Arr.: Dansk Funktionel Lingvistik, kabo@hum.ku.dk

Renæssancen på Hven. Digtning og videnskab omkring Tycho Brahe
Foredrag af seniorredaktør, ph.d. Peter Zeeberg, Det danske Sprog- Litteraturselskab

Tid: 5/4 kl. 16.00-17.00

Sted: Københavns Universitet, Hovedbygningen, Frue Plads, Aud. 3

Arr.: Forum for Renaissance Studies, ragn@hum.ku.dk

Påskens salmer
Salmestudiekreds om påskesalmernes gudsbillede fra renæssancen til i dag ved natkirkepræst Mikkel Vale Nielsen

Tid: 5/4 kl. 17.00

Sted: Trinitatis kirke, Rundetårn

Arr.: Studentermenigheden ved Trinitatis, www.indreby.org

Kanon, kronhjort og kant
Foredrag af  Finn Hauberg Mortensen, Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, SDU

Tid: 6/4 kl. 19.30

Sted: Det ny KUA, lok. 27.0.17

Arr.: Selskab for Nordisk Filologi, lerche@hum.ku.dk

‘Rammens Kant er Billedets stærkeste Virkning’ skrev maleren Harald Giersing. Vi giver ham ret når vi skelner mellem oplevelsen af en kronhjort og 

motivet kronhjort på et sofastykke. Også en kanon rammer ind. For kendere er dens stærkeste virkning måske diskussioner om kvalitet og kriterier der

udspringer af det som den holder den sammen på og det den udelukker. De værker som kanonen inviterer til møde med, kan imidlertid også drøftes.

Foredragsholderen har stået i spidsen for valget af litteratur til Kulturministeriets kanon. Han vil berette om processen og begrunde resultatet.

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



22 Un i v e r s i t e t s av i s e n  5  . 2 0 0 6

skema for KU’s legater. På for-

siden angives legatets navn.

Skemaet fås på www.ku.dk

under SU-kontoret.

Sendes til: Københavns Uni-

versitet, SU-kontoret, 

Fiolstræde 22, Postboks 2112,

1014 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 18/4-06, 

kl. 12.00.

Uddeling: Kun modtagere får

svar direkte. Det oplyses i Uni-

versitetsavisen når uddelingen

er overstået.

Professor ved Københavns
Universitet, dr.theol. 
J. Nørregaards rejselegat
Målgruppe: Teologiske kandida-

ter fra København Universitet.

Støtte: Tilskud til studierejser.

Ansøgning: Vedlæg cv, her-

under CPR-nr., og publika-

tionslister samt en kort beskri-

velse af og budget for anven-

delsen.

Sendes til: Det Teologiske

Forskningsudvalg, Det 

Teologiske Fakultetskontor,

Købmagergade 44-46, 

1150 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 3/4-06.

Tidl. sognepræst i Aadum
sogn, Pastor Emertus 
Sigurd Anders
Målgruppe: Teologisk kandidat

fra KU.

Støtte: Rejsestøtte.

Ansøgning: Vedlæg cv, her-

under CPR-nr., og publika-

tionsliste samt en kort beskri-

velse af og budget for anven-

delsen.

Sendes til: Det Teologiske

Forskningsudvalg, Det 

Teologiske Fakultetskontor,

Købmagergade 44-46, 

1150 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 3/4-06.

værkets kvalitet, fx en specia-

leudtalelse, medsendes.

Ansøgning: Skema fås på

www.ku.dk/pers/Institut-

haandbog/Personaleforhold/L

egater_og_fonde/Almenfon-

den1.doc

Ansøgningsfrist: 24/5-06, 

kl. 12.00.  

Sendes til: Københavns Univer-

sitet, Personale og Jura, 

Nørregade 10, P.O.B. 2177,

1017 Kbh. K.  

Enkegrevinde Ulla Ruuth,
født v. Haffners legat
Støtte: Tilskud til fremme af den

evangelisk-lutherske kirkes

mission, praktiske missionsfor-

mål, herunder afholdelse af

missionsforedrag, samt til an-

skaffelse af missionsvidenska-

belig litteratur.

Ansøgning: Vedlæg beskrivelse

af hvorledes støtten tænkes

anvendt.

Sendes til: Det Teologiske

Forskningsudvalg, Det Teo-

logiske Fakultetskontor, 

Købmagergade 44-46, 

1150 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 3/4-06.

Eva og Henry Frænkels
Mindefond
Støtte: Ca. 1,5 mio. kr. til frem-

me af forskning af kræft,-

hjerte- og kredsløbssygdom-

me. Støtten kan gives til ind-

køb af apparatur, udgivelse 

af videnskabelige skrifter el.

til legater til videnskabsmænd

og læger til forskning ved vi-

denskabelige institutioner fx

gennem udvekslingsophold

for danske el. udenlandske vi-

denskabsmænd. I særlig grad

til udveksling ml. Danmark og

Israel.

Ansøgning: 

Via www.fraenkel.info.

Ansøgningsfrist: 1/5-06.

Københavns Universitets
legat for teologiske stude-
rende og kandidater 
Støtte: Til studierejser el. andre

videregående studier og som

belønning af teologistuderen-

de som har udvist særlig flid

eller særlige evner.

Ansøgning: Vedlæg cv, her-

under CPR-nr., og publika-

tionsliste samt beskrivelse af

anvendelse.

Sendes til: Det Teologiske

Forskningsudvalg, Det 

Teologiske Fakultetskontor,

Købmagergade 44-46, 

1150 Kbh. K. 

Ansøgningsfrist: 3/4-06.

Overretssagfører 
Rigenstrup og Valborg 
Rigenstrups Mindelegat
Målgruppe: Lovende og træn-

gende jurastuderende ved

KU.

Støtte: 2 portioner a 14.000 kr.

er ledige.

Ansøgning: Anvend ansøgnings-

Emnesøgning på Det Kongelige Bibliotek
Tilmelding til kurset på www.kb.dk/yd/kurser senest 3 dage før

Tid: 6/4 kl. 10.15-13.00

Sted: KUA, lok. 8.1.128a

Arr.: Det Kgl. Bibliotek

Om det mikroskopiske liv i strandkanten – med fokus på bundlevende dinoflagellater
Foredrag af ph.d.-stipendiat Mårten Flø Jørgensen, Biologisk Institut, KU

Tid: 6/4 kl. 19.30

Sted: Biologisk Institut, Aud. B

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

Steen Steensen Blicher som nationaldigter
Foredrag og debat med sognepræst og MF Jesper Langballe. 25 kr. for ikke-medlemmer

Tid: 6/4 kl. 20.00

Sted: Vartov, Farvergade 27 opg. H

Arr.: Studenterkredsen, www.studenterkredsen.dk

FORTSAT ...

Tortur – og behandling af torturoverlevere
Tid: 4/4 kl. 18.30-21.00

Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lokale annonceres senere via hjemmesiden 

Arr.: Gaffel, www.gaffel.dk

Tre fagfolk der i deres arbejde og forskning beskæftiger sig med mennesker der har været udsat for tortur, holder hver et oplæg om deres arbejde. De

indbudte er: overlæge Marianne Kastrup fra Videnscenter for transkulturel psykiatri, lektor ved Institut for psykologi Peter Berliner og psykolog Ulrik Jør-

gensen der er leder af behandlingcenteret Oasis. Arrangørerne er et fagligt forum for studerende ved Institut for Psykologi og andre der deler den inter-

esse. Billedet viser en metalseng anvendt til tortur af Khmer Rouge, Tuol Sleng Museet i Cambodia.
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FORSVAR

Disputatsforsvar 

Sundhedsvidenskab

Cytogenetic abnormalities in

therapy-related leukemia – 

Studies of balanced and unba-

lanced chromosome aberrations  

Doktorand: Cand.med. Mette

Klarskov Andersen.

Tid: 20/4-06, kl. 14.00.

Sted: Rigshospitalet, Aud. 1.

Officielle opponenter: Prof.,

dr.med. Peter Hokland og

prof., dr.med. Niels Tomme-

rup.  

Opponenter ex auditorio: 

Kan melde sig til forsvarslede-

ren, lektor Zeynep Tümer, 

tlf. 3532 7827 el. 3532 7820.  

Afhandlingen: Fås hos forfatte-

ren, e-mail: mka@rh.dk. Ind-

stillingen kan købes ved

skriftlig henvendelse til fakul-

tetssekretariatet.  

Developmental Model for the

Pathogenesis of Testicular 

Carcinoma in situ: Genetic and

Environmental Aspects  

Doktorand: MD, PhD. Ewa 

Rajpert-De Meyts.

Tid: 5/5-06, kl. 14.30.

Sted: Teilum Bygningen, 

Frederik V’s Vej 11, Aud. A.

Officielle opponenter: Prof., 

Dr. J. Wolter Oosterhuis og

prof. Ieuan Hughes.  

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

prof., overlæge, dr.med. 

Thomas Horn, tlf. 4488 3344.  

Afhandlingen: Fås hos forfatte-

ren, Afd. for Vækst og Repro-

duktion, Rigshospitalet, afsnit

GR 5064. Indstillingen kan kø-

bes ved skriftlig henvendelse

til fakultetssekretariatet.

Humaniora

I sansernes vold. Bondekultur

og kultursammenstød i enevæl-

dens Danmark

Doktorand: Ph.d. Peter

Henningsen.

Tid: 21/4-06, kl. 13.00.

Sted: Det ny KUA, lok. 22.0.11.

Officielle opponenter:  Direktør,

dr.phil. Palle Ove Christiansen,

Dansk Folkemindesamling og

prof., dr.phil. Ole Feldbæk,

KU.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til dekanen el. for-

svarslederen.

Afhandlingen: Er trykt på Land-

bohistorisk Selskab og Køben-

havns Stadsarkiv og kan købes

i boghandelen. Bedømmel-

sesudvalgets indstilling fås

hos Kompendieudsalget 

Humaniora, tlf. 3532 9161 

(kl. 10-14 og 17-19, dog ikke

fredage).

ren, e-mail: j.mollerhoj@

pubhealth.ku.dk. Se

www.sund.ku.dk/ph.d.-

forsvar/resumeJetteMøller-

høj.htm.

The Erosive Potentiel and 

Modification af Acidic food-

stuffs – From Laboratory Clinic

Kandidat: Thorbjörg Jensdóttir.  

Tid: 6/4-06, kl. 16.00.

Sted: Victor Haderup audito-

rium.

Afhandlingen: Fås hos forfatte-

ren, e-mail: tje@odont.ku.dk.  

Homocysteine and 

Cardiovascular Risk

Kandidat: Lise Lotte Nystrup 

Husemoen.

Tid: 27/4-06, kl. 13.30.

Sted: Glostrup Amtssygehus,

Aud. A. 

Afhandlingen: Fås hos forfatte-

ren, e-mail: lloh@glostrup-

hosp.kbhamt.dk. Se

www.sund.ku.dk/ph.d.-for-

svar/resumeLiseLotteNystrup-

Husemoen.htm.

Humaniora

Iraq War in the pan-Arab press.

A quantitative and qualitative

analysis of Iraq War coverage

using Arab, Danish and 

American newspapers

Kandidat: Noah Mellor. 

Tid: 19/5-06, kl. 13.00. 

Sted: Det ny KUA, lok. 22.0.11.

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn og hjemlån i Det Kgl.

Biblioteks information på

KUA og på Det Kgl. Biblioteks

læsesal Øst, Diamanten samt

på Institut Tværkulturelle og

Regionale Studier, Carsten

Niebuhr Afdelingen.

Ph.d.-forsvar

Sundhedsvidenskab

At a loss in the land of the

brave

Kandidat: Britt Pinkowski 

Tersbøl.  

Tid: 24/3-06, kl. 14.00-17.00.

Sted: Rigshospitalet, Hannover

Auditorium.

Afhandlingen: Fås hos forfat-

teren, e-mail: b.tersbol@

pubhealth.ku.dk. Se

www.sund.ku.dk/ph.d.-for-

svar/resumeBrittPinkowsky-

Tersbøl.htm.

Medical theories of apoplexy

from the hippocratic corpus to

Galen

Kandidat: Henriette Bruun.  

Tid: 24/3-06, kl. 14.00.

Sted: Medicinsk Musion, Lille

mødelokale. 

Afhandlingen: Fås hos forfat-

teren, e-mail: h.bruun@

wellcome.ac.uk. 

Se www.sund.ku.dk/ph.d.-

forsvar/resumeHenriette-

Bruun.htm.

Burnout in human service work

– causes and consequences

Kandidat: Marianne Borritz.  

Tid: 24/3-06, kl. 14.00.

Sted: Arbejdsmiljøinstituttet.

Afhandlingen: Fås hos forfatte-

ren, e-mail: mb@ami.dk. 

Se www.sund.ku.dk/ph.d.-

forsvar/resumeMarianne-

Borritz.htm.

Vascular endothelial dysfunc-

tion in type 2 diabetes: 

prenatal causes and effect of

ACE-inhibition

Kandidat: Thomas Hermann.

Tid: 27/3-06, kl. 14.00.

Sted: Amtssygehuset i Gentofte,

Store Auditorium. 

Afhandlingen: Fås hos forfatte-

ren, e-mail: th@heart.dk. 

Se www.sund.ku.dk/ph.d.-

forsvar/resumeThomas-

Hermann.htm.

Bladder dysfunction in Parkin-

son’s Disease – Prevalence of

symptoms and effects of anti-

parkinsonian treatment

Kandidat: Kristian Winge.

Tid: 31/3-06, kl. 14.00.

Sted: Bispebjerg Hospital, opg.

50, Sygeplejeskolen, audito-

riet.

Afhandlingen: Fås hos for-

fatteren, e-mail: k.winge@

dadlnet.dk. Se

www.sund.ku.dk/ph.d.-

forsvar/resumeKristian-

Winge.htm.

På gyngende grund – Psykia-

triens praksisser og institutiona-

lisering i Danmark 1850-1920  

Kandidat: Jette Møllerhøj.  

Tid: 3/4-06, kl. 14.00.

Sted: Medicinsk Museion, Audi-

toriet.

Afhandlingen: Fås hos forfatte-

The deification of twins in tulu society in India: A cognitive approach
of bhuta
Gæsteforelæsning ved Dir. Res. Marine Carrin, CNRS, Toulouse, Frankrig

Tid: 7/4 kl. 13-15.

Sted: Artillerivej 86, lok. 0.34

Arr.: Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Afd. f. 

Religionshistorie

UCLE06
Konference om virtuelle og fysiske læringsmiljøer. Tilmelding på www.ku.dk/ucle06  

Tid: 20/4 kl. 9.00-16.00

Sted: KUA

Arr.: CWBL, ucle-06@adm.ku.dk  

Tyrosine phosphatases and cell signaling: RPTPa as a model
Seminar with Ph.D. Jap Sap Ph.D. See  www.bric.dk 

Tid: 4/5 kl. 12.00-13.00

Sted: Symbion, Fruebjergvej 3, Meeting room M4 A/B

Arr.: Biotech Research and Innovation Centre, BRIC

Denmark and the Black Atlantic
International conference. For more info see www.

engerom.ku.dk/forskning/konferencer/Denmark_and_the_Black_Atlantic

Tid: 4-6/5

Sted: KUA

Arr.: Department of English, Germanic and Romance Studies, bone@hum.ku.dk

– hent ny viden i udlandet
Danske Studielegater

Er du godt i gang med en SU-berettiget videregående uddannelse,
og overvejer du at tage et semester i udlandet? Så kan du søge et
Danske Studielegat på 17.000 kroner før skat. Og måske allerede
være godt på vej til alverdens viden.

Hent en ansøgning i Danske Bank eller på 
www.danskebank.dk/studielegater. 

Ansøgningsfristen er den 1. maj 2006.



STÅLTRÅDSBRYSTER – Bandmed-

lemmernes monumentale bryster nidstir-

rede publikum da bandet ‘Heavy Duty

Steel Construction’ gik på scenen med de-

res lige så monumentale ‘Helvede og Pat-

ter’. Det fængende metalnummer med

smuk sopran om hvad mænd egentlig

helst vil have, fik publikum op af stolene

og hen til stemmeurnerne. De tunge stål-

trådsbryster opnåede en flot tredjeplads.

Københavns Universitet

Universitetsavisen

Krystalgade 16

1172 København K

ID 11021

A

likl@adm.ku.dk & csoelbeck@hotmail.com

FORSKNINGSFRIT  OMRÅDE

Musikvidenskab har gjort det igen. MI-Grandprix 2006
fik en til at glemme alt om det nationale popslag til 
fordel for et show med power. De 11 numre i sang-
dysten bød på alt fra sølvbryllupsmuzak og heavy 
bryster til cool disco og vejrfunk
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Noget for enhver smag

FEDTERØV – ‘Mønstereleven’

stod skoleret med årets mest in-

terne sang af samme navn som

den navnkundige studievejleder

og bestyrelsesformand for MI-

Grandprix, ‘H.C. Seidelin’.

LÆGEROMAN – Er man til piger i hvide kitler og blødende

hjerter, så var der dømt sød lægeroman med to skære pige-

stemmer i ‘Sammen i en drøm’. Bandet ‘Smerte Hjerte’ fik spil-

let sig lige ind i stereotypernes superliga med sangen om

drengen med det triste hjerte der får sig en overdosis lattergas.

KLASSISK MGP – ‘De blå anemo-

ner’ åbnede showet med den sikre

grandprixswinger ‘Tro på mig’ hvor en

sand Jakob Sveistrup-klon trykkede den

af med højt blond hår og punket habit.

Lise K. Lauridsen

DISCODRONNING – Aftenens vindermelodi ‘Hvad med

dig og mig?’ var uden de store dikkedarer. ‘Dangling Doodle

and the Disco Divers’ var cool og lige på, og forsanger Nanna

Fagerberg lagde publikum ned med discosangen om den hem-

melige kærlighed til Kaj der rimede på steg. 


