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Dekan med store visioner
Sundhedsvidenskab på Københavns Universitet
skal være blandt de førende i verden, lyder visio-
nen fra dekan Ulla Wewer. Men hvor realistisk er
det når SUND er ved at forbløde i nedskæringer?
LÆS SIDE 6-7

Stilhed om fusioner
Der er stilhed før stormen om hvilke universite-
ter og sektorforskningsinstitutioner der skal fu-
sionere. Men forhandlet bliver der, så den store
fusionsplan kan ligge klar før sommerferien
LÆS SIDE 4-5

Med fossiler til Yale
Geologistuderende Jakob Vinther blev headhun-
tet til Yale University hvor han efter sommerferi-
en skal begynde ph.d. i palæontologi. Men først
skal han lige aflevere sit speciale  
LÆS SIDE 8
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KU-kursus 
redder liv i 
Indonesien
Det største kick for en underviser er
når man virkelig er med til at gøre en
forskel, mener Peter Kjær Jensen. 
Han har netop sendt et hold kursister 
i nødhjælp direkte til det jordskælvs-
ramte Indonesien  LÆS SIDE 3
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Naturvidenskab rykker 
NATURVIDENSKAB – Folkeskoler og gymnasier er vilde med at få gratis foredrag af
naturvidenskabsforskere. Det har Dansk Naturvidenskabsformidling måttet sande da
de i sidste uge lancerede det nye foredragskatalog ‘bestil-et-foredrag’. I løbet af den før-
ste time kom der 100 bestillinger ind på foredrag, og efter et døgn var der bestilt over
200. Der er kun 162 forskere tilgængelige i kataloget så både forskere, studerende og
andre naturvidenskabsfolk er velkommen til at melde sig som foredragsholdere frem til
15. august.

Læs mere på www.formidling.dk/sw1142.asp.

Kærlighed på Roskilde
F E ST I VA L – Danske Studerendes Fællesråd, DSF, tager i år hjertet med på Roskil-
de Festival. ‘En god uddannelse er mere end at kunne bruge hjernen, vi skal også
kunne bruge hjertet’, lyder budskabet fra DSF der sætter hjertet i fokus fordi det er
kernen i vores liv – som unge i udvikling, som studerende i uddannelse og som
mennesker i verden. Festivalområdet Agora Art vil danne ramme om DSF’s aktivi-
teter og projekter, og der vil blandt andet være mulighed for at bruge hjertet til
kunstnerisk udfoldelse. I hjerteteltet vil der være hjertedannelses ordspil, blive
spist kager med hjertehilsener og foldet hjertegaver og hjertefugle. 

Læs mere www.dsfnet.dk og www.roskildefestival.dk.

V-dag venter
V E L F Æ R D S R E FO R M – De unge
vil stadig ikke finde sig i de forslag
der ligger i velfærdsreformen. Det
var tydeligt da en ungdomskonfe-
rence om emnet trak fulde huse
mandag den 5. juni. Bag arrange-
mentet stod blandt andre HK Ung-
dom, 3F Ungdom, Danske Gymna-
sieelevers Sammenslutning og 3
Procent Netværket fra Københavns
Universitet. Visionerne var mange
og budskabet til politikerne klart:
Drop nedskæringerne. Sker det ik-
ke, vil protesterne fortsætte. På 
konferencen blev det vedtaget at holde en såkaldt v-dag som opfølgning på demon-
strationerne 17. maj. V-dagen kommer til at foregå dagen efter velfærdsforhandling-
erne slutter, og modstanden mod nedskæringer vil blive markeret med aktioner over
hele landet. På konferencen blev der også tid til at de fremmødte fra landets universi-
teter kunne diskutere andre af de udfordringer deres uddannelsesinstitutioner står
overfor, og der blev taget initiativ til en tænketank i universitetsregi der skal arbejde
videre med emner som den frie forskning og universitetsdemokratiet.

Læs mere på www.5juni.dk og www.vdag.dk

Ralf tjener fedt
L Ø N E K S P L O S I O N – De nye rektorer der er blevet ansat på de danske universiteter
efter den nye universitetslov, har scoret kassen. Rektorlønningerne er steget med 50
procent, skriver Forskerforum. Rektor på Københavns Universitet Ralf Hemmingsen
har fået sig en kanonkontrakt på 1,75 millioner kroner om året. Den tidligere rektor
Linda Nielsen fik ‘kun’ 1,1 millioner kroner. På Aarhus Universitet er lønstigningen
også pæn. Her fik den tidligere rektor en million kroner om året mens universitetets
nye rektor Lauritz Holm-Nielsen tjener 1,5 millioner kroner om året. På RUC fik den
tidligere rektor 900.000 kroner mens Poul Holm kommer til at indkassere 1,3 millio-
ner kroner om året. Dekanlønningerne kommer også til at følge pænt med. På KU 
har et par topdekaner allerede fået en kontrakt på 1,2 millioner kroner. De øvrige
dekaner kan derfor se frem til en millionhyre mod det tidligere niveau der lå under
750.000 kroner. Og alt tyder på at institutledere følger trop i den kommende tid med
lønstigninger fra 600.000 kroner til 800.000 kroner.
Arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen er overrasket over niveauet og advarer mod
en alt for stor afstand mellem toplønningerne og de meniges løn. 
»Med de markante lønstigninger bliver det helt klart for os at vi har fået en helt ny
verden: Universitetsloven er en strukturreform med en centralisering af magten. Der
er kommet en koncern-direktør – en rektor – der står for den daglige drift og refere-
rer til bestyrelsen. Det er en ny beslutningsmodel med mere kompetence og magt i
toppen. Vi har fået et ‘managementleder-lag’. Der er nogle som styrer forretningen,
og så er der de menige der forsker og underviser. Hvor lønniveauet tidligere blev fast-
lagt efter universitetets indre målestok, så måles niveauet nu efter målestokke uden-
for universitetet,« siger Flemming Ibsen.

De specialestuderendes 
egen konference
B I OT E K – Hvordan adskiller man bedst tarmens celler? Hvorfor virker min kloning
ikke? Og giver min vejleder hjælp nok? Det var nogle af de spørgsmål der blev givet
svar på i diskussionerne på årets første BIOSA konference. Studerende fra KU har selv
startet foreningen, Biotech students’ association, der nu også tæller medlemmer fra
bl.a. DTU, Syddansk Universitet og Danmarks Farmaceutiske Universitet, alle på bio-
teknologiske uddannelser. Og det faglige niveau var højt da biotek-studerende fra
forskellige studier foldede sig ud. Weekenden gik primært med foredrag af de stude-
rende selv, og emnerne rakte vidt fra hjernesygdomme over HIV til fokus på tarmen.
Drivkraften er dels træning i præsentation, dels udveksling af erfaringer med hensyn
til specialepladser og faglige aspekter. Nogle valgte et træningsoplæg til deres specia-
leforsvar, mens andre kastede sig ud i mere generelle oversigtsforedrag i deres speci-
aleemner. Alt dette fungerede fint med konstruktiv kritik og udveksling af gode idéer. 

Læs mere om foreningen på www.biosa.org.
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Af Lise K. Lauridsen

Når København glimter i
junisolen, er det svært
at forstå hvordan folk

kan bo andre steder end her.
Og selvom talere og tilhørere
har forladt det lyse gadeliv til
fordel for Københavns Rådhus
festsal, så minder dagens ar-
rangement i høj grad om by-
ens liv og lys. For hvordan kan
København ruste sig til at blive
en del af den globale elite?
Hvordan tiltrækker hovedsta-
den de lyseste hoveder og ska-
ber grobund for det gode liv?

»København kalder verden«
hedder konferencen der er ar-
rangeret af Københavns Kom-
mune og Københavns Univer-
sitet. Overborgmesteren læg-
ger ud med et spørgsmål til
publikum om hvorfor den øko-
nomiske vækst i Stockholm og
Helsinki er langt højere end i
København.  

»Hovedstaden skaber den
vækst som resten af Danmark
har brug for. Hver gang der
skabes 100 nye jobs i Køben-
havn, så kommer der 30 nye
jobs i resten af landet,« siger
Ritt Bjerregaard der netop har
nedsat en tænketank om Kø-
benhavn som vidensby der har
prorektor på KU, Lykke Friis,
som formand.

Selv samme Lykke Friis er
ordstyrer på dagens møde og
spiller behændigt bolden vide-
re til sin chef rektor Ralf Hem-
mingsen der lægger ud med et
globaliseret afrikansk ord-
sprog om gazellen og løven
der må løbe fra de vågner om
morgenen på den afrikanske
savanne.

»Københavns Universitet må
også snart begynde at løbe
hvis vi vil følge med, men det

er smart at løbe sammen med
nogen, så vi kan presse hinan-
den og holde hinanden oppe.
Universiteterne, virksomhe-
derne og det offentlige må læ-
re at løbe sammen hvis vi skal
følge med udviklingen på det
globale forsknings- og uddan-
nelsesmarked,« siger Ralf
Hemmingsen der vil anbringe
København på de studerendes
verdenskort over universiteter
blandt andet ved at skabe et
campusuniversitet og give alle
studerende det store it-køre-
kort.

København som 
varemærke
Så var det forskernes tur. Hans
Thor Andersen, lektor på Geo-
grafisk Institut, viste hvordan
byerne forandrer sig i takt
med at vores arbejdsmarked
ændrer sig. Mens overvismand
Peter Birch Sørensen der er
professor i økonomi på KU,
hev tal om uddannelse og
forskning frem fra gemmerne.

»De offentlige investeringer
i uddannelse og forskning si-
den 1970 kan forklare 90 pro-
cent af vores velstandsudvik-
ling,« fortæller han.

Men Danmark er i modsæt-
ning til hvad vi selv tror ikke et
land af højtuddannede længe-
re, derfor er der udsigt til
mangel på uddannet arbejds-
kraft hvis ikke uddannelses-
niveauet hæves, forklarer
overvismanden.

Erhvervslivet træder op på
talerstolen. Først er det Skan-
dinaviens eget flyselskab der
understreger behovet for at til-
trække flere konferencer til
København. 

»Lad os prøve at få verden
til København i stedet for at
det kun er os der rejser ud i
verden,« siger administreren-
de direktør i SAS Susanne Lar-
sen.  

Mikkel B. Rasmussen der er
partner i ReD Associates slut-
ter dagen af med at brande Kø-
benhavn.

Han har besøgt 20 store
internationale virksomheder
rundt om i verden for at få de-
res billede af København. Bil-
ledet der står tilbage, er forvir-
rende fordi der ikke er en for-
tælling om København. 

»Det er vigtigt at vi prøver at
spidsformulere hvad det er der
gør København så speciel. Det
handler ikke om markedsfø-
ring, men om at finde ind til
kernen af hvad der gør vores
by til det den er. Som Micro-
soft sagde, så har vi en helt
speciel indretning af vores
samfund og en konsensuskul-
tur som gør at man kan arbej-
de mindre, men samtidig lave
dobbelt så gode produkter
som i Seattle fordi vi snakker
sammen,« slutter Mikkel B.
Rasmussen.

likl@adm.ku.dk

København kalder verden
København skal løbe
stærkt hvis byen skal
følge med, men vi
skal også vide hvad vi
løber efter, lød bud-
skabet på konference
om hovedstadens 
rolle i den globale 
vidensøkonomi
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KU tog pokalen
S P O RT – Den årlige sportsdyst mellem fæl-
lesadministrationerne på universiteterne i
Ålborg, Århus og København der i år fandt
sted den 19. maj, blev i år suverænt vundet
af KU. I kampene mellem fællesadministra-
tionen på de tre universiteter var det især
KU’s evner i rundbold der var afgørende for
den flotte sejr.

Webkatalog om KU-forskning 
OV E R B L I K – Københavns Universitet retter nu op et af de områder hvor det
har haltet bagefter de øvrige danske universiteter. Universitetet får fra næste
forår et nyt websystem der skal præsentere forskningen og forskerne på Kø-
benhavns Universitet. Websystemet får navnet Copenhagen University Current
Research Information System, CURIS og skal sikre at borgere, politikere og
journalister fremover meget nemt kan finde svar på deres spørgsmål om for-
skere og forskningen på Københavns Universitet. Det nye system vil også lette
forskernes arbejde når de skal registrere deres forskning og publiceringer.

Af Tania Maria Johannesen

Peter Kjær Jensen der er
adjunkt på Afdeling for
International Sundhed, er

ikke i stand til at forudsige na-
turkatastrofer. Alligevel var 
timingen perfekt da han i maj
måned inviterede en række
nødhjælpsarbejdere til kurset
Water and Sanitation in Emer-
gencies på Københavns Uni-
versitet. Kurset er et modul i
masteruddannelsen i Interna-
tional Sundhed. 

Da kurset blev afholdt, ane-
de ingen af deltagerne at de så
kort tid efter skulle få akut
brug for den nye viden om
drikkevand, miljøhygiejne og
sanitet.

Ud af de 27 kursister på det
fire uger lange kursus kom
fem fra Indonesien, og da de
satte sig i flyet fra Danmark
den 19. maj var det med tan-
kerne om en forestående vul-
kan i deres hjemland i hove-
derne. 

»En vulkan som den ventede

i Indonesien er en god krise
forstået på den måde at der er
tid til at evakuere befolkning-
en og opbygge et beredskab.
De indonesiske deltagere reg-
nede med at nu skulle de hjem
til vulkanen, og så kunne de
begynde at øve sig lidt på de
ting de har lært på kurset. 
Ingen havde forestillet sig at
det skulle blive så ekstremt og
akut,« fortæller Peter Kjær
Jensen.

For som bekendt var det ik-
ke en vulkan, men et kraftigt
jordskælv der rystede Indone-
sien nærmest før flyet fra Dan-
mark var landet

»Det er en meget mærkelig
fornemmelse at du underviser
folk i noget torsdag, og man-
dag bruger de det ude i felten,
og så handler det pludselig om
liv og død,« siger Peter Kjær
Jensen.

Han sidder selv i Danmark,
men følger sine kursister via
en fælles e-mail hvor de kan
udveksle gode råd i krisesitua-
tioner. 

Og der er hårdt brug for
vand- og sanitetseksperternes
hjælp, for lige nu står flere end
100.000 indonesere uden tag
over hovedet, og et af de stør-
ste problemer er netop drikke-
vandet. Peter Kjær Jensen er
sikker på at kurset i Danmark
kan få afgørende betydning
for arbejdet.

»Jeg ved at deltagerne er
godt rustet herfra. De ved at
det betaler sig at give sig tid til
at tænke sig om før de begyn-
der på noget. Løsningen af-
hænger jo altid af hvad det er
for et sted, og hvad det er for
nogle mennesker det drejer sig
om. Tre af kursisterne fra In-
donesien arbejder med vand-
og sanitetsprojekter for Røde
Kors, og de vil helt sikkert få et
meget stort ansvar og komme
til at lede og fordele arbejdet,
og jeg tror på de kommer til at
gøre en forskel,« siger Peter
Kjær Jensen der alligevel har
en lille smule sommerfugle i
maven over at det kursus der
startede som et pilotprojekt ef-

ter tsunamien i 2004, pludse-
lig skal stå sin prøve i en virke-
lig krisesituation.

Professionelle nød-
hjælpere
Lige nu er situationen i Indo-
nesien akut, men der bliver
brug for nødhjælpsarbejdernes
færdigheder i mange år frem-
over.

»Den gennemsnitlige tid
folk bor i en flygtningelejr, er
syv år, og behovene ændrer sig
hele tiden. Den første dag
handler det bare om at de skal
have rent vand at drikke, men
efter en uge skal der langt me-
re vand til, for så skal de også
til at bade. Når faciliteterne er
der, skal de lokale have under-
visning i hvordan de bruger
dem. Ellers bliver det rent Ros-
kilde festival. Det kan gå i en
uge, men hvem gider bo der i
to år?« spørger Peter Kjær Jen-
sen.

Derfor mener han også at
der er brug for at der bliver
uddannet flere nødhjælpseks-

perter som ud fra en tværfag-
lig tilgang til krisesituationer
med fokus på sociologi, reli-
gion, kultur og hardcore inge-
niørarbejde er i stand til at be-
vare overblikket i forbindelse
med naturkatastrofer og andre
humanitære kriser.

Den tværfaglige uddannelse
til nødhjælpsarbejder findes
ikke i dag, og kurset Water and
Sanitation in Emergencies er
på nuværende tidspunkt kun
et fire uger langt forløb som
led i masteruddannelsen i
international sundhed. Men
Peter Kjær Jensen arbejder på
at udvide kurset til en selv-
stændig master – en såkaldt
“Master of Disaster”. 

I fredags holdt han møde
med fire store nødhjælpsorga-
nisationer om projektet. 

»NGO’erne siger at deres
problem når de skal rekruttere
til nødhjælpsarbejde, er at an-
søgerne ikke har den relevante
faglige baggrund. Det kan fx
være en sygeplejerske der har
arbejdet hele sit liv i Danmark,

NØDHJÆLP

Det største kick
for en under-

viser er når man
virkelig er med

til at gøre en
forskel, mener

Peter Kjær 
Jensen. Han har

netop sendt et
hold kursister i

nødhjælp direk-
te til det jord-
skælvsramte

Indonesien 

men aldrig har beskæftiget sig
med nødhjælp. Derfor ser de
meget positivt på at vi laver en
kandidatuddannelse. I dag er
der et uddannelsesmæssigt 
vakuum,« fortæller en positiv
Peter Kjær Jensen efter mødet.

»Mødet har vist at der er et
bagland der er parat til at afta-
ge kandidaterne. Nu har vi
sparket bolden så højt op som
vi kan, og så er det op til deka-
natet og universitet at gribe
den,« fortsætter han.

Selv håber han meget at for-
slaget om en Master of Disas-
ter vil gå igennem hos de høje-
re instanser. Ikke mindst på
grund af de mange tilbagemel-
dinger han de sidste uger har
fået fra jordskælvsområdet.

»Det største kick du kan få
som lærer på universitetet, er
jo at du rent faktisk er med til
at gøre en forskel. Det er jo det
vi er her for. Og hvis det her 
ikke er den bedste form for
ulandshjælp, så ved jeg ikke
hvad det skulle være,« slutter
Peter Kjær Jensen.

tmjo@adm.ku.dk

KU-kursus redder 
liv i Indonesien
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Af Lise K. Lauridsen

Det kunne virke som om
begejstringen for at ska-
be megauniversiteter er

ved at løje lidt af, men selv om
den endelige slagplan for et
nyt Danmarkskort over univer-
siteterne er blevet udskudt
igen, så skulle Videnskabsmi-
nisteriet være i fuld gang med
at få brikkerne til at passe
sammen.

Og det bliver nok sin sag, for
ingen universiteter synes at
være enige om hvem de gerne
vil fusionere med. 

For større er ikke nødven-
digvis bedre, som flere rekto-
rer har mindet om i debatten
om fusionerne. Som det frem-
går af ranglisterne over ver-
dens førende universiteter, er
de fleste af dem nemlig ikke
store, men rige. Cambridge,
Harvard og Oxford er således
kendetegnet af forholdsvis få
studerende i forhold til antal-
let af forskere. 

Det er altså ikke et spørgs-
mål om at volumen er lig med
gennemslagskraft der er det

afgørende argument for fusio-
ner, mener AC-fællestillids-
mand på KU, Leif Sønder-
gaard:

»Fusionerne virker mere
som om de er et spørgsmål om
at spare penge på ekspertvæl-
det end et egentligt ønske om
at styrke forskningen,« mener
Leif Søndergaard.

Fusionerne skal nemlig væ-
re udgiftsneutrale for staten,
og det vækker grimme minder
fra tidligere fusioner for Leif
Søndergaard. 

»Da Skov og Landskab skul-
le fusionere med Landbohøj-
skolen, fulgte der ikke penge
med til at fusionere for. Til
gengæld høstede staten med
det samme den rationalise-
ringsgevinst der kan ligge i en
vellykket fusion,« forklarer
han.

Hvis der ikke postes penge i
fusioner, vil de i værste fald
bare blive skinmanøvrer der
ikke laver stort om på hvordan
tingene fungerer i dag, mener
formand for Rektorkollegiet,
Jens Oddershede.

»Fusioner er ikke gratis, så

hvis regeringen virkelig ønsker
at skabe nye spændende
forskningsprojekter og uddan-
nelser igennem fusioner, så er
det ikke udgiftsneutralt,« siger
han og understreger at vellyk-
kede fusioner på sigt vil være
pengene værd. 

Mindre diversitet
Synergieffekterne ved at fusio-
nere forsknings- og undervis-
ningsmiljøer er det helt store
argument for fusioner i den
danske universitetsverden.

Drømmen er at det vil give
bedre forskning og uddan-
nelse. Men Leif Søndergaard
peger på at der allerede i dag
eksisterer et tæt samarbejde
og udveksling af viden mellem
de forskellige forskningsmiljø-
er i Danmark.

»Tiden taler egentlig imod
fusioner, for færre forsknings-
miljøer og universiteter vil jo
skabe mindre konkurrence.
Hvis vi skal overleve interna-
tionalt, så er der da behov for
diversitet. Hver institution har
jo sine specialer og sin tilgang
til forskningen, og jeg kan

godt frygte for at den variation
i dansk forskning vil gå tabt,«
siger han.

Forskningschef i Dansk In-
dustri, Charlotte Rønhof går
ind for fusioner, men lægger
også vægt på at der skal være
nok institutioner til at forsker-
ne har alternative karriereveje
og universiteterne kan konkur-
rere med hinanden.

»Men jeg har svært ved at se
hvordan fusioner kan være ud-
giftsneutrale. Det vil koste sto-
re ressourcer og mange kræf-
ter at informere medarbejdere
og studerende, lave om på ad-
ministrationen og måske flytte
medarbejdere,« siger Charlotte
Rønhof.

Præsentationen af det nye
Danmarkskort for forskningen
og universiteterne bliver tid-
ligst præsenteret den 21. juni. 

likl@adm.ku.dk
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FUSION I

KU’s 
fusionsønsker
Danmarks Farmaceutiske Universitet (DFU) og IT-

Universitetet er de mest oplagte fusionspartnere

for Københavns Universitet. Den Kgl. Veterinær- og

Landbohøjskole (KVL) er dog også nævnt som en

mulig fusionspartner under forudsætning af at

DFU bliver en del af KU. Copenhagen Business

School (CBS) og Danmarks Pædagogiske Universitet

bliver nævnt som mulige, men mindre oplagte fu-

sionspartnere.

Københavns Universitet har i sit oplæg til ministeri-

et foreslået at fusionere med Kennedy Instituttet –

Statens Øjenklinik, Statens Institut for Folkesund-

hed, dele af Forskningscenter Risø, Danmarks Rum-

center og Danmarks og Grønlands Geologiske

Undersøgelser (GEUS). 

Hvad er sektor-
forskning?
• Sektorforskningen omfatter meget forskelligarte-

de offentlige forskningsinstitutioner der er place-

ret under ni forskellige ministerier. Sektor-

forskningens udgør 20 procent af den offentlige

forskning. Der er primært tale om problemorien-

teret forskning med et klart samfundsmæssigt

sigte. Formålet er typisk at levere forskningsbase-

ret rådgivning til et ministerium fx på miljøområ-

det.

• De 13 sektorforskningsinstitutioner der skal fusio-

nere med universiteterne er: Arbejdsmiljøinstitut-

tet, Danmarks Fiskeriundersøgelser, Danmarks Fø-

devareforskning, Danmarks Jordbrugsforskning,

Danmarks Miljøundersøgelser, Danmarks og

Grønlands Geologiske Undersøgelser, Danmarks

Rumcenter, Danmarks TransportForskning,

Forskningscenter Risø, Kennedy Instituttet – Sta-

tens Øjenklinik, Socialforskningsinstituttet, Sta-

tens Byggeforskningsinstitut og Statens Institut

for Folkesundhed.

• Statens Seruminstitut og Forsvarets Bygningstje-

neste forbliver som de eneste selvstændige.

Kilde: www.vtu.dk

Stilhed om fusioner
Der er stilhed før stormen om hvilke universiteter og sektor-
forskningsinstitutioner der skal fusionere. Men forhandlet bliver 
der, så den store fusionsplan kan ligge klar før sommerferien   

KASSETÆNKNING – Danmarks nuværende 12 universiteter skal ifølge videnskabs-

minister Helge Sander reduceres til et sted mellem 11 og fem. KU bejler især til Dan-

marks Farmaceutiske Universitet og IT-Universitetet (billedet).
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Virksomheder spiller med
»Stridens kerne hedder Danmarks Farmaceutiske Universitet (DFU) - single, attraktiv og

uundgåelig kandidat til en fusion med et større universitet. Novo Nordisk vil fusionere

DFU med Københavns Universitet, mens Leo Pharma kæmper for at få universitetet fu-

sioneret med Danmarks Tekniske Universitet (DTU).«

Ingeniørens Nyhedsbrev, 19.5.2006.
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FUSION I I

Af Lise K. Lauridsen

13 sektorforskningsin-
stitutioner skal per
1. juli 2007 lægges 

sammen med universiteterne.
Hvem der skal høre til hvor, er
endnu uvist. En ting er dog
sikkert: det er langt fra pro-
blemfrit at sammensmelte sek-
tor- og universitetsforskning. 

Tidligere fusioner af sektor-
forskningsinstitutioner har 
vist at det kan give store pro-
blemer, forklarer AC-fællestil-
lidsmand på KU, Leif Sønder-
gaard:

»Når en selvstændig institu-
tion pludselig skal underlægge
sig en helt anden kultur og en
ledelse der er relativ fjern, så
vil der opstå problemer,« siger
Leif Søndergaard der dog ikke
forestiller sig at sektorforsk-

ningsinstitutionerne smelter
helt sammen med universite-
tets øvrige afdelinger. 

»Sektorforskningens rolle er
at løse opgaver for myndighe-
derne, og det skulle helst ikke
smitte alt for meget af på eller
tappe tid fra den frie
forskning. Derfor tror jeg de
opgaver skal isoleres i særlige
afdelinger eller institutioner
under universitetet,« siger Leif
Søndergaard der godt kan
frygte at de pålagte opgaver vil
gå ud over den fri forskning.
Især fordi fusionerne ikke må
koste staten penge.

Formand for Rektorkollegi-
et, Jens Oddershede, er ikke så
bekymret for den frie forsk-
ning.

»Universiteterne udfører jo
allerede opgaver for myndig-
hederne, fx på de retsmedicin-

ske institutter eller når vi løser
opgaver for eksterne midler,
men det er klart at forsknings-
frihed ikke hænger særligt
godt sammen med den type
opgaver, så vi skal være op-
mærksomme på at der ikke 
opstår en sammenblanding,
men universiteterne har tidli-
gere vist at det godt kan lade
sig gøre,« siger Jens Odders-
hede.

Leif Søndergaard mener dog
at myndighedsopgaverne me-
get nemt kan komme til at
dræne den frie forskning for
midler hvis der fx opstår en
akut krise som fugleinfluenza. 

»Forventningen er jo at uni-
versiteterne og sektorforsk-
ningen skal løfte i flok. Men
uden midler til at indfusionere
de nye institutioner, så vil det
jo betyde endnu mindre tid til

fri forskning end der er i dag,«
siger Leif Søndergaard.

Sektorforskere skal 
undervise
Et af argumenterne for at fu-
sionere sektor- og universitets-
forskning er at de studerende
skal have glæde af de ekstra
lærerkræfter som forskerne på
sektorforskningsinstitutioner-
ne vil komme med.

Jens Oddershede synes det
er en god ide at samle forsk-
ningsressourcerne der hvor
uddannelserne finder sted.
Han har dog svært ved at se
hvordan det skulle lade sig gø-
re uden at det koster penge.

»Sektorforskningsinstitutio-
nerne ligger jo spredt ud over
hele landet i Hirtshals, Foulum
og Silkeborg. Den geografiske
spredning gør det svært at få

de helt store fordele ud af fu-
sionerne,« siger Jens Odders-
hede der også er rektor på
Syddansk Universitet.

Leif Søndergaard påpeger at
det vil kræve en del efterud-
dannelse af forskerne på sek-
torinstitutionerne som i dag
ikke har til opgave at undervi-
se.   

Jens Oddershede er enig
med AC-tillidsmanden på KU i
at fusioner kommer til at koste
penge hvis de skal være reelle.

»Fusioner koster penge til
nye it-systemer, flytning af af-
delinger, information og om-
skoling. Men ved en god fu-
sion er der også penge at spare
i det lange løb,« siger han.

En af hovedårsagerne til fu-
sionerne i forskningsverdenen
var i sin tid at udvikle nye ud-
dannelser, og den slags koster,

forklarer Jens Oddershede.
Om der følger penge med

det nye landkort over forsk-
ningen i Danmark, er dog end-
nu uvist. Indtil videre hedder
det sig at fusionerne skal være
‘udgiftsnetutrale’.

Et af de økonomiske spørgs-
mål i forbindelse med fusio-
nerne med sektorforskningen
er dog blevet afklaret, oplyser
Jens Oddershede:

»De ministerier som institu-
tionerne i dag hører under, vil
fortsat betale for de opgaver
de får udført direkte til sektor-
forskningen.«

Og det vil sige at universite-
terne fra næste år vil få penge
fra andre ministerier end Vi-
denskabsministeriet.

likl@adm.ku.dk

C3 er med gennem hele din uddannelse og karriere.

C3 studerende forbereder dig på en karriere i det 
private erhvervsliv. Her får du faglige og sociale 
arrangementer, fantastiske medlemstilbud og ikke 
mindst et livslangt netværk.

C3 a-kasse giver dig økonomiske tryghed, hvis du bliver 
ledig - og rådgivning om jobsøgning og karriereveje, så 
du hurtigst muligt kommer i job igen. Som nyuddannet 
har du ret til både dagpenge og feriedagpenge.

Meld dig ind senest 14 dage efter sidste eksamen.

C3 organisation er der for at udvikle din karriere efter 
dit studium. Vi kan bl.a. hjælpe med en karriere i udlandet, 
kontraktgennemgang, kompetenceafklaring, karri-
ererådgivning og start af egen virksomhed. 

Der er altid en C3 forening, der matcher dine behov. 
Du bestemmer selv, om du vil være med i en eller flere.

Læs mere om, hvad vi kan gøre for dig på C3.dk.

•

•

•

C3.dk

Din nye sparringspartner

Sektorforskning 
ind på universiteterne
Universiteterne skal stå for langt flere pålagte myndighedsopgaver
fordi sektorforskningen skal fusionere med universitetsforskningen.
Det skaber bekymring for mere styret forskning

Fusion for pengenes skyld
»Dansk forskning kan få flere midler fra EU. Men skal den det, så

kræver det styrke, og derfor skal institutionerne op i en størrelse hvor

de er store nok.«

Bestyrelsesformand på Landbohøjskolen, Erik Bonnerup, 

i Berlingske Tidende 10.12.2005.
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INTERVIEW

Af Richard Bisgaard

Der er fart over feltet på Det Sundhedsvi-
denskabelige Fakultet. Aldrig så snart
var den 53-årige internationalt aner-

kendte kræftforsker, professor dr. med. Ulla
Wewer tiltrådt som dekan den 1. maj, før hun
havde præsenteret sine visioner og fokusområ-
der for de kommende fem år på åbne møder 
for henholdsvis studerende, ansatte og samar-
bejdspartnere.

Budskabet var ikke til at tage fejl af. Som det
formuleres i den glittede folder der under over-
skriften ‘Samspil og Samarbejde’ er sendt ud til
fakultetets mange samarbejdspartnere i minis-
terier, hospitalsvæsen og medi-
cinalindustri:

»SUND står nu med en ny le-
delse der de næste fem år har i
opdrag at styrke profilen for
vore kerneopgaver – forskning
og undervisning. Vi glæder os
til opgaven. Det er vores opfat-
telse at de kommende investe-
ringer i forskning, uddannelse,
infrastruktur og kommerciali-
sering på afgørende vis vil mu-
liggøre et akademisk opsving
netop hos os. Dermed vil SUND
yde sit til at katapultere Danmark ind på den
globale scene.«

Med sine cirka 1800 ansatte og 4000 stude-
rende og med ‘bopæl’ på Panum og omegn, det
vil sige hele Sjælland, er SUND som skabt til at
være det naturlige og dynamiske universitets-
centrum for sundhedsvidenskaberne i hele Øst-
danmark, mener Ulla Wewer og hendes fire
prodekaner. De har sågar formuleret en vision
om at »Udvalgte områder af SUND’s forsk-
ningsområder kan blive blandt de førende
inden for sundhedsvidenskaberne i Europa og
gerne globalt«.

Opgaven skal indfries samtidig med at SUND
er ved at forbløde i nedskæringer og humper
rundt på en 78. plads i den internationale ran-
king. 28 millioner sparet sidste år, 35 stillinger
nedlagt, heraf nogle gennem tvungne afskedi-
gelser på Institut for Folkesundhedsvidenskab.
Hvordan hænger det nu sammen med visioner
om at være med i den internationale superliga? 

Lys forude
»Vi må arbejde inden for de rammer vi har. Og
når budgetterne og ressourcerne ændrer sig, så
bliver det jo en prioriteringsopgave for det sam-
lede fakultet hvordan det skal løse de proble-
mer,« siger Ulla Wewer.

Du lyder meget optimistisk i dine meldinger?
»Jamen, det er jeg da også. Jeg ser lys i hori-

sonten, ellers havde jeg ikke søgt stillingen. Det
er bestemt ikke jobbet som nedgangsdekan der
trækker, men derimod de positive muligheder
der er stillet os i udsigt nu hvor forskning og ud-
dannelse har regeringens absolutte bevågen-
hed,« siger Ulla Wewer med henvisning til den
ekstra milliard kroner til forskning og udvikling
som regeringen har bebudet at ville investere
allerede fra næste år – og med løfte om yderli-
gere milliarder i de kommende år.

»Så selv om de ordinære midler synes for
nedadgående, skal SUND nok komme i positiv

vækst takket være fortsat øgning i de eksterne
forskningsmidler«, siger hun og understreger at
fakultetet er vant til at der skal eksterne midler
til at skæppe i kassen for at få hjulene til at køre
rundt. Således er SUND’s årlige budget på cirka
en milliard kroner, hvoraf cirka 650 millioner
kroner er fra ordinær virksomhed, mens de res-
terende 350 millioner kroner kommer fra eks-
terne midler. Altså er SUND’s økonomi allerede
i dag i høj grad afhængig af eksterne midler.  

Men ifølge jeres egne prognoser skal SUND skæ-
re 19 mio. kroner i 2007 og 32 mio. i 2008?

»Ja, sådan er prognoserne, og nu er vi så i
gang med at undersøge om STÅ-prognoserne er
valide. Besparelserne bygger især på en forven-

tet nedgang i
STÅ-produk-
tion som følge
af at medicin-
studiet er ble-
vet forkortet
fra seks og et
halvt år til
seks år. Desu-
den har vi
igangsat flere
nye uddan-
nelser, og det
varer et stykke

tid inden de rigtig tæller. Endelig har vi også
måttet investere ekstra midler til ansættelse af
flere kliniske lektorer på sygehusene for at gøre
studerende i den gamle studieordning færdige.
Det har selvfølgelig også kostet. Når det beløb
falder væk – og de studerende er igennem den
gamle studieordning – så kommer der et nyt
leje i 2008,« siger Ulla Wewer og håber at fakul-
tetet vil kunne genbesætte nogle af de stillinger
som står ubesatte hen på grund af bespa-
relserne.

»Fakultetets forskere er meget konkurrence-
dygtige når det gælder om at tiltrække eksterne
forskningsmidler, så jeg håber på at der bliver
ansat rigtig mange folk på eksterne forsknings-
midler,« siger hun og pointerer at forsknings-
professorer også deltager i den forskningsbase-
rede undervisning og dermed er en utrolig beri-
gelse for fakultetet også i undervisningsmæssig
sammenhæng. 

»Det er selvfølgelig meget magtpåliggende
for os i den sammenhæng at skabe en god ledel-
sesmæssig backup og service til de grupper der
i hård konkurrence skaffer eksterne midler til
deres forskning. Jeg har selv prøvet hvordan
det er at skulle aflægge regnskab og rapportere
til EU – og det trækker tænder ud, kan jeg love
dig«, siger Ulla Wewer og hilser med tilfredshed
at rektoratet er i færd med at analysere hvad
det er for hjælp forskerne har mest brug for, og
hvad man kan få for pengene.

Tæt samarbejde med industrien
Hun ser i det hele taget ikke de helt store pro-
blemer i at have sponsorerede aktiviteter på
universiteterne. 

»Vi er fx på vej til at besætte et meget spæn-
dende professorat i forskningsmetodologi som
er finansieret af Novo Nordisk Fonden med ti
millioner kroner. Det er fuldstændig op til deka-
natet sammen med en søgekomité at formulere
opslag og arbejdsopgaver og finde ud af hvem

der skal have stillingen og eventuelt selv spæde
penge til hvis det skal være fokusområde. Så
vores oplevelse er at pengene bliver lagt i fakul-
tetets kasse uden indblanding i processerne. Vi
kan hente folk ind fra udlandet uden at sponso-
ren blander sig i det,« siger Ulla Wewer der er
overbevist om at de fleste medarbejdere på fa-
kultetet føler at deres samarbejde med er-
hvervslivet er en naturlig win-win situation.

Dekanatet lægger da også op til at SUND skal
deltage i samfundets værdiskabelse ved at om-
sætte en større andel af grundforskningen til
‘forretning’ i form af samarbejdsaftaler med er-
hvervslivet, patenter, licenser og spin-off virk-
somheder. »Fremadrettet forventes det at vi
proaktivt sætter mere turbo også på netop dette
felt«, som det udtrykkes i den udsendte pjece til
medarbejderne.

På andre fakulteter på KU kan der stadig høres
et par pip eller tre mod et alt for snævert samar-
bejde med erhvervslivet. Har I slet ingen forbehold
på SUND?

»Jeg tror at man skal have et meget nuance-
ret forhold til interaktionen med erhvervslivet.
Jeg ser det ikke som noget problem i sig selv

med mindre man selv gør det til et problem for-
di man ikke selv er i stand til at styre det. Så det
kræver at KU har nogle helt klare meninger og
opstillede regler for hvordan vi skal agere på
dette område.« 

Dandysagen på Aarhus Universitet viste at for-
skere let kommer i klemme og fx forhindres i at of-
fentliggøre deres forskningsresultater fordi de ik-
ke passer i firmaets kram.

»Det viser at man er nødt til at have nogle go-
de aftaler inden man går i gang. Så man har
klausuler på at resultaterne kan offentliggøres
fx tre måneder efter undersøgelsen er færdig.
Hvis man ikke har nogen gode aftaler, så er det
problemerne kan komme.«

Du ser ikke en risiko for at universitetet bliver
alt for indfedtet i erhvervslivets interesser?

»Den risiko ligger der da altid. Man kan jo al-
drig opfinde systemer hvor tingene ikke kan gå
galt, og hvor man ikke kan komme op at skæn-
des. Det ser vi jo hver dag, og det foregår da og-
så grundforskerne imellem at de er uenige om
fortolkning af resultater. Det er vel bare sådan
al forskning og udvikling er,« siger Ulla Wewer.

»Jeg ser lys i horisonten, ellers havde
jeg ikke søgt stillingen. Det er 
bestemt ikke jobbet som nedgangs-
dekan der trækker, men derimod 
de positive muligheder der er stillet
os i udsigt nu hvor forskning og 
uddannelse har regeringens 
absolutte bevågenhed.«

Rektors dekaner
I forlængelse af universitetsreformen har rektor udpeget og ansat

seks dekaner. Dekanerne udgør sammen med rektoratet den øver-

ste, akademiske ledelse på universitetet. Men hvad står de nye

dekaner for? Hvilke visioner har de for deres fakultet, og hvad vil

de gøre for at forbedre forholdene for studerende og ansatte? Vi

går tæt på rektors fire håndgangne mænd og to kvinder og star-

tede i sidste uge med at interviewe dekanen for Teologi.

Dekan 
med store 
visioner
Panum skal være hjemsted
for innovation og tiltrække
studerende og medarbejdere
fra nær og fjern, lyder 
visionen fra den nye dekan
på Sundhedsvidenskab

Nils Overgaard

Andersen

Henrik Dam Kirsten RefsingSteffen Kjeld-

gaard-Pedersen

Troels Øster-

gaard Sørensen

Ulla Wewer
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Et attraktivt uddannelsessted
De studerendes forhold ligger tydeligvis den
nye dekan meget på sinde. 

»Vi skal have et glad og energisk SUND, og vi
skal bruge det kreative engagement til sammen
at opnå et styrket og positivt image og brand så-
ledes at flere studerende fra nær og fjern øn-
sker at komme netop til SUND for at dygtiggøre
sig,« hedder det således i en folder til de stude-
rende under overskriften ‘Et attraktivt uddan-
nelsessted’. 

Og at det ikke er tomme ord, fremgår af de
planer Ulla Wewer har udklækket for hvordan
studiemiljøet kan forbedres.

»Jeg forestiller mig at der skal oprettes et helt
nyt studentercenter på Panumområdet hvor der
i dag ligger en pavillon. Her skal den studeren-
de kunne ordne alle praktiske ting omkring stu-
diet, købe bøger, drikke cafe latte, få børnene
passet i børnehaven og så videre. Det skal plan-
tes til og gøres attraktivt – og lige ved siden af i
de gamle gæsteboliger skal der oprettes et stu-
denterhus som kan være rammen om det stu-
denterfaglige og sociale fællesskab. 

Og på Panumarealet, der hvor Bogladen i dag

ligger, skal der så laves studenterservice med
‘one-stop shopping’. Her skal man kunne melde
sig til eksamen, få vejledning og besvaret
spørgsmål af studievejledere, eller snakke med
psykolog eller studenterpræsten,« fortæller Ulla
Wewer.

Samtidig skal de studerende have flere og be-
dre møde- og studiepladser, moderne øvelseslo-
kaler med ajourført teknologi og gratis trådløs
netadgang. Endelig bør kantinen moderniseres
og gøres mere rar til glæde for både de stude-
rende og de ansatte.

Efter Ulla Wewers opfattelse er det helt afgø-
rende at der sættes fokus på studiemiljøet.

»For hvad er det KU kan tilbyde på det globa-
le uddannelsesmarked som de ikke kan få bedre
på Harvard og andre eliteuniversiteter? Man
kan jo se deres curricula og vel snart følge fore-
læsninger på nettet? Det vi skal kunne tilbyde
her er nogle attraktive studieforhold og et rart
studiemiljø,« svarer Ulla Wewer på sit eget reto-
riske spørgsmål. 

Men vi kommer vel aldrig til at kunne konkur-
rere med Harvard?

»Nej, men vi kan jo opnå at de mennesker der

er her, har det godt og er lige så glade som hvis
de gik på Harvard. Når jeg bruger ordet virke-
lyst, så dækker det over de mange aktiviteter
der er i menneskets hverdag: De unge vil gerne
både have mulighed for at arbejde effektivt, sid-
de på cafe og i varierende grad interagere med
andre mennesker. Og på den måde skal der væ-
re optimale tilbud – også faglige – til så mange
som muligt. Det tror jeg er en af de ting vi må-
ske kan byde stærkt ind på med KU.«  

Internationalisering
Internationalisering er højt prioriteret område
for det nye dekanat. Er intentionen at kunne
udbyde hele lægeuddannelsen på engelsk?

»Ja, det er jo i alt fald et mål. Vi har lavet en
strategi hvor vi i begyndelsen kun udbyder en-
kelte moduler og kurser i medicineruddan-
nelsen på engelsk. Senere udbygges det til hele
semestre for til sidst at ende med at der er et
spor hvor man kan tage hele sin uddannelse på
engelsk. Hvor lang tid det tager inden vi når så
langt, afhænger selvfølgelig af ressourcer og
hvordan markedet udvikler sig«.

Så Københavns Universitet skal satse på at ud-

danne kandidater til et globalt marked og ikke til
et nationalt sundhedsvæsen?

»Vi skal naturligvis uddanne læger til det
danske samfund, men man kan da sagtens fore-
stille sig at danske studerende også kigger på
det internationale spor. Det tror jeg der vil være
en del der vil have interesse for. Vi anvender al-
lerede nogle af de større engelske lærebøger. Så
jeg forestiller mig ikke at det internationale
spor skal oprettes udelukkende af hensyn til
udenlandske betalingsstuderende, men også
fordi der er danskere der finder det interessant
at komme ind på et internationalt spor.«

Men det afhjælper vel ikke lægemanglen og pro-
blemet med at en stor del af pladserne på medi-
cinstudiet er optaget af studerende fra Sverige og
Norge som rejser hjem efter endt uddannelse?

»Min mening er at det jo nok vil være klogt at
øge optaget af læger – det er der mange gode
grunde til. Jeg er måske lidt bekymret over at
kvotienten for at komme ind på lægestudiet og
andre studier tager himmelflugten,« siger Ulla
Wewer der frygter at netop det forhold skævvri-
der hvem der kommer ind på studierne. 

»Det er ikke nødvendigvis til samfundets for-
del. Desuden står man sig ved at have et bredt
spektrum af både kvinder og mænd og have en
balanceret kønsfordeling i disse uddannelser. I
dag er op mod 70 procent af lægestuderende
kvinder,« pointerer hun.

Er det et problem?
»Overvægten af kvinder er ikke et problem i

sig selv. Kvindelige læger er såmænd lige så
dygtige som de mandlige læger. Men det er me-
re udtryk for at en række dygtige unge mænd
ikke rigtig får mulighed for at komme ind i fa-
get selv om de brænder for at blive læge, bare
fordi de har 9,4 i stedet for 9,8 i snit. Det er lidt
ærgerligt at Sundhedsvæsenet går glip af de
kompetencer som en række dygtige unge mænd
besidder,« siger Ulla Wewer og opfordrer politi-
kerne til at ændre på adgangskravene til læge-
studiet.

Er det en opfordring til at genindføre kvote 2
systemet?

»Jeg kunne da godt tænke mig en lidt tunge-
re diskussion med ministeriet herom. Man kun-
ne også lave en forsøgsordning med frit optag
efterfulgt af en stopprøve efter et år. Så kunne
man jo se hvordan det påvirkede billedet. Man
kunne også tildele kvote 2-pladser efter et ge-
nerelt flittighedsbaromenter kombineret med
et motivations- og interessebarometer for na-
turvidenskab. Det drejer sig jo om at få stude-
rende med relevante kompetencer for studiet,«
siger Ulla Wewer.

Modellen på Syddansk Universitet, SDU,
hvor de studerende skal til samtale for at blive
optaget, kan Ulla Wewer godt lide, men den er
ikke så let at overføre til KU hvor ansøgertallet
er meget højere.

»Det vil være for tidskrævende,« siger deka-
nen der dog godt kunne forestille sig at en an-
del af ansøgerne blev optaget via interview. 

»Der er mange modeller. Det kræver at man
gør sig sine mål klart og ser på hvilke midler
der så passer til det,« siger hun.

Hvis ellers politikerne forstod den!

rjb@adm.ku.dk

KØNSBALANCE – »Jeg er måske lidt bekymret over at kvotien-

ten for at komme ind på lægestudiet og andre studier tager himmel-

flugten. Det er ikke nødvendigvis til samfundets fordel. Desuden står

man sig ved at have et bredt spektrum af både kvinder og mænd og

have en balanceret kønsfordeling i disse uddannelser. I dag er op

mod 70 procent af lægestuderende kvinder,« siger Ulla Wewer.

Attraktiv arbejdsplads
»SUND skal være en attraktiv arbejdsplads og fastholde en nærværende personalepoli-

tik præget af kreativt engagement. Medarbejderne skal trives og deres mange kvalite-

ter og kompetencer udvikles og anvendes.«

Pejlemærke fra dekanens visionsoplæg til medarbejderne.
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Af Kristoffer Holm 
Pedersen

Specialet er lige ved at væ-
re klar til aflevering, og
så er det ellers af sted til

USA for den 24-årige geologi-
studerende Jakob Vinther. Her
er han blevet tilbudt et fem-
årigt ph.d.-stipendium på det
berømte Yale University på en
netop oprettet afdeling for 
palæontologi – den del af geo-
logien der har med aflejringer
og fossiler at gøre. 

Hertil blev han headhuntet
af en professor som han mødte
på en kongres i Kina hvor Ja-
kob var med for at tale om de
banebrydende opdagelser han
havde gjort – i sit bachelorpro-
jekt.

»Vi talte om hvad jeg lavede,
og han regnede med at jeg var
ph.d.-studerende. Men jeg var
kun bachelor. Han spurgte om
jeg ikke havde tænkt på at
skrive en ph.d., og det havde
jeg selvfølgelig. Og så spurgte
han mig om jeg ikke kunne
tænke mig at skrive den ovre
på Yale,« fortæller Jakob Vin-
ther mens han sidder ved køk-
kenbordet i Sandkassen som
de rodede og stort set ubenyt-
tede specialekontorer under
Geologisk Museum bliver
kaldt.

Han sendte en ansøgning og

skulle igennem en række hår-
de prøver for at komme i be-
tragtning til de meget eksklu-
sive ph.d.-pladser. Sprogtesten
var intet problem, men GRE-
testen (Graduate Record Exa-
mination) var straks vanskeli-
gere. 

Når amerikanske studeren-
de tager testen, har de tit for-
beredt sig i flere måneder,
men det havde Jakob ikke tid
til. To dage før testen var han
nemlig hyret til at holde et op-
læg ved en konference i Ox-
ford. Så hverken forbere-
delserne eller resultaterne
blev så gode som de kunne. Al-
ligevel kom han ind. Og Jakob
kan ikke udelukke at det spil-
lede ind at han var kendt og
værdsat af Yale-professoren i
forvejen.

Virkelig cool
At Jakob Vinther var et kendt
navn og allerede som bachelor
rejste verden rundt for at tale
ved konferencer og kongres-
ser, kan han takke sit bache-
lorprojekt for. Her tilbageviste
han en ellers antaget teori om
udviklingen af det kendte Hal-
keria-fossil som var blevet
fremsat af en anerkendt pro-
fessor fra Cambridge. Og det
gjorde ham berømt i store dele
af palæontologverdenen.

»Cambridge-professoren

havde fremsat en kontroversiel
og ret fancy hypotese om at
halkeriiderne tilhørte en be-
stemt stamgruppe af dyr der
hedder brachiopoder, men
han havde ikke nogen argu-
menter for det. Så det jeg gjor-
de i mit bachelorprojekt var at
gå hans hypotese igennem for
at se om den holdt vand,« for-
tæller Jakob Vinther.

Han gav sig til at sammen-
ligne halkeriiderne med den
gruppe af dyr der hedder mol-
lusker hvor snegle, muslinger
og blæksprutter hører til. Og
stik imod den antagelse, fandt
han en lang række ligheder.
Halkeriiderne var rent faktisk
mollusker, og derfor hang 
teorien om brachiopoderne 
ikke sammen, opdagede Jakob
Vinther.

»Det var faktisk konklusio-
nen på mit bachelorprojekt, og
det syntes min vejleder helt
klart jeg skulle publicere. Der
var en del mennesker der hav-
de foreslået det samme førhen,
men de havde ikke nogen ar-
gumenter for det. Og dem hav-
de jeg så pludselig fundet. 

Jeg skrev en artikel sammen
med Claus Nielsen der er pro-
fessor på Zoologisk Museum,
og vi kædede blandt andet
nogle nulevende arter sam-
men med de fossiler jeg havde
undersøgt. Og det blev Cam-

bridge-professoren fornærmet
over hvilket nok også skyldtes
at vi provokerede ham lidt i
vores artikel,« siger Jakob Vin-
ther med et bredt smil.

Artiklen blev offentliggjort i
det internationale naturviden-
skabelige tidsskrift Zoologica
Scripta, og Cambridge-profes-
soren var ikke sen til at tage til
genmæle.

»Han skrev en review-artikel
hvor han påstod at »Vinther og
Nielsen har prøvet at ‘skohor-
ne’ halkeriiderne tilbage i 
molluskerne«, men han kom
stadig ikke med nogen argu-
menter. Han mente bare at det
var en masse pis og papir vi
havde skrevet. Så der blev lagt
i ovnen til en god diskussion.
Det var skægt,« griner Jakob
Vinther der efterfølgende har
måttet sende sin artikel til rig-
tig mange forskere over hele
jorden der havde hørt om den
ad omveje.

At opnå alt det med sit 
bachelorprojekt var »virkelig
cool«, som han siger.

Forstenede dyr uden olie
Det er ikke noget tilfælde at
Jakob Vinther er en af de mest
lovende palæontologstuderen-
de i Danmark. Lige siden han
som tiårig fandt en bog om
fossiler i Danmark og løb
rundt på Stevns Klint og hak-

kede forsteninger og fossiler
ud af undergrunden, har han
haft en brændende interesse
for palæontologien.

Og står det til ham, er det
også det han skal beskæftige
sig med i fremtiden. Men det
bliver foreløbig uden for Dan-
marks grænser. I første om-
gang de fem år som et ameri-
kansk ph.d.-studium tager.

»Det bliver lidt vildt at være
væk fra Danmark så lang tid.
Men på den anden side er det
fedt at få løn i fem år for at sid-
de og studere og gøre de ting
man synes er spændende. Og
så har de mange flere mulig-
heder i USA end vi har her-
hjemme fordi de giver mange
flere penge til grundforskning
end vi gør. 

Hvis man skal have rigtig
mange penge i Danmark, skal
man lave noget hvor man kan
se en økonomisk gevinst som
private selskaber er villige til
at skyde penge i. Her er
forskningen meget mere pro-
duktorienteret hvor det der
primært bliver givet penge til
på geologi, er olierelateret
forskning. Og der er ikke me-
get olie i forstenede dyr«, siger
Jakob Vinther.

Men Jakob Vinther vil gerne
tilbage til Danmark når han er
færdig med sit ph.d.-projekt.
Drømmen er at blive ansat på

universitetet og få lov til at for-
ske og undervise. Men så
længe situationen på de dan-
ske universiteter ser ud som
den gør, har det nok lange ud-
sigter, siger Jakob Vinther der
håber at tiderne vil ændre sig
og at den mere ‘unyttige’
forskning vil finde sin plads i
Danmark igen.

Men det ligger langt ude i
fremtiden. Nu skal han først
og fremmest aflevere sit speci-
ale, nyde sin sidste, danske
akademikersommerferie (som
ph.d. i USA har man kun to
ugers ferie) og tage afsked
med venner og familie. Og så
skal han selvfølgelig lave lidt
hygge-feltarbejde på Born-
holm hvor udgravningen af
Danmarks ældste dyr, og må-
ske en yderst sjælden svaneøg-
le, kommer på programmet.

For Jakob Vinther roder al-
tid med sit studie, selv når han
burde holde fri. Og det bliver
han ved med hvad end han
sidder i Sandkassen, i udgrav-
ningslejr på Bornholm eller i
sit nye ph.d.-kontor på Yale.

Kristoffer Holm Pedersen er
danskstuderende og freelance
journalist.
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OPDAGELSE – Halkeria-

fossilet er en mollusk og ikke en

brachiopode. Den opdagelse har

gjort Jakob Vinther berømt og

sikret ham et femårigt ph.d.-

stipendium på Yale.

Den 24-årige geologistuderende Jakob Vinther er allerede et navn på 
Geologisk Institut. Nu er han blevet headhuntet til Yale University 
hvor han efter sommerferien skal begynde en femårig ph.d. i palæontologi
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STUDIEMILJØ

ET SOMMERJOB GI’R DIG MERE

SEX ON THE BEACH

Hartmanns er en af Danmarks førende rekrutterings-, vikar og jobformidlingsvirksomheder. Vores knap 100 dedikerede medarbejdere 
over hele landet står hver dag bag mange succesfulde ansættelser og styrker derigennem vores mål om at være best man for the job.

*Du betaler kun normal sms-takst

Tjen op til 1.000 kr. om dagen ved at arbejde 
i et call-center eller en help-desk. Eller bliv 
fx postomdeler, receptionist eller pakke- og 
produktionsmedarbejder. Og fest dig igennem 
resten af sommeren.

Send en gratis sms med teksten “sommerjob” 
til 1231*, og få et sommerjob hurtigere, end 
du kan sige sex on the beach. Eller ring til 
Hartmanns på 70 20 03 83, og fortæl os, hvad 
du vil have.

Af Tania Maria Johannesen

Der er ikke sket mange
forandringer siden H.C.
Ørsted Institutet første

gang blev taget i brug, og mo-
derne arkitektur a la KUA skal
man lede længe efter i vandre-
hallen der binder de tre fløje
sammen. Farverne er holdt i
grå og brune nuancer, og læse-
pladserne til de studerende
langs den ene væg giver ikke
meget ro til fordybelse når ma-
tematik-, fysik- og kemistude-
rende i et væk skal fra den ene
ende af bygningen til den an-
den.

Alt det skal der nu gøres no-
get ved. I 2004 nedsatte Det
Naturvidenskabelige Fakultet
et såkaldt Studiemiljøudvalg
der, som navnet indikerer, skal

arbejde for at skabe bedre
rammer for studiemiljøet på
Naturvidenskab. 

Et af projekterne i den for-
bindelse har været et samar-
bejde med Kunstakademiets
Arkitektskole i København. I
løbet af forårssemesteret har
godt 20 studerende derfra ar-
bejdet med hvordan forholde-
ne i vandrehallen kan blive be-
dre. I sidste uge var arkitekter-
ne til eksamen i deres projek-
ter, og hele forløbet sluttede
med en fernisering i vandre-
hallen hvor nysgerrige kunne
få et kig på modellerne.

Sebastian Horst, medlem af
Studiemiljøudvalget, bød vel-
kommen:

»Vi har været utrolig glade
for samarbejdet med arkitekt-
skolen og for de mange input

vi har fået til vores videre ar-
bejde. I arkitektstuderende har
opdaget problemer vi ikke
anede fandtes, og løsningsmu-
ligheder vi aldrig selv var kom-
met i tanke om,« sagde han
blandt andet.

Projekterne vil blive taget
med i udvalgets videre arbejde
der skal resultere i en rapport
med konkrete forslag til forbe-
dringer inden årets udgang.

Liv og leg
Efter studiereformen er der
kommet langt mere gruppear-
bejde på Naturvidenskab. Men
bygningerne er de samme som
før reformen, og derfor mang-
ler der i dag steder hvor de
studerende kan sidde uforstyr-
rede og arbejde i deres grup-
per.

Det er et af de problemer, de
arkitektstuderende har haft fo-
kus på. Camilla Bendix og 
Nicole Vitner har begge arbej-
det med at udvikle såkaldte
studieceller i deres projekter,
og det har de gjort så godt at
de blev belønnet for det med
gavekort ved receptionen fre-
dag.

De er enige om at vandre-
hallen som den ser ud i dag er
meget uinspirerende og ano-
nym, og derfor vil de med de-
res forslag gerne have noget
mere liv og leg ind i bygning-
en.

Som første led i deres pro-
jekt lavede de en happening
på instituttet hvor de hængte
gynger i loftet og tegnede hin-
keruder på gulvet.

»Det var helt tydeligt noget,

de studerende herude gerne
ville bruge. Det var ligesom
når små børn løber hen til en
legeplads,« fortæller Camilla,
og Nicole fortsætter:

»Vores happening viser at
der er et behov for at der sker
nogle ting som man slet ikke
har forestillet sig.«

Derfor handler hendes for-
slag også i høj grad om leg og
bevægelse.

»Vi sidder altid ned på stole,
men vi skal have gang i krop-
pen, derfor er der et plateau i
mine studieceller som man
skal kravle op ad en stige for at
komme til, og så kan man sid-
de der og holde picnic i solen,«
forklarer hun.

Idéen om gynger har hun
også arbejdet videre med – ik-
ke som deciderede gynger,

men som hængende bænke i
bevægelse der skal fungere
som de studerendes mere
uformelle mødesteder.

I Camillas projekt hænger
røde kasser ud fra svalegangen
på første sal. Kasserne er små
rum hvor grupper af studeren-
de kan mødes og arbejde. Tan-
ken er at de skal væk fra de
uformelle mødesteder hvor
det er så som så med arbejds-
roen.

Hvilke af de to piger og de-
res medstuderendes ideer der
vil blive integreret i den rap-
port studiemiljøudvalget kom-
mer med, er der endnu ingen
der ved. Men sikkert er det at
der er forandringer på vej på
HCØ.

tmjo@adm.ku

Nyt liv til HCØ
Der mangler gruppearbejdspladser efter studie-
reformen på Naturvidenskab er blevet gennemført.
Et udvalg fra fakultetet har allieret sig med 
Arkitektskolen for at finde den helt rigtige løsning

VINDERE – Camilla

Bendix og Nicole Vitner

fra Arkitekstskolen blev

begge præmieret for

deres bud på en bedre

udnyttelse af vandre-

hallen på H.C. Ørsted

Institutet. Modellen til

venstre viser Camillas

røde studieceller.

Sofaer til summemøder
»Der bør indrettes nogle dagligstuer hvor man kan sidde og snakke sammen. Man kunne godt

forestille sig at du havde en klasse, og du bad nogle om lige at gå ind i et andet rum, fx for at

have et summemøde. Så kan det godt være at man hellere vil sidde i lidt blødere stole. Og de

skulle gerne være indrettet sådan at det også var der folk kunne tilbringe mellemtimer.«

Jakob Lange i rapporten ‘Fremtidens Universitet’, 2003
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VIDENSKABET
MUSIKVIDENSKAB

Af Henrik Marstal

Min ph.d.-afhandling Sange fra glemme-
bogen – eller huskekager fra fortiden
udspringer af en fascination. Ikke kun

af dansk rock og af danskheden som fænomen,
men også af den omstændighed at traditionelle
danske og nordiske sange er blevet fortolket af
en række danske rock-, pop- og electronicanav-
ne i årene omkring årtusindeskiftet. 

At fascination i akademiske kredse generelt
er blevet opfattet som en hindring for at prakti-
sere det rette videnskabelige overblik og den
rette distance til sit felt, har desværre været
årsagen til at der ofte kan være noget odiøst
over at lade sig styre af sin fascination endsige
skilte med den. 

Men jeg mener at man må overskride græn-
sen mellem objektivitet og subjektivitet hvis
man vil opnå nogle resultater som kan være til
glæde og nytte for en selv såvel som for andre.
Det er derfor nødvendigt at søge at bryde ud af
sin akademiske lilleputverden og ikke stille sig
tilfreds med de videnskabsteoretiske konflikter
der udspiller sig inden for rammerne af den
trygge og velkendte akademiske verden. 

Det der skal til, er en engageret viden og en
vilje og lyst til at blande sig i samfundsdebatten
samtidig med at man i videst muligt omfang
overholder de regler og normer der gælder for
ens videnskabelige felt. 

Disse ord er ikke mine, men jeg vil gerne gø-
re dem til mine. De er sagt af den franske socio-
log Pierre Bourdieu i 1999 og trykt i en lille bog
der er kommet på dansk under titlen Modild.
For mig er det vigtigt at mit arbejde som akade-
miker når videre end blot til den interne diskus-
sion, men bidrager til den offentlige debat i for-
midlet form. 

Ganske vist opstår der derved en risiko for at
bryde med den såkaldt aksiologiske neutralitet
som ifølge Bourdieu dominerer i videnskaben,
og som alt for mange forskere bekender sig til,
muligvis af bekvemmelighed og af angst for at
blive ugleset af deres kolleger. Men det er en ri-
siko jeg mener man skal og bør løbe fordi det
kun derved giver tilstrækkelig mening at bedri-
ve humanforskning. 

Trendsættende tendenser
I afhandlingen beskæftiger jeg mig med hvor-
dan og hvorfor traditionelle sangrepertoirer er
blevet fortolket af en række artister i perioden
1997-2004. 

Det gælder Sorten Muld der har lavet flere al-
bummer med danske og nordiske folkeviser sat
ind i en electronica- eller technosammenhæng.
Det gælder Anne Dorte Michelsen der har lavet
to albummer med højskolesange- og salmer.
Det gælder Kim Larsen der har lavet to album-
mer foruden en live-dvd med danske og enkelte

svenske slagere og viser. Det gælder Mathias
Grip der har lavet et album med kendte højsko-
lesange, men hvor melodierne er nyskrevne og
produktionen går i retning af electronica. Lige-
ledes gælder det to cd-antologier hvor omkring
25 forskellige rock- og popnavne fortolker dan-
ske sange primært fra højskolesangrepertoiret.

Jeg begyndte mit arbejde med at spørge mig
selv hvorfor disse i øvrigt meget forskellige ud-
givelser alle beskæftigede sig med traditionelle
sangrepertoirer sat ind i musikalske sammen-
hænge relateret til rock, pop eller electronica. 

Jeg gik ud fra at fremkomsten af disse udgi-
velser lod sig forstå som en løs, men dog trend-
sættende tendens i dansk pop og rock i årene
omkring årtusindeskiftet. Jeg gik også ud fra at
denne tendens kunne forstås som udtryk for en
række mere generelle tendenser i dagens Dan-
mark som angår samfundets dynamiske foran-
dringsprocesser som hele tiden pågår.

Et nøglebegreb er her begrebet tradition.
Traditioner er ganske givet en vigtig ingrediens
i det kit som holder et samfund sammen. Men
som påpeget af flere nyere socialteoretikere har
den refleksive modernitet ændret og nogle
gange ligefrem svækket de traditioner der en-
gang blev taget for givet og som der derfor slet
ikke blev stillet spørgsmålstegn ved. 

I takt med at samfundet har øget sit komplek-
sitetsniveau, i takt med at individualismen har
slået afgørende igennem og i takt med at de so-
ciale mønstre er forfaldet som traditionerne el-
lers blev skabt til at fastholde, er der sket en så-
kaldt aftraditionalisering på en lang række om-
råder der har medvirket til at frisætte samfun-
dets medlemmer fra de forpligtelser som tradi-
tionerne holdt dem fast på. 

Og i samme øjeblik man føler det nødvendigt
at forsvare en tradition, har den mistet sin sta-
tus som en overleveret sandhed hvis autoritet

ikke er til diskussion. Det gælder selvsagt også
traditioner knyttet til danske sangrepertoirer,
ikke mindst højskolesangen. 

Senmoderne traditioner
Engang bød traditionen at man havde et aktivt
forhold til det at synge fællessang og at man i
kraft af gældende sociale aktiviteter havde
kendskab til et bredt udsnit af sange fra hvad
den såkaldt danske sangskat. Men de kollektive
fortællinger om Danmark som disse sange på
flere forskellige måder omhandlede, har senest
siden slutningen af 1960’erne fået stadig min-
dre plads.

De Danmarksbilleder som især sangene fra
højskoletraditionen beskriver, og hvor naturen,
årstiderne, historien og ikke mindst bondekul-
turens hverdagsliv er blevet besunget, har der-
for mistet deres status. Forudsætningerne for at
et etableret fællessangsrepertoire kan fungere

Den danske sang er efterhånden
en pilskaldet olding. Men danske
artister genfortolker den natio-
nale sangskat i stor stil. Den 
tilbyder os nemlig nogle fortæl-
linger som vi savner 

Sange fra 
glemmebogen 



som udtryk for en måske uformuleret følelse af
længsel efter et forgangent Danmark der ikke
længere findes, og som vi aldrig vil kunne kom-
me tilbage til. Altså kan denne genkomst for så-
kaldte gammeldanskere bruges som et natio-
nalkulturelt værn mod den institutionaliserede
andethed som de vil hævde er til stede i det of-
fentlige rum i form af personer og tankesæt
med andet etnisk tilhørsforhold. 

Genkomsten lader sig desuden opfatte som
udtryk for at dansk kultur har vist sig at være
fleksibel i en grad at ellers stivnede eller næs-
ten glemte kulturelle udtryk kan opstå som en
Fugl Fønix i asken fra Fortidsdanmarks bål. Det
er i den forbindelse måske værd at påpege at
national identitet ifølge nationalitetsforskeren
Anthony D. Smith under visse omstændigheder
kan forstås som en politisk religion. 

At dømme efter de kommercielle kulturpro-
dukter som har klaret sig bedst i de senere år, er
der blandt mange da tilsyneladende også en
nostalgisk længsel efter et forgangent Danmark
som var mindre globaliseret og mere i pagt med
de værdier som bonde- og landbrugskulturen
engang holdt i hævd. Albummerne kan alt efter
forgodtbefindende opfattes som nostalgiske
produktioner af det som Anthony D. Smith kal-
der ethno-histories, det vil sige en given be-
folkningsgruppes egne genopdagelser af en ‘au-
tentisk’, fælles fortid. 

Nostalgiens fremkomst kunne skyldes at der i
senmodernitetens Danmark kun i glimt eksiste-
rer kollektive erindringsformer som kan gøre
det ud for et egentligt nationalt fællesskab. Og
hvis de nationalistiske og globaliseringsskeptis-
ke kræfter får held til at præge debatten her-
hjemme også i de kommende år, er det mere
end sandsynligt at de gamle ‘nationbuilding’-
lignende sange vil kunne bruges til at berette
om en fortid hvor folket og de folkelige sange
var ansat i nationens tjeneste, og hvor ‘det dan-
ske’ var et entydigt begreb med et skær af tryg-
hed over sig. Vi får se.

Kronikken er baseret ph.d.-afhandlingen ‘Sange
fra glemmebogen – eller huskekager fra fortiden?
Forvaltninger af traditionelle sangrepertoirer i
dansk rock omkring årtusindeskiftet’.  Afhand-
lingen findes på www.henrikmarstal.dk.   

Henrik Marstal er ph.d.,
musiker, forfatter og debat-
tør. Næstformand i Kultur-
ministeriets kanonudvalg
for musik. Siden maj 2006
deltidsansat projektforsker i
Dansk Folkemindesamling. 

den at sangene rent faktisk er blevet pudset af
og anvendt igen, til gavn og glæde for mange
lyttere som man kan forestille sig føler sig be-
riget af at høre disse eksponenter for kulturar-
ven udfolde sig på cd. 

Derfor kan man argumentere for at fælles-
sangs-traditionernes forfald og sangenes gen-
komst i en medierelateret albumsammenhæng
ikke udelukkende er udtryk for en række aftra-
ditionaliserings-processer. De er nemlig samti-
dig udtryk for det stik modsatte: at der pågår
en række retraditionaliseringsprocesser. For
hvis traditionerne så at sige nægter at dø, må
det være fordi der er kræfter til stede i det sen-
moderne samfund som ønsker at genskabe be-
tingelser for at disse traditioner kan have et ak-
tivt liv også i det 21. århundrede. 

Det er en reaktion som hævder at de traditio-
nelle sangrepertoirer er uundværlige idet de
formulerer nogle fælles værdier og normer i det

Skriv til Videnskabet
Videnskabet er stedet hvor både studerende, forskere og andre har mulighed for 

at komme ud af skabet med deres viden til gavn for Universitetsavisens læsere.

Bidrag til Videnskabet har form af en kronik og fylder maks. 10.000 enheder med 

mellemrum. Manuskript sendes til uni-avis@adm.ku.dk.
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som en slags national referenceramme er i sen-
moderniteten eroderet som følge af en række
forhold vedrørende traditionstab, globalise-
ring, intensiveret demografisk mobilitet, indivi-
dualiseringen af samfundets medlemmer samt
det forhold at det at være dansk i de seneste år-
tier har været en stadig mindre entydig stør-
relse. Den førhen udbredte opfattelse af at den
danske sangskat tjente det formål at stimulere
forestillinger om et nationalt fællesskab såvel
geografisk, historisk, kulturelt som mentalt er
altså ikke længere en opfattelse som det uden
videre giver mening at dyrke og bekræfte. 

De traditionelle sangrepertoirer består derfor
mere end nogensinde før af sange som hører
hjemme i glemmebogen. Men hvis disse sange
aldrig var blevet fortolket af en række rock- og
popartister i tiden omkring årtusindeskiftet,
ville de måske først for alvor være på vej i glem-
mebogen. Nu er situationen en anden, nemlig
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danske samfund samt repræsenterer en vital
del af kulturarven uden hvilken den kulturelle
desorientering bliver total. Netop derfor er tit-
len på min afhandling Sange fra glemmebogen –
eller huskekager (det vil sige lussinger) fra forti-
den? For disse sange er jo nogle markante på-
mindelser fra ‘gamle dage’ der kan fortælle no-
get væsentligt om det at være dansker i dag. 

Forgangne Danmarks genkomst
Der er dog ingen tvivl om at sangene samtidig
kan anvendes til at stive visse lyttere af moralsk
og modvirke deres frygt for at globaliserings-
processerne i sidste ende vil udradere dansk na-
tionalidentitet, eller at den globale populærkul-
tur billedlig talt vil slette nationens mest identi-
tetsbærende kultur fra den kollektive erindrings
harddisk. 

Genkomsten af de danske sange og den kom-
mercielle succes de har nydt kan også forstås

– eller huskekager 
fra fortiden?

FORTID I NUTID – Den heden-

gangne danske electronica- og 

technogruppe Sorten Muld gav en

række danske og nordiske folkeviser

nyt liv. På billedet optræder Sorten

Muld sammen med MBT Dansetea-

ter i forestillingen ...Og hvem har du

favnet i natten...   
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SPECIALESTUDERENDE

Af Abigail Josephsen

Jacob Bojsen har netop af-
sluttet sin kandidatuddan-
nelse på Teatervidenskab

med specialet ‘Skrækscenari-
um eller Slaraffenland’ hvor
han lavede en analyse af Co-
penhagen Pride Parade som
performance. 

Ud over at være et interes-
sant emne og et overset
forskningsfelt havde specialet
en særlig betydning for Jacob
fordi han her fik mulighed for
at tage nogle problematikker
op som han hele sit liv har stå-
et overfor. 

»Både i folkeskolen og i
gymnasiet var der en helt klar
måde man opførte sig på, en
måde man legede på, og når
man var et køn, ja, så skulle
man agere på en bestemt må-
de og være på en bestemt må-
de over for det modsatte køn.
Det passede ikke på mig, og
jeg faldt derfor udenfor. Det
har været med til at gøre mig
opmærksom på hvor meget
disse mønstre omkring køn,
seksualitet og identitet er ind-
groet i os alle sammen, helt
ubevidst,« fortæller Jacob. 

Han anvendte sit fag teater-
videnskab og kurser i kønsteo-
ri som han havde taget på an-
dre institutter til at sætte fokus
på Copenhagen Pride Parade.
Paraden er en årlig begiven-
hed i København der fejrer an-
dre seksualiteter end den
heteroseksuelle for at gøre op-
mærksom på at minoriteterne
stadig findes, og at de stadig
ikke nyder alle de samme ret-
tigheder som heteroseksuelle.
Det var først i 1996 at den før-
ste Pride Parade kom til Kø-
benhavn.

Pride Paraden stammer fra
New York tilbage i 1960’erne.
Her blev de homoseksuelle ud-
sat for grov hetz fra politiet si-
de når de befandt sig på byens
barer eller bare gik på gaden.
Men den 28. juni 1969 havde
de fået nok og gik til modan-
greb på politiet, og efter flere
dages hårde kampe endte det
med at de fik overmandet
dem.

Kampene fandt sted på ba-
ren Stonewall Inn på Christop-
her Street i New York. Den 28.
juni blev derfor kaldt Chri-
stopher Street Day og blev året
efter markeret med den første
Pride Parade. Begivenheden er
således gået over i den homo-
seksuelle historie hvor den er
blevet symbolet på kampen
imod uretfærdighed og margi-
nalisering.

Anderledeshed flashes
Jacob har aldrig selv deltaget i
Copenhagen Pride Parade,
men stillede sig op med kame-
ra og blok som tilskuer da han
skulle skrive sit speciale. Han
noterede ned hvordan para-
den forløb, hvordan den tog
sig ud, og hvordan der blev re-
ageret på den fra de øvrige til-
skueres side.

»Min motivation for at tage
fat i det her emne skyldes min
lyst til at påvirke verden i ret-
ning af et mere inkluderende
og accepterende sted. Det er
det store ideologiske projekt,
men ideologi skal være brug-
bart og håndterligt. Derfor vil-
le jeg finde en begivenhed
hvor ‘anderledeshed’ blev vist
frem for verden. Jeg kunne
med paraden undersøge hvor-
dan verden reagerer på det an-
derledes, og hvordan de an-

derledes reagerer på verden.
Egentlig kunne jeg have taget
alle mulige andre begivenhe-
der, for faktisk synes jeg at det
mest interessante er måden
hvorpå vi mennesker håndte-
rer ‘det ukendte’, det vi ikke
forstår eller genkender. 

I specialet er jeg så vildt
interesseret i en af de aller-
mest fastlåste kategorier i vo-
res verden, nemlig køn og sek-
sualitet hvor jeg ville undersø-
ge hvorfor vi er så bundet op i
de kategorier. Hvorfor vi af-
skriver hinanden som til-
trækningsobjekter på grund af
køn og seksualitet? Kan man
ikke godt se det flotte i en af
samme køn? Eller det modsat-
te? Hvorfor vil samfundet have
at vi alle skal være et af to
køn? Det er det underliggende
tema i mit speciale,« fortæller
Jacob.

Se giraffen
Ved Copenhagen Pride Parade
fremstilles seksualitet langt
mere eksplicit end det ellers er
normen for opførsel i det of-
fentlige rum i Danmark: Bar
hud og homoseksuelt begær
udstilles åbenlyst, og mange
deltagere er klædt ud som det
modsatte køn eller noget helt
tredje.

»Ved at fremstille anderle-
des former for køn og seksuali-
tet bliver Copenhagen Pride
Parade kritisk over for hverda-
gens syn på køn og seksualitet.
Brugen af udklædninger for
det modsatte køn indikerer at
det stadig er et kontroversielt
emne at bytte køn eller at
fremstille køn som værende
flydende. 

Copenhagen Pride Parade
kan således ses som en ventil

der giver luft for hverdagens
undertrykkelse. At der er be-
hov for en sådan ventil, må be-
tyde at homo-, bi- og transsek-
suelle stadig ikke er fuldt ud
accepterede i det danske sam-
fund,« fortæller Jacob. 

Op til hvert års Copenhagen
Pride Parade opstår der debat i
de danske medier. Det er
spørgsmålet om hvorvidt para-
den er til gavn og afføder stør-
re forståelse for de homosek-
suelle som skaber debat. Eller
om den er til direkte skade for
de homoseksuelle fordi de bli-
ver fastholdt i de gamle kate-
gorier som de netop forsøger
at gøre oprør imod. Den debat
tager Jacob op i sit speciale. 

»Jeg mener at paraden har
en berettigelse hvis der er no-
gen der har behov for at den er
der. Paraden er et fedt udtryk
for at nogle mennesker står
sammen og udtrykker noget.
Og jeg bliver opmuntret af den
på samme måde som jeg bliver
opmuntret af demonstratio-
nen 17. maj i år. Men person-
ligt kan jeg ikke stå inde for
paraden fordi den virkelig ek-
splicit benytter de identitets-
kategorier som jeg vil lægge
fra mig. Jeg kan ikke lade være
med at føle at der er lidt zoolo-
gisk have over paraden. Og det
ville være fedt hvis den viste
noget mere innovation og
skabte et helt nyt koncept for
dens afholdelse. Og det synes
jeg jo i bund og grund fordi jeg
vil fjerne kategorierne som
den tager for givet. 

Men når nu de kategorier er
her, og vi må forsøge at ma-
nøvrere rundt i dem, så mener
jeg at paraden burde være me-
get mere eksplicit politisk, ra-
dikal og vise sider af menne-

sket der ikke kun er pæne, gla-
mouragtige, mærkevaretilbe-
dende eller heteronormativt
efterlignende. Jeg synes at
paraden skulle ændre tema
hvert år, og så fokusere på no-
get bestemt som den ville ar-
bejde med. På den måde kun-
ne den engagere sig i sin om-
verden og tage fat i konkrete
problemstillinger,« mener Ja-
cob.

Nyt syn på verden
Jacob er vokset op i en landsby
mellem Århus og Viborg hvor
han i folkeskolen oplevede no-
gen modstand på grund af sin
måde at være på. Men i sit
voksenliv i Århus og Køben-
havn har han ikke oplevet no-
gen ubehagelige hændelser. 
»Det har selvfølgelig præget
mig at jeg er vokset op uden at
kunne se nogle børn eller
voksne der var som jeg følte
mig. Derfor anstrenger man
sig da for at være som alle an-
dre og for at ligne dem som
man kender. Og netop derfor
tror jeg at man har behov for
at opsøge miljøer hvor folk lig-
ner en selv eller i hvert fald ac-
cepterer hvem man er. Det har
jeg også gjort. Jeg har altid be-
væget mig i kreative miljøer,
og de venner som jeg har haft
længe, er jo netop dem jeg har
kunnet vedligeholde forbin-
delsen med selv om vi måske
var forskellige på mange om-
råder. 
For det der kendetegner et
godt venskab, er ikke at man
nødvendigvis ligner hinanden
eller har samme seksuelle ob-
servans, men det at man ac-
cepterer og respekterer hinan-
dens forskelligheder. Og det
tror jeg netop er humlen ved

Stolthed og fordomme 
på Parade

Hvert år i august brager Copenhagen Pride Parade igennem de køben-
havnske gader hvor en mangfoldighed af køn og seksualiteter vises 

frem. Jacob Bojsen har netop skrevet speciale om paraden som 
performance, men han kunne aldrig selv finde på at deltage. 

For ham er den et cirkusoptog der underholder uden at ændre noget
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frisindet. Det nytter ikke noget
kun at kunne acceptere dem
der ligner en selv. Engang
imellem bliver man også nødt
til at høre efter hvad andre
mennesker siger. Mennesker
som umiddelbart er langt fra
en selv, for måske har de vær-
dier der kunne udvide ens eget
syn på livet,« siger Jacob.

Køn i teatret
Specialearbejdet har fået Ja-
cobs øjne op for nogle mulig-
heder der tidligere har føltes
som begrænsninger, og han
ønsker nu at engagere sig me-
re i arbejdet med at påvirke de
bevidstløse kategoriseringer
som det er alt for let for os alle
sammen at foretage for at hol-
de sammen på vores verden.
Og det gælder ikke kun i for-
hold til homoseksuelle, men i
forhold til alle aspekter af vo-
res både offentlige og private
liv. 

»Der hæftes mange latterli-
ge etiketter på homo’er, bi’er
og trans’er. Men endnu vigti-
gere: De hæftes på os alle sam-
men. På kvinder, mænd, gam-
le, unge, børn, alle! Det skal vi
tage fat i. Uanset hvem og
hvad man er, så skal man re-
flektere over de kategorier
som man anvender på sig selv
og på andre. Men det begyn-
der med en selv. Hvis man er
utilfreds med den måde man
bliver behandlet på, må man
gøre noget. Så handler det blot
om at finde sit eget forum hvor
man føler at man kan påvirke
noget i en retning som man
kan stå inde for,« siger Jacob. 

Selv har Jacob valgt at tage
udgangspunkt i teaterverde-
nen da det er hans fagområde. 

»Der hvor jeg håber på at
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kunne bidrage er ved at skrive
om emnet. Forhåbentlig inden
for universitetets verden, men
også gerne i verden uden for.
Jeg holder flere foredrag om
Queer teori og et udvidet syn
på køn og seksualitet. Min vin-
kel er netop hvordan disse tan-
ker kan indarbejdes i teatrets
verden. For selv inden for tea-
terverden, som ellers går for at
være kreativ og nyskabende,
er der langt imellem de køns-
og seksualitetsmæssige lys-
punkter. Både i forbindelse
med forestillinger, men også
på det administrative og poli-
tiske plan. 

I teaterverden er der stor
tradition for at det er mænd
der bestemmer, mænd der in-
struerer og heteronormative
historier der fortælles. Jeg tror
slet ikke at man er bevidst om
at verden, teatret eller histori-
erne kunne fortælles anderle-
des. Vi er så fedtet ind i kate-
gorier og kasser at vi ikke kan
forestille os en forestilling,
hvor fx Romeo og Julie blev
spillet af to mænd. For så ville
det straks blive en ‘bøssefore-
stilling’, og så ville mange
mennesker vælge den fra fordi
de ikke mener at de kan leve
sig ind i bøssers verden. Og det
kan jeg så fortælle at det kan
man godt. Man kan godt leve
sig ind i andre seksualiteter
end sin egen. Jeg har næsten
ikke bestilt andet hele mit liv,«
fortæller Jacob.

Abigail Josephsen er
stud.mag.art. i litteraturviden-
skab og redaktør på program-
met SkabsViden på Universitets-
radioen.

»Hvorfor vil samfundet have 
at vi alle skal være et af to køn?«

IDENTITETSKATEGORISERING – Jacob

Bojsens speciale om Pride Parade handler om iden-

titeter. »Paraden benytter faktisk virkelig eksplicit

de kategorier som den selv anklager for at være

ekskluderende,« lyder hans konklusion.

Studerendes skabsviden
I samarbejde med Universitetsradioen sætter Universitetsavisen fokus på KU-studerendes specialer. Hver

artikel i Universitetsvisen bliver ledsaget at en udsendelse i Universitetsradioen. Programmet SkabsViden

kan høres hver onsdag kl. 10.30-11.30 på 95.5 MHz, 95.2 hybrid eller via

www.universitetsradioen.dk/skabsviden.

Send en mail på aj@universitetsradioen.dk hvis du gerne vil deltage.
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DET LIGNER ET POPCORN på computerskær-
men, men det er et protein. Endda et af de mere
problematiske af slagsen. For det er med til at

bane vejen for at kræftceller kan sprede sig i kroppen.
Men ved hjælp af blandt andet computermodeller kan
kræftforskerne også gå skridtet videre mod at udvikle
nye, særligt målrettede lægemidler. It er et vigtigt red-
skab for forskerne. Allerede i dag erstattes laboratorie-
forsøg i stigende grad af modeller og computersimule-
ringer. Skal Danmark fortsat kunne levere front-
forskning inden for fx genetik, fysik og nanoteknologi,
kræver det derfor en øget satsning inden for it-værk-
tøjer. De fælles værktøjer inkluderer fx matematisk
modellering, dataopsamling og lagring, videnskabelig
data-præsentation og supercomputing. Den interna-
tionale samlebetegnelse for det er e-science.    

IDET HELE TAGET bliver it en stadig vigtigere kon-
kurrenceparameter i videnssamfundet. Men Dan-

mark halter bagud. I år blev der på alle landets it-ud-
dannelser – korte som lange – optaget 1.786 studeren-
de. Det var en fremgang i forhold til året før på helt
præcist 23! Det står i skærende kontrast til lande som
fx Sverige og Finland og er intet mindre end en vækst-
barriere for det danske samfund. Derfor bruger vi nu
campusmodellens udflytning af DIKU til Ørestaden
som løftestang til en ny it-satsning der også kommer
til stå centralt i KU’s overordnede strategi. KU’s nye
strategi for it-området er trestrenget og bygger helt
overordnet på en vision om at it er så centralt for Dan-
marks fremtid at det må integreres mere i KU’s
forskning og uddannelse. It må, groft sagt, ud af fagets
nuværende placering i en slags ghetto. Det er i kryds-
feltet mellem it og en række af KU’s stærke fagdiscipli-
ner at fremtidens frontforskning vil blive udført. Og
det er i krydsfeltet mellem fx it og medicin at nye
spændende uddannelser kan opstå der forhåbentligt
kan tiltrække flere studerende, ikke mindst af det
kvindelige køn. 

MEN KU KAN ikke komme i den absolutte forsk-
ningselite inden for fx telemedicin og biobanker

uden et tilsvarende stærkt forskningsmiljø på det ‘hår-
de’ it-område. Derfor vil vi også styrke it-grund-
forskningen. Den ‘hårde’ it-forskning er så at sige det
første led i fødekæden for den anvendte datalogi – lige
fra oprettelsen af biobanker over udviklingen af com-
puterspil og hjælpemidler til avancerede logistik-syste-
mer. 

DE HÅRDE IT-KOMPETENCER skal for det første
styrkes. Udover at omstrukturere DIKU’s

forskningsområder vil KU for det første ophøje e-sci-
ence til et særligt indsatsområde. Dette vil ske ved at

oprette et stærkt tværdisciplinært samarbejde fx i form
af et center der vil trække på forskere fra fysik, kemi,
medicin mv. I tilknytning til centeret vil der blive op-
rettet en forskningsbaseret uddannelse. Den vil udsty-
re kandidaterne med de brede it-kompetencer der er
essentielle for at gennemføre computersimulationer
inden for biomedicin, genetik, fysik osv. Som en del af
moderniseringen af DIKU’s uddannelsesudbud vil KU
for det andet konsekvent forsøge at drage fordel af af-
tagerpaneler, praktikordninger m.v. Flytningen til
Ørestaden vil i sig selv åbne for at også de ‘hårde’ da-
talogistuderende i endnu højere grad kan indgå i et
tættere samspil med erhvervslivet. Endelig vil lance-
ringen af en række nye kombinationsuddannelser også
kunne styrke søgningen til de mere traditionelle it-ud-
dannelser.

FOR DET ANDET VIL VI udnytte synergien
mellem it og KU’s stærke fagdiscipliner. KU vil ar-

bejde målrettet for at bygge bro mellem anvendelsen
og opbygningen af it-systemer. Det er i krydsfeltet
mellem it og fag som sprogvidenskab og kommunika-
tion, foruden fx førnævnte fysik og medicin, at de stør-
ste landvindinger vil kunne opnås. Et nøgleeksempel
er sundhedsområdet. Biobanker og elektroniske pati-
entjournaler er blot eksempler på hvor centralt it bli-
ver i fremtidens sundhedsvæsen. Alene den kommen-
de danske elektroniske patientjournal står til at blive
sundhedsvæsenets største it-mæssige udfordring i de
næste 10-15 år. KU planlægger at udbyde en ny,
forskningsbaseret kombinationsuddannelse i it og
sundhed. Af andre lignende kombinationsuddannelser
kan nævnes en kandidatgrad i kognitionsvidenskab
der p.t. udvikles i samarbejde mellem psykologi, DIKU
og Det Humanistiske Fakultet. 

V I VIL INTEGRERE IT i samtlige uddannelser for
det tredje. KU vil gøre en indsats for at resten af

universitetets studerende også kommer i berøring
med it. Konkret vil KU udvikle et stort ‘it-kørekort’ som
vil udstyre alle studerende med nogle basale it-færdig-
heder og ikke mindst en forståelse af hvilken rolle it
spiller for deres fag. Med denne baggrund vil de stu-
derende kunne indgå som aktive medspillere i udvik-
ling af nye it-systemer. Eller måske få inspiration til at
søge ind på nye overbygningsuddannelser. Endelig vil
KU’s forskellige fakulteter i de kommende par år fore-
tage et ‘it-servicecheck’ af deres uddannelser. Det skal
blandt andet kortlægge i hvor høj grad uddannelserne
tager højde for de nye teknologiske landvindinger.
Skal fx Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i større
grad trække på Jura for at få afdækket nye afgørende
emner som patientrettigheder i forbindelse med den
nye elektroniske patientjournal? 

KUMMENTAR Af prorektor 

Lykke Friis

Det er rart at se at Univer-
sitetsavisen i artiklen
Vejledere mangler vejled-

ning den 11. maj er kommet
lidt dybere i sin dækning af re-
geringens specialeplaner end
den automatreaktion der præ-
gede overskrifterne i bladet
tidligere på året. 

»Hvad har du gang i, Helge?«
lød spørgsmålet vist til under-
tegnede dengang. Universi-
tetsavisen giver selv et fint
svar på det i sin artikel om spe-
cialevejledernes mangler.

Den normerede tid for et
speciale er allerede i dag et
halvt år på langt de fleste af
KU’s studier. Det er fastsat i
studieordning og uddannel-
sesbekendtgørelse – og det øn-
sker regeringen ikke at ændre
ved. Og når så mange stude-
rende i dag er så meget længe-
re tid end dette halve år om
skrivningen, så tror vi ikke
bare at det er deres egen skyld.
En væsentlig forklaring kan
derimod være at de er blevet
svigtet af deres specialevejle-
dere.

SPECIALEVEJLEDNING

Så er vi enige...
I debatten er der set enkelt-

eksempler på vejledere, også
fra KU, der åbent står ved at
de blæser på reglerne og vejle-
der deres studerende efter at
et godt speciale skal tage et år
eller længere at skrive. Sådan-
ne personer tror jeg – trods alt
– ikke udgør mere end en selv-
retfærdig minoritet blandt
landets specialevejledere. 

Et langt større problem er
derimod det som Universitets-
avisen beskriver: nemlig at
vejlederne mangler kompe-
tencer, og at der generelt
mangler normer og standar-
der for god specialevejled-
ning. Vejledningen risikerer
derfor at blive alt for ufokuse-
ret – og de studerende bliver
ladt i stikken.

Det er disse forhold som re-
geringen vil forpligte univer-
siteterne til at rette op på.  

Videnskabsminister 
Helge Sander (V).
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NY KANDIDATUDDANNELSE:
CAND. MAG. I 

AFRIKASTUDIER
KØBENHAVNS UNIVERSITET

�Ny toårig tværfaglig kandidatuddannelse. 
�Et områdestudium der giver indsigt i Afrikas
økonomi, udvikling, politik, kultur & religion. 

�Optagelseskrav: bachelorgrad og gode eng-
elskkundskaber.

�Start: 1. september 2006.

Ansøgningsfrist: 30. juni 2006. 

For merit/enkeltfagsstuderende er ansøgnings-
fristen d. 25. august 2006

Rekvirer ansøgningsskema og informationsma- 
teriale på www.teol.ku.dk/cas

Center for Afrikastudier,
Købmagergade 46, 4., 1150 Kbh. K.,

tlf. 35322585, e-mail: cas@teol.ku.dk 
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Rektor Ralf Hemmingsen
mener i sidste nummer af
Universitetsavisen (9) at

han maner nogle myter i jor-
den som jeg rejste med mit læ-
serindlæg i avis 8 der proble-
matiserede ønsket om et nyt
KUA-byggeri. 

Myten om midlerne
Rektor har ret i at pengene til
byggeriet er øremærket, men
det ‘særskilte aktstykke’ bag
øremærkningen har jo ikke
grundlovsstatus. Det kan æn-
dres hvis politikerne beslutter
det. Jeg ved at flere folketings-
medlemmer har læst mit bi-
drag i sidste nummer af Uni-
versitetsavisen med interesse.

Myten om besparelsen
Rektor skriver at »den økono-
miske belastning for universi-
tetet er derfor reelt reduceret
svarende til huslejen for det
gamle KUA«. 

Det er rigtigt at SEA-aftalen
vil nedbringe huslejen i det

nye byggeri. Det permanente
tilskud vil, efter hvad jeg har
fået oplyst, bringe huslejen
ned på 850 kroner per kvadrat-
meter hvorimod huslejen i
gamle KUA er på 680 kroner
per kvadratmeter. Det giver en
forskel på næsten 170 kroner
per kvadratmeter, og da der er
75.500 kvadratmeter på gamle
KUA, mod kun 67.000 i det
planlagte byggeri, vil den årli-
ge huslejeforøgelse i nybygge-
riet andrage cirka fem millio-
ner kroner – samtidig med at
fakultetets areal reduceres
med 10.000 kvadratmeter.
Hvis man bevarer gamle KUA,
kan der spares cirka fem mil-
lioner kroner om året uden at
afgive en eneste kvadratmeter. 

Det er rigtigt at særaftalen
vil nedbringe KU’s huslejeud-
gift betydeligt. Men man må
tænke på at staten så i en
uoverskuelig årrække skal be-
tale mindst 35 millioner om
året i huslejetilskud. Når uni-
versiteternes årlige totalfor-

brug gøres op, vil de 35 millio-
ner årlige kroner stå der og na-
turligvis indgå i politikernes
overvejelser om hvor meget
man bør give ud til universite-
ter, herunder Københavns Uni-
versitet. Politikerne er jo ikke
dumme. 

Hertil kommer naturligvis
udgiften på over en milliard i
byggeomkostninger ved at
bygge KUA 2 og 3 oven på rui-
nerne af gamle KUA.

Myten om tilknytningen
Rektor er stadig ikke klar over
at de betydelige indeklimapro-
blemer forsvandt i 1980’erne,
især i forbindelse med udskift-
ningen af gulvbelægningen.
Der er stort set kun et problem
tilbage: I kontorerne er loftet
forsænket og udformet som
metallameller med mellem-
rum. Der har samlet sig støv
og i ét tilfælde svamp oven på
lamellerne. De bør naturligvis
nedtages ved renoveringen.
Dermed forsvinder et indekli-

maproblem som i øvrigt kun få
har følt sig generet af (ti ud af
500 ansatte vides at have følt
sig generet).

På min afdeling ved trappe
9 er, så vidt det kan dokumen-
teres, alle cirka 100 brugere
(lærere, stipendiater og stu-
denter) enige om at det ville
være tåbeligt pengespild at ri-
ve gamle KUA ned, og at loka-
lerne fungerer godt til det de
skal bruges til. Hvad med at
lade alle dem der arbejder i
gamle KUA stemme om hvor-
vidt det skal rives ned eller re-
noveres for en lille brøkdel af
det beløb det koster at bygge
et nyt?

Projektforslaget i 1990’erne
om at renovere gamle KUA
blev ikke »forkastet i stor stil,«
som rektor skriver. Det blev

forkastet af dekanen, og det er
ham der har været den driven-
de kraft bag ønsket om et helt
nyt KUA. Derfor bliver det ny-
opførte KUA også i folkemun-
de kaldt Madsens Minde. Det
var den almindelige opfattelse
at hvis planerne om at nedrive
gamle KUA var blevet sendt til
høring blandt medarbejderne,
ville de være blevet nedstemt. 

Myten om separationen
Adskillelsen af lærere og stu-
derende var ikke et brugerøn-
ske som rektor skriver. Stort
set alle studenter var imod det
og mange lærere også. Det var
igen fakultetsledelsen der fik
det gennemtrumfet. Det glæ-
der mig at rektor »vil tage ini-
tiativer for at sikre en større
integration mellem studenter-

og institutarealer.« 
Det ny KUA bliver 10.000

kvadratmeter mindre end
gamle KUA. Hvordan vil rektor
skaffe nye læsepladser til alle
studerende samtidig med at
der forsvinder 10.000 kvadrat-
meter på Det Humanistiske Fa-
kultet og 100.000 kvadratme-
ter på hele universitetet? 

Rektor har slet ikke svaret
på mit vigtigste punkt: Hvad
vil han gøre for at undgå at Det
Humanistiske Fakultet – efter
den internationale vurdering
Københavns Universitets flag-
skib – i de kommende år vil
blive svækket og for visse fags
vedkommende direkte smad-
ret af stillingsstoppet og mang-
elen på bevillinger til bøger og
andre materialer? At redde
Humaniora vil kun koste en lil-
le brøkdel af det milliardbeløb
rektor vil bruge på bygninger. 

Mogens Herman Hansen, 
lektor, Saxo-Instituttet.

CAMPUSPLANER

Red Humaniora

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.

Børnelærdom? Måske,
men i så fald er det må-
ske ikke kun de forkætre-

de studerende, men også pro-
minente personer inden for
dansk politik og erhvervsliv
som bør kræve skolepengene
tilbage. 

Onde tunger taler om SU-
nedsættelser for halvgamle
studiestartere og måske ned-
sat SU for de ‘langsomme’. Og
i Universitetsavisen nr. 6 frem-
fører en repræsentant for
Dansk Handel og Service at vi
studerende bør stille caffe lat-
ten fra os og gøre specialet
færdigt i en ruf – og meget ger-
ne i samarbejde med en virk-
somhed. 

Nej, studerende kan ikke få
både i pose og sæk! Desværre
er det åbenbart knap så indly-
sende at samme logik gælder
for erhvervslivet selv. Man kan
ikke som regeringen ønsker, få
en meget større del af en år-
gang til at tage en akademisk
uddannelse. 

I hvert fald ikke når man
samtidig, som regeringen også

ønsker, forlanger et højt fagligt
niveau og en kort studietid –
og i øvrigt anvender så meget
krudt på at rakke ned på uni-
versiteterne at det er svært at
se hvordan det skulle lokke
nye russer til.

Ikke når man, som erhvervs-
livet ønsker, forventer, at stu-
derende skal tage sig tid til at
gå i praktik, have en bred er-
hvervserfaring – og ofte øn-
sker virksomheder at stude-
rende skal erlægge en praktik
på op til et halvt år ganske
ulønnet! 

For nylig så jeg endog en
virksomhed som ønskede sig
en halvårspraktikant der i sær-
lig grad var ‘kommercielt ind-
stillet’ – og ulønnet.

Studerende er 
realistiske
Jeg synes at det er fremragen-
de hvis studerende løfter næ-
sen op mod virkeligheden og
skriver nogle af deres opgaver
i samarbejde med virksomhe-
der. Studerende er nu efter
min erfaring ikke specielt

urealistiske, men ved ganske
udmærket at de forventes at
have prøvet lidt af hvert og
helst det hele når de står med
kandidatgraden i hånden for
ikke at risikere også at stå med
håret i postkassen.

Desværre har dansk er-
hvervsliv og regering ikke sam-
me realistiske sans. Så hvis vi
nu sætter caffe latten, kan vi
måske bede dansk erhvervsliv
om at lægge solbrillerne og
droppe mer’ vil ha’ mer’-hold-
ningen?

Louise Lamberth, BA, 
Litteraturvidenskab.

LANGSOMME STUDERENDE

Vi har stillet caffe latten, 
så nu bør erhvervslivet 
lægge solbrillerne

»Hvis man bevarer gamle KUA, kan der spares 
ca. fem millioner kroner om året uden at afgive 
en eneste kvadratmeter«

Postdoctoral position in Microbiology / Biophotonics / Bioengineering

A postdoctoral position is available at the Marine Biological Laboratory, Institute 
of Biology, University of Copenhagen. The position is for 2.5 years, starting not 
later than October 1’st 2006. 

The post-doc shall work with a new project on Microscopic Oxygen Imaging
funded by the Danish Research Council for Technology and Production Sciences.
The project develops ratio-metric and time-resolved microscopic imaging 
methods for monitoring oxygen microenvironments in and around cells, cell 
aggregates and biofilms. The work involves optimisation and application of ultra-
thin oxygen sensitive layers and nano-particles for cell and biofilm analysis with a 
confocal microscope and a new microscope for time-resolved luminescence 
measurements. The post-doc will work closely together with an in house chemical 
engineer and technician, and with international partners specialized in the 
development and characterisation of optical chemosensors, confocal microscopy 
and modelling of biofilms. 

The project takes place in the Microenvironmental Ecology Group, which develops 
and applies advanced microsensor and imaging techniques in microbiology. We 
are looking for a candidate with a background in biophysics, biophotonics, 
bioengineering, bioanalytical chemistry or functional cell biology. Experience with 
ratio-metric or time-resolved imaging and image analysis of cells or tissues is 
preferable. The candidate should also be willing to participate in the identification 
and supervision of B.Sc. and M.Sc. students linked to the project. Feel free to 
contact us for further information. 

The salary is set by agreement between the Ministry of Finance and AC (The 
Danish Confederation of Professional Associations). The application must contain 
CV, resume of earlier research experience and letters of reference.

Applications should be sent before August 15, 2006 to: 

Professor Michael Kühl 
Marine Biological Laboratory, 
Institute of Biology, University of Copenhagen 
Strandpromenaden 5, DK-3000 Helsingør, Denmark 
E-mail: mkuhl@bi.ku.dk ; Phone: +45 3532 1950; Fax: +45 3532 1951 
Web-site : www.mbl.ku.dk/mkuhl

Any potential applicant is invited to apply irrespective of gender, race, religion or 
ethnic background.



16 Un i v e r s i t e t s av i s e n  10  . 2 0 0 6

DEBAT

KOMMENTAR – Den teo-
logiske dekan Steffen
Kjeldgaard-Pedersen er

ikke de fine nuancers mand
når han i et stort interview i
Universitetsavisen nr. 9 omta-
ler sine universitetskolleger i
religionsvidenskab. Midt i
hans mange overvejelser om
Teologis fremtid på KUA dis-
tancerer han sig fra sine nye
naboer med en udokumente-
ret og generaliserende fordom
om synet på religion blandt de
humanistiske religionsforske-
re: 

»Det er mit indtryk at de på
Religionsvidenskab nærmest
opfatter religion som en fejl-
udvikling der burde være over-
stået i moderne oplyste tider,

og som man derfor hurtigst
mulig må lægge bag sig som
alt andet end fornuftige for-
klaringer.« 

Tilgangen til stoffet er fun-
damentalt forskellig i teologi
og religionsvidenskab ifølge
Kjeldgaard-Pedersen.

Ingen forskel
Jeg tvivler på at det er en
gængs opfattelse på Teologi.
Jeg har i de sidste 15 år haft et
nært samarbejde med teologer
og har i det store hele ikke op-
levet at den videnskabelige til-
gang har været forskellig på
Teologi og Humaniora. 

Kirkens historie bliver ikke
behandlet anderledes blandt
teologer end blandt historike-

re, de filologiske og herme-
neutiske diskussioner af tek-
sterne i det nye og det gamle
testamente ligner alle andre
teksttolkeres, teologer analy-
serer resultaterne af udgrav-
ningerne i Mellemøsten lige-
som arkæologer gør det, og re-
ligionssociologer og teologer
er fælles om fortolkningen af
det statistiske materiale om
danskernes brug af folkekir-
ken.

Heldigvis. For grundlaget
for det videnskabelige arbejde
er det samme. Der er derfor
ingen grund til at skabe pro-
blemer for et fremtidigt samar-
bejde ved at komme med den-
ne mildest talt overraskende
udtalelse. 

Nu har vi i forskningsråds-
netværket Renner (Research
Network on New Religions), i
Københavns Universitets eget
satsningsområde Religion i det
21. århundrede, i den fælles
forskerskole Religion og sam-
fund og i mange bøger om fæl-
les emner etableret en tillid til
hinanden og til hinandens ar-
bejde, og så synes jeg ærlig talt
at det er ærgerligt hvis den
teologiske dekans udtalelser
skal svække dette samarbejde.

Margit Warburg, professor,
mag.art., Institut for Tværkul-
turelle og Regionale Studier, 
Afdeling for Religionshistorie.

KOMMENTAR – Dekanen
for Det Teologiske Fakul-
tet Steffen Kjeldgaard-

Petersen karakteriserer i sidste
nummer af Universitetsavisen
forskningen inden for mit fag
således:

»Det er mit indtryk at de på
religionsvidenskab nærmest
opfatter religion som en fejl-
udvikling der burde være over-
stået i moderne oplyste tider,
og som man derfor hurtigst
mulig må lægge bag sig som
alt andet end fornuftige for-
klaringer. Og der må man jo si-

TEOLOGI  ELLER REL IGIONSVIDENSKAB 1

Den teologiske dekan og den
store stygge religionsvidenskab

SVAR – Mine forsigtige ud-
talelser i sidste nummer
af Universitetsavisen om

forholdet mellem teologi og
religionsvidenskab her på ste-
det har åbenbart skabt et vist
røre i den religionshistoriske
andedam. Margit Warburg er
ked af det. Mikael Rothstein er
glad. Den sidste kan ikke gøre
afstanden mellem religionsvi-
denskab og teologi stor nok.
Den første kan næsten ikke få
øje på forskellen. 

For så vidt kunne jeg sige
tak her og lade de to religions-
historikeres indbyrdes mod-
stridende indlæg stå som en i
det mindste indirekte bekræf-
telse af at jeg nok ikke rammer
helt ved siden af når jeg på
den ene side peger på forskel-
ligheden, og på den anden
fremhæver at der er oplagte
‘mødesteder’ for religionsvi-
denskab og teologi, fx reli-
gionskritikken, hvilket turde
gøre nødvendigheden og nyt-
ten af samarbejde indlysende.
Men de skal alligevel hver især
have et kort svar.

Svar til Warburg
Margit Warburg kan have ret
når hun savner de fine nuan-
cer. De har det svært i et
avisinterview, og hvor viljen til
at lade sig fornærme er umå-
delig, er de under alle om-
stændigheder forgæves an-
strengelse. 

Som Warburg så udmærket
ved, har jeg intet ønske om at
svække samarbejdet mellem
religionsforskere og teologer,
men nu var det ikke just det
jeg blev spurgt om. 

Warburg brager også gen-
nem åbne døre med sin belæ-
ring om det udstrakte metode-
fællesskab mellem teologi og
religionsvidenskab. Med for-
lov, det er jeg fuldkommen op-
mærksom på. For mig er reli-
gionsvidenskaben hverken
»stor« eller »styg«. Men jeg ser
på den anden side ikke noget
fornuftigt formål med at bort-

disputere forskellen – funda-
mental eller ej – i tilgangen. 

Warburg må jo også selv vi-
de at hun kun kan få forskel-
len til at forsvinde ved behæn-
digt at se bort fra helheden af
de teologiske fag og reducere
teologien til cirka det halve af
hvad den er (jf. det andet af-
snit i hendes indlæg). Herover-
for siger jeg: Lad dog forskel
og spænding bestå; de gør kun
samarbejdet mere interessant
og nødvendigt.

Svar til Rothstein
Mikael Rothstein glæder sig
over min klare tale om forskel-
len mellem religionsvidenskab
og teologi. Han er med andre
ord glad fordi jeg har bekræf-
tet ham i den fordom at han
repræsenterer den akademiske
videnskabelighed, mens teolo-
ger er uvidenskabelige produ-
center af religion. Og det er
mere end tvivlsomt om han
kan bevæges til at se kritisk på
sin egen hårdkogt positivistis-
ke videnskabelighed. 

Rothsteins tale om »reli-
gionsproducerende teologi« er
vitterligt vås som desværre
nok er kommet for at blive. »Vi
undrer os over hvad der i
grunden skaber det...«, siger
han om fænomenet religion.
Hvis han undrede sig noget
mere eller for alvor, kunne han
måske også få sans for hvad
der foregår i teologien. Lad det
komme an på en prøve! Der er
ingen grund til at råbe til hin-
anden fra skyttegravene. Reli-
gionshistorikere og teologer
beskæftiger sig til dels med de
samme tekster. Så hvorfor ikke
glemme slagordene og etiket-
terne og lade striden stå om
den bedst mulige fortolkning
af teksterne. Det ville være
samarbejde!

Steffen Kjeldgaard-Pedersen ,
dekan, professor, dr.theol., 
Det Teologiske Fakultet.

TEOLOGI  ELLER REL IGIONSVIDENSKAB 2

Religionsproduktion 
kontra analytisk videnskab

TEOLOGI  ELLER REL IGIONSVIDENSKAB 3

Sorrig og glæde 
de vandre til hobe

ge at tilgangen til stoffet her er
anderledes.« 

Jeg kan personligt bekræfte
at religion for mig er en gan-
ske overflødig størrelse, men
det er i bund og grund forkert
at sige at vi som humanistiske
og samfundsvidenskabelige
forskere anser fænomenet for
forældet. Vi undrer os over
hvad der i grunden skaber det,
vi analyserer dets udvikling og
konsekvenser, men vores fagli-
ge præmis er samtidig at reli-
gion er kommet for at blive. 

Kjeldgaard-Petersen peger

endvidere på teologiens for-
pligtelse til at »overveje
spørgsmålet om kristendom-
mens mulige sandhed«, idet
han tilføjer at man jo aldrig vil
finde denne ambition på et re-
ligionsvidenskabeligt institut.
»For der er alle religionsfor-
mer lige interessante.« 

Så sandt! Den slags kunne vi
ikke drømme om som reli-
gionsforskere. Vi bedriver
nemlig videnskab om menne-
sker og samfund. For den teo-
logiske dekan er dette imidler-
tid ikke »udgangspunktet for

Det Teologiske Fakultet.« 
Jeg er glad for Steffen Kjeld-

gaard-Petersens klare tale i
dette spørgsmål. Hans position
understreger således den af-
stand der også efter min me-
ning bør være mellem den reli-
gionsproducerende teologi og
den analytiske, akademiske re-
ligionsvidenskab. 

Mikael Rothstein, lektor i reli-
gionshistorie, TORS, Afdeling
for Religionshistorie.

Teologis berettigelse
»Man må spørge sig selv hvad der vil ske hvis man nedlagde Det Teologiske Fakultet. Så

ville den samlede beskæftigelse med den kristne tradition få et helt anderledes beske-

dent omfang, og universitetet ville blive fattigere.«

Steffen Kjeldgaard-Pedersen, Universitetsavisen 9, 26. maj 2006.
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NAVNE

Tiltrædelser

Martin Schwarz

Lausten

Kirkehistoriker,

professor,

dr.theol. Martin

Schwarz Lau-

sten fra  Det

Teologiske Fakultet er blevet

indvalgt i Det Kongelige Sven-

ske Humanistiske Videnskaber-

nes Selskab i Lund. Martin

Schwarz Laustens forskning er

koncentreret om to hovedom-

råder: den europæiske og den

danske reformationshistorie –

og projektet Kirke og Synagoge

der blandt andet undersøger

hvordan biskopper og præster

har forholdt sig til jødedom og

jøder i Danmark op gennem hi-

storien.

Priser

Anders Fink-

Jensen

Dr.med. og

overlæge på

Rigshospitalets

psykiatriske kli-

nik og Neuro-

psykiatrisk Laboratorium Anders

Fink-Jensen har fået 792.650

kroner fra Lundbeckfonden.

Pengene skal bruges til at øge

forståelsen af de biologiske 

mekanismer bag misbrug og af-

hængighed af de euforiserende

stoffer kokain og morfin. De to

stoffer udløser nogle belønnen-

de effekter der involverer det

såkaldte dopamin-system i lim-

biske hjerneområder. Undersø-

gelser tyder på at et andet sig-

nalstof i hjernen, neuropeptid Y,

også er involveret i de belønnen-

de effekter af kokain og morfin.

I projektet skal dette systems be-

tydning for udvikling af kokain-

og morfinafhængighed belyses

på eksperimentelt niveau. Målet

er at forskningen på længere

sigt kan føre til ny farmakolo-

gisk behandling af stofmisbrug.

Finn Cilius

Nielsen

Den 45-årige

professor og

overlæge på

Klinisk Bioke-

misk Afdeling

på Rigshospitalet Finn Cilius

Nielsen har fået to millioner

kroner fra Lundbeckfonden. Be-

løbet skal anvendes til at karak-

terisere nogle bestemte mRNA-

bindende proteiner ved navn

IMP1-3. Disse proteiner er fun-

det i høje koncentrationer, især

i nervevæv, og har betydning

under fosterudviklingen. Det er

fx vist at bananfluer og spore-

frøer der mangler proteinerne,

har defekt udvikling af neural-

røret, og mus der ligeledes

mangler proteinerne, udviser

dværgvækst og overhyppighed

af fosterdød.  

RNAi and Chromatin Structure
Minisymposium med gæsteforelæsere Robert A. Martienssen, USA;

Karl Ekwall, Sverige; Peter Brodersen, Frankrig; Julie Ahringer, UK

Tid: 9/6 kl. 11.00-16.00

Sted: Botanisk Auditorium, Gothersgade 140

Arr.: Ph.d.-skolen ved IMBF, www.imbf.ku.dk/

Biomedical Sciencedating Event on 
BIOMARKERS
Expand and develop your contact network by one-on-one meetings

with leading public and private researchers in the Biomarkers area.

Online registration at www.biologue.org  

Tid: 13/6 kl. 14.00-17.30

Arr.: BioLogue, BioSys and The Danish Pharma Consortium, biolo-

gue@adm.ku.dk  

Shapes of embedded minimal surfaces
Tiltrædelsesforelæsning af adj. professor Tobias Colding

Tid: 15/6 kl. 15.15

Sted: Matematisk Afdeling, aud. 2

Arr.: Matematisk Afdeling

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 21/8 for avis 11 der udkommer 31/8 og 

deadline 4/9 for avis 12 der udkommer 14/9.

BOLIGER

Bolig søges

København

Periode: Fra 1/9-06 til 31/1-07.

Størrelse: Fuldt møbleret lejlig-

hed, min. 2 vær. med køkken

og bad.

Lejer: Gæsteforsker M, ikke-

ryger.

Kontakt: Centerleder Nils Hol-

ger Petersen, tlf. 3532 3621 el.

e-mail: nhp@teol.ku.dk.

København

Periode: Fra 15/8 til 15/12-06.

Størrelse: Lejlighed, 3-4 vær.

(med køkken og bad).

Kontakt: Centerleder Nils Hol-

ger Petersen, tlf. 3532 3621, 

e-mail: nhp@teol.ku.dk.

København/Frederiksberg

Period: From 1/7 to 31/12-06.

Size: All sizes considered.

Equipment: Furnished.

Tenants: Finnish couple, non-

smokers.

Contact: Olli Leino, e-mail: lei-

no@itu.dk or tel. 2663 2705.

København

Periode: Fra 15/07-06, min. 1 år. 

Størrelse: Lejlighed.

Udstyr: Evt. møbleret.

Lejer: Schweizisk ph.d.-stud,

ikkeryger. 

Husleje: Maks. 5.000 kr. pr md.

Kontakt: E-mail: sdreier@

bi.ku.dk el. tlf. 3532 1251.

København

Periode: Fra 1/9 el. 15/9-06 til

1/8-07.

Størrelse: Lejlighed, min. 3 vær.

Udstyr: Fuldt møbleret, gerne

internet.

Lejer: Amerikansk gæsteprofes-

sor, ikkeryger.

Kontakt: Carol Gold, e-mail:

ffcg@uaf.edu el. tlf. 

3314 7471.

København

Periode: Fra 1/9 el. evt. 1/8-06.

Størrelse: Lejlighed, min. 2 vær.

Udstyr: Evt. møbleret.

Lejere: Studerende norsk par,

ikkerygere.

Kontakt: Tlf. 5047 2646 e-mail:

tage@adbusters.no.

København

Periode: Fra primo aug. til 

ultimo okt. 2006.

Størrelse: Lille lejlighed.

Lejere: Amerikansk gæstefor-

sker med kone og baby.

Kontakt: Tlf. 3376 6900 el. 

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

København

Periode: Fra 1/9-06 til 31/8-07.

Størrelse: Lille lejlighed, møble-

ret.

Lejer: Italiensk post doc K.

Kontakt: E-mail: rnest@

math.ku.dk el. tlf. 3532 0729.

Kontakt: Anne Rasmussen, 

e-mail: anne123@get2net.dk.

Vesterbro/City

Period: From 15/7-06, min. 

3 months.

Size: Rooms, shared bathrooms

and kitchen.

Equipment: Furnished, broad-

band, Internet, washing facili-

ties.

Tenants: Students or lecturers,

non-smokers.

Rent: 1 room is 4.800 kr. per

month incl. all.

Contact: E-mail: bgm@email.dk

or tel. 2814 1412.

Charlottenlund

Periode: Fra 15/6-06 til 01/01-07.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

60 kvm., balkon.

Husleje: 6.000 kr. pr. md. alt inkl.

Kontakt: Mads, e-mail:

dorff2@hotmail.com.

Brede

Periode: Fra 15/10-06 og 3 år

frem.

Størrelse: Enderækkehus i 2 eta-

ger, 130 kvm. 

Udstyr: Spisekøkken og badekar.

Lejere: Evt. børnefamilie.

Kontakt: Tlf. 2544 1213/

2993 7221 el. 33212302. 

Frederiksberg

Periode: Fra 1/9-06 og 1 år frem,

evt. med forlængelse.

Størrelse: Lejlighed, 1 vær., 

49 kvm.

Udstyr: Køkken, opvaskemaski-

ne, bad og vaskesøjle.

Husleje: 5.700 kr. pr. md. inkl.

alt.

Depositum: 20.000 kr.

Kontakt: Tlf. 2238 4143 el. 

e-mail: rikke.fark@gmail.com.

Nørrebro

Period: From 1/7-06 to 1/7-07.

Size: Apartment, 3 rooms, 

70 sqm.

Equipment: Fully furnished with

washing machine. 

Tenant: Preferably guest lectu-

rer, non-smoker.

Rent: 6.500 kr. per month incl.

heating, excl. power, water

and Internet.

Contact: Anne-Mette Kjær, 

tel. 3011 5374 or 

e-mail: anmk@hotmail.com.

Valby

Periode: Fra 1/8-06 til 31/5-07.

Størrelse: Lejlighed, 1 vær., 

48 kvm.

Udstyr: Delvist møbleret.

Husleje: 4.600 kr. pr. md. inkl.

vand og vaskemaskine, ekskl.

el.

Depositum: 15.000 kr.

Kontakt: Thomas Breck Peder-

sen, e-mail: thomasbreck@

thomasbreck.dk el. 

tlf. 4043 3463.

København

Periode: Fra 1/9 til 30/11-06.

Størrelse: Værelse, lejlighed el.

bofællesskab.

Lejer: Spansk post doc K.

Kontakt: E-mail: rnest@

math.ku.dk el. tlf. 3532 0729.

Bolig udlejes

Frederiksberg

Period: From ultimo Aug. 2006

to ultimo Jan. 2007.

Size: Apartment, 2 rooms, 

50 sqm.

Equipment: Fully furnished, 

kitchen, toilet, and bath.

Rent: 4.700 kr. per month, incl.

heating, water, electricity and

partial phone usage.

Contact: E-mail: kathrine_rich-

ter@hotmail.com.

Copenhagen city

Period: From 1/7 or 1/8-06 to

31/1-07.

Size: Apartment, 2 rooms, 

70 sqm.

Equipment: Furnished, kitchen,

toilet, shower, TV, internet

broadband.

Tenant: Couple or 1 person,

non-smokers.

Rent: 8.000 kr. per month incl.

heating, electricity and water. 

Deposit: 16.000 kr. 

Contact: E-mail:

mlle_renard@hotmail.com or

tel. 6171 0966/6166 1557.

Vangede

Periode: Fra 1/8-06 til 1/8-07.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 

74 kvm.

Udstyr: Møbleret, bad/toilet, 

kabel-tv, adgang til cykel- og

vaskekælder.

Lejer: Skandinavisk gæstefor-

sker, ikkeryger, ingen børn 

el. husdyr.

Husleje: 5.500 kr. pr. md. inkl.

varme og el.

Depositum: 15.000 kr. 

Kontakt: E-mail:

kirsten.loua@get2net.dk.

Amager

Periode: Fra 1/8-06 til 1/8-07.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

53 kvm., køkken og bad.

Udstyr: Evt. møbleret. Adgang

til vaskekælder.

Lejer: Ikkeryger.

Husleje: 4.600 kr. pr. md. ekskl.

forbrug.

Depositum: 5.000 kr.

Kontakt: E-mail:

idaki@m5.stud.ku.dk el. 

tlf. 8838 3236.

Østerbro

Periode: Fra 1/8-06 til 31/1-07.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 

83 kvm., køkken og badevæ-

relse.

Udstyr: Møbleret, opvaskema-

skine, brændeovn, internet og

kabel-tv.

Husleje: 5.834 kr. pr. md. inkl.

alt.

Depositum: 17.502 kr.

Studiestarten – 
erfaringer og muligheder

Tid: 21/6 kl. 14.15

Sted: Københavns Universitet, Universitetsparken 15, 

bygning 12, 4. sal

Arr.: Carl Winsløw, e-mail: winslow@cnd.ku.dk

Med udgangspunkt i Sten Clod Poulsens klassiske undersøgelse 

af studiestarten på matematik ved KU i 1960erne beskæftiger 

oplægget sig med vilkår for og tilgang til studiestarten som bille-

det tegner sig efter et par års erfaringer med fakultetets studie-

reform. På billedet ses studerende ved immatrikulationen på 

Københavns Universitet i år 1970 (red.).

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

DET SKER



Hus en international studerende en uge i august
Students for International Public Health ved Folkesundhedsvidenskab får besøg af studerende fra hele verden i perioden

fra den 5. til den 12. august, og mangler overnatningstilbud til gæsterne. Der er intet budget til at betale for indkvarte-

ringen, og man er ikke forpligtet ud over sengepladsen, men der er rig mulighed for at skabe en varig international 

kontakt.

Hvis det kunne være noget for dig, kan du kontakte www.kristinegarn@stud.ku.dk. Du kan læse mere på www.siph.dk.
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Ydre Østerbro

Periode: Fra 1/7-06, min. 3 mdr.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

69 kvm.

Udstyr: Dagligstue/spisestue, 

soveværelse, badeværelse,

køkken og altan.

Husleje: 7.500 kr. pr. md. ekskl.

forbrug.

Kontakt: E-mail: 

gorm@bachermail.dk.

Østerbro

Periode: Fra 15/6 til 15/9-06, evt.

længere.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

70 kvm., køkken og bad.

Udstyr: Evt. møbleret, vaskema-

skine, tørretumbler og gård-

miljø.

Lejer: Gæsteforsker el.lign.,

ikkeryger.

Husleje: 6.000 kr. pr. md. alt inkl. 

Depositum: 6.000 kr.

Kontakt: E-mail:

csnielsen@ifi.ku.dk.

Søborg

Periode: Fra 1/9-06 til 1/8-07.

Størrelse: Hus, 145 kvm., 4 vær.

Udstyr: Fuldt møbleret, have.

Husleje: 10.000 kr. pr. md. ekskl.

forbrug.

Kontakt: Birgit, e-mail:

bbl@at.dk el. tlf. 396 61939.

Lyngby/Lundtofte

Period: From 15/8-06 to 15/8-07.

Size: Apartment, 210 sqm., 4 be-

drooms, garden.

Equipment: Fully furnished.

Rent: 10.000 kr. per month incl.

consumption.

Contact: E-mail: jytte.bang@

psy.ku.dk or tel. 4588 7656.

Nørrebro

Periode: Fra 15/6 til 15/12-06. 

Størrelse: Lejlighed, 65 kvm., 

3 vær., bad og køkken og

gårdhave. 

Udstyr: Fuldt møbleret, vaske-

maskine, internet. 

Lejere: Evt. delelejlighed.

Husleje: 7.500 kr. pr. md. inkl.

varme, el, gas, vask og Inter-

net.

Depositum: 15.000 kr.

Kontakt: Tine, e-mail

tinemb@gmail.com.

Bispebjerg

Period: From app. 25/08-06 to

15/01-07.

Size: Flat, 2 rooms, 56 sqm.

Equipment: Fully furnished.

Internet, 2 balconies.

Rent: 6.000 kr. per month incl.

heat, water, and electricity.

Deposit: 6.000 kr.

Contact: Anna Aabakke, 

e-mail: aabakke@gmai.com or

tel. 26279 0426.

Nørrebro

Period: From July 2006 to Jan.

2007.

Size: Apartment, 2 rooms, 

56 sqm., kitchen, bathroom

with shower.

Equipment: Fully furnished, 

access to washing machine,

drier, and garden.

Tenant: Non-smoker.

Rent: 5.500 kr. per month incl.

heating and water.

Deposit: 10.000 kr.

Contact: Mette Hansen, e-mail:

metmet90@hotmail.com or

tel. 2625 3614.

Vesterbro

Period: From 22/6 to 22/9-06.

Size: Flat, 2 rooms, 60 sqm.

Equipment: Fully furnished, 

kitchen, bathroom, balcony,

and washing machine.

Rent: 1.500 kr. per week incl.

heating, power, water, and

Internet.

Contact: Birgitte Søvsø, e-mail:

bissbirgitte@gmail.com.

Frederiksberg C

Period: From 1/8-06, min 

3 months.

Size: Room, 14 sqm.

Equipment: Fully furnished.

Shared sitting room/office,

eat-in kitchen, bathroom, 

access to washing machine. 

Tenant: Guest lecturer or 

student.

Rent: 2.900 kr. per month incl.

heating, electricity, gas, water,

internet.

Deposit: 2.900 kr.

Contact: L. Johansen, 

tel. 3325 1375 or e-mail: 

bennejohansen@yahoo.dk.

på verdens historie uden for

Europa efter ca. 1750.

Til besættelse: 1/1-07 el. senere.

Ansøgningsfrist: 1/8-06, 

kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Karl-Erik Frandsen, 

tlf. 3532 8275, e-mail: 

frandsen@hum.ku.dk.

Lektorat i kunsthistorie 
Sted: Institut for Kunst og Kul-

turvidenskab.

Indhold: Undervisning, formid-

ling, vejledning, eksamination

og faglig udvikling inden for

rammerne af overbygningsud-

dannelsen i Visuel Kultur og

den kunsthistoriske BA-ud-

dannelse og med henblik på

undervisning, vejledning og

eksamination på den kunst-

historiske kandidat- og konfe-

rensuddannelse.

Til besættelse: 1/1-07 el. snarest

derefter.

Ansøgningsfrist: 1/8-06, 

kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Stig Jarl, tlf. 3532 8213,

e-mail: stig@hum.ku.dk el.

forskningsleder Rune Gade,

tlf. 3532 8491, e-mail: 

runegade@hum.ku.dk.

Lektorat i amerikansk 
litteratur
Sted: Institut for Engelsk, Ger-

mansk og Romansk.

Indhold: Forskning, undervis-

ning og vejledning i ameri-

kansk litteratur. Undervisning

og vejledning på engelsk in-

den for den engelsksprogede

litteratur på BA-niveau og

den amerikanske litteratur på

kandidat- og ph.d.-niveau.

Til besættelse: 1/1-07 el. senere.

Ansøgningsfrist: 1/8-06, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/stil-

linger el. kontakt Det Huma-

nistiske Fakultetssekretariat,

tlf. 3532 8087.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Jens Erik Mogensen, In-

stitut for Engelsk, Germansk

og Romansk, e-mail:

jem@hum.ku.dk, el. fagkoor-

dinator Inge Birgitte Siegum-

feldt, e-mail:

siegum@hum.ku.dk.

Undervisningsassistent
Sted: Forhistorisk arkæologi,

Saxo-Institutttet.

Indhold: Undervisning, vejled-

ning og eksamination på BA-

kurset Materiel Kultur. I alt ca.

150 timer.  

Til besættelse: 25/9-06.

Ansøgning sendes til: Studie-

nævnet for forhistorisk ar-

kæologi, Njalsgade 80, 

2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 26/6-06.

Yderligere oplysninger: Studie-

leder Henriette Lyngstrøm, 

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

STILLINGER

VIP-stillinger

Teologi

Ekstern lektor (vikariat)
Sted: Afdeling for Bibelsk Ekse-

gese.

Indhold: Det Gamle Testamentes

Eksegese (under de teologiske

bachelor- og kandidatuddan-

nelser). Varetagelse af under-

visning og eksamen samt ef-

ter aftale visse vejledningsop-

gaver i faget på såvel bache-

lor- som kandidatniveau.

Omfang: Fra 1/9-06 til 31/1-08 

(i alt 3 semestre).

Ansøgning: Ud over dokumen-

tation for relevante faglige

kvalifikationer skal ansøgere

medsende oplysninger om tid-

ligere undervisningsvirksom-

hed. Evt. ansættelse ved an-

det studienævn skal oplyses. 

Sendes til: Studieleder Kirsten

Busch Nielsen, Studienævnet

for Teologi, Det Teologiske

Fakultet, Købmagergade 44-

46, stuen, 1150 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 23/6-06, 

kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Afde-

lingsleder Geert Hallbäck, 

tlf. 3532 3640.

Sundhedsvidenskab

Professorship in Clinical 
databases
Place of employment: Compo-

sed with a consultancy with

H:S/KAS and Amager Hospital

with service at the hospital in

question either Rigshospita-

let, JMC or County Hospital

Herlev or County Research

Centre for Prevention and

Health (RCPH) and a salaried

professorship at the Faculty of

Health Sciences.

Applications: It is a requirement

that the applicant is accepted

for both the professorship

and the consultancy and

should therefore send an ap-

plication both to the Faculty

(the professorship) and to the

hospital(s) in question.

Deadline for applications: 

30/6-06 at noon.  

Full announcement: Applica-

tions cannot be based on this

extract. See www.ku.dk/stillin-

ger or contact the Faculty, 

tel. 3532 7118. And see

www.laegejob.dk or contact

the Personnel office, KAS

/Herlev, tel. 4488 4726 or 

H:S /Rigshospitalet, JMC, 

tel. 3545 4050 or County Re-

search Centre for Prevention

and Health (RCPH), 4323 3255.

Humaniora

Lektorat i historie
Sted: Saxo-Instituttet. Arkæo-

logi, Etnologi, Historie, Græsk

og Latin.

Indhold: Særligt med henblik 

TAP-stillinger

Sekretariatsleder 
Sted: Nano-Science Center, Det

Naturvidenskabelige Fakultet.

Indhold: Ansøgere skal kunne

indgå i centrets daglige le-

delse; være presseansvarlig og

repræsentant for centret i vis-

se offentlige sammenhænge;

udvikle og implementere cen-

trets strategi og konsortie-

samarbejdet med DTU; videre-

udvikle eksterne relationer og

netværk.

Kvalifikationer: Cand.comm. el.

lign. uddannelse kombineret

med en naturvidenskabelig

baggrund. Erfaring fra det

private erhvervsliv, med

forskning og udvikling, sam-

arbejde med universiteter

samt projektledelse en fordel.

Ansøgningsfrist: 30/6-06, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Se www.ku.dk/

stillinger.

Kemiker 
Sted: Retsmedicinsk Institut,

Retskemisk Afdeling.

Indhold: 1- el. 2-årig stilling med

mulighed for forlængelse.

Stillingen sigter indtil videre

især på udvikling, opsætning

og validering af analytiske

metoder til retskemisk brug.

Tillige deltagelse i behandling

af retskemiske sager, labora-

toriets analysemetoder er

overvejende baseret på LC-

MS/MS, GC-MS, GC og immun-

kemiske metoder. Afdelingen

er i gang med en udviklings-

proces hvor analyser omlæg-

ges til LC-MS/MS og LC-TOF

teknik. I den forbindelse er

der indkøring af nyt udstyr 

og øget it-anvendelse med

online opkobling af appara-

tur. Afdelingen er involveret i

flere ph.d.-projekter, og der

er mulighed for deltagelse i

videnskabelige projekter. 

Ansøgningsfrist 7/8-06.

Fuldt opslag: Se www.ku.dk.

System manager (unix)
Sted: Bioinformatik-centret.

Indhold: System manager/udvik-

ler. Ansvar for Centrets Linux

system (servere og arbejdssta-

tioner) og for et Linux cluster

med 240 CPU’er. Deltagelse i

softwareudvikling mv. i f.m.

forskningsprojekter. 

Kvalifikationer: Evt. ingeniør,

datalog el. fysiker. Indgående

kendskab til Linux/Unix pro-

grammeringserfaring i C/C++

og godt kendskab til Net-

værk.

Ansøgningsfrist: 19/6-06, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Se

www.binf.ku.dk.

Ph.d.-stipendier

Vand og Salt Centret
Sted: Vand og Salt Centret, 

Anatomisk Institut, Aarhus

Universitet.

Indhold: Et antal ph.d.-stipen-

dier er til besættelse fra 

1/9-06 el. snarest derefter 

Fuldt opslag: Se www.

health.au.dk/stillingsopslag.

Andre stillinger

Ph.d.-stud. til 
hjerneforskning
Sted: Center for integrated mo-

lecular brain imaging.

Indhold: Omhandler den neura-

le basis for personlighedsdi-

mensioner med fokus på det

serotonerge neurotransmit-

tersystem undersøgt med mo-

lekylær billeddannelse.

Til besættelse: 1/8-06 el. snarest

derefter.

Ansøgningsfrist: 15/6-06.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.cimbi.dk/

under Vacancies.

Praktikant ved Det Danske
Institut i Damaskus
Indhold: Hovedopgaven er at

vedligeholde Instituttets

bibliotek; indskrivning af bø-

ger i det elektroniske katalog;

vedligeholdelse af hjemmesi-

de. Praktikanten får lejlighed

til at deltage i div. kulturelle

og videnskabelige aktiviteter

samt i Instituttets og husets

daglige administration. Stil-

lingen lønnes med 300

USD/måned.

Kvalifikationer: Stillingen passer

særligt passer til studerende

med SU-støtte der er i Damas-

kus på sprogstudium el. for at

arbejde med specialet, men

det udelukker slet ikke andre.

Til besættelse: 1/8-06.

Ansøgning: Per e-mail til insti-

tuttets direktør på did@scs-

net.org med cv, motivation,

kvalifikationer og redegørelse

for sproglige evner. 

Ansøgningsfrist: 30/6-06. 

Uddannelse

Medicinsk pædagogik
Periode: Efterår 2006.

Indhold: Kursus i Medicinsk pæ-

dagogik der begynder 5/9-06.

Omfang: 45 timer.

Tilmelding: Til Pia Karstoft 

Andersen, e-mail:

karstoft@hum.ku.dk el. 

tlf. 3532 8865. 

Ansøgningsfrist: 1/8-06.

Yderligere oplysninger: Se

www.staff.hum.ku.kdk/dohn/

medicin.htm.



De første 70 år. Begivenheder og 
personligheder i operationsanalysens 
og datalogiens udvikling
Afskedsforelæsning af prof., dr.scient. Jakob Krarup

Tid: 16/6 kl. 15.15-16.00

Sted: DIKU, Universitetsparken 1, Aud. lille UP1

Arr.: stig@diku.dk

Myc, chromatin and cancer
Seminar with Ph.D Bruno Amati, Department of Experimental 

Oncology, European Institute of Oncology, IEO, Milano, Italy

Tid: 22/6 kl. 12.00-13.00

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

Arr.: Biotech Research and Innovation Centre, BRIC, www.bric.dk

MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET

Un i v e r s i t e t s av i s e n  10  . 2 0 0 6 19

STØTTE

Stipendier

Scholarstipendier 
under satsningsområdet
BioCampus 
Støtte: Med henblik på at støtte

forskerrekruttering inden for

bioteknologi med særlig vægt

på bioetik, bioret, molekylær-

biologi, cellebiologi og can-

cerbiologi, uddeler satsnings-

området BioCampus et antal

scholarstipendier. Formålet

med stipendierne er at sikre

unge, talentfulde studerende

mulighed for uforstyrret at

beskæftige sig med biotekno-

logisk forskning herunder

etiske, juridiske, humanistiske

og samfundsvidenskabelige

aspekter af denne. 

Ansøgningsfrist: 31/8-06, 

kl. 12.00. 

Fuldt opslag: www.ku.dk/sats-

ning/biocampus. 

Scholarstipendier til 
hjerne- og bevidstheds-
forskning 
Støtte: Med henblik på at støtte

forskerrekruttering inden for

hjerne- og bevidsthedsforsk-

ning uddeler satsningsområ-

det Krop og Bevidsthed et an-

tal scholarstipendier. Formålet

er at sikre unge, talentfulde

studerende mulighed for

uforstyrret at beskæftige sig

med forskning inden for sats-

ningsområdet Krop og Be-

vidstheds forskningsområder. 

Ansøgningsfrist: 31/8-06, 

kl. 12.00. 

Fuldt opslag: Se www.ku.dk/

satsning/krop_og_bevidsthed. 

Return Fellowships from
Novo Nordisk Training and
Research Programme 
Støtte: This programme offers

Danish PhDs, post-docs and

other scientists working abro-

ad the opportunity to return

to Denmark for a post-doc po-

sition at Novo Nordisk R&D

facilities in Denmark for one

to two years. The project must

combine the interests of Novo

Nordisk with the expertise of

the applicant. An application

must be jointly prepared by

the applicant and a Novo Nor-

disk scientist. The accepted

candidate will be supported

with a total of 750.000 kr. in-

cluding relocation expenses. 

Ansøgningsfrist: 26/9-06.

Fuldt opslag: Se www.novonor-

disk.com/jobs/return_fellow-

ships/return_fellow-

ships_2006.asp. 

Yderligere oplysninger: 

Berit Albrechtsen, e-mail: 

BAL@novonordisk.com. 

Legater

Dr.med.vet. Axel Thomsen
og Hustru Martha 
Thomsen, født Haugen-
Johansens Legat 
Målgruppe: Videnskabsmænd

der arbejder inden for viden-

skabelig psykiatrisk forskning. 

Støtte: 20.000 kr. til uddeling.

Hvis en ansøger der arbejder

med udforskning af den ma-

nio-depressive psykose kom-

mer i betragtning, forhøjes le-

gatportionen til 59.000 kr. 

Ansøgning: Intet skema. Ved-

læg de nødvendige oplysnin-

ger. 

Sendes til: Efor, prof., dr.med

Tom Bolwig, Københavns Uni-

versitet, Journalen 9.1.38A,

Blegdamsvej 3, 2200 Kbh. Ø. 

Ansøgningsfrist: 15/6-06, 

kl. 12.00. 

Kontorchef Svend Coles
Frederiksen og Hustrus
Fond 
Målgruppe: Unge videnskabs-

mænd og -kvinder der søger

videreuddannelse til forsk-

ning af arteriosclerose og can-

cer. 

Støtte: 325.000 kr. til uddeling i

portioner af betragtelig stør-

relse fx til studieophold i ud-

landet. 

Ansøgning: Intet skema. Ved-

læg de nødvendige oplysning-

er samt et cv. Sendes i 4 eks. 

Sendes til: Københavns Universi-

tet, Panum Instituttet, Journa-

len 9.1.38A, Blegdamsvej 3,

2200 Kbh. N. 

Ansøgningsfrist: 15/6-06, 

kl. 12.00 

Legatuddelinger

Overretssagfører Rigenstrup og

Valborg Rigenstrups Mindelegat

Uddelingen af legatportioner

for 2006 er nu afsluttet, og de

der er kommet i betragtning,

har modtaget besked direkte

fra SU-kontoret.

Kurser ved DPU
Kursuskataloget for efteråret 2006 og foråret 2007 er kommet.

Alle interesserede ph.d.-studerende kan tilmelde sig kurserne som

er med i det ‘åbne marked’ for forskeruddannelseskurser. 

Læs mere på www.dpu.dk/sit.

FORSVAR

Ph.d.-forsvar

Samfundsvidenskab

The Way of the Vanquished.

Fallen Great Powers and Re-

sponses to Collapse 1815 – 2004

Kandidat: Cand.scient.pol. Peter

Toft.

Tid: 15/6-06, kl. 14.00.

Sted: Insitut for Statskundskab,

CSS, Øster Farimagsgade 5,

lok. 4.2.26, frokoststuen.

Afhandlingen: Kan købes i 

Akademisk Boghandel, CSS.

Is Home Where the Heart is, or

Where I Hang my Hat. Construc-

tion senses of belonging among

Bosnian refugees in Denmark  

Kandidat: Cand.scient.anth.

Kristina Grünenberg.

Tid: 16/6-06, kl. 13.00.

Sted: Sociologisk Institut, CSS,

Øster Farimagsgade 5A, sal

1.1.18.

Constructing a Global Polity

Kandidat: Cand.scient.pol. Olaf

Corry.

Tid: 16/6-06, kl. 14.00.

Sted: Institut for Statskundskab,

CSS, Øster Farimagsgade 5,

lok. 4.2.26, frokoststuen.

Afhandlingen: Kan købes ved

henvendelse til Akademisk

Boghandel, CSS.

Europæisering af arbejdstiden

Kandidat: Cand.jur. Jytte Kaltoft

Bendixen.

Tid: 28/6-06, kl. 13.00.

Sted: Sociologisk Institut, CSS,

Øster Farimagsgade 5A, sal

1.1.18, 1

Sundhedsvidenskab

Investigations of the patho-

physiological mechanisms of

the chronic urtucaria

Kandidat: Michael H. Platzer.

Tid: 9/6-06, kl. 12.00.

Sted: Panum Instituttet, Lille

Mødesal.

Afhandlingen: Fås hos forfatte-

ren, e-mail: mhp@soton.ac.uk.  

Elderly and resistance exercise:

timing and composition of the

exercise meal  

Kandidat: Birgitte Esmarck 

Maibom.  

Tid: 9/6-06, kl. 12.00.

Sted: Institut for Idræt, Nørre

Allé, Det Store Auditorium.

Afhandlingen: Fås hos forfatte-

ren på Idrætsmedicinsk

Forskningsenhed, Bispebjerg

Hospital.

FDG-PET and FDG-PET/CT in

hodgkin lymphoma

Kandidat: Martin Hutchings.  

Tid: 9/6-06, kl. 14.00.

Sted: Panum Instituttet, Henrik

Dam Auditoriet.

Afhandlingen: Fås hos 

forfatteren, e-mail: 

hutchings@dadlnet.dk.  

In search of a stem cell 

hierarchy in the human breast

and its relevance to breast 

cancer evolution

Kandidat: René Villadsen.  

Tid: 9/6-06, kl. 14.00.

Sted: Rigshospitalet, Teilumbyg-

ningen, Aud.B. 

Afhandlingen: Fås hos 

forfatteren, e-mail: 

r.villadsen@mai.ku.dk. 

Review of current issues in 

central serous chorioretino-

pathy and original studies

Kandidat: Shuxia Maria Wamg

Messerschmidt.

Tid: 16/6-06, kl. 14.00.

Sted: Odontologisk Institut, 

Panum Instituttet, Mini Audi-

toriet.

Difficult Airway Management

Kandidat: Charlotte Vallentin

Rosenstock.  

Tid: 16/6-06, kl. 14.00.

Sted: Amtsygehuset i Gentofte,

Store Auditorium.

Afhandlingen: Fås hos forfatte-

ren, e-mail: cvr@dadlnet.dk.

Insulin-like growth factor I 

(IGF-I), IGF binding proteins and

collagen synthesis – relation to

mechanical loading of tendon  

Kandidat: Jens Lykkegaard 

Olesen.  

Tid: 20/6-06, kl. 14.00.

Sted: Panum Instituttet, Dam

Auditoriet.

Afhandlingen: Fås hos 

forfatteren, e-mail: 

olesenjems@yahoo.dk.

Naturvidenskab

Numerical Simulations of 

Supersonic Turbulence in Giant

HII Regions

Kandidat: Antonio Lopez 

Merino.

Tid: 31/7-06, kl. 15.00.

Sted: Niels Bohr Institutet, 

Juliane Maries Vej 30,Rocke-

feller Komplekset, Auditoriet.

Afhandlingen: Fås ved hos for-

fatteren, e-mail:

antonio@astro.ku.dk.

Inferences of key Environmen-

tal and Vegetation Biophysical

Controls for use in Regional-

scale SVAT Modeling – Using

Terra and Agua MODIS and 

Weather Prediction Data

Kandidat: Cand.scient. Rasmus

Møller Houborg. 

Tid: 21/6-06, kl. 13.15.

Sted: Geografisk Institut, Øster

Voldgade 10, Aud. B.

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn i Geografisk Instituts

Bibliotek.

KØBENHAVN 
SILKEBORG
ÅRHUS
THISTED
AALBORG

TA’ BUSSEN

LINIE 888

Afgang 

fra Valby 

station 

over Roskilde 

og Holbæk til Odden. 

Herfra med hurtig-

færge til Ebeltoft 

eller Århus

Telefon 70 210 888

www.linie888.dk

Mandag til torsdag
for studerende og seniorer

til Århus og Silkeborg. 
Aalborg og Thisted

kun 140 kr.

KUN 120 KR.
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strengende hvis jeg hele tiden
talte i de samme metaforer,
men det kan være en god ting
– ikke mindst hvis der er en
stor begivenhed – at bruge det
til at formidle svært stof så
udebane bliver til hjemmeba-

ne,« slår hun sløjfe på sin egen
sætning.

Det kunne derfor lige så
godt være sprogbrug med refe-
rencer til et kongeligt bryllup
eller Tour de France der af-
hængigt af tidspunktet kunne

være med til at sætte streg
under et budskab.

Men nu er det altså fodbold
og VM der står for døren, og
som sagt er fodbold den sport
Lykke Friis brænder for.

Hun skal dog ikke selv til

KU’s fodbold-
dronning
VM står for døren, og selv om 
det er uden de rød-hvide, har fod-
boldfeberen alligevel ramt det
ganske land. Selv i akademikernes
højborg, Universitetsfirkanten på
Frue Plads, har der sneget sig en
snert at fanatisme ind

hvad har fodbold og udveks-
ling lige med hinanden at 
gøre?

»Overordnet set handler det
om at vi ønsker at skabe en
hyggelig og sjov farvelseance
for de studerende der skal til
udlandet det næste semester.
Og så handler det jo også om
at hele VM er en globalise-
ringsfest. Globaliseringen er
kommet for at blive, og derfor
er man nødt til at kunne hånd-
tere det. Den bedste måde at
lære om globaliseringen er ik-
ke ved at læse en masse bøger
om det, men ved at komme ud
og opleve det internationale
sus, og det er det udveksling
går ud på,« siger Lykke Friis.

Fodbold som fristed
Hun byder selv velkommen til
fodboldarrangementet, og
mon ikke der får lov at snige
sig en fodboldmetafor ind i
hendes oplæg i dagens anled-
ning? Hun er i hvert fald kendt
for sit meget billedrige sprog-
brug, men mener ikke at meta-
forer fra sportens verden hver-
ken kan eller skal bruges i en-
hver situation.

»Det ville hurtigt blive an-

Af Tania Maria Johannesen

Når det handler om fod-
bold er der én ekspert
på Københavns Univer-

sitet der slår alle andre. Én for
hvem interessen er så domine-
rende at hun har svært ved ik-
ke at bruge metaforer fra spor-
tens verden i enhver debat, én
der ikke er bleg for at udtale
sig til diverse medier om favo-
ritholdet Bayern München,
knæskaden der gjorde hende
fodboldinvalid og måske kost-
ede hende en karriere i spor-
tens verden som 18-årig, og én
som kan få os andre til at for-
stå hvad der foregår i EU ved
at sammenligne med langt
mindre komplicerede offside
regler.

Lykke Friis lægger ikke skjul
på sin passion, og mon ikke
hun også har en finger med i
spillet i arrangementet ‘KU og
fodbold i Weltklasse’?

Et arrangement hvor stude-
rende der tager et ophold på et
andet europæisk universitet
næste semester, skal tale om
verden og Europa og se Brasili-
ens åbningskamp mod Kroati-
en i VM turneringen. Men

Tyskland og overvære nogle
kampe live, for hun agter at
passe sit job som prorektor
hvor der er mere end rigeligt
at se til. Og det kan jo undre
nogen at det er netop dette job
hun er endt i. Det ville i hvert
fald ikke være svært at forestil-
le sig den speedsnakkende
autodidakte fodboldekspert
som kommentator eller måske
endda sportsdirektør i en stor
europæisk klub.

»Fodbold er min hobby, og
universitet og europæiske for-
hold er mit job, og det har jeg
ikke tænkt mig at fusionere for
nu at bruge et af de store ord
for tiden. Jeg tror det er sundt
at have noget at koble fra til
som ikke har det mindste med
arbejdet at gøre, og jeg agter
da at ligge på sofaen og glem-
me alt om Københavns Univer-
sitet i 90 minutter nogle gange
i den nærmeste fremtid,« af-
slører hun.

Arrangementet ‘KU og fodbold i
Weltklasse’ finder sted i Munke-
kælderen den 13. juni

tmjo@adm.ku.dk
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