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Danske islamforskere på nettet
I S L A M – Islamforskningen i Danmark har netop fået en ny hjemmeside. Siden
www.islamforskning.dk skal medvirke til at styrke forskningsnetværket blandt islam-
forskere og udbrede kendskabet til den danske islamforskning. Hjemmesiden er lance-
ret af foreningen Forum for islamforskning, FIFO, der blev stiftet i januar 2005 med det
formål at give forskere og kandidatstuderende som arbejder med islam og muslimer i
Danmark, mulighed for at koordinere deres indsats og lade sig inspirere af hinandens
arbejde. 

Yderligere oplysninger fås på e-mail: gs@sfi.dk eller galal@ruc.dk.

Gode råd i nye rammer
ST U D E N T E R R Å D G I V N I NG – Fra den 1. september kan man finde Studenter-
rådgivningen i nye lokaler på det gamle KUA, Københavns Universitet Amager.
Rådgivningen flytter til trappe 19.2, lige over de tidligere lokaler. Telefonnumme-
ret er fortsat 3532 9380, og e-mailadressen vil også fremover være 
kua@studraadgiv.dk.

Se mere på www.studenterraadgivningen.dk.

Den sidste smøg
R Ø G F R I – De sidste cigaretter er
røget på KU. Fra den 1. september
lægger KU nemlig smøgerne på
hylden når rygning bliver forbudt
indendørs på hele universitetet.
Den nye rygepolitik gælder for bå-
de ansatte og studerende og både
til hverdag og ved festlige lejlighe-
der. Rygeforbudet vil i visse tilfæl-
de kunne udstrækkes til at gælde
balkoner og indre gårde som skal
afgøres af de enkelte lokale samar-
bejdsudvalg. Rektor får derimod
hjemmel til at dispensere fra ryge-
forbudet ved særlige anledninger.
Her nyder Pia Jølner, Nikolaj
Scharling, Henrik Kaas og Michael
Bendix fra It-afdelingen den sidste
smøg inden der lukkes for ilttilfør-
sel og udsugning til den såkaldte
Smoketrap – et rent åndehul for 
folk med trang til lidt nikotin og 
korridorsnak.

Studerende må selv søge 
STØ T T E – Nu er det slut med at få transportrabatten serveret på et sølvfad. Frem-
over skal de studerende ved de videregående uddannelser selv søge om rabat til
transport. Tidligere har Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte automatisk sendt et
brev om transportrabat ud til alle der går på en videregående uddannelse, og som op-
fylder betingelserne for at få SU. Det er slut nu. Nye studerende der skal til at søge
om SU nu, kan søge om det på www.su.dk eller på ansøgningsskemaet. Hvis man al-
lerede modtager SU, skal man også selv søge hvis man ikke tidligere har fået trans-
portrabat eller ikke har brugt den man har fået. Hvis man derimod indtil nu har fået
transportrabat, skal man ikke foretage sig noget. Der vil automatisk blive sendt et nyt
rabatkort.

Læs mere på www.su.dk.

Sundhedsvidenskab bliver grønnere 
M I L J Ø B E V I D ST – Genbrug er godt, også når det gælder affald. Det har Det Sund-
hedsvidenskabelige Fakultet også indset. Med sloganet ‘Det er så let’ har fakultetet
netop igangsat kampagnen Projekt Affald SUND 2006 der skal føre til et grønnere fa-

kultet. Visionen er at blive en mere
miljøbevidst organisation hvor alle
i fællesskab bidrager til mere gen-
brug. 

Projektet blev skudt i gang den
30. august med en event hvor en
fælles indsamlingsordning for pa-
pir til genbrug blev iværksat på Pa-
num Instituttet. Papir er valgt som
første fokusområde fordi det berø-
rer alle medarbejdergrupper. Det
overordnede mål med projektet er
at lave forbedringer af håndtering-
en af affald på hele Sundhedsvi-
denskab – også af de farlige af-
faldstyper. 

Baggrunden for projektet
bunder i problemer på affaldsområdet. Generelt er der blevet indsamlet for lidt affald
til genbrug. Problemer med spidse og skarpe genstande i det almindelige affald har
udgjort et sikkerhedsmæssigt problem. Fakultetets information om affaldshåndtering
har ikke været tilstrækkelig. 

Læs mere på www.sund.ku.dk/for_ansatte/miljo/projekt_affald.

Af Mette Damgaard 

Sørensen

Iforvejen ligner bugten noget
der er løgn: I det gyldne
morgenlys flyder letbagte

marengstoppe rundt på den
glinsende, blå overflade. En
flok hvide havfugle – malle-
mukker måske – har slået sig
ned mellem bagværket, og til
højre inde på land vokser kan-
tede farveklatter ud af den grå
baggrund. 

Og det skal blive værre. Nu
dukker blåsene op derude. Så
de buede rygge med rygfin-
nerne, og til sidst de viftefor-
mede haler der ligner bladene
på et tempeltræ. To femten
meter lange pukkelhvaler le-
ger synkronsvømning i bug-
ten, og det er lidt ligesom med
isbjergene: Man ser kun top-
pen, men overrumples allige-
vel af storheden. 

Reinhardt Møbjerg Kristen-
sen, institutleder, Arktisk Sta-
tions Råd, står i stuen og strå-
ler på en underspillet måde.
Han lovede os hvaler, og vi fik
dem. Og så på selve 100 årsda-
gen for stationens rejsegilde.
Dagen for fest.

Klokken 8: 
Flaghejsning
»Har du fundet fejlen?« spøger
en af gæsterne.

Han peger på den første for-
æring til gavebordet – en over-
dimensioneret udgave af et nyt
frimærke der forestiller Arktisk
Station. Og allerede er foræld-
et. 

For Qeqertarsuaqs borgmes-
ter, Augusta Salling, har netop
skænket stationen endnu en
flagstang så det grønlandske
og danske flag kan blafre side
om side ude i forhaven. I mor-
gensolen hejser borgmesteren
landets rød-hvide, stationsfor-
valteren det danske. Brodere-
de kamikker og halvandet kilo
tunge perlekraver fanges ind
af morgensolen ligesom mæn-
denes hvide anorakker. Alle
synger med på I østen stiger so-
len op selv om solen nærmest
ikke går ned på denne tid af
året.

Klokken 9: 
Andagt 
Qeqertarsuaqs røde kirke er
fyldt. Præsten er taget på rens-
dyrjagt, så hjælpepræsten har
overtaget dagens andagt. Ko-
ret sender flerstemmig sang
op mod den lille konebåd der
hænger ned fra loftet. 

Naja Porsild rejser sig. Hun
er barnebarn af Arktisk Sta-
tions grundlægger, botaniker
Morten Porsild. Hun takker sin
farfar for hans store ildhu med
at få etableret stationen – »no-
gen vil kalde det stædighed« –
og hans 40 år lange engage-
ment i den og området.

Imens flyder tågen ind over
byen og bliver liggende da Na-
jas fætter, pensionerede Aksel
fra Canada, rørt lægger en
plastickrans på Mortens og
hustruen Johannes grave. Det
er første gang i 50 år slægten
er samlet på tværs af Atlanten.
Det er også første gang de

JUBILÆUM

Porsild og 
pukkel-
hvalerne
Arktisk Station i Qeqertarsuaq, Vestgrøn-
land rundede et skarpt hjørne i august.
Stationens første 100 år blev fejret med
blandt andet kaffemik og et nyt frimærke
som virkeligheden overhalede indenom
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Javier Solana gæster KU
D E BAT – EU’s repræsentant for den fælles udenrigs- og sikker-
hedspolitik, Javier Solana, besøger Københavns Universitet den
8. september hvor han vil tale om hvordan EU bidrager til at
fremme en fredelig løsning på verdens konflikter. Det er Sats-
ningsområdet Europa i forandring, Nyt Europa og foreningen
International Debat der arrangerer mødet som vil foregå i Fest-
salen på Frue Plads fra kl. 10.00 til 11.30. Der vil også være mu-
lighed for at stille spørgsmål til Solana.  

Deltagelse er gratis, men tilmelding skal ske på 
www.ku.dk/satsning/europa/solana.

Boglader fusionerer
BØGER – En fusion mellem Universitetsbogladen og Akademisk Boghandel er
på vej. Drøftelser om sammenlægningen har været i gang gennem de seneste
måneder, og det forventes at fusionen vil ske inden for et halvt eller et helt år.
Fusionen vil organisatorisk set betyde at hovedparten af al boghandel på Kø-
benhavns Universitet samles i den samme virksomhed med en bestyrelse og
med et produktudvalg der vil dække næsten samtlige akademiske retninger.
Den nye store boglade vil blive en af de største leverandører af akademisk litte-
ratur både til studerende og til professionelle kunder i Danmark. 

sammen skal til kaffemik – og
se stationens stolthed: Morten
Porsilds imponerende herbari-
um.

Klokken 13: 
Åbent hus og kaffemik
Inden kaffemikken – ude ved
mindestenen for Porsild-parret
– underholder Reinhardt Mø-
bjerg Kristensen med at fru
Porsild går igen og tjekker den
videnskabelige kvalitet af for-
skernes arbejde. 

Det afskrækker nu ikke 300
gæster fra at møde op til kaffe-
mikken som vist nok foregår
helt efter bogen: Gæsterne an-
kommer, afleverer eventuelt
en gave, sidder over kaffen og
kagen i ti minutter og vinker
så farvel. På den måde bliver
24 portioner hjemmebag og
spandevis af kaffe hurtigt om-
sat. Flere af de besøgende læg-
ger gamle sort-hvide fotografi-
er på gavebordet, men også en
enkelt ‘helt uvidenskabelig’ be-
retning om en barndom på sta-
tionen, børnetegninger og en
lille perleplade finder vej til
gavebordet. 

Reinhardt er også i gavehu-
mør. Han overrækker Augusta
Salling en særlig udgave af
den nye bog om stationen,

indbundet i sælskind. Med tak
for godt samarbejde med byen
gennem årene. 

Klokken 17: 
Krabber og kvan 
Om aftenen, under festmidda-
gen på byens skole, fremhæver
prorektor Lykke Friis at Mor-
ten Porsild var forud for sin
tid. For botanikeren forstod
både betydningen af tværfag-
lighed, ekstern finansiering og
at nedbryde mure mellem
forskningsverdenen og omver-
denen. Han var engageret i lo-
kalpolitik og opsat på at statio-
nen skulle rumme megen for-
skellig forskning.

Dekan Nils O. Andersen der
også er officiel vært for midda-
gen, understreger stationens
betydning for blandt andet
klimaforskningen – nu og i
fremtiden. Og vigtigheden af
at formidle naturvidenskab vi-
dere til de næste generationer.
Og apropos formidling takker
Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla,
næstformand i A.P. Møller og
Hustru Chastine Mc-Kinney
Møllers Fond til almene For-
maal, for den smukke jubilæ-
umsbog som fonden har været
med til at finansiere. Hun pri-
ser også stationens øvrige ar-

bejde – og roen og skønheden
på Disko.

Og så bliver der ellers gået
til krabberne, rensdyret og
moskusoksen. Desserten er en
lokal specialitet, irgrøn kvan-
grød. Kvanen har mistet sin
løvstikkeagtige smag i kogt til-
stand, og ingen klager.

Klokken 20: 
Dans
Punktum for dagen sættes i
hallen, og hele byen er invite-
ret.

»Jeg lærer det aldrig,« siger
Reinhardt oven på den grøn-
landske folkedans i up-tempo.
Vi reddes af Erik Wille, en af

Fakta
Arktisk Station ligger på øen 

Qeqertarsuaq (Disko) ved byen

Qeqertarsuaq (Godhavn) Qeqer-

tarsuag betyder store ø.

Stationen blev grundlagt af bo-

tanikeren Morten Porsild

(d.1956) – med stor hjælp fra

Grønlandsfareren Knud Rasmus-

sen som overtalte justitsråd

Holck til at finansiere opstarten.

Justitsråden forærede 35.000 kr.

til oprettelsen af stationen hvor-

efter stationen kom på finanslo-

ven (med 9.000 kr. årligt). Mor-

ten Porsild var stationens leder i

40 år. Stationen blev overtaget af

Københavns Universitet i 1953 og

hører til Det Naturvidenskabelige

Fakultet.

Stationen ejer kutteren Porsild

som bruges i forskningsøjemed

og til transport.

stationens matroser, der op-
træder med guitar og grøn-
landske popsange. Af Tvilling-
erne – tre dansende piger i ly-
serødt – og af en dreng der im-
ponerer med selvlærte irske ri-
verdance-trin. Udenfor er der
lyst endnu. Isbjergene driver
stadig forbi Arktisk Station, og
myggene venter på natmaden.
Et nyt århundrede er i gang.

Mette Damgaard Sørensen ar-
bejder i Kommunikationsafde-
lingen. Læs mere om Arktisk
Stations betydning i næste
nummer af Universitetsavisen
der udkommer 14. september.

JUBILÆUMSHOLDET – En

skønsom blanding af rådsmed-

lemmer, tidligere medarbejdere,

personale, gæster og påhæng.

De særligt inviterede var (bage-

ste række midt for) fondsbesty-

relsesnæstformand Ane Mærsk

Mc-Kinney Uggla og Peder 

Uggla; prorektor Lykke Friis;

fondsdirektør Ove Hornby og 

oan Hornby. Stationens viden-

skabelige leder, Henrik Sulsbrück

(nr. to fra venstre) sørgede for at

jubilæet også i praksis blev en

succes – inklusiv krabbegilde og

hjælpepræst. 
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SOMMERUNIVERS ITET

Af Lise K. Lauridsen

Udvikl et læringsspil til
Grundfos’ medarbejde-
re, lav et webmuseum

eller analysér behovet for et
apparat der kan kommunikere
følelser i stedet for skrift eller
tale. Sådan lyder tre af de op-
gaver de studerende på som-
merkurset WorkCamp 06 skal
løse. Og der er ikke tale om
science fiction, men virkelige
virksomheders reelle ønsker
om at få hjælp fra unge, kreati-
ve hjerner.

Bag sommerkurset står Det
Humanistiske Fakultet og Zen-
tropa WorkZ der er et udvik-
lingsselskab som hjælper inno-
vation på vej. Scenen er sat i
den gamle militærlejr i Avedø-
re, også kaldet filmbyen. Og
de godt 40 studerende er kom-
met i en hård træningslejr.

På fem uger skal de otte
grupper udvikle et tilsvarende
antal innovative og brugbare
koncepter til blandt andet et
par mastodonter i dansk er-
hvervsliv. I alt otte virksomhe-
der deltager. 

I Daniscos hjørne sidder fem

studerende fra henholdsvis
Humaniora på KU, It-Universi-
tetet, Handelshøjskolen og en
enkelt studerende med
finsk/svensk baggrund. De lyt-
ter intenst og spørger ind imel-
lem til de to ansatte fra Danis-
co. 

Som leverandør af blandt
andet tilsætningsstoffer til fø-
devarer er Danisco langt væk
fra forbrugerne. Det vil de ger-
ne lave om på.

»Vi er rigtig gode til at opfyl-
de vores kunders behov, men
vi er bare ikke så sikre på at
vores kunder også opfylder
forbrugernes behov. Vi sælger
til en forhandler som så oftest
sælger videre til en fødevare-
producent som så sælger en
vare til forbrugerne,« forklarer
Flemming Vang Sparsø der er
seniorforsker i Daniscos udvik-
lingsafdeling.

Etiske e-numre 
Hvert fjerde brød og hver an-
den is i verden indeholder til-
sætningsstoffer fra Danisco, så
de færreste forbrugere kom-
mer uden om de e-numre den
danske virksomhed kreerer i

sine laboratorier. Tilsætnings-
stoffer er der i næsten alt. Nog-
le er sunde, nogle er uskadeli-
ge, og så er der også de tvivl-
somme eller farlige ifølge no-
gen.

»Selv om jeg er ekspert i til-
sætningsstoffer, så kan jeg hel-
ler ikke særlig tit læse mig til
hvad der er i min mad. Derfor
kunne vi godt tænke os at få
nogle processer beskrevet så vi
kan få bedre kontakt til slut-
brugerne. Fødevareproducen-
terne har et enormt spild på
det område, for langt de fleste
nye produkter forsvinder fra
hylderne igen i løbet af fire
måneder,« fortæller Lise Bal-
strup, Business Development
Manager i Danisco.

Projekt med bundlinje
Med mere end 500 ansatte i
Århus hvor Danisco har sin
største udviklingsafdeling og
afdelinger overalt i verden,
kan det være sin sag at komme
igennem med nye initiativer
og ideer.

Men Lars Lundbye fra Zen-
tropa Workz har et forslag til
de studerende.

»I kan jo komme rundt om
Daniscos størrelse ved fx at la-
ve et konsulentfirma der kan
stå for undersøgelser af den
mere individuelle forbrugers
ønsker og behov,« lyder Lars
Lundbyes råd til de studeren-
de: 

»Ved at skubbe det ud af Da-
nisco, så adopterer man heller
ikke de kulturelle knuder der
er i en stor virksomhed.«

Flemming Sparsø synes det
lyder som en god ide, og han
minder de studerende om at
de igennem projektet skal do-
kumentere hvad Danisco får
ud af at vide mere om forbru-
gernes behov.

»Det skal helst kunne måles
hvad vi får ud af det i forhold
til bedre kvalitet, større indtje-
ning eller højere hastighed,«
siger han.

De studerende virker ikke
specielt skræmte ved udsigten
til at deres projekt skal kunne
måles på bundlinjen. De klør
lige på efter frokost med næste
fase: Casebeskrivelsen som
skal præsenteres allerede om
to dage.

For Jesper Lee Jyderup der

læser dansk og statskundskab
på KU, er udfordringen ved
WorkCamp O6 først og frem-
mest at han kommer til at ar-
bejde med en virkelig opgave
for en virksomhed.

»Alle vil gerne være innova-
tive, men her får vi en helt
konkret indgang til det. Det
betyder også at vi skal præste-
re på en helt anden måde. Vi
har ikke særlig lang tid, vi skal
komme med et resultat og har
ingen mulighed som på uni-
versitetet for bare at melde fra
til eksamen,« siger Jesper Lee
Jyderup.

Innovationsmarathon er
skudt i gang. Nu skal der
knokles.

Før deadline
Et par uger inde i august har
de studerende i Danisco-grup-
pen været på to virksomheds-
besøg og er i fuld gang med at
konkretisere ideen om at lave
en virtuel legeplads og et fy-
sisk laboratorium hvor Danis-
co i samarbejde med kokke og
små, nytænkende fødevare-
virksomheder kan udvikle nye
koncepter og produkter. 

For Jesper Lee Jyderup har
ugerne i WorkCamp06 været
præget af intensivt, men også
meget inspirerende arbejde.

»Der har været en næsten
opløftet stemning herude. Vi
har mødt en masse mennesker
der ved noget om innovation,
men har også trukket på de
studerende fra de andre grup-
per. Og selvom der også har
været nedture, så er det fedt,
det vi laver, og vi har en tro på
at vi kan ændre på et eller an-
det,« siger han.

På de fire uger der er gået,
har Jesper Lee Jyderup fået et
utroligt indblik i hvordan virk-
somheder arbejder, og opda-
get at han som humanist har
masser at bidrage med.

»Men det bliver lidt under-
ligt at komme tilbage til studi-
erne. Her gør vi bare tingene
uden først at hive en masse te-
orier frem af skuffen,« slutter
han.

likl@adm.ku.dk

Fakta om 
WorkCamp 06

WorkCamp 06 er et pilot-

overbygningsfag for stude-

rende. Kurset giver 15 ECTS

points og afsluttes med en

skriftlig hjemmeopgave med

afleveringsfrist ved vinterek-

samen 2007. Herudover er der

sat en dag af til ‘aflevering’ af

resultatet af innovationspro-

cessen som bedømmes af eks-

terne erhvervsfolk. 

Virksomheder og organisatio-

ner der deltager: Gyldendal,

Novozymes, Grundfos, Center

for Designforskning, Kunst-

industrimuseet, Danisco, Selv-

stændighedsfonden, DR, IDEA

og Zentropa.

Få mere at vide om Work-

Camp 06 hos Trine Middelbo

Sørensen på tlf. 3532 8348 

eller 2875 8348 eller på

www.workcamp.dk.

En flok stude-
rende fra 

Humaniora har
knoklet hele 

august måned
med at udvikle

flyvefærdige
projekter til 

erhvervslivet

I innovativ 
træningslejr

Mere iværksætteri
Klør hovedbunden af kreative ideer, så har Humaniora stadig ledige pladser på iværk-

sætterkurset Operation Startup. Kurset starter 4. september og består af 4 moduler der

løber over 20 uger inkl. eksamen.  Det er et fuldtidsforløb hvor du kommer igennem

hele processen fra idé til forretning på rekordtid. For at se hvor kort der faktisk er fra

idé til handling. 

Læs mere på  www.startupcompany.dk/operationstartup 

eller ring til Trine Middelboe på tlf. 2875 8348.
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STUDIESTART

Af Jesper Kock

Allerede i metroen på Is-
lands Brygge fornem-
mes den helt særlige

stemning af nervøs forvent-
ning man knytter til første sko-
ledag. Selv om starten på årets
første rusarrangement endnu
er adskillige hundrede meter
væk, svirrer luften foran me-
troen af spørgsmål omkring
dagens arrangement. 

Der er ikke så meget at tage
fejl af. Alle skal samme vej, og
langsomt, men sikkert falder
russerne i fælles fodslag ned
ad Njalsgade mod kantinen i
bygning 23 på Det nye KUA. 

Efter et par opfordringer om
at rykke frem så det talstærke
opbud af kommende studeren-
de alle kan få en fod indenfor i
kantinen, kan Studenterrådet
ved Københavns Universitet
byde velkommen og Ritt Bjer-
regaard åbne arrangementet
som dagens første taler.

Drik den cafe latte
Det er tydeligt at overborg-
mesterens opgave er at slå et
slag for byen og ikke at skræm-
me de mange nye københav-
nere med alt for mange forma-
ninger.

»Brug hovedet, men husk
også at bruge byen. Giv jer tid
til at drikke den cafe latte der
ellers er så udskældt. Sæt afte-
ner af til koncerter og brug de
mange kulturelle tilbud som
byen har.«

Hun understreger at Køben-
havn skal have plads til de nye

studerende nu, men også når
de er færdiguddannede. 

»Når I bruger byen, er I også
med til at sætte gang i den.
Muligheder I får og tager, gi-
ver også muligheder for alle
andre i København og for byen
som helhed,« slutter Ritt Bjer-
regård, og de studerende kvit-
terer med taktfaste klapsalver.

Rektor Ralf Hemmingsen
overtager scenen og annonce-
rer at han både er glad og stolt
over at så mange har tænkt sig
at investere deres vigtigste læ-
reår på Københavns Universi-
tet. 

Han ansporer til at bruge
muligheden for at møde stude-
rende fra andre studieretning-
er på kryds og tværs som er
ideen med den forvandling KU

i tiden indtil 2012 gennemgår
til et Campusuniversitet. 

»Det er naturligt at føle sig
rådvild i starten af studiet,
men I må ikke lade det gå ud
over jeres nattesøvn eller selv-
tillid. Lad være med at barri-
kadere jer, og sørg for at have
kontakt til omverdenen,« lyder
rådet fra rektor der samtidig
opfordrer til deltagelse i rustu-
re og læsegrupper (se rektors
velkomst på side 16). 

Studenterråd som fag-
foreningstanke
Studenterrådets formand, Jes-
per Johansen, runder kanti-
nens talerække af med en jord-
nær udlægning af Studenterrå-
dets grundlag. 

»Den overordnede ide er

meget i stil med fagforenings-
tanken. Vi er mennesker med
samme interesser, og derfor er
vi nødt til at have en samlet or-
ganisation.«

Han appellerer til at stude-
rende og undervisere i fælles-
skab skal tage ansvar for og
definere egen uddannelse og
ikke lade det hverv falde i
hænderne på »en sportsjour-
nalist«. Den slet skjulte henvis-
ning til videnskabsminister
Helge Sander får smilet frem
hos de mange russere, og for-
manden inkasserer spontane
klapsalver. 

»Husk I er en del af resten af
universitetet, og når undervis-
ningsministeren vil skære i vo-
res SU, og når videnskabsmi-
nisteren vil tvinge os hurtigere

gennem studiet, så er det nød-
vendigt at hæve blikket fra
eget fag et øjeblik og huske på
at vi er 33.000 mennesker der
har slået sig sammen mod for-
ringelser,« slutter den velop-
lagte formand til stort bifald. 

Solskin og udskænkning
Efter en opdeling i fakulteter
fortsætter Studenterrådet sin
informationskampagne i fire
tætpakkede auditorier. 

Tre talere fra Studenterrå-
det rokerer rundt mellem au-
ditorierne. Der bliver informe-
ret om vejen til bedre under-
visning, netværk mod nedskæ-
ringer og regeringens kuldsej-
lede forslag om beskæring af
SU’en.

Udenfor er der solskin og

udskænkning. Humøret har få-
et et ekstra pift ved udsigten til
sidste punkt på dagsordenen:
Den snarlige åbning af afte-
nens fest i cafeen Mødestedet.

Der er for alvor ved at kom-
me tryk på fadølsanlægget, og
selv om luften stadig summer
af spørgsmål, fornemmes det
at samtalerne efterhånden har
taget en mere personlig karak-
ter. Det er ikke længere kun
forsigtige forsøg på at finde vej
der præger lydbilledet. Nu er
det navne og numre på de nye
medstuderende der udveksles.   

jeko@adm.ku.dk

RÅD FRA RITT – »Brug by-

en til at puste ud i, brug byen til

at lære nogle andre mennesker

at kende end lige dem I studerer

med. Vær med til at give byen

nyt liv. Gør noget uventet,« sag-

de Ritt Bjerregaard blandt andet. 

Ritt og Ralf til rusmøde 
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»Brug hovedet, men husk også at bruge byen,« lød overborgmester Ritt Bjerregaards 
opfordring til de mange nye studerende der gæstede årets første rusarrangement

Mia Palvig, Psykologi: 
»Jeg kunne godt finde på at engagere mig i stu-

denterpolitik, men jeg vil helst lige i gang med stu-

dierne først. Arrangementet indtil nu har ikke væ-

ret så overbevisende da der ikke kom nogen fagre-

præsentant og hentede os. Det var lidt skuffende.«

Natasa Lungovic, Psykologi: 
»For mig er det vigtigt at lære studerende fra de

andre fag at kende. Det ville være rart at kende

nogen fra eksempelvis statskundskab, så det er 

meget muligt at jeg vælger at engagere mig stu-

denterpolitisk.«

Michelle Miller, Psykologi:   
»Jeg vil gerne lige se tiden lidt an inden jeg beslut-

ter mig omkring studenterpolitik, men det kunne

være meget sjovt at være med i et eller andet. 

Måske et festudvalg i starten.«

McJobs med måde
»Erhvervsarbejde kan være en god ting, hvis du finder noget der styrker din uddannelse

og ikke tager for meget af din tid. Det er en dårlig ide at vende burgere 20 timer om

ugen. Det bliver man i længden ikke nogen bedre akademiker af.«

Studenterrådsformand Jesper Johansen i sin tale.
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JURA-RUS

Af Jesper Kock

Det tager cirka 13 minut-
ter at få proppet det
hidtil største kor af nye

jurastuderende ind i festsalen.
De 727 russere bliver udstyret
med sangtekster ved indgang-
en, og det lykkes faktisk rus-
vejlederne at opdele salen i pi-
ger og drenge uden videre
vrøvl. 

»At synge i kor er næsten
som at læse jura. Det handler
om at lytte til hvad der bliver
sagt,« proklamerer Lillan Ras-
mussen fra Team Music. Hun
skal i løbet af de næste 45 mi-
nutter forvandle den nervøse
rusmumlen til et sus af et fler-
stemmigt kor.

Ruspolitik
Korarrangementet i festsalen
er en del af det nøje planlagte
juridiske rusforløb, og med
lidt hjælp fra vægmalerierne i
festsalen kommer det hurtigt
til at virke meget traditions-
rigt. Men faktisk har arrange-
mentet kun et par år på bagen,
og ifølge Martin Petersen fra
Det Juridiske Fakultetssekreta-
riat kan man med lidt god vilje
takke en række uheldige ruse-

pisoder der ligger år tilbage,
for udspringet. 

»Fakultetet kunne bestemt
ikke acceptere de konkrete
hændelser, og man ønskede at
hytteturene blev droppet. Det
ville de studerende naturligvis
ikke gå med til, og ledelsen vil-
le ikke overlade det til de stu-
derende der havde stået for
det hidtil. Samtidig ville de
heller ikke overtage ansvaret.«

Resultatet blev et kompro-
mis. Hvis studienævnet formu-
lerede en politik med overord-
nede målsætninger og ret-
ningslinier, skulle administra-
tionen nok arrangere rusforlø-
bet. Den første udgave af Poli-
tik for Studiestarten blev ved-
taget af Det Juridiske Studie-
nævn i december 2002.   

»Der er en enorm stor fri-
hedsgrad i politikken. De må
gøre lige præcis hvad de synes
er godt, så længe de holder sig
inden for politikkens rammer.
Den model har vi brugt til at
udvikle kreativiteten og ny-
tænkningen, og det har i de
sidste tre år resulteret i en
masse nye aktiviteter til studi-
estarten,« fortæller Martin Pe-
tersen.

Udover korarrangementet

fremhæver han også fodbold-
turneringen Jura Rus Cup
hvor prorektor Lykke Friis
dømmer finalekampen. 

Rektors retningslinjer
Jurastudiet var ikke ene om de
såkaldte uheldige hændelser,
og i kølvandet på den dårlige
omtale af rusforløbet, opstod
ønsket om en fælles ruspolitik.

»På baggrund af lancering-
en af vores ruspolitik blev der
holdt konferencer og møder
omkring studiestarten på KU,
og det inspirerede til at andre
fakulteter lavede politikker ud
fra vores. Det kom fællesadmi-
nistrationen for øre, og de la-
vede så deres egen,« fortæller
Martin Petersen.

Det daværende Rektors Ud-
dannelsesudvalg lancerede så-
ledes sidste år ‘Rektors ret-
ningslinjer for ruskursers til-
rettelæggelse’. Der er tale om
meget overordnede og for-
holdsvis vage retningslinjer,
hvor det blandt andet hedder
sig at ruskurserne »...skal fore-
gå på en måde, som er Køben-
havns Universitet værdig, og
som ikke indvirker negativt på
deltagernes fysiske og psykis-
ke velfærd.«

Martin Petersen ser ikke no-
get problem i en så vag formu-
lering. 

»Det afgørende må være
målsætningen. Når det hele er
afsluttet, hvad er så foran-
dringen? Hvad ved de nye stu-
derende noget om, og hvilken
opfattelse har de af KU?,« siger
han og fortsætter:

»Sidste års evaluering viste
at 99 procent af de nye stude-
rende var tilfredse med rusfor-
løbet. Det er tilfredsstillende
nok for os,« slutter Martin Pe-
tersen. 

Proud Mary
I festsalen er russerne gået
ombord i John Fogerty’s dam-
pende ‘Proud Mary’. Lillan
Rasmussen har delt salen i tre.
Drenge til højre, piger til ven-
stre og en blandet gruppe i
midten. 

Salen er tæt pakket, og
midtergruppen har lidt svært
ved at fange de uvante fagter
fra korlederen. En venlig sjæl
udstyrer hende med et af rus-
holdenes sørøverflag, og den
utraditionelle dirigentstok
svinges taktfast til stor jubel.

»Big wheel keep on turning,
Proud Mary keep on burning.«

Festsalen koger og russerne
ruller trestemmigt ned ad flo-
den. 

Stemningen er løsnet og løf-
tet betydeligt. Der er masser 
af gåsehud i sigte under sidste
vers, og klapsalverne hylder
fortjent korlederens 
energiske indsats. 

Så måske har Jura 
fat i den lange ende 
af regelsættet når det 
gælder retningslinjer 
for studiestart. De 
100 procent til-
fredse kunder 
virker i hvert fald 
indenfor række-
vidde. 
jeko@adm.ku.dk

Syngende studiestart
En række ‘uheldige hændelser’ under tidligere rusforløb kan med lidt 
velvilje ses som direkte baggrund for at 700 jura-russere synger skønsang 
i festsalen – og at KU har fået en fælles ruspolitik

FLERSTEMMIG 
FESTSAL – »Sangtræning er

hjælpsom på vejen til den gode

tale i retssalen,« lokkede Lillan

Rasmussen og forvandlede med

sikker hånd de kommende jura-

studerendes nervøse mumlen til

et flot flerstemmigt kor. 
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Af Jesper Kock

Ivirker som en mur som I står
der på række. Bryd muren
ved at træde ud i rummet og

kom ud over kanten med bud-
skabet,« lyder den kontante
melding fra Sille Schultz.

Kursuslederens budskab går
rent igennem, og muren af de
fire tutoraspiranter forvandler
sig til et grinende geled.

Der er god stemning i det
varme lokale øverst i bygning-
en på Folkesundhedsviden-
skab, og de 11 kommende tu-
torer melder sig engageret ind
i spillet om at mestre den svæ-
re kunst at holde tale. 

Firmaet Pagsberg og Schultz
står bag samarbejdskurset der

ved hjælp af musik- og dra-
maaktiviteter, skal hjælpe de
11 tutorer til en øget bevidst-
hed om hvorledes de kommu-
nikerer og udtrykker sig i for-
hold til de nye studerende der
skal modtages i den kommen-
de uge. 

Den levende mur afløses af
næste hold talere der ligeledes
har haft ti minutters forbere-
delse til at videregive en række
kedelige budskaber til en fiktiv
samling russere på en måde
der siver ind.

Tøjkæder og bajere
»Kurset gør at de studerende
får en øget bevidsthed om de-
res kropssprog og talerevner
som de kan bruge i deres mø-

de med de nye studerende så-
vel som i deres videre studie-
og arbejdsliv,« fortæller Mads
Pagsberg der er den anden
halvdel af firmaet Pagsberg og
Schultz. 

Normalt er det typisk virk-
somheder og gymnasieskoler
der benytter sig af kurset, men
en studievejleder faldt sidste
år over firmaets hjemmeside
på nettet, og nu gennemføres
kurset på Folkesundhedsvi-
denskab for andet år i træk. 

»Vi oplever et stærkere en-
gagement her end mange an-
dre steder. De studerende er
supermotiverede og har en
meget positiv tilgang til kur-
set,« fortæller en tilfreds Mads
Pagsberg.

Han underviser til daglig i
musikledelse på Musikviden-
skabeligt Institut, og så gerne
at flere havde en mere seriøs
tilgang til rusoptaget. 

»Mange steder handler det
kun om tøjkæder og bajere, og
det er der en del af de nye stu-
derende der bliver intimideret
af. Derfor er det vigtigt at in-
formationerne overleveres af
folk der har tænkt over hvor-
dan det skal gøres,« fortæller
han.

Fodbold eller navneleg?
»Jeg har lige fået at vide at I
ikke kan spille fodbold på rus-

turen alligevel. Der er ingen
fodboldbaner i nærheden,«
meddeler Sille Schultz i sin
rolle som studievejleder i kur-
sets sidste øvelse. 

Det lægger en dæmper på
den ophedede diskussion om
der skal navneleg eller fodbold
på rusprogrammet. De 11 del-
tagere har alle fået tildelt en
bestemt rolle i det simulerede
planlægningsmøde, og der ud-
deles løbende stikordskort, så
der holdes liv i debatten. 

Efterfølgende bliver de for-
skellige roller gættet og analy-
seret. Få er i tvivl om hvilke
ansigter der gemmer sig bag
stikordene ‘Den frembrusende’
og ‘Den overlegne’ mens ‘Den
nytænkende’ er lidt sværere at
gennemskue. 

Kursets stramme tidsplan er
overskredet med syv minutter,
men de studerende er mere
end villige til at deltage i en
hurtig evaluering og få sig et
par sidste ord fra Mads Pags-
berg med på vejen.

»Påtag jer en rolle når I skal
stå og fremføre noget. Det kan
være svært for nogen, men så
søg hjælp hos de andre. Brug
hinandens kompetencer,« ly-
der dagens sidste råd.

Er ryggen rank?
Kursister, kursusledere og stu-
dievejledere rykker udenfor til

en sandwich i solskinnet hvor
man gør status over dagens
udbytte. 

»Jeg har blandt andet brugt
taleøvelsen i forbindelse med
oplæg og eksaminer på studi-
et. Jeg tænker over hvordan
jeg står. Er ryggen rank? Sør-
ger jeg for at tale ud til forsam-
lingen?« fortæller tutor Ane
Lind der læser på femte semes-
ter og deltager på kurset for
anden gang. 

Tidligere på ugen har tutor-
gruppen været tre dage i som-
merhus, og det har ifølge Ane
været medvirkende til at alle
har meldt sig ind i opgaven, og
kurset ikke har virket grænse-
overskridende.

Sarah Wadmann Lauritsen
har ligeledes taleøvelsen som
dagens bedste oplevelse og op-
summerer kurset således:

»At have lyst til at stå foran
en gruppe mennesker og sta-
digvæk føle sig sikker og godt
tilpas, vil jeg meget gerne blive
bedre til. Det synes jeg kurset
hjælper mig til,« siger tutoren,
og budskabet går lydefrit igen-
nem. 

jeko@adm.ku.dk

TUTORTRÆNING

Spil en rolle
De kommende tutorer på Folkesundheds-
videnskab blev rustet til rusugen gennem et
kursus i kropssprog og kommunikation  

Tutorchicks
Welcome on board, lyder den forlokkende velkomsthilsen fra Vivian og Simone, alias Line Seidenfaden og Nanna Jochumsen, da de tirsdag 29. 

august tager imod årets kuld af nye sociologistuderende foran Kommunehospitalet for at fragte dem i bus til et fire dages internatophold i Hunde-

sted. Sammen med 30 andre tutorer skal de to ‘stewardesser’ fra ‘PrestigeJet’ og ‘Cheap-Air’ sørge for at de omkring 90 russere får en festlig og 

faglig introduktion til sociologistudiet på Københavns Universitet. De studerende er på forhånd blevet delt op i forskellige landegrupper og er klædt

ud som fx franskmænd, tyskere eller englændere der hver især vil blive udsat for forskellige prøvelser under de næste dages ophold.

»
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God Investering
»Hvis tutorerne leverer et godt stykke arbejde, føler de studerende

sig mere informerede om studiet og mere motiverede til at holde fast

i studiet så bliver der taget eksaminer og der kommer penge i univer-

sitetskassen. Det er det det handler om.«

Kursusleder Mads Pagsberg

ROLLESPIL –
Øverst ses Sarah

Wadmann Lauritzen

og Cecilie Sperling i

to kropssproglige

yderpunkter under

en taleøvelse. I midt-

en til venstre forsøg-

er ‘Muren’ at få bud-

skabet ud over kan-

ten. Til højre instrue-

rer Mads Pagsberg de

kommende tutorer.
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ÅRETS OPTAG

Af Jesper Kock

Datalogi har igen i år op-
taget færre studerende
hvilket betyder at studi-

et ifølge Videnskabsministeriet
er inde i en bekymrende ned-
adgående spiral, fra 221 i
2003 over 163 i 2004 til 87
sidste år og dette års bund-
skraber på kun 66 nye stude-
rende. 

Institutleder Stig Skelboe
forklarer at det ikke kun er
herhjemme at interessen er
dalet drastisk. I eksempelvis
Nordamerika, Japan og Eng-
land mangler de også nye stu-
derende. 

»Det faldende optag bekym-
rer os selvfølgelig, og vi har al-
lerede for to år siden taget ini-
tiativer med kontakt til gym-
nasieskolen. Vi har masser af
ideer, men mangler ressour-
cerne. De penge vi har, skal
bruges til undervisning og
forskning.«

Instituttet har i år taget kon-
sekvensen af de lave ansøger-
tal og reduceret antallet af stu-
diepladser fra 220 i 2005 til de
nuværende 150. 

»Vi skal stå til rådighed for
oplysning omkring studiet,
men markedsføringen er ikke
vores ansvar,« erklærer han og
henviser til at ansvaret for vej-
ledning om videregående ud-
dannelser er samlet i Under-
visningsministeriet, og vejled-
ningen sker gennem de syv re-
gionale Studievalg-centre.  

Institutlederen efterlyser
mere assistance fra erhvervsli-
vet og henviser til den op-
bakning Ingeniørforeningen i
Danmark yder til markedsfø-
ring af ingeniørstudierne.  

Assistance fra branchen
Hos brancheforeningen IT-
Branchen, der repræsenterer

90 procent af den danske it-
omsætning, erkender direktør
Jakob Lyngsø at man ikke har
formået at relancere datalogis-
tudiet. 

»Samarbejdet mellem IT-
Branchen og uddannelsesinsti-
tutionerne har fungeret, men
vi må erkende at vi ikke har
gjort tilstrækkeligt for at kom-
me i kontakt med de unge
mennesker. Vi har måske gjort
faget lidt for nørdet«

Han understreger at datalo-
ger er ualmindeligt efterspurg-
te i branchen, og derfor skal
der fortsat være fuld skrue på
datalogistudiet. 

»Hvis de svage optagelsestal
fortsætter, bliver konsekven-
sen at vi enten må importere
arbejdskraft, eller at virksom-
hederne flytter udenlands,«
advarer Jakob Lyngsø.

Til vinter lancerer IT-Branc-
hen en charmeoffensiv kaldet
‘it-natten’ der skal få unge til
at interessere sig for en frem-
tid inden for it. Her vil danske
it-virksomheder åbne sine dø-
re en aften i januar og vise at
de kan tilbyde en mangfoldig-
hed af spændende opgaver.  

Stabilt optag på 
IT-Universitetet
På IT-Universitetet i Køben-
havn uddannes efterhånden
halvdelen af Danmarks it-kan-
didater, og igen i år er optaget
stabilt med 206 nye studeren-
de på kandidatuddannelsen.
Rektor Mads Tofte mener at
indholdet af uddannelsen er
vigtig i kampen om de unge. 

»Folk søger ind her fordi de
har hørt godt om det fra nuvæ-
rende studerende. Derfor kan
man ikke løse problemet med
markedsføring. Man er nødt til
at ændre indholdet af under-
visningen.«

På Datalogi har man ingen

planer om en radikal ændring
af uddannelsen, men indhold-
et bliver opdateret løbende,
forsikrer institutlederen. 

Datalogi har ellers siden ju-
ni været plaget af en rapport
fra Danmarks Evalueringsin-
stitut der fastslår at syv ud af ti
studerende dropper studiet i
løbet af de første fire år. 

Stig Skelboe forklarer at cir-
ka halvdelen af de frafaldne
typisk stopper fordi de i løbet
af studieforløbet får tilbudt job
i it-branchen, og derfor er ud-
dannelsen på ingen måde
spildt på denne gruppe set ud
fra et samfundsmæssigt syns-
punkt. 

Ifølge Stig Skelboe har IT-
Universitetet tappet af en kilde
af humanistiske bachelorer
med udsigt til arbejdsløshed,
og desuden mener han ikke at
de to uddannelser kan
sammenlignes. 

»Du kan ikke tilegne dig
samme it-kompetence gennem
en to års overbygning på IT-
Universitetet som gennem en
fem års dataloguddannelse,«
fastslår han.  

Det er anslået at de danske
it-virksomheder står og mang-
ler 1000 højtuddannede it-
kandidater, og med det falden-
de optag på blandt andet data-
logistudiet har ønsket om højt
kvalificeret arbejdskraft for 
øjeblikket lange udsigter.

jeko@adm.ku.dk 

Ansøgere Studie- Kvote 1/ Kvote 1 Standby/

pladser Kvote 2 Tilsagn fra

i % Kvote 1

Sundhedsvidenskab

Lægevidenskab 2581 530 80/ 20 10 9,8

Folkesundhedsvidenskab 202 68 80 / 20 9,2 9,1 

Tandlæge 677 108 80 / 20 9,5 9,4 

Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere (SKT) 

Tandplejer 199 69 40 / 60 8,3 7,9 

Naturvidenskab 

Biokemi 188 125 80 / 20 alle optaget – 

Datalogi 116 185 80 / 20 alle optaget – 

Forsikringsvidenskab (aktuar)  67 40 80 / 20 7,8 alle 

De fysiske fag 203 175 80 / 20 alle optaget – 

Biologi 362 235 80 / 20 alle optaget –

Geografi og geoinformatik 96 110 80 / 20 alle optaget –

Geologi-geoscience 44 55 80 / 20 alle optaget –

Idræt 418 105 80 / 20 8,9 8,7 

De kemiske fag 86 70 80 / 20 alle optaget –

Matematik 138 175 80 / 20 alle optaget –

Matematik-økonomi 94 60 80 / 20 alle optaget –

Molekylær biomedicin 285 60 80 / 20 9,5 9,3 

Nanoteknologi 114 60 80 / 20 alle optaget –

Humaniora 

Arabisk 169 50 80 / 20 8,6 8,3 

Audiologopædi 141 40 80 / 20 9,2 9,1 

Dansk 484 198 80 / 20 8,6 8,3 

Engelsk 531 198 80 / 20 8,1 7,7 

Eskimologi 18 9 80 / 20 7,9 7,1 

Europæisk etnologi 123 35 80 / 20 8,6 8,3 

Film- og medievidenskab 431 99 80 / 20 9,6 9,4 

Filosofi  286 99 80 / 20 8,7 8,3 

Finsk 9 9 80 / 20 alle optaget   – 

Forhistorisk arkæologi 88 33 80 / 20 8,3 7,8 

Fransk 82 66 80 / 20 alle optaget –

Græsk, klassisk 27 17 80 / 20 alle optaget –

Græsk, moderne 10 9 80 / 20 alle optaget –

Hebraisk 14 9 80 / 20 alle optaget –

Historie 488 198 80 / 20 8,4 8,2 

Indianske sprog og kulturer 18 9 80 / 20 alle optaget –

Indoeuropæisk 6 5 80 / 20 alle optaget  – 

Indonesisk/Sydøstasienstudier  7 9 80 / 20 alle optaget –

Italiensk 43 35 80 / 20 alle optaget –

Japansk/Østasienstudier 87 24 80 / 20 8,3 7,9 

Kinesisk/Østasienstudier 98 24 80 / 20 8,5 8 

Klassisk arkæologi 71 17 80 / 20 8 7,8 

Koreansk/Østasienstudier 16 10 80 / 20 alle optaget –

Kunsthistorie 294 72 80 / 20 9,0 8,8 

Latin 24 17 80 / 20 alle optaget –

Litteraturvidenskab 245 83 80 / 20 9,6 9,3 

Musikvidenskab 135 99 80 / 20 alle optaget – 

Nederlansk 8 9 80 / 20 alle optaget – 

Nærorientalsk 79 36 80 / 20 7,6 7,2 

Persisk/iransk 20 15 80 / 20 alle optaget – 

Polsk 23 9 80 / 20 8,1 –

Portugisisk 29 11 80 / 20 alle optaget –

Pædagogik 116 50 80 / 20 8,6 8,1 

Religionsvidenskab 297 66 80 / 20 8,8 8,6 

Retorik 158 33 80 / 20 9,7 9,6 

Russisk/Østeuropastudier 56 30 80 / 20 alle optaget –

Spansk  147 66 80 / 20 7,7 Alle 

Sprogvidenskab 80 26 80 / 20 8,6 7,4 

Teatervidenskab 92 33 80 / 20 9 8,2 

Thai / Sydasienstudier 23 9 80 / 20 7,6 – 

Tyrkisk 27 9 80 / 20 7,6  – 

Tysk 65 50 80 / 20 alle optaget – 

Jura

Jura 1436 724 80 / 20 8,5 8,3 

Samfundsvidenskab 

Statskundskab/Samfundsfag 642 214 80 / 20 9,7 9,5 

Økonomi 427 300 100 / 0 alle optaget – 

Psykologi 1153 198 80 / 20 9,9 9,8 

Sociologi 429 88 80 / 20 9,6 9,5 

Antropologi 364 94 80 / 20 9,4 9,3 

Teologi

Teologi 145 155 80/20 alle optaget –

Endnu et dyk 
til Datalogi
Antallet af optagne på Datalogi dropper fortsat, 
og instituttet efterlyser assistance fra erhvervslivet
der erkender at samarbejdet ikke har formået 
at relancere studiet

Væk med nørderiet 
»På it-siden har vores uddannelsessystem svigtet totalt. I videnssamfundet griber it’en

ind i alt - bare ikke i undervisningen. (...)Vi skal have pillet nørderiet ud af it og sikret at

nogle flere kvinder får øjnene op for at informationsteknologi er mindst lige så sjovt

som at blive læge eller jurist.« 

Kommentar af it-journalist Niels Barfod, Børsen d. 29. august 2006.
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Arabisk er gennem de seneste år gået fra at væ-
re et af de mange småfag til at være det næst-
mest søgte af alle fremmedsprog med 95 første-
prioritetsansøgere, hvilket er lidt over en for-
dobling af antallet fra 2005. 

Engelsk er fortsat det mest søgte fremmed-
sprog med 229 førsteprioriteter, mens Arabisk i
år har distanceret den stabile søgning til Spansk
på 66 førsteprioriteter med næsten en tredjedel
flere.  

Studieleder på Arabisk, Kim Ryholt, ser en
klar sammenhæng mellem eksponering og an-
søgertal. 

»Muhammedkrisen har, sammen med alle de
andre ting der foregår i Mellemøsten, bevirket
at området har været meget i medierne. Den ek-
sponering påvirker selvfølgelig antallet af ansø-
gere. Jo større eksponering, desto større inter-
esse.«

Den store fremgang har bevirket at man har
hævet antallet af optagne fra 33 i 2005 til 50 i
år. 

»Det er ikke nok at have en lille forøgelse.
Der skal være en massiv tilgang så vi kan fylde
en hel ekstra klasse ud, men nu er tallene så
højt oppe at vi kan gøre det uden videre vrøvl,«
slutter en tilfreds Kim Ryholt. 

Tilgangen til studiet har også medført at kvo-
tienten i år er hævet fra 7.9 til 8.6. 

jeko@adm.ku.dk 

Af Jesper Kock

Igen i år tegner ansøgerstati-
stikken et billede af frem-
gang for Københavns Univer-

sitet (KU). I alt har 8.588 an-
søgere haft KU øverst på øn-
skelisten, hvilket er en stigning
på to procent i forhold til sid-
ste år, mens den samlede an-
søgerbunke er vokset med tre
procent til 15.615.

Set fra fakultetsniveau er
der fremgang over hele linjen
undtagen på Det Teologiske
Fakultet. Det betyder at Hu-
maniora fortsætter sidste års
fremgang med fem procent
flere ansøgninger og at Natur-
videnskab har vendt den ned-
adgående kurve. Flere ønsker
også at læse lægevidenskab på
Københavns Universitet hvil-
ket betyder at kvotienten i år
er steget fra 9.7 til KU’s højeste
på 10.0. Jura har vendt sidste
års tilbagegang og modtaget
samme antal ansøgninger som
i 2004, mens Samfundsviden-
skab også går frem takket være
stigninger på Psykologi og
Sociologi. 

Religionsvidenskab 
rykker
På Religionsvidenskab har
man modtaget over 40 procent
flere ansøgninger i år, men det
kommer ikke som nogen over-
raskelse for studieleder Mor-
ten Warmind.

»Til vores Åbent Hus-arran-
gement i februar var der cirka
90 besøgende hvor der til
sammenligning sidste år kun
var omkring ti interesserede.«

Han mener at religion er
blevet en omdiskuteret stør-
relse, ikke mindst i forbindelse
med Muhammed-krisen, og
det har haft en positiv effekt
på antallet af ansøgere.

»Religion bliver omtalt alle
steder til alle tider, og jo mere
presse, des flere studerende.«

En anden mulig årsag kun-
ne være at et stigende antal
kandidater underviser i gym-
nasieskolen, og derigennem
øges interessen for faget. Det
store antal ansøgere har bevir-
ket at kvotienten i år er steget
fra 8,4 til 8,8.

Studielederen ser ikke no-
gen sammenhæng mellem fal-
det i ansøgninger til Teologi og

stigningen hos Religionsviden-
skab. 

»Vi får flere studerende fra
Dansk og Historie end fra Teo-
logi, og hvis der er et par styk-
ker der er gået forkert, får Teo-
logi dem tilbage om fem må-
neder.«

På Det Teologiske Fakultet
vil man ikke helt afvise at no-
gen har været i tvivl om hvilket
af de to fag der skulle vælges. 

Sekretariatschef Niels Chr.
Tolvang-Nielsen er ligeså ufor-
stående over for dette års dyk
med 33 procent færre første-
prioritetsansøgninger som sid-
ste års overraskende fremgang
på 19 procent. 

»Vi håber selvfølgelig på at
alle pladser bliver besat, men
det bliver de nok næppe,« si-
ger han og håber på en genta-
gelse af sidste års pæne au-
gusttilmelding på 30 studeren-
de.

Forskydning i fremmed-
sprogene
På Institut for Engelsk, Ger-
mansk og Romansk har man
gennem det sidste år gjort en
målrettet indsats for at forbed-
re studievejledningen. Man
har blandt andet ansat en erfa-
ren underviser som akademisk
studievejleder og lavet væsent-
lige ændringer af hjemmesi-
den. 

Dorte Albrechtsen, der er
studieleder på Engelsk, kan ik-

ke give et præcist bud på årsa-
gen til den pæne stigning på
en tredjedel flere førstepriori-
tetsansøgninger til Engelsk,
men den målrettede indsats på
vejledningsområdet har for-
mentlig været en medvirkende
årsag. Også søgningen til Rus-
sisk og Spansk har været sta-
bil.

På trods af den målrettede
vejledningsindsats har Tysk
mistet 52 procent af første-
prioritetsansøgningerne i for-
hold til sidste år. 

»Det er en gennemgående
tendens ved alle Vesteuropas
universiteter og ikke kun på
Københavns Universitet,« for-
tæller fungerende studieleder
Niels-Erik Larsen, der ser fal-
det som et udtryk for at en-
gelsk og spansk fremstår som
de internationale fremmed-
sprog.   

Den vigende søgning til Tysk
deles med Fransk og Italiensk
der har mistet henholdsvis 16
og 27 procent af førstepriori-
tetsansøgningerne. 

Fremgang for Fysik
Blandt de naturvidenskabelige
fag er det fremgang hos Mate-
matik, Idræt og i særdeleshed

De Fysiske Fag som vender sid-
ste års nedgang til en stigning
i det samlede antal ansøgnin-
ger. 

De Fysiske Fag har modta-
get 30 procent flere førsteprio-
ritetsansøgninger end sidste
år. Studieleder for Fysik og 
Nanoteknologi, Jørn Dines
Hansen, ser det som et resultat
af at en koncentreret indsats
for at højne interessen giver
afkast: 

»De større ungdomsårgange
kombineret med en målrettet
indsats for at promovere stu-
diet i gymnasieskolen giver re-
sultater.«

De Fysiske Fag oplevede et
fald i antallet af ansøgninger
efter introduktionen af studiet
i nanoteknologi i 2002, men
set over en årrække oplever
studielederen en stigende
interesse for faget trods ujævn-
heder i ansøgerstatistikken. 

Efter massiv fremgang gen-
nem de sidste par år har ak-
tuaruddannelsen i år mistet
næsten en tredjedel af deres
førsteprioritetsansøgninger.
Også fagene Molekylær Bio-
medicin, Geografi og Geologi
er gået tilbage. 

jeko@adm.ku.dk 

Landsdækkende tendenser 

På landsbasis er tendensen at flere unge vælger at starte

tidligere på universitetet og ikke har så mange sabbatår

med i bagagen som tidligere årgange. Tal fra Viden-

skabsministeriet viser at cirka 72 procent af de knap

19.200 optagne på universiteterne maksimalt har taget

to sabbatår efter den adgangsgivende eksamen hvilket

er en stigning af andelen på knap tre procent. Næsten

20 procent er studenter fra i sommer, og andelen af

unge under 22 år er i år knap 56 procent hvilket er en

stigning på 7,3 procent på bare tre år. Kvinderne udgør

nu knap 56 procent af de optagne og inden for alle om-

råder en stigende andel. Det betyder at kvinderne udgør

cirka 48 procent af de kommende studerende på naturvi-

denskab, og næsten hver tredje optagne på de tekniske

universitetsuddannelser er ligeledes af hunkøn. 

Kilde: Videnskabsministeriet.dk.

Muhammed som 
førsteprioritet   

Arabisk er 
næstmest søgte 
fremmedsprog 

»PÅ UDKIG – Fagrepræsentanterne fra Geologi og Geografi 

måtte spejde langt efter nye studerende under Studenterrådets 

rusarrrangement. De to fag har i år mistet henholdsvis ni og 22 af 

deres førsteprioritetsansøgninger«.
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Flere nye studerende foretrækker Københavns Universitet. 
Muhammed-krisen tilskrives den massive interesse for Arabisk og 
Religionsvidenskab, mens Teologi taber terræn på mere uforklarlig vis

Danmarks nye grundstof: humaniora 2006 + 
»Et stort antal virksomheder har allerede fået øje på det vækstpotentiale, der er i de humanistiske fag. I

dag er 54 pct. af alle humanister ansat i den private sektor hvor godt og vel hver fjerde sidder i en leder-

stilling. Og i følge et netop offentliggjort talmateriale fra Magistrenes A-kasse havde over halvdelen af de

nyansatte i det private erhvervsliv i 2005 et humanistisk hovedfag.«

Kronik i Jyllands-Posten Øst af studievejledere på Humaniora 

Katrine K. Pedersen, stud.mag. og Laura Louise Sarauw, cand.mag. d. 27. august 2006.



INTERNATIONALISER ING I

Af Lise K. Lauridsen

Et par klik med musen, og
så er den klar. Studerende
fra hele verden har i et års

tid kunnet søge ind på Køben-
havns Universitet udelukken-
de via internettet. 

Før i tiden skulle de stude-
rende indsende diverse eksa-
menspapirer og optagelsesfor-
mularer til Det Internationale
Kontor i Fiolstræde i Indre By.
Hvis alle løb stærkt, tog be-
handlingen af en ansøgning ti
dage. Men med det nye elek-
troniske ansøgningssystem
kan udenlandske studerende i
dag få svar på om de er opta-

get samme dag, forklarer fuld-
mægtig på det Det Internatio-
nale Kontor Lisbet Frederiksen
der har stået for udviklingen af
det nye ansøgningssystem i
samarbejde med KU’s centrale
it-afdeling.

»Det er helt exceptionelt i
universitetssammenhæng at
alle ansøgninger både fra vo-
res egne og udenlandske stu-
derende nu kan behandles
elektronisk. Siden systemet
blev introduceret for et år si-
den, har vi deltaget i flere kon-
ferencer for at præsentere sys-
temet for universiteter fra hele
verden, og de reagerer med
måben og har vist stor interes-

se for at købe systemet,« for-
klarer Lisbet Frederiksen.

Det er imidlertid ikke helt
enkelt at sælge den slags op-
findelser, så indtil videre er
det elektroniske ansøgningssy-
stem forbeholdt KU. Og det
har også sine fordele.

»De andre universiteter er jo
også vores konkurrenter når
det gælder om at få flere inter-
nationale studerende. Og en
del studerende vælger simpelt-
hen KU fordi vi kan give dem
et hurtigt svar samt en profes-
sionel studievejledning og ad-
ministration,« forklarer Lisbet
Frederiksen.
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Antallet af udenlandske studerende der vælger at læse et semester
eller to på Københavns Universitet, stiger støt. En årsag er et helt unikt
elektronisk ansøgningsskema

Fordel for KU-studerende
Det stigende antal internatio-
nale studerende giver til gen-
gæld KU’s egne studerende
flere valgmuligheder hvis de
vil tage et semester i udlandet.

»Især universitetsstudier
uden for Europa koster mange
penge, men når en studerende
fra fx et amerikansk beta-
lingsuniversitet vælger at læse
på KU, så er der en dansk stu-
derende der får en gratis stu-
dieplads. På den måde tjener
vi rigtig mange penge ind til
KU’s egne studerende,« forkla-
rer hun.

Baggrunden for udviklingen
af det elektroniske ansøg-

ningssystem har netop været
en stigende interesse for at læ-
se på Københavns Universitet.
De sidste tre år er antallet af
ansøgere steget med 20 pro-
cent. Også i år ser ansøgertal-
let ud til at stige betydeligt,
nemlig fra 1200 til knap 1400
studerende.  Knap to år har
det taget at udvikle projekt
International Digital Adminis-
tration, også kaldet IDA.

likl@adm.ku.dk

Ordbøger du ikke kan leve uden

… køb bøger ne hos din boghandler politikensforlag.dk

Se alle ordbøgerne fra Politikens Forlag på politikensforlag.dk

VIND ORDBØGER FOR 

2.500 KR.
på politikensforlag.dk

indtil 30.09.06

Politikens Håndbog i Nudansk
5. udgave. Instruktive ”Gør sådan”-bokse er 

blandt det nye i den praktiske problemløser og 

facitliste for alle, der bruger det danske sprog 

– på jobbet, i undervisningen og privat. 

696 sider, kr. 349,-

Med Politikens Nudansk Ordbog med etymologi får du både en retskriv-
ningsordbog og en ordbog, der giver forklaring på ordenes betydning og
oprindelse. Plus faste vendinger, synonymer, oplysning om ordenes brug
m.v. Med sine 100.000 ord og vendinger er Politikens Nudansk Ordbog
den bedste allround ordbog for brugere på højt niveau.

1632 sider i 2 bind, kr. 499,- inkl. cd-rom

Selvbetjening giver flere
internationale studerende

Undervisning er ikke nok
Stadigt flere amerikanske studerende vælger at betale for en uddannelse i Danmark. Men hvis danske

universiteter vil tiltrække flere betalende studerende er det ikke nok at levere en standardvare, lyder det

fra Denmark’s International Study Programme (DIS). De amerikanske studerende ønsker en hel oplevelse

hvor bolig og kontakt til det omgivende samfund er inkluderet, så de kan opnå interkulturelle kompeten-

cer. Antallet af amerikanske studerende der læser i Danmark gennem DIS er steget 10 procent gennem de

sidste par år. 

Fra Information d. 25. august 2006.
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Studentermobilitet

Københavns Universitet har i studieåret 2004-2005 (opgjort 8.10.2005) sendt 722 studerende på studie-

ophold i udlandet. I samme periode modtog universitetet 1024 udenlandske gæste- og udvekslingsstude-

rende som det fremgår af tabellen nedenfor
1)
.

Studentermobilitet 2002-2005

Fordelt på fakulteter, hjem- og/eller værtsland samt studieopholdets varighed

Udrejse Indrejse

2002-03 2003-04 2004-05 2002-03 2003-04 2004-05

Studerende i alt 803 768 722 756 924 1024

Det Teologiske Fakultet 15 7 9 30 35 58

Det Humanistiske Fakultet 307 211 229 253 283 389

Det Juridiske Fakultet 145 173 145 144 201 243

Det Naturvidenskabelige Fakultet 94 61 63 78 97 92

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 151 189 204 214 276 261

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 87 126 72 33 32 11

På tværs af fakulteter

Skolen for Klinikassistenter og

Tandplejere 4 0 0 4 0 0

Norden 44 43 59 132 177 230

Europa 406 458 420 373 519 671

Nordamerika 117 137 107 110 140 181

Andet (Asien, Australien, 

New Zealand m.m.) 236 130 136 141 88 115

1)
Tallene dækker alene over de studerende, der udløser internationaliseringstaxameter. 

Hertil skal lægges ca. 100 udrejsende og 200 indrejsende studerende. 

INTERNATIONALISER ING I I

Af Lise K. Lauridsen

Studerende uden udveks-
lingsaftale fra lande
udenfor EU skal fra 1.

september i år betale for at læ-
se på Københavns Universitet.
Og det får en del af især de
mange kinesiske og indiske
studerende der tidligere kom
Danmark til at holde sig væk. 

»Vi har set det andre steder i
Europa. Antallet af studerende
falder med cirka en trediedel
når der bliver indført studieaf-
gifter for så langsomt at stige
igen,« forklarer leder af Det
Internationale Kontor John E.
Andersen. 

Det er især Økonomi og til
dels også Teologi og Sund-
hedsvidenskab der har haft
mange udenlandske studeren-
de uden for EU. På Økonomi
kommer de studerende for at
tage en hel kandidatuddan-
nelse, og langt de fleste af dem
kommer fra Kina, Indien, Pa-
kistan og en række afrikanske
lande. Studieafgiften har der-
for også været kritiseret høj-
lydt igennem et par år for net-
op at gå ud over de ringest stil-
lede studerende. 

En del af netop de fattigste
studerende har dog fået sti-
pendier fra den pulje som mi-
nisteriet oprettede da beslut-
ningen om betaling blev truf-
fet.  

Langt de fleste stipendier på
KU er givet til studerende på
Økonomi. I første omgang op-
levede studieleder Peter Erling
Nielsen ikke svigtende interes-
se fra betalingsstuderende.
Snarere tværtimod. Godt 200

studerende har søgt ind på
Økonomi, men 80-90 procent
har fået afslag fordi de ikke
opfylder adgangskravene. 

»Faktisk har vi aldrig haft så
mange ansøgere som i år, men
vores erfaring er at mange af
de studerende simpelthen ikke
kan klare studierne her. Med
de nye studieafgifter er det
endnu mere vigtigt at få opta-
get de rigtige derfor har vi op-
taget godt 45, men mange
springer alligevel fra i øjeblik-
ket fordi det går op for dem at
de skal betale,« forklarer han.

Ved redaktionens slutning
var det endnu uvist hvor
mange betalingsstuderende
der rent faktisk starter på Øko-
nomi til september.

Slut med at være flinke
Økonomistudiet har i det sid-
ste studieår haft en del proble-
mer med snyd og frafald
blandt de internationale stu-
derende. Og det ønsker studie-
lederen på Økonomi ikke gen-
taget. 

»Vi kan jo ikke læse et kine-
sisk eksamensbevis, så vi får et
eksamensbevis der er oversat,
og det kan være ret svært at
gennemskue hvad den stude-
rende egentlig kan. Min for-
nemmelse er at prisen på stu-
diet skræmmer de svage og
useriøse studerende væk,« me-
ner Peter Erling Nielsen.

Økonomi har i år eksperi-
menteret med en art optagel-
sesprøver på engelsk for at si-
kre at de udenlandske stude-
rende er gode nok.

»Det nytter ikke at være flin-
ke. Når de studerende skal be-

tale for at læse her, så vil de
også forvente et højere ser-
viceniveau. Derfor ærgrer det
mig også at vi ikke kan hjælpe
de betalende studerende med
at finde et sted at bo ligesom
med de øvrige internationale
studerende. Det er en service
eller en hjælp vi bliver nødt til
at kunne tilbyde,« siger Peter
Erling Nielsen.

Han tror ikke det bliver no-
get problem at tiltrække uden-

Mens de studerende fra Europa
og den vestlige verden strømmer
til KU, skal studerende fra resten
af verden betale op til 110.000
kroner for et år på KU. Det bety-
der at en tredjedel af ansøgerne
bliver væk

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

POPULÆRT – De sidste tre år er antallet af uden-

landske ansøgninger til KU steget med 20 procent, og

tendensen ser ud til at fortsætte.

Betalingsstuderende 
har ikke råd

landske studerende i fremti-
den bare fordi de skal til at be-
tale for deres studier.

»Vi lever i en verden hvor
det er helt almindeligt med be-
talingsuddannelser. Så længe
vi har en god stipendieordning
til de fattigste studerende, tror
jeg det er en god ting at lade
velhavende indiske og kinesis-
ke studerende betale hvad det
koster at gå på universitetet,«
siger Peter Erling Nielsen. Han

tror dog ikke priserne på studi-
er kan hæves yderligere. 

John E. Andersen mener
dog at studieafgifterne er ind-
ført alt for hovedkulds. 

»Det er stadig gratis at gå på
universitetet i de andre skan-
dinaviske lande, og selv Eng-

land som lige har sat prisen
op, er næsten billigere end
Danmark. Det bliver alt for
svært for de danske universite-
ter at konkurrere med,« mener
John E. Andersen.

likl@adm.ku.dk

Myndighed hindrer internationalisering
En undersøgelse blandt en gruppe internationale studerende på Århus Universitet viser at  integrationsmyndighedernes be-

handling i praksis skræmmer de studerende væk.  Undersøgelsen der er lavet blandt studerende fra blandt andet USA, Rus-

land og Indien viser at 40 procent havde en negativ opfattelse af de offentlige kontorer som skulle sørge for CPR-numre og

opholdstilladelser. Fire studerende der ønskede at få deres ægtefæller med under deres to-årige studieophold, løb ind i en

mur hos udlændingemyndighederne.

Fra Politiken d. 29. august 2006.
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LEDELSE

Af Lise K. Lauridsen 

Der blev både budt op til argentinsk tango
og serveret levende hummer fra plastic-
pose da universitetsdirektør Else Som-

mer tog afsked med en fyldt festsal fredag den
11. august. 

Otte et halvt år kom den i dag 49-årige øko-
nom til at sidde på toppen af universitetets ad-
ministration, så det var efterhånden på tide at
skifte spor, fortæller Else Sommer fra sin nye
post som direktør for Børne- og Ungeforvalt-
ningen i Københavns Kommune. 

»Med det store rykind af nye ledere på uni-
versitetet var tiden inde til at vælge om jeg ville
tage en tørn til eller skifte job. Jeg bliver 50
næste gang jeg fylder år, så det har også været
et eksistentielt valg om jeg ville prøve noget nyt
eller blive på KU resten af mine dage,« siger
Else Sommer.

Valget faldt altså på nye udfordringer. Ikke at
tiden på KU har været uden udfordringer. Der

har været rigeligt at se til med de forandringer
som især universitetsloven har taget hul på:
universitetet er blevet selvejende, ledelsen er
blevet ansat frem for valgt samtidig med at uni-
versiteterne har været på økonomisk slankekur.
Og det har sat sit præg på de sidste fire år som
universitetsdirektør.

»Der har været meget ventetid – eller rettere
lange perioder hvor vi har haft afsindigt travlt
uden at have muligheden for at bruge vores
kræfter på det rigtige. Sådan vil det nok være
når et gammelt system faser ud og et nyt tager
over, men der har været en slags vakuum mens
vi har ventet på at der skulle komme en ny be-
styrelse, en ansat ledelse, nye og bedre økono-
miske forhold og så videre. Som leder af for-
valtningen er jeg jo blevet nødt til at leve op til
de krav den nye universitetslov har stillet, men
fordi en stor del af ledelsen var imod universi-
tetsloven, så har det været utroligt vanskeligt at
få mange opgaver ført ud i livet hurtigt og ef-
fektivt, og det har i det lange løb været dræben-
de for mange af os at KU valgte at vente så lang
tid med at skifte fra valgt til ansat ledelse,« for-
tæller Else Sommer.

Kærlighedssaga om KU
Hun understreger samtidig at hun alt i alt har
været utrolig glad for sit job som universitetsdi-
rektør. 

Og den dynamiske leder af universitetets ad-
ministration har da også holdt en del længere
end sine forgængere i jobbet.  

»Det er jo en vanskelig post fordi direktøren
som den eneste i ledelsen har været ansat og
den eneste uden en videnskabelig karriere bag

sig. Så jeg har både været med i selskabet og så
alligevel været anderledes. Der har manglet
klarhed over hvilke kompetenceområder der
var direktørens, så det har været en svær balan-
ce at sikre udmøntningen af trufne beslutning-
er,« fortæller hun.

Else Sommer har været vidne til en historisk
forandring på universitetet som har været utro-
ligt spændende. Ja, der kunne faktisk skrives
bøger om denne tid, mener Else Sommer: 

»Jeg har lært meget – både om forandrings-
processer og om mennesker. Fra min position
har jeg ikke kunnet undgå at iagttage mennes-
kene, både dem der ville de nye tider, og dem
der forsøgte aktivt at holde fast i den gamle
autonomi. Det kunne der skrives en god bog
om. Vores KU-fortælling indeholder store per-
sonligheder og spænder over mange genrer: 
dokumentar, drama, tragedie og komedie – og
hvorfor ikke også kærlighedssaga. Jeg har i
hvert fald elsket at være her og være med i 
historien.« 

Administration med indhold
Med den nye ledelse er det blevet nye tider. Og-
så for universitetsdirektøren. Jobbeskrivelsen
er blevet langt mere klar, men stillingen er også
blevet mere bureaukratisk. Og det er ikke så at-
traktivt for Else Sommer.

»Det jeg finder interessant, er spillet mellem
den politiske og den administrative virkelig-
hed. Jeg tror ikke den nye universitetsdirektør
kommer til at tage så meget del i det politiske
og strategiske arbejde som jeg har gjort. Uni-
versitetsdirektøren skal i stedet primært kon-
centrere sig om hardcore administration. Jeg

håber for min efterfølger at beslutningerne
fremover får større præcision og klarhed, for
det er for mig at se en forudsætning for at den
nye ledelsesmodel og arbejdsdeling kan lyk-
kes.« 

Trods sin toppost i ledelsen er det ikke alle de
store flagskibe med indsættelse af bestyrelse,
nyt økonomisystem eller den nye campusstruk-
tur der har været den største oplevelse i jobbet
som universitetsdirektør.

»Det mest givende har været menneskene.
Københavns Universitet er fyldt med engagere-
de mennesker der brænder for KU, og så er der
flere vidunderlige ‘nørder’ end på de fleste an-
dre arbejdspladser. Takket være dem har vi i
min periode som direktør fået udviklet den tid-
ligere meget regelstyrede administration til en
mere moderne med mere projektarbejde og ek-
sperimenteret med nye samarbejdsformer. Nu
skal universitetsadministrationen passes ind til
den nyansatte ledelses visioner og planer. Jeg
håber at ledelsen vil forstå at værne om medar-
bejdernes loyalitet og motivation i de kommen-
de forandringer. Det fortjener medarbejderne,
og universitetet fortjener den slags medarbej-
dere,« mener Else Sommer.

Og varmen er gengældt. Som en af hendes
nærmeste ansatte, chefen i direktørsekretaria-
tet, udtrykte det under afskedsreceptionen:

»Vi har haft en dejlig sommer, Else. Du har
behandlet os som ligemænd og udfyldt chefsto-
len med karakter, samtidig med at du har vist at
bureaukrati og administration kan udøves med
stil og varme, hjerne og hjerte,« sluttede John
Martinsen sin tale.                          

likl@adm.ku.dk

Efter godt otte år i den
varme stol har Else 
Sommer takket af som 
universitetsdirektør for 
at søge nye udfordringer

Vi har haft en dejlig sommer
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Farvel fra Sommer
»Jeg vil slet ikke kunne lade være med at følge med i alle de nye ting, der sker i universitetsverdenen. I får

masser at rive i - også i de kommende år. Heldigvis er Fællesadministrationen en dygtig administration

med masser af gode, engagerede medarbejdere. Jeg håber at I som sædvanlig vil passe godt og loyalt på

hinanden gennem alle de forestående forandringer.«

Nu fhv. universitetsdirektør Else Sommer i juli/august-nummeret af det elektroniske nyhedsbrev NYTFA. 

SÆRLIG ELSE – Direktør i Vi-

denskabsministeriets Universi-

tets- og Bygningsstyrelse, Jens

Peter Jacobsen, sagde tak for

kampen til KU’s universitetsdi-

rektør. Særligt SEA-ordningen

har bundet Else Sommer sammen

med ministeriet i årevis. Ord-

ningen der handler om at univer-

siteterne skal betale husleje til

staten, er efterhånden blevet

omdøbt til Særlig Else Afdeling i

ministeriet, fortalte han. 

BEUNDRING – Bestyrelses-

formand Bodil Nyboe Andersen

takkede for et helt unikt samar-

bejde i den svære overgang fra

en gammel styreform til en ny.

Især Else Sommers håndtering af

spørgsmålet om KU’s husleje til

staten (SEA) fik bestyrelsesfor-

manden til at udtrykke ‘næse-

grus beundring’.

VARMLØDIG – En glad

og rødkindet Else Sommer

gav hånd og kram til hver af

de flere hundrede universi-

tetsansatte og gæster udefra

der mødte op til hendes af-

skedsreception d. 11. august.
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UDLAND

Af Tania Maria Johannesen

‘Ingen eksamener?’ lød
spørgsmålet på forsiden
af Englands største stu-

denteravis, London Student,
allerede i januar måned. De
studerende frygtede at en løn-
konflikt mellem rektorer og
akademisk personale på uni-
versiteterne ville munde ud i
boykot af eksamener. I så fald
kunne sidsteårs-studerende ri-
sikere at stå uden eksamens-
bevis ved semesterets afslut-
ning og dermed blive forsinke-
de i deres jobsøgning.

Underviserne krævede løn-
stigninger på 23 procent over
tre år, men det krav ville rekto-
rerne ikke efterkomme, og
gennem lang tid nægtede
sammenslutningen af rektorer,
UCEA, overhovedet at mødes
til forhandlinger.

Baggrunden for kravet om
lønstigninger er først og frem-
mest at der gennem lang tid
har været en hårdt trængt øko-
nomi på universiteterne. Det
har betydet at det akademiske

personales lønninger over de
sidste tyve år er faldet med 40
procent sammenlignet med
gennemsnitslønnen.

»Lønnen til akademikere er
fulgt med inflationen, men de
fleste andre har i samme pe-
riode fået større lønstigninger,
så dem vi normalt sammenlig-
nede os med, tjener i dag langt
mere end vi gør,« fortæller
Charlie Owen, der ud over at
være professor på University
of London, sidder i hovedbe-
styrelsen for undervisernes
fagforening, University and
College Union (UCU).

En anden grund til at fagfor-
eningen mener at lønnen bør
blive mere tidssvarende, er de
mange penge universiteterne
begynder at få ind i form af de
såkaldte undervisningsafgif-
ter.

I 2004 besluttede et snævert
flertal i parlamentet at indføre
brugerbetaling på videregåen-
de uddannelser. Beslutningen
træder i kraft fra dette semes-
ter, og det betyder at nye stu-
derende kommer til at betale

Engelsk 
eksamensboykot
De engelske universiteter blev i foråret ramt af 
eksamensboykot. Undervisernes utilfredshed med
stagnerede lønninger endte i en konflikt der nær
kostede adskillige studerende deres afgangsbevis

F O T O : C O R B I S



for at læse en ph.d. og gæld-
sætte sig yderligere for deref-
ter at tage sig til takke med et
job der er lønnet langt ringere
end hvad den private sektor
lokker med. 

Og det har ikke kun konse-
kvenser for akademikere, men
også for fremtidens lærere, sy-
geplejersker, læger, ingeniører
og apotekere. Hvis der ikke er
nogen til at undervise i de fag,
bliver der jo heller ikke nogen
uddannet. Så den lave akade-
mikerløn er ikke kun et pro-
blem for vores medlemmer,
men for hele landet,« spår Rob
Copeland.

tmjo@adm.ku.dk

på en 23 procents lønstigning,
kom det frem at deres løn var
steget med 25 procent over de
sidste tre år, så vi bad om min-
dre end de havde fået,« fortæl-
ler Charlie Owen.

Studerende som gidsler
Det akademiske personale
nedlagde arbejdet en enkelt
dag i marts, men den egentlige
aktion bestod i at de fra da af
nægtede at afvikle eksamener
og bedømme opgaver.

»For underviserne var det
en svær konflikt. Det sidste de
ønsker er at skade de stude-
rende, og de var meget, meget
bekymrede for om det kunne
få negative konsekvenser for
de studerendes fremdrift i stu-
diet og for at det kunne påvir-
ke kandidaterne og deres mu-
ligheder for at søge arbejde.
Men samtidig var de meget
vrede over deres stagnerende
løn,« fortæller Rob Copeland. 

Hele 81 procent af fagfore-
ningsmedlemmerne stemte for
boykotaktionen.

Selv om der på flere univer-
siteter var problemer med op-
bakning fra studenterbevæ-
gelsen, bakkede den lands-
dækkende studentersammen-
slutning, National Union of
Students (NUS), deres under-
visere op.

»Vi er her ikke kun for de
studerende i dag, men også for
fremtidens studerende. Hvis
lønnen stiger, vil flere have
lyst til at undervise og flere vil
fortsætte med at undervise.
Hvis fagforeningen får hvad
den beder om, vil det betyde
en mere sikker fremtid for uni-
versiteterne, og derfor støtter
vi underviserne,« forklarer
næstformand i NUS, Julian 
Nicholds.

Rob Copeland finder at det
var aktionens uoverskuelige
konsekvenser der til sidst be-
tød at fagforeningen fik rekto-
rerne i tale. Fra det første ud-
spil der tilbød en stigning på
seks procent over to år, gik
rektorerne til at tilbyde ti pro-
cent over to år og derefter hol-
de muligheden for forhandling
åben det tredje år med en mi-
nimumsstigning på to en halv
procent. Rektorerne regner
med at den samlede lønstig-
ning vil blive på 13,1 procent,

Un i v e r s i t e t s av i s e n  11  . 2 0 0 6 15

op til 3.000 pund (33.000 kro-
ner) om året for at læse.

Løber fra løfter
Forslaget om brugerbetaling
mødte kraftig modstand både
i Labours egne rækker og
blandt studerende og fagfor-
eninger, men rektorerne talte
varmt for det. Et af argumen-
terne lød at pengene ville gøre
det muligt at lønne det akade-
miske personale bedre. Det
forlød at en tredjedel af ind-
komsten fra studieafgifter
skulle gå direkte til undervi-
serne. 

Det løfte var, ifølge flere
analyser, med til at overbevise
flere politikere til at sætte
kryds ved ja i den tætte af-
stemning der kun gik igennem
med fem stemmer.

Selv om undervisernes fag-
forening er imod brugerbeta-
ling fra de studerende, står de
ikke tilbage for at gøre deres
krav gældende nu hvor der er
udsigt til flere penge i de
slunkne kasser.

»Vi er stadig imod brugerbe-
taling, men nu hvor pengene
kommer ind i systemet, mener
vi ikke kun at de skal gå til sti-
pendier og nye bygninger og
faciliteter, men også til at hæ-
ve lønningerne. Studenternes
udbytte af undervisningen af-
hænger af undervisningens
kvalitet, og det bedste perso-
nale er et motiveret personale.
Derfor vil både undervisere og
studerende drage fordel af at-
traktive lønninger,« siger Rob
Copeland der er ansat i fagfor-
eningen.

Alligevel fik kravet om løn-
stigninger på 23 procent ikke
en positiv modtagelse af ar-
bejdsgiverne.

»Først nægtede rektorernes
sammenslutning at mødes
med os i flere måneder. De ud-
satte mødet i en uendelighed
og sagde at de aldrig havde lo-
vet at præcis en tredjedel af
studieafgiftspengene skulle gå
til lønninger,« fortæller Rob
Copeland.

Det var den uvilje der fik
medlemmerne af fagforening-
en til at strejke, men rektorer-
ne sørgede selv for det sidste
skub.

»Rektorerne gav os en gave.
Kort efter vi havde gjort krav

og det var nok til at få undervi-
serne til at afblæse deres ak-
tion efter tre måneders stridig-
heder.

Dårlig stemning
I dag er alle eksamener afvik-
let, og universiteterne er tilba-
ge i den vante gænge, men
konflikten har ikke været uden
konsekvenser.

»Afstanden mellem toppen
og resten af personalet er ble-
vet større, og respekten fra de
ansatte er blevet mindre. Der
er kommet en ‘os’ og ‘dem’ fø-
lelse der er værre end nogen-
sinde før på britiske universi-
teter, og jeg tror ikke stem-
ningen mellem ledelsen og an-
satte vil være særlig god det
næste stykke tid,« forudser
Rob Copeland.

Og det er ikke kun på det fø-
lelsesmæssige plan afstanden
er stor. Tal fra januar måned
viser at mens rektorer i gen-
nemsnit tjener 178.000 pund
om året, får en nyansat under-
viser kun 25.000 pund.

Så på trods af at der nu sker
et spring i lønningerne, frygter
Charlie Owen at det ikke vil
være nok til at gøre stillingen
som underviser på et universi-
tet attraktiv for nyuddannede.

»På grund af stigningen i an-
tallet af studerende, blev der
også ansat en masse nyt perso-
nale i 1970’erne. Vi er nu ved
at være færdige på arbejds-
markedet, og vi har efterhån-
den arbejdet os op i den højes-
te lønramme, så for os er det
ikke så galt. Men det bliver
svært at få nye ind efter os, for
deres løn kommer ikke til at
stemme overens med deres
kvalifikationer og det ansvar
de får,« siger han.

Derfor fortsætter fagfor-
eningen arbejdet for bedre
lønninger til medlemmerne.

»Universiteterne er blevet
meget mere krævende arbejds-
pladser. Arbejdsbyrden er ble-
vet større, der er mere bureau-
krati og et meget større pres
på den enkelte for at skaffe
penge til forskning. Det er vo-
res frygt at det bliver sværere
og sværere at tiltrække fremti-
dens akademikere. Hvis man
er et begavet ungt menneske i
England i dag, skal man være
meget tæt forbundet til sit fag

International
Markedsdag

Festsa len på Frue Plads

Mandag den 11. september 2006
kl. 13-16
Mere information og program:

www.ku.dk/international

Tag det første skridt ud i
verden – hør om studie-
og praktikmuligheder
i bl.a.

• Europa
• USA
• Australien
• Europa-Parlamentet

& Europa-Kommissionen

Få insp i ra t ion og ve j l edn ing f ra
in te rnat iona le gæste r

Overve je r du
s tud ieopho ld i
ud landet?

AKTIVIST – Charlie Owen er professor i Lon-

don og aktiv fagforeningsmand. Han fortæller

at 4 ud af 5 foreningsmedlemmer støttede

boykotaktionen.

BLOKADE – Medlemmer af de universitetsan-

sattes organisation Association of University Tea-

chers, AUT, står strejkevagt ved et universitet i Liv-

erpool den 7. marts i år.

Danske akademikere er dårligt lønnet
»Tal fra OECD's nye rapport 'Education at a Glance' viser desuden, at højtuddannede i

Danmark ikke tjener mere end andre faggrupper. Dette står i skarp modsætning til aka-

demikere i resten af verden, inklusive vores nærmeste nabolande som Sverige, Norge

og Finland.«

Politiken, 11. oktober 2005.
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Kære nye studerende 

EN GRÅ SEPTEMBERDAG i 1968 mødte jeg for-
ventningsfuld op til min første forelæsning på me-
dicinstudiet på Københavns Universitet. Vi var vel

omkring 1.000 studerende bænket i det store auditori-
um i Universitetsparken i den bygning hvor Ole Borne-
dals gyserfilm ‘Nattevagten’ er optaget. 

En professor Landboe Christensen var den første der
mødte os. En høj herre med et fuldvoksent Stauning-
skæg. Som lydige rekrutter rejste vi os i ærbødighed
for den vigtige professor. Også selv om nogle af os
havde været så rebelske at lade håret vokse helt ned
over ørerne! Professoren gjorde med en doven hånd-
bevægelse tegn til at vi skulle sætte os igen, og så
brummede han med sin dybe bas:

»Jeg hilser Eder som vordende kolleger. Det er jo
sørgeligt at kun en tredjedel af mine damer og herrer
vil være her til næste år«. 

Professoren kom dermed med en slet skjult henvis-
ning til de eksaminer vi skulle bestå for at overleve det
første år på studiet. I dag kan jeg sige: Jeg håber at alle
nye studerende vil være her næste år!

DER ER SKET meget siden min første forelæsning. I
studerende er blevet mere selvstændige. I har fået me-
re ansvar. Og det er godt. I dag er et studium ikke bare
noget der kommer fra oven. Som grydeklare sandhe-
der der blot skal læres udenad og aflires til eksamen.
Nej, I skal selv være med til at skabe jeres studium.
Selvfølgelig vejledt af kyndige forskere og gode lære-
re. Det er mit råd til jer rundt regnet 5.500 nye stude-
rende som i disse dage oplever jeres første forelæs-
ninger.

Indstil jer på at uddannelse er et fuldtidsarbejde.
Men lad ikke kravene på studiet gå ud over jeres natte-
søvn eller selvtillid. Tænk på at det er helt naturligt at
føle sig lidt fortabt i begyndelsen. Sådan føler side-
manden også. Lad være med at barrikadere jer bag
bunker af nyindkøbte bøger. Turen til Netto må ikke
blive den eneste kontakt med omverdenen. Og brug
ikke for meget tid på arbejde ved siden af studiet – i
hvert fald ikke i den første forvirrende tid. 

SØRG FOR AT skabe et godt studiemiljø. Etabler nye
læsegrupper hvor I kan hjælpe hinanden med at knæk-
ke de svære formler eller forstå de nye akademiske
ord. Husk at gå i biografen med jeres nye kammerater
eller at lave en hyggelig middag sammen. Husk at ha-
ve det sjovt. Jeg mener det alvorligt. For samværet
med jeres medstuderende er en forudsætning for både
jeres faglige og menneskelige udvikling. Vær heller ik-
ke bange for at banke på hos professorerne og lekto-
rerne – i deres træffetid. I må gerne sende mig en mail
eller skrive om jeres oplevelser på rektoratets weblog
som går i luften inden længe. Og lad nu være med at
droppe studiet efter et par uger fordi det ikke lige sva-
rede til forventningerne. Giv jer selv og studiet en
chance mere – og så en til.

DET BETYDER SELVFØLGELIG ikke at ledelsen,
forskerne og lærerne blot kan læne sig tilbage og over-
lade ansvaret for studiemiljøet til de studerende. Vi
skal selvfølgelig også være med til at styrke rammerne
for et godt studiemiljø. Derfor har vi for nylig lanceret
en campus-plan. Idéen er kort fortalt at de studerende
fra beslægtede studieretninger skal mødes på kryds og
tværs. I kantinen, i læsesalen eller på biblioteket. Det
giver et bedre socialt og fagligt miljø med god mulig-
hed for videndeling på tværs af fagene. 

Planen her på KU er at etablere: Søndre campus i
Ørestaden i splinternye bygninger hvor humanister og
it-specialister skal samles med teologer og jurister;
Nørre campus hvor de natur- og sundhedsvidenskabe-
lige miljøer bliver samlet og City Campus som skal hu-
se samfunds- og folkesundhedsvidenskaberne. 

Campusplanen er først endeligt gennemført i 2012.
Men vi har allerede taget fat på at føre planen ud i stu-
denterlivet. I vil opleve at universitetet forandrer sig
omkring jer. Men allerede før de nye bygninger skyder
op, før de nye læsepladser står klar og før I kan lugte
maden fra den nye kantine, vil jeg i dag opfordre jer til
at præge det studie som vil præge jer for bestandigt. 

Velkommen til Københavns Universitet. 

KUMMENTAR Af Ralf Hemmingsen, 

rektor
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Iet brev til alle ansatte på KU
(af 13. juni 2006) fortæller
rektor om planerne for æn-

dringer af den administrative
organisering af KU så universi-
tetet bedre kan imødegå de
store udfordringer. Det er rart
at blive informeret fra le-
delsen, men en hel del af bre-
vet er skrevet i et sært kode-
sprog. Der gøres flittigt brug
af indforståede ord og begre-
ber såsom ‘HR’, ‘coaching’ og
‘organisatoriske snitflader’.
Helt tydeligt hverdagssprog
for det nye ‘ledelsesteam’, for
andre ganske nye toner. Hvad
tales der egentlig om, og hvad
kommer det til at betyde for
KU’s ansatte og studerende?

HR, som står for Human Re-
source (det ville have klædt
rektors brev med en ordliste),
er en ledelsesstrategi udviklet i
USA siden midten af det 20.

århundrede. HR har store lig-
heder med Human Potential
Movement, ‘optimistisk huma-
nisme’ og neopaganisme osv.,
som kort fortalt er forskellige
semi-spirituelle new age fæno-
mener der er sivet ned og ud i
samfundets erhvervs- og tera-
pimiljøer hvor succesfuld sty-
ring af virksomheder og per-
sonlig lykke flyder sammen.
Universitetet fletter med andre
ord tæer med varmluftbranc-
hen. 

Den ‘optimistiske humanis-
me’ operationaliserer i forskel-
lige erhvervssammenhænge
den ide at man kan få mennes-
ker (dvs. ansatte) til at yde
mere hvis man vækker den en-
keltes indre potentiale eller
ressourcer. Således kan man
øge effektiviteten, og i tilgift,
forkyndes det, bliver man også
et bedre menneske. Men stop

Der er ingen tvivl om at det er en spæn-
dende tid at være ansat i på Københavns
Universitet. Der sker hele tiden overras-

kende nye ting! 
I foråret overraskede rektor de ansatte med

en plan kamufleret som Campusplanen, men
som indebærer omfattende pladsreduktioner
og omrokeringer af ansatte, og før sommerferi-
en kom så beskeden om at KU skal udvide ved
at fusionere med Danmarks Farmaceutiske Uni-
versitet, DFU og Den Kgl. Veterinær- og Landbo-
højskole, KVL. Og det til trods for at KU’s besty-
relse i første omgang havde meddelt Helge San-

REKTORSPEAK

En snitflade 
med krymmel

Fortætning 
og universitets-
fusioner 
klemmer 
de ansatte
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SYNSPUNKT

Af Leif Søndergaard, lektor,

AC-tillidsrepræsentant

der at man egentlig helst så KU bevaret som
den institution den nu en gang var: et universi-
tet hvor grundforskningen er hovedformålet. 

Måske for at tækkes Sander havde man dog
åbnet en kattelem: hvis det endelig skulle være,
kunne man da godt fusionere med KVL og DFU.
Den mulighed greb Sander selvfølgelig da han
jo, fra for et år siden at mene at universiteterne
bedst udvikler sig ved indbyrdes konkurrence,
nu modsat mener at sammenlægninger er den
bedste udviklingsmulighed.

Fælles for begge planer er at de er blevet til
uden at de ansattes synspunkter er blevet hørt;
det i sig selv har skabt røre, selv om det selvføl-
gelig kun kan tilskrives den nye universitetslovs
koncernagtige ledelsesreform som ikke levner
de ansatte meget indflydelse. 

Men det har også skabt usikkerhed hos den
enkelte: Kan jeg bevare mine forskningsfacilite-
ter? Har jeg plads til lige så mange specialestu-
derende som tidligere? Skal min forskning flyt-
tes til KVL eller DFU? Skal jeg tvinges til at lave
kommerciel forskning?

Ansatte ikke spurgt
Fælles for begge planer er at for at de skal lyk-
kes, skal de ansatte føle et medejerskab til dem,
og der skal være en fornuftig mening med dem.

Overordnet er det logisk at når huslejekom-
pensationen fra staten ikke svarer til huslejebe-
talingen, så er en måde at løse problemet på at

lige en halv: hvilke ressourcer,
hvilket ‘potentiale’?

Effektgejlet erhvervs-
styring
Mange praksisser inden for
musikalsk healing, selvudvik-
lingskurser og keramikterapi
er baseret på dyrkelsen af den
enkeltes indre potentiale (der
angiveligt kan lokaliseres lige
inde bag navlen) og kan be-
skrives som helliggørelse af
selvet. Jeg tror nu ikke KU’s 
ledelse har navlepilleri på pro-
grammet, snarere farven på
den økonomiske bundlinje,
som i enhver anden sund virk-
somhed. Det giver økonomisk
afkast når hver enkelt yder sit
bedste for universitetsteamet –
nu er vi et ‘team’, forstås det,
ligesom i holdsport. Konsulen-
ter er hermed inviteret til at
slå plat på nyspirituel og ef-

fektgejlet erhvervsstyring med
løfter om at de nye klæ’r fak-
tisk vil give bedre tal på bund-
linjen og ruste KU til det fore-
stående VM i internationalise-
ring.

Universitetet giver regering-
en det den beder om: nemlig,
et ledelsessprog som erhvervs-
livet forstår. Det er sådan set
fornuftigt med en bedre dialog
mellem erhvervsliv og landets
universiteter på mange måder,
ikke mindst for kommende
kandidaters beskæftigelse.

Problemet med denne ledel-
sesjargon er at modeordenes
betydning er uklar. Det frem-
går af rektors brev at der skal
etableres en HR-enhed inden
for personaleområdet som
blandt andet skal stå for ‘leder-
coaching’. Betyder coaching at
enheden stiller hjælpetrænere
til rådighed der vil råbe til os

nedbringe arealforbruget. Men måske havde
nogle af de fremragende økonomiske forskere
vi har ansat på KU, nogle alternative ideer? Vi
ved det ikke, for de er ikke blevet spurgt.

Det er straks sværere at finde en fornuftig
forklaring på meningen med fusionerne. Helge
Sander har dog forsøgt sig med en: for at dan-
ske universiteter bedre kan klare sig i konkur-
rencen i en global verden. 

Men hvis man ser på de 62 universiteter i ver-
den der ligger over KU på Times Higher Educa-
tion Supplements 2004-listen over mest pre-
stigefyldte universiteter, er der kun otte der er
større end KU (på studentertal); så det argu-
ment holder ikke. 

Et andet argument har været at fusionerne
ville give mere samarbejde. Det argument hol-
der kun hvis et universitet virkelig var en lukket
kasse uden kontakt med omverdenen, men så-
dan er det heldigvis ikke. Forskere på KU sam-
arbejder på kryds og tværs; ikke bare med for-
skere på KVL og DFU, men også RUC, DTU og
så videre, for slet ikke at nævne udenlandske
universiteter. Med andre ord, samarbejdet ek-
sisterer allerede der hvor det giver mening. 

Og så er vi tilbage til udgangspunktet: ville
der være nogen fusioner der for de menige for-
skere ville give mening i form af øgede samar-
bejdsmuligheder i forskning og/eller undervis-
ning? Vi ved det ikke, for de er ikke blevet
spurgt.

Medindflydelse mangler
Det er lidt forstemmende at KU’s ledelse åben-
bart ikke ønsker de ansattes råd. Ikke et ondt
ord om ledelsens dygtighed og kompetencer,
men vi har altså på KU fx cirka 2600 VIP’er som
er udvalgt som de fagligt dygtigste inden for de-
res område, og som derfor vel må anses for at
være blandt landets klogeste hoveder. 

Det røre og den usikkerhed de to ovennævnte
planer har givet, kunne være undgået hvis man
i tilblivelsesfasen have inddraget de menige
medarbejders synspunkter. Man kunne måske
endda have fået nogle alternative muligheder.

Et passende sted man kunne have spurgt, var
på fakultetsniveau, hvor »dekanen skal (endvi-
dere) opbygge en organisation til at løfte
hovedområdets samlede opgaver med inddra-
gelse af de studerende, det videnskabelige og
det teknisk-administrative personale« (bemærk-
ningerne til Universitetslovens § 16). Desværre
opfylder KU ikke universitetsloven på dette
punkt idet intet fakultet har oprettet en sådan
organisation. Så her kan man ikke høre de me-
nige ansattes synspunkter.

Jeg vil derfor opfordre til at man hurtigst mu-
ligt opretter de medindflydelsesorganer som
universitetsloven giver mulighed for, og bruger
dem til at sikre at medarbejdernes synspunkter
inddrages allerede når større tiltag planlægges.
KU er jo en vidensorganisation.

fra sidelinjen hvor vi bør løbe
hen for at bringe os spilbare?
Kommer de med træningspro-
grammer og drikkedunke? Det
centrale spørgsmål er: hvor-
dan skal ansatte på KU afkode
den sportslige og friske er-
hvervsjargon i forhold til deres
daglige universitetsarbejde? 

Kurser i varmluftsjargon 
Der er ikke meget ide i at le-
delsen og den hellige ko er-
hvervslivet forstår hinanden
hvis ikke de ansatte i ‘teamet’
kan tale med. Måske nogle
sprogtimer i varmluftsjargon
vil hjælpe? Rektors brev slår
ellers til lyd for blandt andet
‘systematisk brug af gennem-
sigtighed’ i forhold til effektivi-
tet. Som intern kommunika-
tion betragtet virker gennem-
sigtigheden nærmest usynlig.
God intern kommunikation

må være en forudsætning for
effektivitet.

Jeg bliver ikke i brevet klo-
gere på de såkaldte ‘organisa-
toriske snitflader’, men jeg får
lyst til hindbærsnitter. Så
mens jeg funderer lidt over det
potentiale der angiveligt slum-
rer i mit indre og blot venter

på vækkelsen, vil jeg gå en tur
til bageren og bede om en
‘snitflade’ med glasur og ku-
lørt krymmel. 

Tore Tvarnø Lind, adjunkt,
ph.d., Musikvidenskabeligt 
Institut, KU.
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Nu mangler vi blot fra en
person med indsigt at få
aflivet den sidste ved-

holdende katastrofemyte fra
Københavns Universitets mu-
seumsverden, nemlig at rulle-
stenene i Geologisk Museums
kældre grundet mangel på
midler til ansættelse af nød-
vendigt personale er overgroet
af mos. 

Vi har af en ex-zoologichef
for nylig fået aflivet myten om
at spritsamlingen på Zoologisk
Museum er tørret ud. Senest
fik vi i Politiken, i et læserbrev
den 5. august, aflivet myten
om at orkidéerne i Botanisk
Have uddør, og det bare to da-
ge efter en tvivlsom leder om

det emne var offentliggjort i
samme avis; så nu mangler
kun aflivningen af denne sid-
ste myte, som på mit stam-
værtshus endnu af og til høres
fremført.

Offentlig spanking 
Bemærkelsesværdigt ved de-
mentiet af myten om orkidée-
rene, ud over at det kom så
prompte, er at det ikke kom fra
en ansat på Botanisk Museum,
hvortil haven hører, men at
det var selveste KU’s rektor,
Ralf Hemmingsen, der fandt
det nødvendigt at melde ud.

Særlig bemærkelsesværdigt
er det dog at rektor samtidig
benyttede lejligheden til en

gang offentlig spanking af ha-
vens ledelse. Den anklages di-
rekte for ikke at have gjort
hvad den burde have gjort, på
trods af velment rådgivning
fra oven: Den har undladt at
samordne administration og it
mere effektivt med universi-
tets andre museer. Derved
skulle en mulig rationalise-
ringsgevinst, som kunne være
brugt til at ansætte af fx flere
gartnere, være gået fløjten. 

Rektor mener åbenbart at
den dårlige økonomi i Bota-
nisk Have er forstærket af et
ledelsessvigt, og at den derfor,
til en vis grad, er selvforskyldt.  

Ved sådan i fuld offentlig-
hed i en af landets store aviser

Botanisk Have står foran 
ny opblomstring

»Jeg kan nu forsikre om, at der ikke er nogen

konkret risiko for, at orkidésamlingen skal sløj-

fes. Men det er rigtigt, at havens budget lige-

som andre dele af de naturvidenskabelige studi-

er har været på skrump. Havens ledelse har dog

også selv et ansvar for at have sparet på f.eks.

antallet af gartnere i stedet for at følge rådet

fra sit fakultet: samordne administration og it

mere effektivt med de andre museer under uni-

versitetet.«

Læserbrev af rektor Ralf Hemmingsen, 

Politiken, 5. august 2006.

Bjarne Bisballes indlæg
om museumsmyter viser
desværre at der også er

universitetsansatte som ikke
kan fatte at opretholdelse af
en stor samling af levende
planter kræver en kontinuerlig
gartnerindsats, ofte hver dag,
hele året rundt. I modsætning
til fx en samling af sten. Det er
ikke en myte, men et faktum at
Botanisk Have er blevet beskå-
ret særdeles meget de seneste
år, og at det går ud over plan-
tesamlingerne.

Botanisk Have har siden
1998-99 været udsat for en be-
tydelig reduktion i både
mandskab og driftsmidler.
Nok så megen rationalisering i

administration og it ville ikke
have kunnet forhindre en bety-
delig nedgang i antallet af
gartnere – hvad enten Botanisk
Have og Botanisk Museum var
forblevet selvstændige institut-
ter eller som nu er blevet fusio-
neret med Geologisk og Zoolo-
gisk Museum til Statens Natur-
historiske Museum, SNM.

Botanisk Have havde inden
besparelserne to administra-
tive medarbejdere, ingen it-
medarbejdere og 36 gartnere.
Nu har haven to administra-
tive medarbejdere, ingen it
medarbejdere og 26 gartnere.
Dertil kommer at den naturvi-
denskabelige dekan pålagde
SNM så vidt overhovedet mu-

ligt at effektuere nedskæring-
erne gennem frivillige fratræ-
delser! Så rationalisering og
strategisk prioritering i forbin-
delse med besparelserne har
ikke været mulig.

Ned at STÅ
Det er ejendommeligt at Bjar-
ne Bisballe affejer Politikens
leder den 3. august som væ-
rende tvivlsom. Den fokuserer
ellers klart på kerneproblemet,
nemlig at museale samlinger
som fx orkideerne i Botanisk
Have ikke giver nogen STÅ’er.
Ikke desto mindre har STÅ’er
enorm indflydelse på havens
økonomi: 

Da Botanisk Have blev på-

lagt besparelser i 1998-2003,
var begrundelsen svigtende
STÅ-produktion på Det Natur-
videnskabelige Fakultet, og
Botanisk Have og de andre
museumsinstitutter skulle væ-
re solidariske og tage deres
ligelige del af besparelserne. 

Da SNM i 2006 blev pålagt
ekstraordinære besparelser i
forhold til resten af fakultetets
institutter, var begrundelsen
at der skulle spares mindre på
de institutter som havde øget
antallet af STÅ’er. Med andre
ord, Botanisk Have beskæres
når STÅ-antallet går ned – og
beskæres igen når STÅ-antal-
let går op!

Orkideerne i Botanisk Have

reddes ikke fordi rektor skriver
i Politiken hvilket Bjarne Bis-
balle synes at tro. De reddes
fordi vi omstrukturerer nogle
arbejdsområder for at sikre
netop denne plantesamling. I
stedet reducerer vi antallet af
planter fra områder med
middelhavsklima. Det svarer
til at et kunstmuseum som føl-
ge af besparelser må koncen-
trere sig om at sikre udvalgte
mesterværker, mens mindre
kendte kunstneres værker smi-
des i affaldscontaineren.

Henrik Enghoff, direktør, SNM,
og Ole Hamann, botanikchef,
SNM.

Botanisk Have 
lægges brak

»DET GÆLDER ALTSÅ om at redde Københavns

Botaniske Have – en af verdens ældste og fines-

te – ud af disse års økonomiske galimatias på

universiteterne. Og den bedste løsning er des-

værre nok at sætte ræven til at vogte får: at

lægge såvel Botanisk Have som Zoologisk Mu-

seum og Geologisk Museum direkte ind under

forskningsministeren, frem for at de som nu

kun indirekte sorterer under ham via universite-

ternes bureaukrati.«

Ledende artikel, Politiken, 3. august 2006. 

MUSEUMSMYTER 1 

Mos på rullesten?

MUSEUMSMYTER 2 –  SVAR

Mos på Bisballe

F O T O :  P E T E R  E L M H O LT

at revse egne mellemledere
lægger rektor op til en ny, for-
friskende og åben debatstil der
tegner godt for debatklimaet
fremover – faktisk perfekt op
til netop den nærmeste perio-
de i hvilken der skal ansættes
en (måske) ny ledelse af uni-
versitetsmuseerne.

Forkert adresse
Rektors aktuelle kritik har dog
forkert adresse. Samordnings-
beslutninger af nævnte slags
kan ledelsen af Botanisk Ha-
ve/museum ikke selvstændigt
tage, med mindre rektor med
til ledelsen af Botanisk Ha-
ve/museum regner dens over-
ordnede ledelseslag, Dan-

marks/Statens Naturhistoriske
Museum. Det alene har det
privilegium at kunne tage vig-
tige samordningsbeslutninger
vedrørende museumssamar-
bejdets tre medvirkende muse-
er, det zoologiske, det geolo-
giske og det botaniske. 

Et spørgsmål rejser sig nu:
Holder rektors påstand om
størrelsen af den påståede mu-
lige besparelse vand? En ana-
lyse deraf burde i sagens natur
allerede eksistere og bør frem-
over blive gjort tilgængelig for
museernes personale, fx via de
på museerne hensygnede sam-
arbejdsudvalg der ifølge rek-
tors nyligt rundsendte ‘orga-
nisationsbrev’ nu skal til at

spille en rolle.
Rektors læserbrev (der bur-

de offentliggøres i Universi-
tetsavisen da man ikke kan
være sikker på at alle relevante
parter endnu kender det),
indeholder også interessante
betragtninger om planen for
en storslåede fremtid i visiso-
nen om den kommende sund-
heds- og naturvidenskabelige
sciencepark med tilhørende
museum, der søges etableret
ved Sølvtorvet – måtte sponso-
rerne være os barmhjertige.

Bjarne Bisballe, 
Sprit-dyrepasser, 
Zoologisk Museum.



Tillykke med jobbet! Som
første generation af an-
satte institutledere har

du sikkert store planer – og
dine omgivelser tilsvarende
store forventninger. 

Vi skriver til dig for at bistå
med indsatsen inden for ud-
dannelserne. Vi tror nemlig at
det er på uddannelsessiden du
har den største udfordring i dit
nye job.

Rektor har i sit brev 1. no-
vember 2005 sat dagsordenen:
»Uddannelsesområdet, her-
under de studerendes legitime
interesser og behov, skal på le-
delsesniveau varetages med
samme ildhu som forskningen.
[...] Ledelsen skal sikre at god
undervisning belønnes, og at
der bliver fleksibilitet i opga-
vefordelingen gennem karrie-
ren. Lederne, underviserne og
de studerende skal turde satse
på engagement i undervis-
ningen.«

Hvordan gør man det? Du,
kære institutleder, sidder på
en nøgleposition! Du kender
både det faglige miljø, de stu-

derende og underviserne, og
du har magten til at sætte no-
get i gang – og til at støtte de
gode kræfter på dit institut.
Dine initiativer og din op-
bakning vil gøre en enorm for-
skel.

Fokus på undervisnings-
kvalitet
Det siges ofte at hvis man vil
give undervisningen større
status, skal man så vidt muligt
annektere forskningens måder
at fungere på. Et udmærket
udgangspunkt – men der er
visse faldgruber. 

Forskningen har været
mange hundrede år om at op-
bygge sine kriterier for at vur-
dere kvalitet. Vi har ikke (end-
nu) en tilsvarende tradition
for kvalitetsvurdering af
underviserkompetencer. Der-
for vil det være vanskeligt på
kort tid at indføre fornuftige
kriterier for god undervisning,
og derfor vil vi anbefale at du
undgår at lade udviklingen af
uddannelserne afvente et så-
dant arbejde.

Du skal hellere starte aktivi-
teter som vi ved – blandt andet
gennem erfaringer fra forsk-
ningens verden – vil give et
stærkere fokus på kvalitet i
undervisningen. Her kommer
en række forslag.

Udviklingspulje 
Du kan lægge godt ud ved at
afholde et institutinternat med
jeres undervisning som tema.
Aarhus Universitet har gode
erfaringer
med institut-
seminarer om
undervisning
arrangeret
som internat-
ophold hvor
man udstikker
mål, udveks-
ler erfaringer og når frem til
en fælles forståelse. Du kan
også sørge for jævnlige, korte-
re institutseminarer om under-
visningstemaer.

Lav en pulje til udvikling af
undervisningen. Den kan
indeholde penge (lokalløn) og
timer. Al erfaring fra andre

universiteter viser at det er
motiverende for undervisere
hvis de kan søge ekstra midler
til udvikling, afprøvning og
dokumentation af ny under-
visning. 

Problemet med undervis-
ningsudvikling kan ofte være
at de undervisere der gerne vil
udvikle, blot pålægger sig en
større arbejdsbyrde. Det kan
du modvirke ved en undervis-
ningsudviklingspulje. Det er

vigtigt at kriterierne for tilde-
ling er enkle og eksplicitte, og
at hele instituttet får kendskab
til projekterne.

Udveksling af erfaringer
Det er utænkeligt at forskning
skulle kunne foregå uden kom-
munikation mellem forskellige

miljøer og institutioner. Tilsva-
rende med undervisning. Vi
inspireres af andres resultater,
og vi revurderer vores eget ar-
bejde ved at blive konfronteret
med andre miljøer. 

Du kan sætte standarden for
hvor meget kontakt instituttet
har med andre institutter med
lignende uddannelser. Og du
kan bede instituttets gæster
om også at fortælle hvordan
man uddanner og underviser
dér hvor de kommer fra. Sam-
tidig kan du opfordre ansatte
til at tage på gæsteophold på
universiteter eller til konferen-
cer for at tilegne sig og formid-
le viden om uddannelse.

Lige som forskningsgrupper
har jævnlige møder med et
fagligt oplæg og uformel dis-
kussion blandt både nye og er-
farne i fagmiljøet, kan du læg-
ge op til at alle undervisere
indgår i grupper med fælles el-
ler beslægtede undervis-
ningsopgaver.

Du kan anbefale at også er-
farne undervisere opkvalifice-
rer sig ved at gennemføre ad-
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junkt-pædagogikum, som jo
for manges vedkommende ik-
ke fandtes da de selv var ad-
junkter. Du kan arbejde for
æresudnævnelser og priser i
forbindelse med ekstraordinæ-
re undervisningspræstationer.
Og ikke mindst kan du priori-
tere at god praksis bliver be-
skrevet til gavn for andre un-
dervisere. 

Kodeordet er: synlighed.

Kjeld Bagger Laursen og 
Sebastian Horst, Center for 
Naturfagenes Didaktik, KU.

ÅBENT BREV OM UNDERVISNING  

Kære nye institutleder

»Du, kære institutleder, sidder på en
nøgleposition! 
...Dine initiativer og din opbakning vil
gøre en enorm forskel.«
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DEBAT

SYNSPUNKT

Af Videnskabsminister 

Helge Sander (V)

Dynamik og 
nytænkning 
på universiteterne

Velkommen til de nye studenter på universi-
teterne. Til spændende, udfordrende og ud-
viklende år med masser af nye mennesker,

nye kompetencer og hårdt arbejde. Og held og lyk-
ke med det nye, akademiske år til de øvrige stu-
denter, til forskere/undervisere, teknisk og admi-
nistrativt personale – de mange mennesker der til-
sammen skaber det levende universitet.

Den uddannelse, forskning og videnspredning
som universiteterne er rammen om, står stærkt i
fokus i samfundsdebatten i disse år. Siden VK-re-
geringen tiltrådte for knap fem år siden, har vi ar-
bejdet intenst med at modernisere rammerne for
universiteternes virke.

En historisk ledelsesreform for universiteterne
med bestyrelser og ansatte ledere er sammen med
reformer af universitetsuddannelserne og
forskningsrådgivningssystemet de mest vægtige
initiativer.

De skal geare og trimme de danske universiteter
til globaliseringen og vidensamfundets udfor-
dringer og sikre at universiteterne effektivt og for-
svarligt kan udnytte de kommende års massive
ekstrainvesteringer i offentlig forskning og udvik-
ling som regeringen har bebudet.

I disse uger og måneder er regeringen så også i
tæt dialog med landets universiteter og sektorfors-
kningsinstitutioner om at tegne et nyt danmarks-
kort med færre, stærkere universiteter.

Tiltrængte reformer
Er regeringen og et parlamentarisk flertal ramt af
hyperaktivitet og manglende respekt for den dan-
ske forsknings- og universitetsuddannelsessektor?
Nej. Der er tale om reformer som er hårdt tiltrængt
på grund af den krise som har ramt hele Europas
universitetssektor når vi sammenligner med især
USA, men også på visse parametre vækstøkonomi-
erne i Asien.

De internationale lister som rangordner univer-
siteterne, er altid omgærdet med diskussion. Men
livet er for kort til bortforklaringer, og kun ganske
få vil bestride at de bedste, amerikanske universi-
teter totalt dominerer i toppen. Både uddannelses-
mæssigt og forskningsmæssigt. Alene fordelingen
af Nobelprismodtagere taler sit tydelige sprog: I
første halvdel af 1900-tallet kom tre ud af fire pris-
modtagere fra Europa. I dag er det knap hver fem-
te.

Storbritannien huser som bekendt de få euro-
pæiske universiteter som er skarpe konkurrenter
til de amerikanske om topposterne på de interna-
tionale ranglister. Men englænderne hviler ikke på
resultatlisterne og etablerede for et par år siden
landets nu største universitet gennem en fusion af
to universiteter i Manchester. Målet er at blive et af
verdens top-25 universiteter i løbet af ti år, og fu-
sionen fremhæves (1) som et spændende og vig-
tigt eksempel af Centre for European Reform.

International tendens
Moderniseringen af den europæiske universitets-
sektor fylder derfor i den europæiske debat, og re-
cepten lyder, forenklet sagt: Flere investeringer i
forskning og udvikling hånd i hånd med styrket le-
delse og øget autonomi på universiteterne. 

I en netop offentliggjort analyse (1) fra den bri-
tiske tænketank Centre for European Reform hed-
der det at »nogle lande, som Danmark, Holland,
Østrig og Sverige, har allerede anerkendt behovet
for forandring og er godt i gang med (ledelses-) re-
formerne.«

VK-regeringens reformer har styrket de danske
universiteters autonomi. Derfor hedder det i en
analyse (2) fra 2005 fra de europæiske universite-
ters organisation, EUA, at »en række lande som
Storbritannien, Irland, Finland, Holland og nyligt
også Danmark og Østrig har givet vidtrækkende
autonomi til universiteterne inden for ansvarlighe-
dens grænser.«

Formålet er at frihed under ansvar skal sikre
universiteterne mulighed for prioritering, kvali-
tetsudvikling og effektiv ressourceanvendelse.

Heller ikke den igangværende sanering i det
danske institutionslandskab er et særligt, dansk
behov:

»Gennem de sidste 50 år er der etableret mange
nye institutioner for at fylde huller i det intellektu-
elle tomrum. Men der er ikke lukket mange af de
gamle institutioner. Resultatet er at Europa har for
mange, for små institutioner spredt ud over konti-
nentet. Næsten alle bestræber sig på at være
forskningsintensive selv om de ikke har størrelsen
til at kunne konkurrere med deres regionale og
globale konkurrenter.« (1)

Færre, stærkere universiteter
Regeringens udgangspunkt for at skabe færre,
stærkere universiteter har været at det sker i tæt
dialog med institutionerne. De kender de faglige
miljøer og ved bedst hvorledes man opnår faglige
synergier, effektiviseringer, kritisk masse og nye
udviklingspotentialer, både med hensyn til
forskning, uddannelse og videnspredning.

Hvis formlen lød at stort er bedst, kunne vi nemt
i Videnskabsministeriet trække stregerne på land-
kortet. Men så enkelt er det ikke, og i den igangvæ-
rende dialog med institutionerne skal vi etablere
det stærkest mulige universitetshold.

Med de gennemførte og igangværende reformer
af Danmarks universitetssektor har vi et godt ud-
gangspunkt for en effektiv udnyttelse af de massi-
ve ekstra-investeringer som regeringen ønsker at
gennemføre. Og for at øge den danske andel i EU’s
forskningsprogrammer der også stiger markant de
kommende år.

Jeg er overbevist om at resultatet af reformerne
bliver til stor fordel for både universiteterne og
samfundet i sin helhed. Der er både i Folketinget
og befolkningen generelt en stadig stigende forstå-
else og interesse for forskning og universitetsud-
dannelser.

Og det er jo slet ikke så ringe endda.

(1) Centre for European 

Reform – The Future of European Universities, Re-

naissance or decay?, maj 2006.

(2) European University 

Association – Trends IV: European Universities Imp-

lementing Bologna, april 2005

KOMMENTAR T IL  
HELGE SANDER

Hvem lader 
hvem 
i stikken?

Videnskabsminister Sander skriver i Uni-
versitetsavisen nr. 10 om at universitetets
specialevejledere har »svigtet deres stu-

derende«. Det er ifølge Sander en væsentlig
årsag til at mange studerende ikke gennemfører
på normeret tid. De studerende lades »i stik-
ken«. Det sidste kan måske være rigtigt nok.
Men der kunne være en anden årsag, som San-
der ikke nævner, hvis det er tilfældet. 

Emnet specialeskrivning har Sander, så vidt
vides, ingen personlig erfaring med. Det har jeg
derimod efter at have vejledt op mod 200 stu-
derende til aflevering af speciale. 

Min erfaring er at det lader sig gøre at få
langt, langt de fleste igennem til afslutning. En
meget stor del kan også få afleveret til tiden.
Der vil dog nok altid være nogle få som skifter
emne, eller som kører fast af private årsager
som ikke har med universitetet at gøre. 

Men min erfaring er også at for at nå dertil,
kræves en meget stor indsats af vejlederne. Hvis
den ikke altid ydes, så behøver det ikke at skyl-
des mangel på kompetence hos vejlederne. Sa-
gen er jo, minister Sander, at specialevejledning
er noget af det dyreste, mest ressourcekræven-
de som universiteterne skal præstere.

Med den økonomi som universiteterne har,
kan der måske være steder hvor man ikke har
kræfterne fordi økonomien er stram. Overbe-
byrdede og anstrengte medarbejdere arbejder
aldrig optimalt. Sander vil som mange andre
gerne opretholde en dyr aktivitet med endog
øgede krav til de ansatte. Samtidig har Sander
mildest talt ikke ry for at være en minister der
skaffer universiteterne penge. Hvem er det
egentlig der lader hvem »i stikken«?

Tim Knudsen, Professor ved 
Institut for Statskundskab.

SVAR

Fornærmede 
automatreaktioner 
Man kan slå fast at Tim Knudsen aldrig svigter
når han nok en gang svinger sin perfide pisk
over regeringen og undertegnede. 

Som beskrevet i Universitetsavisen mangler
mange specialevejledere kompetencer. Og ikke
mindst mangler der helt generelt normer og
standarder for hvad en god specialevejledning
er. Regeringens planer om milliardinvesteringer
i universiteter og forskning i de kommende år
er efterhånden velkendte, men man løser ikke
sådanne problemer ved kun at smide penge ef-
ter dem. 

Der skal mere til. Men med sin fornærmede
automatreaktion virker Tim Knudsen ikke som
en af dem der har tænkt sig at bidrage.

Videnskabsminister Helge Sander (V).
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oplyste tider hurtigst muligt
må lægge bag sig«, er således
helt uden reelle holdepunkter,
og vi finder dem ganske stø-
dende. 

Når Kjeldgaard-Petersen
desuden ikke tiltror os en kri-
tisk vinkel, må vi forstå det så-
dan at han ikke mener at vi
interesserer os for kristendom-
mens sandhedsværdi. Deri har
han naturligvis ret. En reli-
gionsvidenskabelig religions-
kritik vil typisk tage form af en
samfundskritik og af en kritik
af religionens placering i sam-
fundet.

Vi er dybt optaget af vores
fag. Men vi er ikke optaget af
at søge ‘sandheden’ i hverken
den ene eller den anden reli-
gion eller som videnskabeligt
projekt i øvrigt. Vi må desuden
tilstå at det forekommer os
ganske tvivlsomt hvorvidt en
sådan bestræbelse overhove-
det kan kvalificere sig til be-
tegnelsen videnskabelig. 

Beklagelige udtalelser
Kjeldgaard-Petersen omtaler
derudover »den helhed der gør

kristendommen til noget sær-
ligt«. På et spørgsmål om hvor-
vidt universitetet ikke ligeså vel
kunne indeholde selvstændige
fakulteter for islam eller andre
religiøse retninger, svarer
dekanen: »Jeg ved ikke om det
volumenmæssigt kan bære«. 

Vi vil gerne spørge dekanen
om hvad det er der gør kristen-
dommen mere ‘hel’ end så
mange andre religioner? Hvad
er det der gør kristendommen
til noget særligt? Hvorfor i al-
verden skulle et teologisk stu-
die af andre religioner være
mindre voluminøst end det
teologiske studie af kristen-
dommen?

Det er på denne baggrund
vores opfattelse at Kjeldgaard-
Petersen gør sig skyldig i sær-
deles fordomsfulde udfald ikke
blot mod religionsvidenska-
ben, men tillige mod ikke-
kristne religioners omfang og
relevans. Vi anser dette for at
være udtryk for en værdisæt-
ning af religion der burde til-
høre en svunden tid – ikke
mindst i videnskabelige sam-
menhænge. Vi finder derfor

Kjeldgaard-Petersens udtalel-
ser beklagelige og på mange
måder dybt betænkelige.  

Mikkel D. Sigurdsson, religions-
sociologisk overbygning; Astrid
Trolle, grunduddannelsen; Sara
Møldrup Thejls, magisterkonfe-
rens; Laura Maria Schütze, reli-
gionssociologisk overbygning og
Linda Langemark, magister-
konferens.

Universitetsavisen inde-
holdt i nr. 9 et længere
interview med dekanen

for Det Teologiske Fakultet,
Steffen Kjeldgaard-Petersen.
Dekanen benyttede her lejlig-
heden til at fremsætte nogle
betragtninger om religionsvi-
denskaben, om forholdet mel-
lem religionsvidenskab og teo-
logi samt om teologien som vi-
denskabelig disciplin. Som stu-
derende ved Afdeling for Reli-
gionshistorie vil vi hermed
gerne kommentere disse udta-
lelser.

Kjeldgaard-Petersen kom-
mer i flere omgange ind på at
der er store forskelle i tilgang-
en til stoffet i henholdsvis reli-
gionsvidenskaben og teolo-
gien. Han fremhæver i denne
forbindelse at teologien er for-
pligtet på spørgsmålet om »kri-
stendommens mulige sand-
hed«, og at dette spørgsmål un-
dersøges med en kritisk ind-
gangsvinkel som han ikke me-
ner religionsvidenskaben mag-
ter. Man forstår at den viden-
skabelige aktivitet på Det Teo-
logiske Fakultet er centreret

TEOLOGI  VERSUS REL IGIONSVIDENSKAB

Teologisk dekan fuld af fordomme

om ‘sandheden’, og om hvor-
vidt denne kan udledes af de
bibelske skrifter.

Stillet overfor udsagn af
denne art må vi give Kjeld-
gaard-Petersen ret. Der er vir-
kelig meget store forskelle på
teologisk og religionsviden-
skabelig metode. 

Sandhedens rolle
På Afdeling for Religionshisto-
rie spiller ‘sandheden’ overho-
vedet ingen rolle. Vi undersø-
ger religioner og religiøsitet
som udtryk for menneskelig
kreativitet, og vi studerer dis-
se religiøse udtryk i deres kul-
turelle og sociale kontekst i
såvel fortid som nutid. 

Vi har mange forskellige
indgangsvinkler, forudsætnin-
ger og begrundelser for vores
studier, men fælles for os er at
vi studerer religion fordi det
er et emne der optager og en-
gagerer os. 

Kjeldgaard-Petersens udta-
lelser om at religionsvidenska-
ben skulle opfatte religion
som en »fejludvikling som
mennesket i disse moderne

BlueCow ta’r dig med i biffen, til koncert, til fodbold og meget mere. 
Du får fede tilbud og rabatter, og du kan vinde masser af cool præmier. 
Klik ind på BlueCow.dk nu!

Tryk stop på BlueCow.dk

SVAR 

Fuglene flyver
i flok når de er
mange nok

Vil man beklikke andres viden-
skabelighed, er det nok bedst
at man selv er i stand til at læ-
se indenad. Jeg ønsker af hjer-
tet mine fem kritikere tillykke
med deres faglige engage-
ment, men bliver nødt til at si-
ge at deres indlæg misforstår
og fordrejer hvad jeg har sagt
så eftertrykkeligt at et egent-
ligt svar måtte komme til at
bestå af en række gentagelser.
Dem vil jeg imidlertid ikke
trætte læserne med. En anden
gang og under andre vilkår
kunne det være interessant at
drøfte med de fem hvordan
man kan udøve »samfundskri-
tik« og »kritik af religionens
placering i samfundet« og
samtidig være fuldstændig
ligeglad med sandheden.

Steffen Kjeldgaard-Pedersen,
dekan.
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Kære Niels Kristian Højerslev

Mange tak for din ven-
lige respons på Uni-
versitetsavisens inter-

view med mig i forbindelse
med min ansættelse som
dekan. Jeg glæder mig over at
du har fundet mine budskaber
interessante. 

Det er helt rigtigt set at jeg
har en optimistisk tilgang til
mit dekanarbejde. Det er den
optimisme og store interesse
for at gøre noget godt for mit
fakultet der har drevet mig ud
af laboratoriet og hen i dekan-
stolen. Jeg ønsker simpelthen
at lægge min energi og hjerte i
at udvikle Sundhedsvidenskab
til et meget synligt og dyna-
misk centrum for uddannelse
og forskning. Og min lyst til at

landets højeste studentereksa-
mensgennemsnit. Eksempelvis
er kvotienten for optag på læ-
geuddannelsen nu kommet op
på 10.0. Denne cut off værdi
medfører at vi desværre må af-
vise mange andre dygtige
unge med studentereksamens-
gennemsnit langt over middel. 

Synd for samfundet
Min pointe med udtalelsen om
at det måske kunne være nyt-
tigt for vores optagelsessystem
om vi også kunne lade lidt an-
dre parametre end decimaler
spille ind når vi skal udvælge
vores studerende, hentyder til
den situation at en dygtig stu-
derende med fx 9.5 i gennem-
snit og relevante kompetencer
i form af højniveau-fag og flot-
te karakterer i matematik og

påtage mig denne opgave skyl-
des i meget høj grad Sund-
hedsvidenskabs kreds af dygti-
ge og engagerende medarbej-
dere. Det er en fornøjelse og
daglig glæde at arbejde sam-
men i et fællesskab med dem
om at indfri Sundhedsviden-
skabs visioner.

Udover de mange dygtige og
energiske medarbejdere er
SUND også begunstiget af at
have utroligt dygtige og moti-
verede studerende som ønsker
at have en profession inden for
de sundhedsvidenskabelige
discipliner. Det er karakteris-
tisk at vore studerende gen-
nemfører deres studium uden
stort frafald.

Det jo sådan at Sundhedsvi-
denskabs studerende alle til-
hører gruppen af unge med

Jeg læste med stor interesse
Universitetsavisens inter-
view (nr. 10/06) med Ulla

Wewer, som er nyansat dekan
for Sundhedsvidenskab. Deka-
nen har store visioner og en
sund optimisme for området
der ellers har lidt under vold-
somme nedskæringer og desu-
den humper rundt på en 78.
plads i den internationale ran-
king. På den baggrund er det
naturligvis let at være opti-
mist, for nu kan det vel kun gå
fremad?

Imidlertid kan der være god
grund til at tænke nærmere
over dekanens udtalelser. Som
ansat dekan til en meget god
løn er Ulla Wewer vel nærmest
at betragte som ‘systemets
mand’ og ikke en slags tillids-
mand for kollegerne som tidli-

gere valgte en kollega i inder-
kredsen til dekan. Min på-
stand er naturligvis at Ulla We-
wer ikke kan sige meget andet
end det hun gør til interviewe-
ren.

Højt snit ikke 
altafgørende
En af Ulla Wewers store visio-
ner er at et højt studentereksa-
mensgennemsnit ikke alene
skal være billetten til lægestu-
diet. Det lyder fornuftigt i mi-
ne øren, for jeg vil personligt
hellere have fjernet min blind-
tarm af en kirurg som fik et
13-tal i folkeskolen i de prak-
tiske fag end et 13-tal i fx et
sprogfag.
Jeg vil også hellere have en al-
ment praktiserende læge som
jeg kan tale med i et forståeligt

og venligt sprog, end en læge
der taler mandarinsprog til et
13-tal. 

Denne diskussion er imid-
lertid af gammel dato fordi na-
turligvis giver en god studen-
tereeksamen også en vis ga-
ranti for at give en god læge.
Der er trods alt en temmelig
god sammenhæng her. I de go-
de gamle dage krævedes der
en høj studentereskamen til
ingeniørfagene, og her lå stu-
denterfrafaldet cirka tre gange
under frafaldet på KU.

Hvordan måles flid
En af Ulla Wewers visioner for
at undgå kun at benytte stu-
dentereksamenskriteriet som
eneste optagelseskriterium er
at benytte barometre til må-
ling af henholdsvis flid, inter-

esse og motivation. Jeg ved at
man kan tage temperaturen på
folk eller fx på markedet, men
det er første gang jeg hører at
man også kan lave en trykmå-
ling, så det vil jeg gerne høre
meget mere om. 

Hvor køber man disse baro-
metre, og hvordan bliver de
kalibrerede? Prisen er under-
ordnet her, for jeg kender til
en del kolleger fra fag med
nærmest frit optag som gerne
ville kunne måle flid, interesse
og motivation. På forhånd tak
for dit svar.

Afslutningsvis vil jeg sukke
lidt over de mange plusord
som har sneget sig ind om-
kring de højere uddannelser.
Tilsyneladende går alt ufatte-
lig godt, mens alle nøgletal og
faglige diskussioner fx i mit

DEKANINTERVIEW

Plusord mod nedskæringer

SVAR

Optimistisk tilgang til dekanarbejde

kemi eller fysik, og som bræn-
dende ønsker sig at blive læge,
simpelthen ikke kan komme
ind på studiet. 

Som situationen er i dag må
denne unge stille sig i en må-
ske årelang kø og konkurrere
om de eftertragtede kvote 2-
studiepladser. Måske vil han/
hun aldrig kunne blive optaget
på lægestudiet selv om det er
det hans/hendes drømmestu-
dium og ønskejob at blive læ-
ge. 

Det er synd, ikke kun for
ham/hende, men også for
sundhedsvæsenet at gå glip af
en dygtig arbejdskraft. Altså
kunne et ‘motivations- og
interessebarometer’ hos den
skitserede unge indeholde
parametre som flotte karakte-
rer i relevante naturvidenska-

belige fag på højniveau i mate-
matik, og kombineret med høj-
niveau i eksempelvis fysik, ke-
mi, eller biologi ved studenter-
eksamen samt med erhvervs-
erfaring fra arbejde med men-
nesker i året efter opnået stu-
dentereksamen (fx på pleje-
hjem eller børnehave).

Hos studerende som har en
studentereksamen med et gen-
nemsnit på over 9, mener jeg
således at baggrund og inter-
esse spiller en væsentlig rolle
for de studerendes motivation
og vilje til at gennemføre kræ-
vende biomedicinske fagdisci-
pliner i lægestudiet og frem-
over i lægegerningen. 

Ulla Wewer, dekan for Sund-
hedsvidenskab.

studienævn viser noget andet.
Det hænger ikke rigtig sam-
men, men det er der så meget
som ikke gør. 

Tendensen synes at være at
nedskæringer efterfølges af
øget optimisme og plusord
samt forkromede planer. Det
er en farlig vej at betræde, for
nogen kunne let komme på
den tanke at nedskæringer
ligefrem er et gode for uddan-
nelsessektoren.

Niels Kristian Højerslev, lektor,
dr. scient., Niels Bohr Institutet.

Dekan 
med store 
visioner
Panum skal være hjemsted

for innovation og tiltrække

studerende og medarbejdere
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uundværlige for humanistiske
forskere der skriver en bog el-
ler artikel. På Saxo-instituttets
afdeling for Græsk og Latin
bruges håndbiblioteket dagligt
og flittigt af alle ansatte og sti-
pendiater og af mange stude-
rende. Biblioteket er uundvær-
ligt i forskningsprocessen,
bl.a. når man skal orientere sig
bredere og have hele baglan-
det i orden. De idéer man får,
kan ofte bedst prøves af ved
orientere sig bredere end man
kan i sin private bogsamling
suppleret med hvad man har
lånt på KB. 

Institutbibliotekerne er der-
for også uundværlige for
mange studerende der skriver
speciale. Det er jo kun meget
få lærere og ingen studenter
der som fx Poul W. Rubow i
gamle dage har et privat hånd-
bibliotek på 8-10.000 bøger. 

Ødelægges disse læsesalsbi-
blioteker, vil der ikke være no-
get sted i København hvor en
sprogforsker eller litteraturfor-
sker kan sidde med fx hele den
centrale klassiske eller engel-
ske eller franske litteratur
inden for rækkevidde. Biblio-
tekerne er også uundværlige
for lærerne når de skal forbe-
rede deres undervisning or-
dentligt på en forskningsmæs-
sig baggrund. 

Anseelse i fare
Lad mig tage mit eget fag som
eksempel: Københavns Uni-
versitet har et ret godt institut-
bibliotek for græsk og latinsk
oldtid og middelalder på i alt
ca. 34.000 bind. Uden dette
bibliotek vil det være svært, på
nogle områder umuligt, at be-
drive lødig forskning af inter-
national kvalitet. Det synes jeg

man skulle tænke over, før
man river 75.500 kvadratme-
ter velfungerende KUA ned for
i stedet at bygge 67.000 nye
kvadratmeter hvor der ikke vil
være plads til de eksisterende
institutbiblioteker.  

I stedet for at nedskære in-
stitutbibliotekerne, bør man
afsætte midler til at de kan
vedligeholdes. De er blevet
sørgeligt forsømt gennem de
sidste år, og hvis ikke kursen
lægges om, og der gives flere
penge til nyanskaffelser, risi-
kerer vi at Københavns Univer-
sitets humanistiske fakultets
betydelige internationale an-
seelse forsvinder i løbet af et
årti eller mindre. 

To millioner kroner her og
nu vil rette gevaldigt op på si-
tuationen. Altså de rene små-
penge sammenlignet med den
milliard i byggeomkostninger
og de 35 millioner om året i
huslejetilskud man vil bruge
på nye bygninger der ikke har
plads til disse uundværlige
biblioteker.

Mogens Herman Hansen, 
lektor, Saxo-Instituttet. 

CAMPUSPLAN

Bevar gamle KUA – 
og red bibliotekerne

Ivistnok 2002 sagde Anders
Fogh Rasmussen: »Effektivi-
tet handler ikke om at nedri-

ve velfungerende bygninger
for at bygge nye i stedet«. Det
er nok noget af det klogeste
vor statsminister har sagt, må-
ske endda med KUA i tanker-
ne. Jeg mener i hvert fald at
ytringen er relevant for pla-
nerne om at nedrive gamle
KUA og bruge over en milliard
på at bygge et nyt og mindre.
Lad mig her følge op på mine
to tidligere indlæg i sagen fra
Universitetsavisen nr. 8 og 10.

Den langt højere husleje i
den allerede opførte del af det
nye KUA har ført til at der skal
spares på kvadratmeterne, og
for et par år tilbage begyndte
fakultetsledelsen at tænke på
at lade sparekniven ramme in-
stitutbibliotekerne. Dekanatet
har henstillet til alle institut-
terne at de skaffer sig af med
(mindst) ti procent af bøgerne
i institutbibliotekerne. Man
kan give bøgerne til Det Kon-
gelige Bibliotek (KB) eller til
andre institutioner eller smide
dem væk. Det må institutterne
stort set selv om. Men institut-
bibliotekerne skal reduceres,
de er for dyre i plads, og de ny-
este forlydender er at det nu er
langt over ti procent af bøger-
ne der skal væk. 

Bygningen af et nyt, mindre
KUA vil øge denne trussel, og
hvis ikke et fornuftigt mennes-
ke griber ind - vor nye handle-
kraftige dekan - vil henstilling-
en i nær fremtid blive en or-
dre. 

Håndbiblioteker er 
uundværlige
Institutbibliotekerne er hånd-
biblioteker, læsesale, som er
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Af Søren Gosvig Olesen

Der er i øjeblikket vældige bestræbelser i
gang for at reducere dansk til et sprog på
linje med svejtsertysk eller frisisk; til en

dialekt som tales af en egns befolkning i stedet
for et nationalsprog der blandt andet udmærker
sig ved at blive brugt ikke kun i tale, men også
på skrift, så det kan være kulturbærende for en
tradition af litteratur, videnskab og så videre. 

Samme tendens rammer andre sprog end
dansk. Man siger at det skyldes engelsk eller
amerikansk indflydelse. Men også engelsk og
amerikansk er truede sprog. Voldsomme på-
stande som det kræver en hel del argumenta-
tion at begrunde. Denne argumentation er det
mit mål at levere i det følgende.

Dyrke eller have sex
Hvis det danske sprog er truet, er det ikke på
grund af engelske låneord. Det er helt i orden
at bruge ord som harddisk, flow, surfe, what-
ever, overrule, stand by, paper, display, week-
end, soft ice, gentleman og så videre. 

Enhver kan se hvor den slags ord kommer
fra, og formentlig kan sproget kun rumme en
vis mængde af dem, så nye input fortrænger
gamle.

Truslen mod sproget begynder derimod der
hvor danske ord sættes sammen på en måde
som ikke er dansk, altså hvor det går ud over
syntaksen. Som når man fx siger: ‘Til foråret ta-
ger den nye formand over’ (take over er korrekt
engelsk, men på dansk ‘overtager’ man noget;
det er kun et farvand eller lignende man ‘tager
over’). Eller: ‘Jeg kan ikke komme op med et
bedre forslag’ (hvor ‘komme med’ er fuldt til-
strækkeligt på dansk mens come up with er ok
på engelsk). Og sådan fortsætter det. Nu kan
man ‘have sex’ – før var det noget vi dyrkede.
Kan man også ‘have’ sjov? Nej, man kan have
det sjovt, den anden brug af udsagnsordet at
have er ikke dansk.

Smartness og slidte sprogører
I avisen har jeg for nylig læst om hvad man kan
lære af medicinske ‘tekstbøger’. Eftersom de
fleste bøger på dansk indeholder tekst, måtte
jeg, idet jeg sendte min gode engelsklærer en
venlig tanke, gætte mig til at meningen nok var
‘lærebøger’. 

Samme procedure fulgte jeg da jeg på en pla-
kat ved busstoppestedet, læste om en film at
den var ‘Baseret på en sand historie’. Filmen
byggede vel på virkelige begivenheder.

Sådan fornyer sproget sig uden at fornyelsen
bidrager med noget som helst. Hvad er forskel-
len på en ‘melding’ og en ‘udmelding’? Eller på
en ‘fortsættelse’ og en ‘opfølger’? Hvad skal for-
skellen være på at ‘åbne’ og at ‘åbne op’? Eller
på at ‘lukke’ og at ‘lukke ned’? Der er næppe no-
gen forskel i betydning. Men der er forskel i
smartness.

Som på engelsk bruges det danske du nu i be-
tydningen man. Men der er forskel i betydning
på dansk. Eller der skelnes ikke mellem hans/
hendes og sin. Men der er forskel på dansk. Eller
en konstruktion a la tysk dativ: ‘Det lykkedes
mig’ erstattes med det engelske: ‘Jeg lykkedes
med det’. Så skal man ikke tænke på kasus me-
re. Og så kan man begynde at sige: ‘Til alle de
der er til stede’, eller: ‘Det er vigtigt for du og
jeg’. Som om præpositioner kunne styre nomi-
nativ.

Eller man tilføjer eller udelader præpositio-
ner alt efter om de skal med på engelsk eller ej.
I det nu gængse: ‘Jeg kan ikke bebrejde mig
selv for noget’ er der et for for meget (på en-
gelsk konstrueres ‘to blame’ derimod med ‘for’). 

I en nyskabelse som ‘Det er min måde at gøre
det’ mangler derimod et på (men hvad, på en-
gelsk er det jo ikke nødvendigt: ‘It is my way of
doing it’).

Det slider på danskerens fornemmelse for
sprog. Umotiverede og ustrukturerede kon-
struktioner som ‘både – men også’, ‘dels – men
også’, ‘enten – men også’ erstatter både-og, dels-
dels, enten-eller. Ordet ‘faktisk’ optræder kun
sjældent uden for sammenhængen ‘rent faktisk’.
Så kan det faktiske ikke understreges mere.

Globish vinder frem
Man taler ikke et sprog. Man snakker det. Du
snakker! Er sprog i det hele taget ved at blive
noget snak? Når jeg har dristet mig til at frem-
sætte dette mit syn på udviklingen i det danske
sprog, har jeg hver gang fundet kampfæller
hvor jeg mindst havde ventet det: Blandt engel-
ske filologer, blandt kendere af angelsaksisk
sprog og kultur.

Eftersom mit engelsk stort set er det jeg lærte
i gymnasiet, og jeg altså ikke har skænket det

sprog mange tanker siden, havde jeg i begyn-
delsen svært ved at forstå mine nye venner.
Men efterhånden som det er blevet mere og
mere udbredt, eller endda forventes at man ta-
ler engelsk i internationale sammenhænge, er
det begyndt at dæmre for mig. 

For det engelsk som danskere taler ved disse
lejligheder, er – med skam at melde – ikke be-
dre end mit! Det er faktisk sjældent man hører
en dansker tale godt engelsk, og det er yderst
sjældent man ser en dansker skrive det godt.

Hvad der gælder for danskere, gælder imid-
lertid også for svenskere, tyskere, italienere, el-
ler for arabere, afrikanere og så videre. Det er
ikke engelsk der tales, når forskellige nationali-
teter mødes rundt omkring i verden. Det er en
dårlig efterligning af engelsk. Og hvis den
vinder frem, vil engelsk efterhånden blive det
mest truede sprog af alle. Det vil nemlig være
truet af sin egen efterligning. Hvad enhver med
sans for det engelske sprogs rigdom på nuancer
og muligheder selvfølgelig må kæmpe imod.

Dog, måske er vi for sent ude, mine venner! 
I hvert fald har det nye efterligningssprog alle-
rede fået sit eget navn, globish, sin egen gram-
matik, samt et fast vokabularium (på 1.500
ord). Det er – ja, hvad ellers? – en franskmand
hvis navn er Jean-Paul Nerrière der har fundet
på det. Han går frisk til sagen og arbejder for at
hans globish bliver det nye, internationale kom-
munikationsmiddel. 

Eller gør Nerrière andet end at konstatere
hvad der allerede foregår? Er globish andet end
det faktiske, internationale kommunikations-
middel og dets grammatik andet end de spille-
regler udlændinge faktisk følger på deres fælles
engelsk? Vi bruger det alle sammen. Kun eng-
lænderne er en smule handicappede.

Dårligt akademikerengelsk
Man behøver ikke give sig i kast med Shakes-
peare eller Joyce for at opdage hvor vanskeligt
– og smukt – et sprog engelsk er. Det kan man
også finde ud af ved at læse mere folkelige 
forfattere som Graham Greene eller George 
Orwell på originalsproget. Ingen dansk forfat-
ter kan bare give sig til at skrive sådan et eng-
elsk. Hvad han jo heller ikke skal.

Til gengæld er der andre der skal tale og skri-
ve engelsk. Der er et stærkt krav om at
forskningen internationaliseres. Forskning skal

Det danske sprog er under pres fordi vi mere og mere bruger
engelsk som internationalt og akademisk fællessprog. Men er
det engelske sprog ikke også presset af at være fællessprog?
Måske er der ikke noget galt med sprogene, men med hele
vores fornemmelse for sproget

Snakker
du engelsk?

VIDENSKABET
KOMMUNIKATION
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sker alligevel ikke så sjældent at nogen vil vide
hvordan en forfatter har udtrykt sig på sit eget
sprog idet vedkommende forfatter var så uhel-
dig at hans sprog ikke var engelsk. 

Sprog eller lingo?
Noget forslag til verdens forbedring er jeg end-
nu ikke kommet frem til i mine filosofiske over-
vejelser – selv om jeg i det mindste må mene at
de aktuelle rejsestipendier fra EU der sætter en
grænse på et år for de studerendes ophold ved
udenlandske universiteter, er helt utilstrækkeli-
ge.

Snarere er jeg kommet frem til det såre filo-
sofiske at det står langt værre til end først anta-
get. Når jeg spurgte om sprog i det hele taget er
ved at blive noget snak, var det alvorligt ment:

Dansk kunne godt se ud til at være truet af
engelsk, med alle de efterligninger af engelsk vi
efterhånden har. Men engelsk viser sig at være
truet af sin egen efterligning – ‘globish’. 

I så fald er der ikke tale om at det ene sprog
er truet af det andet endsige at et sprog er mere
truet end et andet. Så er det sproget som sådan
der er truet af ikke mere at være sprog.

Søren Gosvig Olesen er lek-
tor i filosofi, fik i 1998 habi-
litationsgraden ved Universi-
té de Nice på afhandlingen
‘Wissen und Phänomen’ om
forholdet mellem filosofi og
videnskab. Udgiver her til
efteråret bogen ‘Dialog med
dekonstruktionen’ på Mu-
seum Tusculanums forlag.

dende nok til at overtrumfe et monotont og liv-
løst sprog. Alligevel forsamles de lærde og er
fælles om det nye internationale lingo. Man
slumrer forsonligt under hinandens foredrag –
enhver har jo trods alt samme interesse i at
komme på tryk bagefter.

Men det kan også gå som aldrig før: En lysle-
vende englænder, amerikaner eller australier
dukker op på den lærde kongres og gør lykke
som kun en gammel romer havde kunnet formå
i latinens dage. Og den enøjede bliver konge i
de blindes land. På den måde sker det at
forskningen i Europa bliver underlagt ameri-
kanske normer (standarder) på områder hvor

vi havde det niveau amerikanerne nu er på vej
til for generationer eller århundreder siden.

Selvfølgelig, det ville da være fint, hvis alle
studerende lærte at udtrykke sig klart og præ-
cist på engelsk. Men forestiller nogen sig at de
kan lære det hvis de ikke har lært det på deres
modersmål? Man forestiller sig måske at det
sprog de studerende har brug for i deres studi-
um, er et abstrakt sprog blottet for lokal og dia-
lektal kolorit? Sådan et sprog er nu engang ikke
et sprog. Så lidt som den der taler abstrakt, er i
stand til at gøre det med nogen kompetence
hvis han ikke også er i stand til at konkretisere.

Endelig står det højt og tydeligt i bekendtgø-
relser vedrørende eksaminer på de videregåen-
de uddannelser at vi som er ansat der, skal ind-
drage de studerendes sproglige færdigheder i
bedømmelsen. Vi skal altså kunne skelne kor-
rekt sprog fra ukorrekt og godt sprog fra min-

helst publiceres internationalt – og det betyder
i praksis at den skal foregå på engelsk; både
tysk og fransk er så godt som forældet (uddate-
ret) i akademiske kredse.

Igen, det ville være godt, hvis der var bevil-
linger nok til at oversætte forskeres publikatio-
ner og foredrag fra dansk til engelsk, og hvis
der var oversættere nok der var gode til det.
Men der er hverken det ene eller det andet. Alt-
så forsøger forskerne selv.

Nu er det imidlertid sådan at det ikke bare
sjældent forekommer, nej, det forekommer slet
ikke at en dansk historiker er i stand til at for-
mulere sig som E.J. Hobsbawm eller en dansk
filosof i stand til at formule-
re sig som J.L. Austin. De
må så nøjes med at gøre 
det så godt de kan. Og det
er ikke godt nok.

Vi er endt i en situation
hvor engelsk er blevet fæl-
les akademisk sprog på samme måde som lati-
nen var det engang for længe siden. Det giver
mange problemer som de færreste imidlertid
ser – fordi det almindelige syn på sproget selv
er et af problemerne.

Amerikanske standarder
Når man skal udtrykke sig klart og præcist om
andet end banaliteter, kræver det sproglig fan-
tasi, sproglig variation, en vis sproghistorisk be-
vidsthed samt adskilligt mere. Har man ikke
det, bruger man hvad man har, og så er man til-
bage i banaliteterne. Men forskning skulle ger-
ne være udveksling af andet og mere end bana-
liteter.

Hvis man har et budskab at fremsætte på et
fremmedsprog, er det desuden ærgerligt hvis
ens tilhørere eller læser falder i søvn. Og det er
nu engang de færreste budskaber der er spæn-

dre godt. Hvad vi vel også kan, og bør kunne,
på vores modersmål. Men hører det ikke med til
vores faglige stolthed ikke at påstå at vi kan gø-
re det med samme sikkerhed på et fremmed-
sprog? At ville optræde som engelske filologer
alle sammen er vel, som hvis tømrere og blik-
kenslagere påstod at de til hver en tid også kun-
ne mure.

Modersmål omkring gadekæret
Når jeg for mit vedkommende generer mig for
at bruge mit gymnasieengelsk, kan det muligvis
også skyldes at jeg engang har lært et sprog,
nemlig fransk, jeg vil ikke sige til bunds, men
dog som man engang sagde til gavns. 

Ud over at lære mig fransk har det lært mig
noget om hvad det vil sige at kunne et sprog.
Ved at sammenligne mit engelsk med mit
fransk kan jeg se at engelsk er et sprog jeg kan
begå mig på, ikke andet. Ved at sammenligne
mit fransk med en indfødts kan jeg se at så godt
bliver mit fransk aldrig. Kort sagt, det at lære
fremmedsprog kan være både elementært og
euforisk grænseoverskridende, men det lærer
også en at resignere. 

Ingen kommer nogen sinde til at føle sig helt
hjemme i det fremmede. Så meget desto værre
hvis man ikke engang føler sig hjemme hos sig
selv. Derfor synes jeg det er synd at lade mo-
dersmålet forfalde. Jeg synes ikke vi skal over-
lade forskningen til et tvivlsomt engelsk og lade
dansk blive et sprog der kun tales omkring ga-
dekæret. 

Jeg underviser helst på dansk, og jeg skriver
helst på dansk. Og selv om jeg synes det er gået
vel stærkt, siden dengang vi også skulle kunne
tysk og fransk og lidt latin, hygger jeg mig fint
med de sprog samt et par andre som jeg dyrker
con amore i mit hjørne, hvor jeg sidder og ryger
min pibe (det må man heller ikke mere). Det

»At lære fremmedsprog kan være både elementært
og euforisk grænseoverskridende, men det lærer
også en at resignere.«

I L L U S T R AT I O N :  J E N Z  K O U D A H L / S P I L D  A F  T I D

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.

BLA BLA BLA – Globish er navnet på det efterligningsprog der kommer ud af engelsk når alle taler det i og uden for Akademia.



Naturvidenskab får 
to prodekaner
Professor John Mundy (t.v.) og lektor Henrik

Busch (t.h.) tiltræder den 1. september som nye

prodekaner på Det Naturvidenskabelige Fakultet.

John Mundy bliver ansat som prodekan for forsk-

ning mens Henrik Busch bliver prodekan for ud-

dannelse. John Mundy er uddannet B.Sc. fra State

University of New York, M.A. fra Columbia Univer-

sity og har en ph.d. i biokemi fra KU. Han har si-

den 1994 været professor ved Institut for Moleky-

lærbiologi og Fysiologi ved KU og er blandt andet

anerkendt for sin forskning med planten Gåse-

mad. Ved hjælp af gensplejsning kan planten

fremstille de antistoffer der er nødvendige ved di-

agnostik af kvinder som risikerer at påføre deres

fostre den såkaldte rhesus-sygdom. Henrik Busch

er uddannet D.E.A. fra Université Paris XI, cand.

scient. og ph.d. i fysik fra KU. Han kommer fra en

stilling som lektor ved Danmarks Pædagogiske

Universitet hvor han siden 1998 har beskæftiget

sig med forskning, uddannelse og udvikling på

det naturfagsdidaktiske område. Hans arbejde

dækker naturfagsundervisning på alle uddannel-

sesniveauer, herunder en række projekter i samar-

bejde med ansatte ved Det Naturvidenskabelige

Fakultet. 

Jackpot til
ung dansk
matematiker

Jesper Grodal er en glad mand i disse dage. Han

er netop blevet hædret med den eftertragtede

European Young Investigator Award. Med pri-

sen følger cirka 9 millioner kroner samt et 5-

årigt forskningsophold ved et europæisk univer-

sitet. For Jesper Grodal betyder det at han efter

ni år som forsker ved udenlandske universiteter,

sidst ved Department of Mathematics på Univer-

sity of Chicago, kan vende hjem til et professo-

rat ved Institut for Matematiske fag på Køben-

havns Universitet, hvorfra han har sin kandidat-

grad. European Young Investigation er en fond

sponseret af forskningsråd over hele Europa.

Formålet er at tiltrække og fastholde unge 

lovende forskere til det europæiske forsknings-

miljø. Konkurrencen blandt de unge forskere er

benhård og kun få heldige slipper gennem nåle-

øjet. Det er dog ikke første gang at den kun 33-

årige professor belønnes for sit talent og sin sto-

re arbejdsindsats. Således blev han også tildelt

Statens Naturvidenskabelige Forskningsråds Ole

Rømer stipendium i efteråret 2005 for sit kreati-

ve grundforskningsarbejde inden for matema-

tikken, og i januar 2006 blev han udnævnt til

Eliteforsker af Det Frie Forskningsråd. 

Jesper Grodal arbejder med såkaldt algebraisk

topologi hvor han undersøger samspillet

mellem symmetri og geometri. Det er egenska-

ber der har været studeret siden de gamle græ-

kere, og som i dag finder anvendelse inden for

både fysik, kemi og økonomi.

Syng i Amagers studenterkor
Har du lyst til at synge i et sjovt, ambitiøst og engageret kor, så er der nu brug for nye sangere til alle

stemmegrupper i Studentermenighedens Kor på Amager. Koret øver hver tirsdag kl. 16.30-18.30 i Hans

Tausens Kirke. 

Kontakt Jacob Mølgaard, tlf. 3295 1342/ 2868 1342, e-mail: kongjacob@get2net.dk 

Se www.hum.ku.dk/sma/koret.html.
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NAVNE

Tiltrædelser

Peter Norsk

Dr.med. Peter

Norsk tiltrådte

1. maj som pro-

fessor i gravita-

tions- og rum-

fysiologi ved

KU og kommer dermed til at be-

stride Danmarks første professo-

rat i rummedicin. Den 53-årige

Peter Norsk kommer fra en stil-

ling som lektor ved Medicinsk

Fysiologisk Institut. Han er tidli-

gere leder af Rummedicinsk

Center på Rigshospitalet og har

gennem mange år været tilknyt-

tet luftvåbenet som rådigheds-

reservelæge.

Liselotte

Højgaard

Dr.med. Lise-

lotte Højgaard

er udnævnt til

formand for

sammenslut-

ningen af sundhedsvidenskabe-

lige forskningsråd i Europa –

The European Medical Research

Councils, EMRC. Liselotte Høj-

gaard er klinikchef på Rigshos-

pitalet og professor på Sund-

guldmedalje, er siden 1959 ble-

vet givet til danske kemikere el-

ler andre kemikere hvis arbejde

relaterer sig til dansk forskning i

kemi. Jesper Bendix modtog pri-

sen for sit bidrag til koordina-

tionskemien af multipelbundne

ligander.

Jesper Vaczy

Kragh

Den 38-årige

cand.mag. i hi-

storie Jesper

Vaczy Kragh fra

Medicinsk Mu-

seion har modtaget 994.133 kr.

fra Lundbeckfonden. Beløbet

skal anvendes til at foretage

den første historiske analyse af

psykiatriske behandlingsmeto-

der i perioden 1954-1976. Ana-

lysen omfatter både den

psykofarmakologiske behand-

ling der i dette tidsrum fik sit

gennembrud og de ældre fysis-

ke behandlingsmetoder. Desu-

den vil Jesper Vaczy Kragh

undersøge overvejelserne bag

valget og anvendelsen af de to

forskellige former for behand-

ling inden for den statslige psy-

kiatri. 

Jens Bo Nielsen

Professor,

dr.med. og

ph.d. Jens Bo

Nielsen fra In-

stitut for Idræt

har modtaget

en donation på 1.530.000 kr. fra

Lundbeckfonden. Pengene skal

bruges til at etablere musemo-

deller for kendte mutationer

der giver anledning til en række

neurologiske symptomer, her-

under specielt spasticitet. Det er

hensigten at klarlægge hvordan

spasticitet udvikles på baggrund

af den medfødte mutation. Pro-

jektet forventes at give ny viden

om det patofysiologiske grund-

lag for spasticitet og for dege-

neration af motoriske neuroner.

Niels 

Skakkebæk

Professor i

Vækst og Re-

produktion,

dr.med. Niels

Skakkebæk

modtog den 21. juni som den

første den nystiftede forskerpris

på 1,5 mio. kr., hvoraf 250.000

kr. er en personlig pris. Niels

Skakkebæk får prisen for sin

forskning i den mandlige repro-

duktionsevne. Den nye pris Kir-

sten og Freddy Johansens Læge-

videnskabelige Forskerpris gives

til en forsker tilknyttet Sund-

hedsvidenskab der over en år-

række har gjort sig særlig for-

tjent ved på højeste internatio-

nale niveau at præge sit

forskningsfelt. Prisen er den

største i Danmark og vil blive

uddelt hvert andet år. 

Det er med stor sorg og en

overvældende følelse af tab at

Det Juridiske Fakultet har mod-

taget meddelelse om at profes-

sor, dr.jur. Henrik Zahle er gået

bort efter kort tids alvorlig syg-

dom. 

Henrik Zahle var en fremragen-

de forsker og en vellidt kollega.

Hans dybe interesse for juraen

og alle fagets aspekter var en

kilde til bestandig inspiration

for fakultetets øvrige medarbej-

dere. I hele sin tid som aktiv for-

sker var han placeret i retsvi-

denskabens absolutte front 

hvilket hans mange banebry-

dende og internationalt aner-

kendte publikationer bevidner.

Selv om han er gået bort, vil

hans forskning i årene fremover

blive stående som et væsentligt

bidrag til retsvidenskaben. 

Som 27-årig blev Henrik Zahle

ansat som kandidatstipendiat

ved Det Juridiske Fakultet, og

han var siden 1983 ansat som

professor ved Fakultetet. Han

beskæftigede sig først med pro-

cesretten og senere statsretten,

men det var forskningen i rets-

læren der var hans egentlige

professionelle kald. Det var der-

for en stor berigelse for Det Ju-

ridiske Fakultet og dets medar-

bejdere at han efter tre år som

dommer i Højesteret valgte at

vende tilbage til fakultetet i

2002 til et professorat for igen

at forske i retslære da fakulte-

tet kaldte ham til dette. Et så-

dant karriereforløb er helt

usædvanligt, men siger umåde-

lig meget om Henrik Zahles

faglige kvaliteter.

I kraft af sine mange kvalifika-

tioner blev Henrik Zahle ofte

brugt af fakultetet som en ka-

pacitet inden for stort set alle

områder. Uanset hvilken op-

gave han fik ansvaret for, lagde

han en kolossal og suveræn ar-

bejdsindsats for dagen. Uddan-

nelsen af unge forskere var en

af de mange gerninger som

Henrik Zahle kastede sig ud i

med omhu og stort engage-

ment. Selv om han havde

mange gøremål og havde en

travl hverdag, havde han altid

tid til en faglig snak med en ju-

rist med behov for kollegial

støtte. Gennem årene er der

derfor mange fagfæller der har

nydt godt af hans viden og

skarpsindighed. 

Han vil også blive husket for sin

aktive deltagelse i fakultetes

forsvarshandlinger - både som

officiel og uofficiel opponent.

Henrik Zahle mødte meget ofte

op til et forsvar med en vel til-

rettelagt opposition til glæde

for både præces og tilhørerne. 

Med Henrik Zahles bortgang

har fakultetet mistet en af sine

store profiler. Han efterlader et

tomrum som tiden vil fylde med

savn. Vore tanker og dybeste

medfølelse går til hans familie. 

Henrik Dam

Dekan, dr.jur.

Det Juridiske Fakultet

hedsvidenskab ved KU. 

Liselotte Højgaard er højt re-

spekteret for sin videnskabelige

baggrund og har stor erfaring

med internationalt forsknings-

samarbejde og -politik. Det er

baggrunden for, at Forsknings-

rådet for Sundhed og Sygdom

indstillede hende til den vigtige

formandspost. 

Arnold Boon

Københavns

Universitet 

har ansat den

39-årige cand.-

agro. Arnold

Boon som ny

fakultetsdirektør ved Det Sund-

hedsvidenskabelige Fakultet fra

1. oktober 2006. Arnold Boon

kommer fra en stilling som ad-

ministrationschef i Danmarks

Fødevareforskning og har tidli-

gere været ansat som budget-

chef i Direktoratet for Fødevare-

Erhverv og som direktionssekre-

tær ved Danmarks Jordbrugs-

Forskning.  Han er uddannet fra

Wageningen University i Hol-

land og har ph.d.-grad fra Co-

penhagen Business School, CBS. 

Priser

Johnny 

Kondrup

Lektor, dr.phil.

Johnny Kon-

drup er en af

Nordens føren-

de editionsfilo-

loger. Han har modtaget 1,25

mio. kr. fra Velux Fonden. Peng-

ene skal bruges til at skrive et

nyt editionsfilologisk standard-

værk på dansk der kommer til

at udfylde et tomrum i hele det

skandinaviske sprogområde.

Johnny Kondrup er blandt an-

det medlem af Det Danske

Sprog- og Litteraturselskab og

Det Norske Videnskaps-Akade-

mi. Han er også initiativtager til

Nordisk Netværk for Editionsfi-

lologer der tæller ca. 160 udgi-

vere.

Jesper Bendix

Professor med

særlige opgaver

Jesper Bendix

fra Kemisk Insti-

tut modtog den

8. juni 2006 

Ellen og Niels Bjerrums Kemiker-

pris. Bjerrumprisen som er en

Nekrolog
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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 4/9 for avis 12 der udkommer 14/9 og 

deadline 18/9 for avis 13 der udkommer 28/9.

BOLIGER

Bolig søges

Copenhagen

Period: From 1/9-06, min 6

months.

Size: Small apartment.

Equipment: Furnished.

Tenant: Dutch teacher F, non-

smoker.

Rent: Max 6.500 kr. per month.

Contact: Arni Janssen, e-mail:

arni_j@hotmail.com or tel.

6181 0908.

Copenhagen

Period: From 1/9 or 1/10-06, 

min 11⁄2 year.

Size: Flat, min. 3 rooms.

Equipment: Unfurnished. 

Tenant: Belgian Post Doc, 

non-smoker.

Contact: Katleen, 

tel. 3532 3085/6068 5544 or 

e-mail: kvdb@econ.ku.dk.

København 

Periode: Fra efterår 2006 til for-

år 2007, 3-6 mdr.

Størrelse: Mindre, møblerede

lejligheder.

Lejere: Udenlandske gæstefor-

skere.

Kontakt: Danmarks Grund-

forskningsfonds Centre for

Textile Research, e-mail:

ctr@hum.ku.dk el. 

tlf. 3532 9690

Copenhagen

Period: From ultimo Aug. to 

ultimo Dec. 2006.

Size: Apartment.

Equipment: Fully or partly 

furnished.

Tenants: Italian couple.

Rent: Max 6.000 kr. per month.

Contact: E-mail: 

gico@pubhealth.ku.dk.

København/Frederiksberg

Periode: Fra 1/9 og min. 1 år.

Størrelse: Møbleret lejlighed,

min. 3 vær.

Lejer: Post doc med familie. 

Husleje: Maks. 8.200 kr. pr. md.

inkl. alt.

Kontakt: Lone Mortensen, 

Kemisk Institut, tlf. 3532 0300

el. e-mail: lone@kiku.dk.

Indre København  

Periode: Fra 15/9 til 15/12-06.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær. med

bad/toilet.

Udstyr: Fuldt møbleret, evt. 

vaskemaskine.

Lejer: Gæsteforsker.

Husleje: Maks. 5.500 kr. pr. md.

inkl. alt. 

Kontakt: Tine Ceccardi, Økono-

misk Institut, tlf. 3532 3002 

el. e-mail:

tine.ceccardi@econ.ku.dk.

Copenhagen

Period: From 31/8-06 to 31/1-07.

Size: Room or apartment.

Tenant: Russian student F, 

smoker.

Rent: Max 3.500 kr. per month.

Contact: E-mail:

yuliaig@m3.stud.ku.dk.

Roskildeegnen

Periode: Fra 1/11-06 til 1/12-08.

Størrelse: Hus el. lejlighed, min.

3 vær.

Lejer: To gæsteforskere

(dansk/svensk par med 

1 barn), ikkerygere, ingen

husdyr.

Kontakt: Adjunkt Peter Thor, 

tlf. +46 5231 6390, e-mail: 

peter.thor@kmf.gu.se. 

Frb./Kbh./Gentofte

Periode: Snarest muligt. 

Størrelse: 2-3 vær., køkken, bad,

gerne adgang til have.

Beboer: Hollandsk prof. med 

barn, ikkeryger.

Kontakt: E-mail: 

cgrimmelikhuijzen@bi.ku.dk

el. tlf. 3532 1227.

Copenhagen

Period: From 6/10-06 to 7/2-07.

Size: Room in a shared flat or an

apartment for 1 person.

Rent: Max 3.800 kr. per month. 

Contact: E-mail:

h.zeug.s05@cranfield.ac.uk.

Vesterbro/Frb./City

Periode: Fra 1/10-06, min. 1 år.

Størrelse: Lejlighed, min. 2 vær.

Udstyr: Evt. møbleret.

Lejere: Tysk ph.d.-stud. par, ikke-

rygere.

Husleje: Maks. 7.000 kr. pr. md.

Kontakt: E-mail:

hsemmler@bi.ku.dk el. tlf.

2993 8664.

København og omegn

Periode: Fra 1/10-06 til juni

2009.

Størrelse: Lejlighed, min. 2 vær.

med køkken og bad.

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

Husleje: Maks. 5.000 kr. pr md.

Kontakt: E-mail:

nbrinkmann@bi.ku.dk el. 

tlf. 3699 1827.

Copenhagen

Period: From 1/11-06, 1-2 years.

Size: Apartment, 2 rooms.

Tenants: Couple, non-smokers.

Contact: Kamil Gotfryd, e-mail:

kamil@plab.ku.dk.

København

Periode: Fra 1/2-07 til 1/2-08.

Størrelse: Lejlighed, min. 2 vær.

Husleje: Maks. 6.000 kr. pr. md.

inkl. alt. 

Kontakt: E-mail: hanna-

parknas@stud.ku.dk.

Copenhagen

Period: From 1/9-06 or soon af-

ter, for up to 3 years.

Size: Apartment, 1-2 rooms.

Equipment: Furnished.

Tenant: German PhD-student.

Contact: E-mail: 

fuerst.matthias@gmx.de or

DRNash@bi.ku.dk or 

tel. 2371 8973.

Monotheism and Violence in Ancient Israel
Gæsteforelæsning i anledning af semestrets begyndelse af prof. Rainer Albertz, Universität Münster,

Tyskland

Tid: 4/9 kl. 13.15-15.00

Sted: Det Teologiske Fakultet, Købmagergade 46, 1. sal, Aud. 7

Arr.: Afdeling for Bibelsk Eksegese

Immatrikulationsfest i Studenterhuset
KU’s immatrikulationsfest fortsætter i Studenterhuset som en forsmag på årets rusfest den 22/9

Tid: 4/9 kl. 17.00

Sted: Studenterhuset, Købmagergade 52

Arr.: Studenterhuset, www.studenterhuset.com

Denmark, the EU and the Cartoon Crisis
Jean Monnet lecture by Tøger Seidenfaden, Editor-in-Chief, Politiken

Tid: 6/9 kl. 12.15-14.00

Sted: Department of Political Science, CSS, Øster Farimagsgade 5, room 18.01.11

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

Undervisningsportfolioer til bedømmelse af undervisnings-
kvalifikationer ved ansættelse – hvordan og hvad ellers?
Seminar om undervisningskompetence i de faglige miljøer. Se www.cnd.ku.dk

Tid: 6/9 kl. 14.15-16.00

Sted: Universitetsparken 15, bygn. 12, 4. sal, studiesal 4

Arr.: Camilla Rump, CND, cr@cnd.ku.dk  

Det Venskabelige Bombardement: København 1807 i samtid og eftertid
Seminar om det britiske bombardement af København i 1807 der skal munde ud i en bog som udkom-

mer næste år, i 200-året for begivenheden. 

Tid: 7/9 kl. 9.00-17.00

Sted: Orlogsmuseet, Overgaden oven Vandet 58

Arr.: Københavns Universitet, Orlogsmuseet og Den britiske Ambassade i København 

Professionelle kvinder 
i psykiatrien
Foredrag af overlæge Karin Garde, 

Sct. Hans Hospital

Tid: 7/9 kl. 19.30

Sted: Medicinsk Museion, 

Auditoriet

Arr.: Dansk Medicinsk-historisk 

Selskab, Søren Bak-Jensen,

sbj@mm.ku.dk

Foredraget beskæftiger sig med

de uddannede kvinder som søg-

te ind i psykiatrien fra de sidste

årtier af 1800-tallet frem til cirka

1960. Sygeplejerskerne var de

første, fulgt af læger, og senere i

1900-tallet kom hele den tværfag-

lige gruppe af psykologer, beskæf-

tigelsesterapeuter, socialrådgivere,

fysioterapeuter og lærere, først i den

nyoprettede børnepsykiatri, senere i

den almene psykiatri. De kvindelige

lægers indtog i lægestanden var torne-

strøet. De blev mødt med betydelig mistro,

dels på grund af de formodninger der flore-

rede om deres motivation for at blive læger såsom

at de var drevet af et seksuelt motiv, eller omvendt –

at de var kønsløse, dels var der skrækblandede fantasier om

faren ved at en kvinde kunne blive en mands overordnede. I den psykoanalytiske bevægelse var de

kvindelige læger og psykologer langt mere velkomne og prægede bevægelsen langt mere end i den

almene psykiatri hvor de kvindelige psykiatere efterhånden fandt deres plads især i lavprestigeområ-

der som geronto- og børnepsykiatri. Endelig beskrives det aktuelle hierarki i psykiatrien. På billedet

ses Nielsine Mathilde Nielsen, Danmarks første kvindelige læge. Efter sin embedseksamen i 1885 var

hun kandidat på Sct. Hans Hospital. Borgmester Ludvig Borup der var kendt for sin modstand mod

kvindelige læger, frabad sig hendes tilstedeværelse under et besøg på hospitalet. Hun blev siden en

højt respekteret praktiserende læge i København.

DET SKER

Københavns Universitets For-

skerkollegium har uddelt For-

skerkollegiets Research Fellow-

ships for efteråret 2006 til:

Ph.d.-stipendiat Anders Lisdorf,

Institut for Tværkulturelle og

Regionale Studiet. Projekt: Reli-

gion og Kognition

Professor Christian Kock, Institut

for Medier, Erkendelse og For-

midling. Projekt: Politisk kom-

munikation og spin

Lektor Henrik Palmer Olsen, Ju-

ra. Projekt: Ret og Religion

Post doc Ingelise Andersen, In-

stitut for Sygdomsforebyggelse.

Projekt: Social ulighed og bør-

nefedme

Ekstern lektor Karin Wolgast, 

Institut for Engelsk, Germansk

og Romansk. Projekt: Forvand-

lingens Mønster: Hugo von

Hoffmannsthals og Max Rein-

hardts samarbejde

Ph.d.-stipendiat Keld Stehr Ni-

elsen, Institut for Medier, Erken-

delse og Formidling. Projekt:

Cognitive Explanations and Mi-

nimal Cognition

Lektor Michael Norup, Institut

for Folkesundhedsvidenskab.

Projekt: Sundhed, frihed og ret-

færdighed

Lektor Mie Femø Nielsen, Insti-

tut for Nordiske Studier og

Sprogvidenskab. Projekt: Politisk

kommunikation og spin

Ekstern lektor Nila Parly, Musik-

videnskabeligt Institut.

Projekt: Krop, seksualitet og

kønsroller i nutidige Wagnerop-

sætninger

Lektor Poul Lübcke, Institut for

Medier, Erkendelse og Formid-

ling. Projekt: Kierkegaard

ErhvervsPh.d.-stipendiat Sigurd

Lauridsen, Institut for Folke-

sundhedsvidenskab/AstraZene-

ca. Projekt: Patientens ret til in-

formation vs. økonomiske hen-

syn inden for sundhedsvæsnet

Københavns Universitets For-

skerkollegium afholder åbnings-

reception torsdag den 21. sep-

tember kl. 14-15.30 i forskerkol-

legiets lokaler på Det ny KUA,

bygn. 23, 2. sal. Se www.forsker-

kollegium.hum.ku.dk/.

Fellowships 
til 11 
KU-forskere
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København

Periode: Fra efterår 2006 og for

længere tid, min. 3 mdr.

Størrelse: Lejlighed.

Lejer: Dansk gæsteforsker K.

Kontakt: Søren Kierkegaard

Forskningscenteret, 

tlf. 3376 6900 el. e-mail:

sec@sk.ku.dk.

København

Periode: Fra 1/10 til 31/12-06.

Størrelse: Værelse med køkken

og bad.

Lejer: Svensk gæsteforsker K.

Kontakt: Søren Kierkegaard

Forskningscenteret, tlf. 3376

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

København

Periode: Fra 1/10-06 til 28/2-07.

Størrelse: Værelse med køkken

og bad.

Lejer: Italiensk gæsteforsker M.

Kontakt: Søren Kierkegaard

Forskningscenteret, 

tlf. 3376 6900 el. e-mail:

sec@sk.ku.dk.

København

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

Størrelse: Værelse el. lille lejlig-

hed med køkken og bad.

Lejer: Amerikansk gæsteforsker

M.

Kontakt: Søren Kierkegaard

Forskningscenteret, 

tlf. 3376 6900 el. e-mail:

sec@sk.ku.dk.

Bolig udlejes

København SV

Periode: Så hurtigt som muligt.

Størrelse: Værelse, 10 kvm., 

adgang til køkken og bad.

Udstyr: Internet.

Lejer: Pendler.

Husleje: 1.600 kr. pr. md.

Kontakt: E-mail:

S.Kihm@gmx.net.

Frederiksberg

Period: From 1/10-06 to 1/10-07.

Size: Apartment, 3 rooms, 

90 sqm, kitchen and bath.  

Equipment: Furnished, TV, dish-

washer, laundry machine, and

access to a yard.

Rent: 9.000 kr. per month, incl.

heating, water, electricity, gas

and Internet.

Contact: Ulrik Overgaard, 

e-mail: ulrikmo@hotmail.com

or tel.6169 9505.

Indre Østerbro

Periode: Fra medio oktober 06

til medio maj 07.

Størrelse: Lejlighed, 100 kvm., 

3 vær., spisekøkken og bad. 

Udstyr: Fuldt møbleret.

Husleje: 8.500 kr. pr. md. alt inkl. 

Kontakt: E-mail:

nmm.lpf@cbs.dk.

Amager

Period: As soon as possible.

Size: Room.

Equipment: Internet, washing

machine.

Rent: 2.200 kr. per month plus

350 kr. for heating and elec-

tricity. 

Contact: E-mail: 

bladbjerg@hotmail.com or

tel. 2850 9625.

Østerbro

Periode: Snarest og indtil 

20/12-06 el. dele af perioden.

Størrelse: Lejlighed, 67 kvm. 

Udstyr: Altan. Fuldt møbleret. 

Lejer: Ikkeryger.

Husleje: 5.000 kr. pr. md. inkl.

vand, varme, el, internet og

telefon. 

Depositum: 10.000 kr. 

Kontakt: E-mail: kiko@dpu.dk,

tlf. 2239 7788.

Amager

Periode: Snarest og efter aftale.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

50 kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret.

Kontakt: 

E-mail: karsten@

Forbindingskassen.dk. 

Vesterbro

Period: From 1/10-06 to 31/3-07.

Size: Apartment, 45 sqm., 

1 room, kitchen and bath.

Equipment: Fully furnished, all

kitchenware.

Helsingør

Periode: Fra 1/10-06 til 1/10-07.

Størrelse: Lejlighed på 2. sal i et

hus, 3 vær., 67 kvm.

Udstyr: Fælles have og vaskehus. 

Husleje: 6.800 kr. pr. md. ekskl.

forbrug.

Henvendelse: E-mail: lieber-

kind@email.dk.

Hvidovre

Periode: Så hurtigt som muligt

og til 28/2-07, evt. længere.

Størrelse: Præstebolig, 5 vær.,

188 kvm.

Udstyr: Umøbleret.

Husleje: 12.000 kr. pr. md. ekskl.

forbrug.

Kontakt: Kirkeværge Flemming

Petersen, tlf. 3678 7222 (kl.

17-20).

Kollegier

Studentergården
Periode: Efterår 2006. 

Målgruppe: Studerende ved KU,

DTU el. tilsvarende højere læ-

reanstalt der har bestået 1 års

normeret studieårsværk.

Kollegiet: Værelserne er udsty-

ret med telefon og internet-

adgang, håndvask og klæde-

skab. Møblement stilles i et

vist omfang til rådighed. Fæl-

leskøkkener og -bad, læse- og

fjernsynsstue, have, tennisba-

ne, billard- og bordtennisrum,

mørkekammer, musikstue og

vaskemaskine. 

Husleje: 1.600 kr. pr. md. 

Ansøgning: Særlige ansøgnings-

skemaer for Studentergården

findes på www.studenter-

gaarden.dk el. fremsendes ef-

ter skriftlig henvendelse ved-

lagt frankeret svarkuvert

(standardformat, laveste 

A-post-takst).

Sendes til: Studentergårdens

efor Bent Jørgensen, 

Tagensvej 15, 2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist 2/10-06, 

kl. 12.00.

Valkendorfs Kollegium
Periode: Pr. 1/10-06.

Målgruppe: En studerende ved

KU fra Det Sundhedsvidenska-

belige Fakultet el. Det Natur-

videnskabelige Fakultet der

har bestået 2 års normeret

studietid.

Kollegiet: Ligger i Skt. Peders

Stræde i den indre by i et

gammelt hus med stor have.

Det er et lille kollegium med

plads til 22 beboere. Kollegiet

har selvstyre.

Husleje: 1.340 kr. pr. md.

Ansøgning: Ansøgningsskema

(hentes på SU-kontoret) ved-

lagt dokumentation for 2 års

bestået studietid samt et brev

hvori du fortæller om dig selv

og hvorfor du gerne vil bo på

Valkendorfs kollegium (1 side)

indsendes til SU-kontoret,

Fiolstræde 22, postboks 2112,

1014 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 15/9-06.

Tenant: 1 person or couple, non-

smokers, no pets.

Rent: 5.500 kr. per month incl.

electricity, heating and water.

Deposit: 20.000 kr.

Contact: Anne Dvinge, e-mail:

advinge@hum.ku.dk.

Vesterbro

Periode: Fra 31/10-06 til 29/1-07.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 

75 kvm.

Udstyr: Møbleret, køkken, bad,

bredbånd, kabel-tv og vaske-

maskine.

Lejere: Ikkerygere.

Husleje: 4.500 kr. pr. md.

Depositum: 9.000 kr.

Kontakt: Gitte Petersen, 

e-mail: pgitte@tiscali.dk el. 

tlf. 2047 7753.

Emdrup

Periode: Fra ca. 15/9-06 og ca. 

2 år frem. 

Størrelse: Lille villa, 3 vær., 

84 kvm.

Udstyr: Umøbleret. Have.

Husleje: 9.600 kr. pr. md. ekskl.

forbrug.

Depositum 28.000 kr.

Kontakt: Tlf. 2062 8016 el. 

4847 0777.

Østerbro

Period: From 1/9-06 to summer

2007.

Size: Apartment, 5 rooms, 

160 sqm.

Equipment: Fully furnished, kit-

chen, bath, washing machine,

and broadband.

Tenant: Visiting professor.

Rent: 12.900 kr. per month excl.

heating, electricity and tel.

Contact: E-mail:

predrag@nbi.dk.

Østerbro 

Periode: Fra 1/10-06 og ca. 1 år

frem, evt. længere. 

Størrelse: Lejlighed, 2. vær., 

65 kvm. 

Udstyr: Køkken, toilet/bad og

vaskemaskine. 

Husleje: 5.500 kr. pr. md. inkl.

internet. 600 kr. a conto var-

me. 

Depositum: 15.000 kr. 

Kontakt: E-mail: mlln@dffe.dk

el. tlf. 2622 5286.

Copenhagen NV

Period: From 1/10-06, 6-12

months perhaps more. 

Size: Apartment, 2 rooms, 

65 sqm.  

Equipment: Furnished, washing

facilities, and Internet.

Tenant: Preferably guest lectu-

rer, non-smokers, no children

or pets.

Rent: 4.500 kr. per month incl.

TV, excl. heating, electricity

and gas.

Deposit: 4.500 or 9.000 kr.

Contact: E-mail: roma@jol-

len85.dk or tel. 4922

3503/3532 1955.

Hellenistic Economies: Demand Creation and
Economic Flows 323-31 BC
Konference. For yderligere oplysninger kontakt prof. Vincent

Gabrielsen, tlf. 3532 8255 el. e-mail: Gabriels@hum.ku.dk

Tid: 7-9/9 kl. 9.00

Sted: Det ny KUA, lok. 27.0.09

Arr.: SAXO-instituttet, Afdeling for Historie

Dansk Sprognævn – fremtidens udfordringer
og planer
Foredrag af Sabine Kirchmeier-Andersen, direktør, ph.d., Dansk

Sprognævn 

Tid: 7/9 kl. 19.30

Sted: Det ny KUA, lok. 27.0.17

Arr.: Selskab for Nordisk Filologi,

www.selskabfornordiskfilologi.dk

Europa i verdens brændpunkter
Debat med EU’s repræsentant for den fælles udenrigs- og 

sikkerhedspolitik Javier Solana. Tilmelding via www.ku.dk/sats-

ning/europa/solana

Tid: 8/9 kl. 10.00-11.30

Sted: Frue Plads, Festsalen

Arr.: Satsningsområdet Europa i forandring, siga@adm.ku.dk  

FORTSAT ...

Studentermenigheden på Amager 
indvier nye lokaler
Reception i forbindelse med at Studentermenigheden har fået nye

kontorer. Der bydes på vådt og salt

Tid: 15/9 kl. 14.00-17.00

Sted: Det ny KUA, lok. 23.3.06

Arr.: Studentermenigheden på Amager, www.hum.ku.dk/sma

1 million til forskning i alternativer til dyreforsøg
Forsøgsdyrenes Værn og Alternativfondet giver 1 million kr. til forskning i og udvikling

af metoder der kan erstatte forsøg på dyr. 

Læs mere på www.forsoegsdyrenes-vaern.dk.



EKSAMEN

Naturvidenskab

Eksamenstilmelding
Fag: Tilmelding til eksaminer på

bachelor- og kandidatuddan-

nelsen i Matematik, Datalogi,

Statistik, Aktuar, Matematik-

Økonomi, Fysik, Astronomi,

Biofysik, Geofysik, Nano-

teknologi, Kemi, Miljøkemi,

Biokemi, Geologi, Geologi-

Geofysik, Geologi- Geoscien-

ce, Idræt, Biologi , Geografi

og Geoinformatik samt Mole-

kylær Biomedicin.

Termin: Blok 1 samt matematik

reeksamen blok 3 og 4.

Tilmelding: Automatisk tilmel-

ding til eksamen for studeren-

de der er tilmeldt undervis-

ningen. Såfremt du ikke er til-

meldt undervisningen, skal til-

meldingen ske i første under-

visningsuge (uge 35) på

www.punkt.ku.dk el. direkte

til Studieadministrationen.

STILLINGER

VIP-stillinger

Samfundsvidenskab

Institutledere
Sted: Det Samfundsvidenskabe-

lige Fakultet.

Indhold: Institutleder til Økono-

misk Institut, Institut for Stats-

kundskab, Institut for Psykolo-

gi, Sociologisk Institut, Institut

for Antropologi.

Kvalifikationer: Visionære og

handlekraftige ledere som i

ansøgningen inviteres til at

redegøre for deres visioner og

ideer for instituttets udvikling

de kommende år. 

Ansøgningsfrist: 9/9-06, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag 

kan ikke danne grundlag for

ansøgning. Se www.samf.ku.

dk/institutleder.

Yderligere oplysninger: Dekan

Troels Østergaard Sørensen,

tlf. 3532 3535 el. 2875 3535.

Eftertilmelding er ikke mulig.

Afmelding: Alle afmeldinger til

eksamen skal ske skriftligt til

Studieadministrationen el. via

punkt.ku senest 1 uge før ek-

samen. Ved mundtlige eksa-

miner der strækker sig over

flere dage, regnes fristen fra

en uge før første eksamens-

dag. For kurser med løbende

evaluering er afmeldingsfris-

ten senest ved udgangen af 4.

undervisningsuge.

Yderligere oplysninger: Se

www.nat.ku.dk/studerende/

el. kontakt Studieadministra-

tionen, Øster Voldgade 3, tlf.

3532 4260 el. e-mail: NAT-ek-

samenskontor@adm.ku.dk.

Psykokurser tilbydes
Dansk Forskerskole i Psykologi tilbyder i dette efterår en lang

række spændende kurser. 

Læs mere og tilmeld dig på www.psyforskerskole.dk/kalender. 
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Syg amazone på Medicinsk Museion

Medicinsk Museion har netop åbnet udstillingen Sygdommens ansigt hvor 27 unge billedkunstne-

re udstiller i museet og forskningsenhedens vinduer i Bredgade. Inspireret af Susan Sontags be-

rømte essay Illness as a metaphor fra 1977 har de 27 kunstnere set sygdommen i øjnene og skabt

nye værker der står som små øjenåbnere eller vinduer ind til steder hvor sjælen blafrer rundt i

den urolige nat - på jagt efter nyt territorium, på jagt efter hvile, på jagt efter forståelse. Udstil-

lingen er arrangeret af Huskegruppen og Medicinsk Museion, KU. På billedet er det værket The

Amazone af Liv Carlé Mortensen.

Udstillingen løber fra 24. august til 15. oktober 2006 og kan ses i Bredgade 62. 

Se mere på www.huskegruppen.dk og www.museion.ku.dk.



Tag til Massachusetts eller Maryland  
I samarbejde med Denmark’s International Study Programme (DIS) tilbyder Det Internationale Kontor

ved Københavns Universitet flere studieophold af fem måneders varighed ved University of Massachu-

setts eller University of Maryland i forårssemestret 2007 .

Læs mere på www.ku.dk/international - ‘Opslagstavlen’.
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FORTSAT ...

Associate Professorships 
in Economics
Place of employment: Depart-

ment of Economics.

Qualifications: Distinguished 

research records.

Deadline for applications: 

15 September 2006 at noon.

Full announcement: Applica-

tions cannot be based on 

this extract. See www.

econ.ku.dk/Department/Jobs.

Associate Professorship in
Applied Econometrics
Place of employment: Depart-

ment of Economics.

Contents: Tenured Associate

Professorship in Applied Eco-

nometrics.

Qualifications: Distinguished re-

search records.

Deadline for applications: 15

September 2006 at noon.

Full announcement: Applica-

tions cannot be based on this

extract. See www.econ.ku.dk/

Department/Jobs.

Lektorat i almen medicin 
Sted: Institut for Folkesundheds-

videnskab, Afdeling for Al-

men Medicin.

Indhold: Forskning, undervis-

ning, publicering og vejled-

ning mv.

Omfang: Halv tid med besæt-

telse snarest muligt.

Ansøgningsfrist: 22/9-06, kl.

12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for en

ansøgning. Se www.ku.dk/stil-

linger el. kontakt fakultets-

sekretariatet, tlf. 3532 7048. 

Sundhedsvidenskab

Institutleder 
Sted: Retsmedicinsk Institut.

Til besættelse: Senest 1/1-07. 

Ansøgningsfrist: 15/9-06, 

kl. 12.00. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se

www.sund.ku.dk/stillinger/

retsmedicin/.

Klinisk lærer
Sted: Tandlægeskolen, Afdeling

for Oral Medicin.

Omfang: 8,25 timer/uge.

Emne: Klinisk undervisning.

Ansøgningsfrist: 1/9-06.

Fuldt opslag: www.ku.dk.

Humaniora

Prodekan
Sted: Det Humanistiske Fakultet. 

Indhold: Fakultetets ledelse be-

står af dekanen, to prodeka-

ner og fakultetsdirektøren.

Prodekanerne fungerer som

stedfortrædere for dekanen.

Fakultetet søger en prodekan

med særligt ansvar for fakul-

tetets uddannelser. Prodeka-

nen skal lede en gennemgri-

bende forandring og forny-

for fakultetets samlede drift

og bliver leder af Fakultets-

sekretariatet.

Kvalifikationer: Dynamisk leder

med en relevant akademisk

uddannelse, solid ledelseser-

faring og erfaring med arbej-

de i videnstunge organisatio-

ner.

Ansøgningsfrist: 22/9-06.

Fuldt opslag: Dette stillingsop-

slag er forkortet. Det fulde

stillingsopslag kan ses på

www.ku.dk/stillinger.

Studiesekretariatsleder
Sted: Institut for Folkesundheds-

videnskab.

Indhold: Ledelse af et fælles stu-

diesekretariat for Folkesund-

hedsvidenskab og Master of

Public Health; tilrettelæggelse

af studiesekretariatets arbej-

de; udarbejdelse af forret-

ningsgange; personaleledelse

for sekretariatets øvrige med-

arbejdere; sekretariatsbetje-

ning af studienævn og uddan-

nelsesudvalg og medvirken i

de daglige sekretariatsfunk-

tioner; studieadministrativ

sagsbehandling.

Kvalifikationer: Kandidat- el.

masteruddannelse el. betyde-

lig erhvervserfaring inden for

området.

Ansøgningsfrist: 11/9-06, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for 

ansøgning. Se www.ku.dk/

led/stillinger/.

Økonomifuldmægtig
Sted: Institut for Folkesundheds-

videnskab.

Indhold: Dagligt ansvar for insti-

tuttets overordnede budget-

/regnskabsrapportering, her-

under økonomistyring og

prognoser; lønstyring; super-

bruger på økonomisystemer-

ne; formidle økonomi/regn-

skabsforhold fra overordnede

niveauer (KU’s fællesadmini-

stration og fakultetet); bud-

getkontrol i forbindelse med

oprettelse af projektkonti; an-

visning og kontering; dagligt

ansvar for institutsekretaria-

tets økonomi/regnskab.

Kvalifikationer: Relevant uddan-

nelse, fx cand.polit.,

cand.merc. el. lign.; flere års

erfaring inden for området;

erfaring med udnyttelse af it 

i økonomistyringen.

Ansøgningsfrist: 15/9-06, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/

led/stillinger.  

Kontorfunktionær 
Sted: Det Naturvidenskabelige

Fakultetssekretariat.

Indhold: Hovedsagelig poståb-

ning, journalisering og tele-

fonpasning.

Omfang: Etårigt barselsvikariat.

else af fakultetets uddannel-

sesaktivitet.

Kvalifikationer: Anerkendt for-

sker med erfaring med ud-

dannelse og uddannelsesle-

delse på universitetsområdet.

Ansøgningen: Mrk. prodekan-

ansøgning.

Ansøgningsfrist: 15/9-06.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/stil-

linger.

Lektorat i Historie 
Sted: Saxo-Instituttet. Arkæolo-

gi, Etnologi, Historie, Græsk

og Latin. Afdeling for Histo-

rie.

Indhold: Særligt henblik på nye-

re og nyeste tids historie for-

stået som perioden efter

1800.

Kvalifikationer: Ansøgere med

særlige kvalifikationer i

forskning og undervisning i

historieteori og/el. kulturhi-

storie foretrækkes.

Til besættelse: 1/1-07 el. snarest

derefter.

Ansøgningsfrist: 2/10-06, 

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 Karl-Erik Frandsen, 

tlf. 3532 8275, e-mail: 

frandsen@hum.ku.dk.

Adjunktur i pædagogik
Sted: Institut for Medier, Erken-

delse og Formidling. Afdeling

for Pædagogik. 

Indhold: Pædagogik som teore-

tisk disciplin beskæftiger sig

med at analysere forskellige

former for pædagogisk prak-

sis og pædagogiske fænome-

ner.

Til besættelse: 1/1-07 el. snarest

derefter.

Ansøgningsfrist: 15/9-06, 

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: Studie-

leder Peter Ø. Andersen, 

tlf. 3532 8873, e-mail: 

petoest@hum.ku.dk.

TAP-stillinger

Fakultetsdirektør
Sted: Det Humanistiske Fakultet.  

Indhold: Fakultetsdirektøren

skal i samarbejde med deka-

natet føre fakultetet igennem

omfattende organisatoriske

og økonomiske ændringer 

ikke mindst i forhold til den

fysiske planlægning. Fakul-

tetsdirektøren får det over-

ordnede administrative ansvar

Social Evolution in biology and in the social sciences
Oplæg og debat med prof. Jacobus J. Boomsma, Department of Population Biology og associate prof.

Jørgen J. Poulsen, Department of Political Science, University of Aarhus

Tid: 8/9 kl. 13.00-15.00

Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, room 7.0.22

Arr.: Satsningsområdet biocampus, www.ku.dk/satsning/biocampus

Skriv frækkere
Skrivekursus til alle studerende og andre der gerne vil have en introduktion til at skrive journalistisk.

Tilmelding til ida@alsing.nu senest 4/9. Der er fælles middag efter kurset kl. 18.00

Tid: 9/9 kl. 9.00-17.00

Sted: Scient, c/o Forenede Studenterråd, Fiolstræde 10

Arr.: Scient, www.scient.fsr.ku.dk

Introduktion i brug af Det Kongelige Bibliotek, Nationalbiblioteket og
Københavns Universitetsbibliotek

Tid: 12/9 kl. 10.15-13.00

Sted: KUA, lok. 8.1.128a

Tilmelding: www.kb.dk/yd/kurser senest 3 dage før

Arr.: Det Kgl. Bibliotek

Connecting Europe and the Middle East: 
On Migrants and Simultaneity
International research seminar. Further information and registration: images@anthro.ku.dk or Marie Ry-

berg, Department of Anthropology, tlf. 3532 3464. Deadline for registration is 4/9 at noon

Tid: 13-15/9, kl. 9.00-16.00.

Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, bygn. 22.01.19 og bygn. 2.1.30 

Arr.: Institut for Antropologi i samarbejde med Kultur- & 

Sprogmødestudier, RUC, images@anthro.ku.dk  

EU foreign policy futures and their theoretical assumptions
Jean Monnet lecture by Hans Mouritzen, Danish Institute for International Studies

Tid: 13/9 kl. 12.15-14.00

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

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

Sensommer på Staden
Tid: 19/9 kl. 17.00-19.00

Sted: Christiania

Arr.: Studentermenigheden på Amager, www.hum.ku.dk/sma

En guide fra Christianias rundvisergruppe giver en personlig rundvisning på staden fra kl. 17 til 19. 

Vi mødes ved Gallopperiet midt i Loppebygningen ved Christianias hovedindgang. Husk tilmelding på

tlf. 3532 8017 el. e-mail davidsen@hum.ku.dk. senest 18/9. Kl. 19.30 er der temagudstjeneste i 

Hans Tausens Kirke ved Birgitte Kvist Poulsen. Se mere på www.hum.ku.dk/sma.
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Ansøgningsfrist: 5/9-06, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/

led/stillinger/.

Laborant
Sted: Institut for Molekylær 

Biologi og Fysiologi.

Kvalifikationer: Ekspertise og er-

faring i bakteriologiske og

biokemiske teknikker som fx

rendyrkning og vækst, måling

af enzymaktivitet, oprensning

af dna, kloning og udtryk af

gener, PCR, dna-sekventering

samt oprensning og karakteri-

sering af rekombinantprotei-

ner.

Ansøgningsfrist: 10/8-06, 

kl. 12.00.

Laborant/
laboratorietekniker
Sted: Retskemisk Afdeling, Rets-

medicinsk Institut.

Indhold: 2-årig stilling. Analyse

af prøver for indhold af ak-

tuelle stoffer med GC; vedli-

geholdelse af apparatur; me-

todeudvikling; metodevalide-

ring.

Ansøgning: Vedlæg dokumen-

tation for uddannelse og tidl.

beskæftigelse. Mrk. j.nr. 

221-0029/06-3600.

med cv til e-mail: 

s.l.hansen@pubhealth.ku.dk.

Yderligere oplysninger: 

Fuldmægtig Sanne L. Hansen,

tlf. 3532 7747. 

Studentermedhjælpere
Sted: Videnskabsbutikken ved

Det Samfundsvidenskabelige

Fakultet. 

Indhold: To studentermedhjælp-

ere til ansættelse ult. sep-

tember 2006. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne baggrund for an-

søgning. Se

www.samf.ku.dk/stud/studen-

terjob/studjob_vid_butik.pdf.

Ph.d.-stipendier

Mads Øvlisen-stipendium i
kunst og kunsthistorie
Indhold: To 3-årige ph.d.-forløb

med indskrivning ved et

dansk universitet, et stipen-

dium for kunsthistorie og et

stipendium for kunstnerisk

forskning. 

Ansøgning: Læs proceduren på

www.novonordiskfonden.dk.

Ansøgningsfrist: 9/10-06, 

kl. 16.00. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se det fulde opslag

på hjemmesiden.

Sendes til: Retskemisk Afdeling,

Retsmedicinsk Institut, Frede-

rik V’s Vej 11, 2100 Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: 15/9-06.

Yderligere oplysninger: 

Henning Willads Petersen, 

tlf. 3532 6109. 

Bioanalytiker/laborant
Sted: Medicinsk Fysiologisk 

Institut, Panum Instituttet.

Indhold: Barselsvikariat. Grup-

pen udfører eksperimentelle

studier med henblik på at be-

lyse forandringer i hjerteceller

efter indtræden af en blod-

prop og den efterfølgende

behandling. Der arbejdes med

dyrkede celler eller hjerter

isoleret fra forsøgsdyr. 

Ansøgningsfrist: 14/9-06. 

Fuldt opslag: Se www.ku.dk/

stillinger. 

Yderligere oplysninger: 

Lektor Marek Treiman, 

tlf. 3532 7510, e-mail: 

M.Treiman@mfi.ku.dk el. bio-

analytiker Ninna Buch, 

tlf. 3532 7396, e-mail: ninna-

buch@mfi.ku.dk.

Studentermedhjælpere
Sted: Afdelingen for Epidemio-

logi, Institut for Folkesund-

hedsvidenskab. 

Indhold: Kontorarbejde mv.

Ansøgning: Sendes sammen

Samfundsvidenskab

Dansk Forskerskole 
i Psykologi
Sted: Arbejdsmiljøinstituttet og

Institut for Psykologi, KU.

Indhold: Forskning inden for

området arbejdsmiljø- og or-

ganisationspsykologi.

Ansøgning: Beskriv et projekt af

relevans for det psykosociale

arbejdsmiljø. Ansøgere der

kan demonstrere både en teo-

retisk og en empirisk interesse

samt en metodologisk be-

vidsthed, vil blive prioriteret. 

Ansøgningsfrist: 1/10-06. 

Fuldt opslag: Se www.psy.ku.dk/

forskerskole/stillingsopslag/

AMI_PhDopslag06.htm. 

Yderligere oplysninger: Vilhelm

Borg, e-mail: vb@ami.dk el.

Arne Prahl, e-mail:

arne.prahl@psy.ku.dk.

Sundhedsvidenskab

Ph.d.-stipendier og tur-
nusuddannelse
Sted: Det Sundhedsvidenskabe-

lige Fakultet.

Indhold: 2 stillinger som lønnet

turnus-ph.d.-blok stipendiat

er til besættelse 1/2-07. 

Ansøgningsfrist: 1/9-06, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

Mød mere end 60 virksomheder
og organisationer, og hør om dine
muligheder for job og karriere.

Hør spændende foredrag om personlig
branding med bl.a Katja K og Clement

Læs meget mere på www.SICEF.dk

Arrangør:

SICEF Karrieremesse 2006
Dit Forum for Fremtiden

28. & 29. september i Øksnehallen, København GRATIS ADGANG

Mød alle virksomhederne på SICEF messerne og SICEF.dk

Udvalgte udstillere

Den vesterlandske esotericismes forsknings-
historie, del 1 – fra 1800-tallets teorier om
magi til opdagelsen af hermeticismens 
betydning for vestens kulturhistorie
Første foredrag ud af fire af Tim Rudbøg

Tid: 13/9 kl. 15.00-17.00

Sted: Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Afdeling

for Religionshistorie, Artillerivej 86, lok. 0.34

Arr.: Afdeling for Religionshistorie, logos@email.dk

Coping with Super Diversity in Law: 
A Review of European thoughts
Forelæsning af Prakash Shah, University of London, England I fore-

læsningsrækken Religion and Law in Multicultural Societies

Tid: 18/9 kl. 10.00-12.00

Sted: Afdeling for Religionshistorie, Snorresgade 17-19, Aud. U5

Arr.: Afdeling for Religionshistorie, Erik Reenberg Sand, 

ersand@hum.ku.dk

Introduction to The Royal Library, National 
Library and Copenhagen University Library in
English

Tid: 19/9 kl. 13.15-16.00

Sted: KUA, lok. 8.1.128a

Tilmelding: www.kb.dk/yd/kurser senest 3 dage før

Arr.: Det Kgl. Bibliotek

Renaissance Women as Collectors and Patrons
of Art and Culture
Internationalt seminar. Se www.igl.ku.dk og 

www.renaessance2006.dk

Tid: 21/9 kl. 10.00-17.00

Sted: Det ny KUA, lok. 27.0.29

Arr.: Forum for Renaissance Studies, KU
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ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.sund.ku.dk.

Yderligere oplysninger: 

Det Sundhedsvidenskabelige 

Fakultetssekretariat, 

tlf. 3532 7053, e- mail:

likj@adm.ku.dk el.

MLGA@adm.ku.dk.

Ph.d.-stipendier og kliniske
assistenter
Indhold: 8 ph.d.-stipendier samt

5 klinisk assistent stillinger er

ledige til besættelse 1/2-07 el.

snarest derefter.

Ansøgningsfrist: 1/9-06, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.sund.ku.dk

el. kontakt Det Sundhedsvi-

denskabelige Fakultetssekre-

tariat, tlf. 3532 7053, e- mail:

likj@adm.ku.dk  el.

MLGA@adm.ku.dk.

Scholarships within 
Cardiovascular Sciences
Place of employment: Danish

Cardiovascular Research 

Academy.

Contents: A number of PhD

scholarships are available for

qualified applicants from Ja-

nuary 1, 2007. A more detai-

led description of each project

can be seen on the website

www.dacra.dk – ‘Opslag af

ph.d.-stipendier’. 

Applications: Include a detailed

research protocol for specific

project proposed (max. 5 pa-

ges), curriculum vitae and a

copy of the master’s degree

certificate. It should be explai-

ned why the research project

is of interest for you and why

you are particularly qualified

for this scholarship. Applica-

tions in 6 copies labelled “Car-

diovascular PhD” should be

addressed to Danish Cardio-

vascular Research Academy,

Att.: Professor Sten Christen-

sen, Department of Pharma-

cology, University of Copen-

hagen, Blegdamsvej 3, 2200

Cph. N. 

Deadline for applications: 

1/9-06.

Full announcement: Applica-

tions cannot be based on this

abstract. See www.ku.dk/stil-

linger.

STØTTE

Stipendier

Elisabeth Munksgaard 
Fonden
Målgruppe: Studerende og 

yngre kandidater inden for

forhistorisk arkæologi, klas-

sisk arkæologi, middelalder-

arkæologi og historie, for-

trinsvis ældre historie.

Støtte: Stipendier på normalt op

til 50.000 kr.   

Ansøgning: Se det fulde opslag

og ansøg via www.natmus.dk

(Om Nationalmuseet, Bevil-

linger og fonde). 

Ansøgningsfrist: 1/10-06

Gigtforeningens
forskningsstipendium
Støtte: Stipendiet bevilges for 

1 år, men kan efter ansøgning

eventuelt forlænges i yderli-

gere 1+1 år.

Periode: Pr. 1/2-07 el. snarest

derefter.

Ansøgning: Via www.gigtfor-

eningen.dk/forskning.

Uddeling: Ult. december 2006

Michaelsen Fonden
Støtte: Et forskningsstipendium

på 120.000 kr. til en yngre læ-

ge der er beskæftiget med

lægevidenskabelig forskning.

Der tillægges desuden det in-

stitut hvor stipendiatens ar-

bejde udføres 15.000 kr. til

materialeudgifter. Desuden 

1-2 skolarstipendier fortrinsvis

til lægestuderende.

Ansøgning: Ansøgningsskema

fås hos advokat Niels Kahlke,

Købmagergade 3, tlf. 3312

2550 el. e-mail: 

bente@kahlke.dk. Sendes i

udfyldt stand i 8 eks.

Ansøgningsfrist: 27/9-06.

Legater

Det Kongelige Danske Vi-
denskabernes Selskab
Støtte: Selskabet administrerer

flg. legater med ansøgnings-

frist i oktober: 

Emil Herborgs Legat: Til ube-

midlede naturvidenskabsstu-

derende på kandidatniveau

under 30 år.

Mag.art. Marcus Lorenzens Le-

gat: Til fremme af studiet af

dansk sprog og studiet af den

danske flora, derunder under-

støttelse til udgivelse af vi-

denskabelige arbejder.

Niels Bohr legatet: Til støtte af

sådanne formål, som falder

ind under Det Kgl. Danske 

Videnskabernes Selskabs vir-

keområde.

Lillian og Dan Finks Fond: Til

fremme af formidling af

forsknings- og udviklingsre-

sultater med henblik på at vi-

denskabelige landvindinger

udnyttes i erhvervs- og kultur-

liv.

Ansøgning: Læs proceduren på

www.royalacademy.dk. 

Sendes til: Videnskabernes Sel-

Sendes til: Bestyrelsen for Mari-

us Danielsens Fond, c/o Lektor

Jørgen Staun, Institut for En-

gelsk, Germansk og Romansk,

Engelsk Afd., Njalsgade 130,

2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 2/10-06.

Oberstløjtnant Max 
Nørgaard og Hustru Magda
Nørgaards Legat
Målgruppe: Matematisk-natur-

videnskabelige kandidater

(cand.scient.); rets- og statsvi-

denskabelige kandidater

(cand.jur. og cand.polit./oe-

con.); forskning i øvrigt i øko-

nomiske el. finansielle emner.

Støtte: 35.000 til uddeling. Til

videreuddannelse og studie-

ophold i udlandet. 

Ansøgning: Redegør for uddan-

nelse og studier; det påtænk-

te studieopholds mål, formål,

varighed og tidspunkt. Benyt

skema der fås hos Det sam-

fundsvidenskabelige Fakultet.

Mrk. journal nr. 606-0003/06-

2010. 

Sendes til: Københavns Universi-

tet, Det Samfundsvidenskabe-

lige Fakultet, Øster Farimags-

gade 5, 1353 Kbh. K, Att.: 

Malene Egemark Clausen.

Ansøgningsfrist: 1/10-06 med

morgenposten.

Uddeling: December

Philadelphias legater
Målgruppe: Studerende ved 

Københavns Universitet.

Støtte: Legatportioner på 

4.000 kr. og 6.000 kr. 

Ansøgning: Ansøgere skal sand-

synliggøre at de vil afslutte

deres studium inden udgang-

en af 2007. Tildelingen fore-

går efter trang hvorfor man

udbeder sig så fyldige oplys-

ninger som muligt vedrøren-

de ansøgerens økonomiske

forhold.

Ansøgning: Ansøgningsskema

fås på www.ku.dk/sa/su-kon-

tor/legat/ el. hos SU-kontoret,

Fiolstræde 22, 1014 Kbh. K. 

Ansøgningsfrist: 1/10-06.

Uddeling: Januar 2007.

Reinholdt W. Jorck og 
Hustrus Fond
Målgruppe: Stud. ved han-

delsuddannelser; ingeniører;

teknikere og ved Ingeniørhøj-

skolerne; polytekniske kandi-

dater/stud. på DTU; samfunds-

videnskabelige og medicinske

bachelorer/kandidater fra uni-

versiteterne; advokater, juri-

diske bachelorer/kandidater. 

Støtte: 5.200.000 kr. til uddeling

til videre uddannelse og dyg-

tiggørelse af uformuende

yngre mennesker inden for de

nævnte fag.

Ansøgning: Skema fås på

www.legatnet.dk el. ved ind-

sendelse af frankeret svarku-

vert.

Sendes til: Fondens sekretariat,

Børsen, 1217 Kbh. K.

skab, H.C. Andersens Boule-

vard 35, 1553 Kbh. V el. e-

mail: kdvs@royalacademy.dk.

Ansøgningsfrist: 1/10-06.

Hans Tausens Fond
Målgruppe: Teologiske og medi-

cinske studerende i studiets

sidste faser (for de medicinske

studerendes vedkommende

dog kun hvis de er præste-

børn).

Støtte: 100.000 kr. er til udde-

ling i portioner a maks. 

3.000 kr.  

Ansøgning: Skema fås fra fon-

dens sekretariat, Afdeling for

Bibelsk Eksegese, Det Teolo-

giske Fakultet, Postboks 2164,

Købmagergade 46, 

1150 Kbh. K. 

Ansøgningsfrist: 30/9-06.

Lektor A.P. Rossens 
Mindefond
Målgruppe: Tyskstuderende der

er danske statsborgere og

‘har vist selvstændighed og

vurderingsevne på et godt

fagligt grundlag’. 

Støtte: 20.000 til uddeling i en

el. flere portioner til ophold

ved et tysksproget universitet. 

Ansøgning: Vedlæg alle rele-

vante oplysninger.

Sendes til: Lektor A.P. Rossens

Mindefond, Advokat Marian-

ne Fournais, Advokatfirmaet

E. Vinther Andersen – Bente

Yde Nissen, Clemens Torv 8,

Box 5124, 8100 Århus C.

Ansøgningsfrist: 1/10-06.

Lektor Knud Henders Legat
Målgruppe: Fortrinsvis til ansø-

gere med en afsluttende aka-

demisk eksamen i fransk (ita-

liensk – spansk).

Støtte: En el. flere portioner til

forskningsprojekter. 

Ansøgning: vedlæg cv og pro-

jektbeskrivelse og oplys til

hvilke formål legatet søges,

og hvilket beløb der søges.

Sendes til: Bestyrelsen for Knud

Henders Legatfond, Institut

for Engelsk, Germansk og 

Romansk, Njalsgade 128, 

2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 25/9-06.

Lektor Marius Danielsens
Fond
Målgruppe: KU-studerende med

engelsk som hovedfag.

Støtte: Til studierejser og studie-

ophold i første halvår af 2007.

Ansøgning: Skriv navn, adresse,

personnummer, e-mail adres-

se og kontonummer i bank,

udførlige oplysninger om hid-

tidigt studium, planerne for

studierejsen/studieopholdet,

budgetoverslag for studierej-

sen/studieopholdet, doku-

mentation for optagelse på et

udenlandsk universitet samt

forhåndsgodkendelse fra Eng-

elsk Studienævn såfremt så-

danne foreligger, og udtalel-

se(r) fra mindst én faglærer.

Subjectivity, Intersubjectivity, Objectivity
Stor international konference som kulminationen på Center for

Subjektivitetsforsknings bevilling fra Danmarks Grundforsknings-

fond.  Tilmelding pr. e-mail til pkh@cfs.ku.dk. Se www.cfs.ku.dk

Tid: 21-23/9 kl. 9.15-17.45

Sted: Det ny KUA, lok. 23.0.49

Arr.: Center for Subjektivitetsforskning, Dan Zahavi

Den røde tråd
I anledning af sit 40 års jubilæum ved KU afholder Viggo

Hjørnager Pedersen en forelæsning

Tid: 22/9 kl. 13.00-15.00

Sted: Det ny KUA, lok. 27.0.09

Arr.: Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Sprogfestival på KUA
Se www.esperanto.org/tejo/lf el. www.verdensklubben.dk

Tid: 23/9 kl. 11.00-17.00

Sted: KUA, den gamle danskkantine

Arr.: KUA, Københavns Esperantoklub og Verdensklubben

Selvrealisering og den nye inderlighed i
pædagogik
Åben temadag. Kontakt lektor Tone Saugstad på e-mail:

tsg@hum.ku.dk for yderligere oplysninger

Tid: 25/9 kl. 9.00-16.45

Sted: Det ny KUA, lok. 23.0.49

Arr.: Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Cellebiologi på KU
Præsentation af Cellebiologi som forskningsfelt på KU for stude-

rende der skal til at arbejde med speciale og/el. ph.d. på Sundheds-

videnskab. Se www.ku.dk/satsning/biocampus

Tid: 25/9 kl. 13.00-15.30

Sted: Panum Instituttet, DAM Auditoriet

Arr.: Satsningsområdet BioCampus og Cell Biology Cluster,

chb@imbg.ku.dk  

Gå til tv i din fritid
Har du lyst til at lære noget om tv-produktion, samle tv-erfaring og afprøve dine ide-

er? Så starter UTV (studenter-tv) op igen ved semesterstart. Som noget nyt kører vi et

introkursus, så alle kan være med og finde sig en redaktion. Vi holder stormøde ons-

dag den 13. september kl. 15.00 - 18.00.

Læs mere på www.utv.dk.

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

Rusfest 2006
Årets rusfest i Studenterhuset hvor alle de nye studerende bydes

velkommen. Patchanka spiller kl. 22. Se www.patchanka.dk. Husk

dit KU-studiekort

Tid: 22/9  

Sted: Studenterhuset, Købmagergade 52

Arr.: Studenterhuset, www.studenterhuset.com
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N Y E K U R S E R

UD MED
FORSKNINGEN!

Kommunikationsafdelingen på Københavns Universitet
udbyder et nyt VIP-kursus, der skal hjælpe forskere med at
få de gode forskningshistorier i pressen. Historierne kan fx
handle om nye resultater, banebrydende metoder eller
utraditionelle samarbejder.

Journalist Keld Broksø har tilrettelagt kurset, så

det tager udgangspunkt i hver enkel deltagers

aktuelle projekt. Han vil give sit bud på poten-

tialet og ruste deltagerne til at komme videre.

Kurset henvender sig til alle universitetets

forskere.

Keld Broksø har i 2005 og 2006 haft stor succes

med at undervise forskere i medietræning på

Københavns Universitet.

Den 23. oktober:

Ud med forskningen!
Et kursus i at få forskningshistorier i medierne.

Rummer din forskning en god historie, der vil egne sig som artikel i morgendagens avis?

Vil du vide, hvornår journalisten tænker ”oplagt nyhed”? Og hvornår ikke?

Kommunikationsafdelingen har samtidig skræddersyet et
særligt tilbud til ph.d.studerende.

Afdelingen udbyder et endagskursus i forskningsformidling
og journalistik med praktiske øvelser. Kursusdagen er tænkt
som en element i forløb for ph.d.-studerende. Ph.d.-udvalg
og andre arrangører er velkomne til at få tilsendt et
program for dagen.

Send en mail til:

kommunikation@adm.ku.dk

Tilmeldingsfrist: 21. september

[Kursus 1523]

Læs mere på www.ku .dk /puma



Naturforvaltning, Kommunalreform og Fremtiden
Den 22. september afholdes en konference om naturens muligheder i det nye kommunale Danmark for

forvaltere, forskere og naturinteresserede.

Se mere på wilhjelm5.dk.
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Det Danske 
Pasteur-Selskab
Målgruppe: Forskere på viden-

skabens og erhvervslivets om-

råde inden for mikrobiologi,

immunologi og dertil knytte-

de videnskaber.

Støtte: Et el. flere legater til stu-

dieophold, aktiv deltagelse i

symposier, eventuelt kongres-

ser, og i særlige tilfælde kur-

ser ved Institut Pasteur el. ved

lignede mikrobiologiske insti-

tutioner i udlandet. 

Ansøgning: Oplys personnum-

mer, privatadresse, cv, formål

med rejsen, evt. anbefalinger

og invitationer og om støtte

er modtaget eller søgt fra an-

den side. Sendes i 10 eks. 

Sendes til: Professor, overlæge,

dr.med. Niels Høiby, Klinisk

Mikrobiologisk Afdeling, Rigs-

hospitalet, afsnit 9301, Juliane

Maries Vej 22, 2100 Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: 15/10-06.

Fonden til Lægevidenska-
bens Fremme
Støtte: A.P. Møller og Hustru

Chastine Mc-Kinney Møllers

Fond til almene Formaal ud-

deler legatportioner på 10-

50.000 kr., de vil kun undta-

gelsesvis overstige 100.000 kr.

Ansøgning: Sendes i 6 eks.

Sendes til: A.P. Møller og Hustru

Ansøgning: Via www.carlsberg-

fondet.dk.

Ansøgningsfrist: 2/10-06, 

kl. 16.00.

Yderligere oplysninger: Carls-

bergfondets Sekretariat, H.C.

Andersens Boulevard 35, 

1553 Kbh. V.

Etly og Jørgen Stjerngrens
fond
Støtte: Ca. 80.000 kr. til udde-

ling. Til unge videnskabs-

mænd/kvinder i deres

forskning og rejser inden for

området sygdomsbehandling

og/el. inden for det samfunds-

videnskabelige område. 

Ansøgning: Ansøgningsskema

fås ved henvendelse til Male-

ne Egemark Clausen. Redegør

for uddannelse og studier, det

påtænkte studieopholds mål,

formål, budget, varighed og

tidspunkt. Mrk. journal nr.

642-0002/06-2010.

Sendes til: Københavns Universi-

tet, Det Samfundsvidenskabe-

lige Fakultet, Øster Farimags-

gade 5, 1353 Kbh. K. Att.: 

Malene Egemark Clausen.

Ansøgningsfrist: 23/9-06 med

morgenposten.

Ansøgningsfrist: 15/9-06.

Fuldt opslag:

www.fonde.hts.dk/Jorcks-

Fond.htm.

Stefan Rozental og Hanna
Kobylinski Rozentals Fond
Målgruppe: KU-studerende der

læser på sidste år med hoved-

fag i fysik el. historie og er

specialiseret i moderne histo-

rie, særligt Kina og Japans

nye historie.

Støtte: Op til 50.000 kr.

Ansøgning: Vedlæg oplysninger

om begrundelse for ansøg-

ningen, en beskrivelse af eget

specialeområde samt referen-

cebreve/anbefalinger og ka-

rakterudskrift.

Sendes til: Advokat Henrik Dahl,

Jonas Bruun Advokatfirma,

Bredgade 38, 1260 Kbh. K,

Att.: Mette Bruun, fondsadmi-

nistrator.

Ansøgningsfrist: 1/10-06.

Forskningsstøtte

Carlsbergfondet
Støtte: Til grundvidenskabelig

forskning inden for naturvi-

denskab, humanistisk viden-

skab og samfundsvidenskab.

Ikke til uddannelse, herunder

studierejser, kursusophold o.l.

Chastine Mc-Kinney Møllers

Fond til almene Formaal, se

www.apmollerfond.dk.

Ansøgningsfrist: 1/10-06, 

kl. 12.00.

Forskningsophold i Kina
Målgruppe: Aftalen omfatter

kun det naturvidenskabelige

og teknologiske område.

Støtte: Tilskud i form af rejse-

og opholdsudgifter til danske

forskere der ønsker at gen-

nemføre et forskningsophold

ved en CAS-institution i 2007.

Det er en forudsætning at

danske ansøgere indgår aktivt

i et el. flere kinesiske forsker-

uddannelsesmiljøer og gen-

nem de planlagte aktiviteter

bidrager til at udbygge kvali-

teten af forskeruddannelsen.

Danskere skal selv sørge for

kontakt til en kinesisk

værtsinstitution.

Ansøgning: Via www.rks.dk.

Vedlæg cv, publikationsliste,

invitation fra værtsinstitutio-

nen samt evt. referencer. Sen-

des i 3 eks.

Sendes til: Rektorkollegiets Se-

kretariat, Fiolstræde 44, 1. th.,

1171 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 1/10-06.

Hjerteforeningens Biome-
dicinske forskningsudvalg
Støtte: Se 

www.Hjerteforeningen.dk.

Ansøgningsfrist: 2/10-06, 

kl. 12.00.

Hjerteforeningens Udvalg
for forebyggelsesforskning
Støtte: Se 

www.Hjerteforeningen.dk.

Ansøgningsfrist: 2/10-06, 

kl. 12.00.

Novo Nordisk Fonden
Støtte: Læge- og Naturvidenska-

belig Komite indkalder ansøg-

ninger til forskningsprojekter

inden for biomedicinsk

forskning, klinisk forskning og

biologisk grundforskning.

Ansøgning: Via hjemmesiden.

Ansøgningsfrist: 2/10-06, 

kl. 16.00.

Priser

Italgas Prize for Energy and
Environment
Prizes: The Prize Science and 

Environment is 120.000 Euros.

The Prize for Debut in Re-

search is 20.000 Euros.  

Deadline for applications: 

6 October, 2006 at 5.00 pm. 

Full announcement: See www.

premioitalgas.it/premio/. 

Additional information: 

Tel. +39 02520 36964, e-mail:

premioitalgas@feem.it.

FORSVAR

Disputatsforsvar

Sundhedsvidenskab

Fundamentals of muscle pain,

referred pain and deep tissue

hyperalgesia

Doktorand: Lektor, ph.d. Tho-

mas Graven-Nielsen.

Tid: 17/11-06, kl. 13.30.

Sted: Panum Instituttet Hade-

rup, Auditoriet.

Officielle opponenter: Prof.,

overlæge, dr.med. Henrik

Kehlet og prof., overlæge,

dr.med. Michael Kjær.  

Opponenter ex auditorio: kan

melde sig til forsvarslederen,

prof., med.dr. Hans Hultborn,

tlf. 3527 461.  

Afhandlingen: Fås medio sept.

hos forfatteren, Center for

Sanse-Motorisk Interaktion,

Aalborg Universitet, Frederik

Bajers Vej 7D-3, 9220 Aalborg

Legatuddelinger

Kaj Hanssons legat
SU-kontoret meddeler at udde-

lingen nu er afsluttet, og de

der er kommet i betragtning

ved uddelingen, har modta-

get direkte besked fra SU-

kontoret. Der er uddelt to

portioner a 14.500 kr. til me-

dicinstuderende.

Adalbert Gade og hustrus
legat
SU-kontoret meddeler at udde-

lingen nu er afsluttet, og de

der er kommet i betragtning

ved uddelingen, har modta-

get besked fra SU-kontoret.

Der er uddelt i alt 130.000 kr. i

portioner a 10.000 kr.

Årets Harald
Bestyrelsen for Københavns Universitets Almene Fond uddeler en

gang årligt universitetets undervisningspris ‘Årets Harald’. Prisen

– som er opkaldt efter matematikeren Harald Bohr – tildeles en

af universitetets fastansatte lærere for god og inspirerende

undervisning.

Årets underviser får tildelt en særligt dekoreret porcelænsugle

og et beløb på 25.000 kroner. Prisen bliver overrakt ved Køben-

havns Universitets årsfest der i år afholdes den 16. november.

Tanken bag ‘Årets Harald’ er at understrege at undervisning bør

have samme status på universitetet som forskning.

Årets Harald blev uddelt første gang ved årsfesten i 1988 hvor

Bjørn Holstein modtog prisen. Siden har Graham Caie (1989), Jens

Martin Knudsen (1990), Hans Keiding (1991), Erik Aschengreen

(1992), Elisabeth Bock (1993), Uffe Hansen (1994), Peter Rossel

(1995), Finn Bojsen-Møller (1996), Jonathan Schwartz (1997),

Henning Bech (1998), John Pedersen (1999), Bodil Ejrnæs (2000),

Jan Philip Solovej (2001), Yoichi Nagashima (2002), Angel Alzaga

(2003), Hans Bonde (2004) og Una Canger (2005) modtaget pri-

sen.

Alle ansatte og studerende ved universitetet inviteres til at ind-

sende motiverede navneforslag til årets underviser til rektoratet.

Motiveringen skal være kortfattet og må ikke fylde mere end en

A4-side. Forslag indsendes til Kommunikationsafdelingen, Nørre-

gade 10, Postboks 2177, 1017 København K i en lukket kuvert,

mærket ‘Årets Harald’, inden fredag den 29. september 2006. Al-

le forslag behandles med fuld diskretion.

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

BOLIGER TIL NYE STUDERENDE I
KØBENHAVN

www.kk.dk

Skal du starte ny uddannelse i hoved-
staden efter sommerferien? Og mang-
ler du et sted at bo? 

Så har du gode muligheder, hvis du
søger kollegieværelser og ungdomsbo-
liger bredt i hele hovedstadsområdet.

Du vil hurtigere end ellers kunne få til-
budt et kollegieværelse eller ungdoms-
bolig i København, hvis du har studie-
start 2006 og et akut boligbehov.

Læs mere om dine boligmuligheder på
Københavns Kommunes hjemmeside
www.kk.dk.

Velkommen til hovedstaden!

Ritt Bjerregaard
Overborgmester



MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET

Un i v e r s i t e t s av i s e n  11  . 2 0 0 6 35

Ø. Indstillingen kan købes ved

skriftlig henvendelse til fakul-

tetssekretariatet.  

Humaniora

Arup. En biografi om den radi-

kale historiker Erik Arup, hans

tid og miljø

Doktorand: Cand.mag. Thyge

Svenstrup.

Tid: 6/10-06, kl. 13.00.

Sted: Det ny KUA, Aud. 23.0.50.

Officielle opponenter: Prof., dr.

Peter Aronsson, Linköpings

Universitet og lektor, dr.phil.

Esben Albrectsen, Institut for

Historie, KU.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til dekanen el. den

der leder forsvaret.

Afhandlingen: Udgives på Mu-

seum Tusculanums Forlag og

kan købes fra 6/9. Bedømmel-

sesudvalgets indstilling kan

Afhandlingen: Fås hos forfatte-

ren, e-mail:

christian.bonde@rh.hosp.dk.  

Assessment of the effect of two

different treatment strategies

on the morbidity caused by

Schistosoma haematobium in-

fections among school aged

children in the Niger River Ba-

sin, Mali

Kandidat: Moussa Sacko.

Tid: 15/9-06, kl. 13.00.

Sted: Institute for Health Re-

search and Development,

DBL, Jægersborg Allé 1D.

Måling af Nitrogen Oxid (NO) i

Udåndingsluft hos Småbørn

Kandidat: Peter Fleng Daniel.

Tid: 15/9-06, kl. 14.00.

Sted: Hvidovre Hospital, Audito-

rium 3-4.

Afhandlingen: Fås hos forfatte-

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

fås ved henvendelse til Kom-

pendieudsalget Humaniora,

tlf. 3532 9161.

Ph.d.-forsvar

Sundhedsvidenskab

Human parvovirus B19 

erythrovirus, methods 

established for virological 

and diagnostic aspects

Kandidat: Karen Marie Carlsen.  

Tid: 1/9-06, kl. 15.00.

Sted: Panum Instituttet, Lunds-

gaard Auditoriet.

Breast reconstruction using

autologous tissue, Breast 

reconstruction using autolo-

gous tissue, current status 

and perspektives

Kandidat: Christian Bonde.  

Tid: 8/9-06, kl. 14.00.

Sted: Rigshospitalet, Teilum A. 

Clinical and instrumental quan-

tification of atopic eczema

Kandidat: Elisabeth Ammitzbøll

Holm.  

Tid: 20/9-06, kl. 14.00.

Sted: Roskilde Amts Sygehus,

Foredragssalen.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse på e-mail: rselho@ra.dk.  

Identification of protein bio-

markers for colorectal cancer

Kandidat: Jakob Christian Al-

brethsen.

Tid: 20/9-06, kl. 15.00.

Sted: Panum Instituttet, Store

mødesal.

Afhandlingen: Fås hos forfatte-

ren, e-mail: jakalb01@

glostruphosp.kbhamt.dk.  

Cell adhension in fibroblast

growth factor (FGRF) receptor

activation meiated by the

neuron cell adhension molecule

(NCAM). The committee’s 

evaluation is as follows

Kandidat: Shizhong Li.  

Tid: 28/9-06, kl. 14.00.

Sted: Teilum Bygningen, Audito-

rium B.

Afhandlingen: Fås hos forfatte-

ren, e-mail: li@plab.ku.dk. 

Coronary artery bypass grafting

with and without extracorpore-

al circulation – A randomised

trial with focus on cognitive

function and health-related

quality of life

Kandidat: Birte Østergaard 

Jensen.  

Tid: 3/10-06, kl. 14.00.

Sted: Rigshospitalet, Frederik V´s

Vej, Teilum B.

Afhandlingen: Fås hos forfatte-

ren, e-mail: Birtej@rh.dk.  

Humaniora

Boligen mellem natvægterstat

og velfærdsstat:

Bygge- og boligpolitik i tre dan-

ske bysamfund, 1850-1930

Kandidat: Henning Bro.

Tid: 22/9-06, kl. 13.00. 

Sted: Det ny KUA, lok. 23.0.50.

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn og hjemlån i Det Kgl.

Biblioteks information på

KUA og på Det Kgl. Biblioteks

læsesal Øst, Diamanten samt

på Institut for Historie.

Idiomatizität – Ikonizität – Arbi-

trarität. Beitrag zu einer funk-

tionalistischen Theorie der 

Idiomäquivalenz

Kandidat: Ken Farø.

Tid: 29/9-06, kl. 13.00. 

Sted: Det ny KUA, lok. 23.0.49.

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn og hjemlån i Det Kgl.

Biblioteks information på

KUA og på Det Kgl. Biblioteks

læsesal Øst primo, Diamanten

samt på Institut for Engelsk,

Germansk og Romansk.

Nye tider og flere muligheder på 
Københavns Universitets-bibliotek 

Fra den 1. september vil studerende

og ansatte ved Københavns Universi-

tet opleve væsentlige serviceforbe-

dringer fra Københavns Universitets-

bibliotek, KUB 

• Alle bibliotekets afdelinger udvider

deres åbningstid både morgen og

aften. 

• Fremover vil det også være muligt

for specialestuderende at reservere

en læseplads. I første omgang frem

til den 1. februar 2007. Til hver spe-

cialelæseplads vil der høre et aflå-

seligt skab. I tilfælde af stor efter-

spørgsel vil der blive etableret en

venteliste. 

• Som noget helt nyt vil det også væ-

re tilladt at medbringe drikkevarer

og tørre fødevarer på læsesalen li-

ge som det vil blive tilladt at holde

lydløse mobiltelefoner tændt, så

man kan sende og modtage sms. 

Disse serviceforbedringer der er af-

talt med Studenterrådet på Køben-

havns Universitet, er første etape i en

række tiltag der skal forbedre forhol-

dene for de studerende og ansatte

ved Københavns Universitet. 

Nye åbningstider på 

Københavns Universitetsbibliotek: 

Slotsholmen /Læsesal Nord og Øst 

Mandag-fredag: 9-21 

Lørdag: 9-16 

24 specialelæsepladser på Læsesal Nord kan reserveres 

Forskerlæsesal Vest på Slotsholmen 

Mandag-fredag: 9-21 

Lørdag: 9-17 

KUB City, Fiolstræde 

Mandag-fredag: 9-19 

11 specialelæsepladser kan reserveres

KUB Syd, Njalsgade 

Mandag-fredag: 9-19. 

Pt. ingen specialelæsepladser, men når det nye Universitetsbi-

bliotek på Amager åbner i efteråret 2008, vil et antal speciale-

læsepladser være til rådighed. 

KUB Nord, Nørre Allé 

Mandag-fredag: 8-19 

10 specialelæsepladser kan reserveres 

Der er frit valg af specialelæsepladser da de er uafhængige af

fakultetstilknytning. Tilmelding kan ske på reservationslinket

www.kb.dk/specialelaeseplads. For at få en specialelæseplads er

det en forudsætning at du kan forevise gyldigt KU-årskort og er

låner på Københavns Universitetsbibliotek.

Har sociolingvistikken (brug for) en 
psykologi? – om forholdet mellem sprog-
psykologi og sociolingvistik
Foredrag af prof. i dansk sprog, Frans Gregersen, Institut for

Nordiske Studier og Sprogvidenskab, KU. Entré: 10 kr.

Tid: 26/9 kl. 16.15

Sted: Det ny KUA, lok. 24.2.07

Arr.: Fagligt Forum for Sprogpsykologi, fagligtforum@gmail.com

København – Vestnordens hovedstad
Konference om Vestnordens historie der er den femte i rækken i

forbindelse med udarbejdelsen af et fælles historieværk om Vest-

norden. Der medvirker forskere fra Grønland, Island, Færøerne,

Norge og Danmark. Alle interesserede er velkomne. Tilmelding 

senest 13/9 på www.eskimologi.ku.dk

Tid: 27/9 kl. 9.30-16.30

Sted: Nordatlantens Brygge, Strandgade 91

Arr.: Det vestnordiske historienetværk, VNH og Afdeling for Eski-

mologi og Arktiske Studier, KU

EU-konference – forfatning uden 
forfatningstraktat
Mød og debatter med forskere og eksperter fra Jura og Statskund-

skab. Gratis adgang, men tilmelding nødvendig til

Inge.qviste@jur.ku.dk senest den 21/9

Tid: 28/9 kl. 9.30-17.00

Sted: Institut for Statskundskab, CSS, Øster Farimagsgade 5B, 

lok.  4.2.26, Frokoststuen

Arr.: Institut for Statskundskab og Det Juridiske Fakultet

Rettens former – en rejse i tid og rum
Afskedsforelæsning af Inga Floto. Afskedsreception i Finderup

Lade fra kl. 15.00

Tid: 29/9 kl. 14.00-15.00

Sted: KUA, lok. 15.1.30A

Arr.: SAXO-instituttet, Afdeling for Historie

Call for papers: Contested Categories
This research workshop will explore how the recent biosciences

challenge formerly stable categories of nature and culture by 

various hybrids, cyborgs and boundary objects. We welcome theo-

retical, methodological and empirical contributions from all disci-

plines. Abstracts should be sent 15th September to Susanne Bauer, 

susanne.bauer@mm.ku.dk and Hanne Jessen, hj@mm.ku.dk

Tid: 14-17/1-07

Sted: Medical Museion, University of Copenhagen

Arr.: Medical Museion, www.lse.ac.uk/collections/plssg/

copenhagen.htm

Naturvidenskab

Carbon dioxide exchange in 

the High Arctic – examples from

terrestrial ecosystems

Kandidat: Christel Louise Grøn-

dahl, COGCI.

Tid: 8/9-06, kl. 13.15.

Sted Geografisk Institut, Øster

Voldgade 10, 2.sal, Aud.1.

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn på Geografisk Insti-

tut.

Greenland and North Atlantic

climatic conditions during the

Holocene – as seen in high reso-

lution stable isotope data from

Greenland ice cores

Kandidat: Bo Møllesøe Vinther. 

Tid: 15/9-06, kl. 14.15.

Sted: NBI, Rockefeller Komplek-

set, Juliane Maries Vej 30, 

Auditoriet.

Afhandlingen: Fås på www.nbi.

ku.dk/page119022.htm.

Agricultural landscape under

change – new farm owners,

new motives, new practices

Kandidat: Cand.scient. Søren

Præstholm.

Tid: 22/9-06, kl. 13.15.

Sted: Geografisk Institut, 2. sal,

Aud. 1.
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Bedst klædte hold
Mens de fleste af KU’s løbere
har holdt sig til den diskrete
sorte universitets-t-shirt, er
Team AEM sprunget ud i lyse-
grønne regnslag beklædt med
kanyler og holdnavn.

Afdeling for Eksperimentel
Medicins dyrepassere synes
vejret kaldte på lidt kreativitet,
så Katja Serena snuppede et

par vandskyende operations-
lagner og satte kanyler på.

»Der er medicin i hvis nogen
skulle blive syge,« fortæller Ti-
ne og peger på paprødvinen.
Dyrepasserne fra Sundhedsvi-
denskab har følgeskab af to fir-
benede løbere. Balou og Duty
slænger sig under bænkene li-
geledes klædt i hospitalsgrøn-

ne regnklæder. Duty løb også
sine fem kilometer på vegne af
forsøgsdyrene under sloganet:
Løb for livet.

Top tre
Ved redaktionens slutning var
det KU Xlab 1 fra Medicinsk
Fysiologisk Institut der så ud
til at blive universitetets bedst

500 KU-ansatte kæmpede sig vej igennem mudder
og regn under årets firmastafet i Fælledparken

om at holde balancen i mud-
deret,« fortæller hun.

Center for Kvanteoptik som
Hanna Krauter kommer fra,
stiller med to hold der internt
dyster om at være blandt de
bedste på Niels Bohr Institutet.
Også i år ser det ud til at blive
et tæt løb. De to kvanteoptiske
løbere kommer samtidig rundt
i svinget.

Af Lise K. Lauridsen

Den gule og røde stafet
ligger klar på bordet.
Holdet Samfundshjæl-

perne er ved at sætte numre på
trøjerne før skuddet går til
årets firmastafet i Fælledpar-
ken. Det er den 29. august, og
regnen siler ned uden for blok
36 hvor Københavns Universi-
tets knap 500 løbere så småt er
ved at gøre klar til de fem
gange fem kilometer stafet.

Samfundshjælperne skutter
sig bagest i det bolsjestribede
telt. Holdet består af folk fra
fakultetsgangen på Samfunds-
videnskab. Og dekanen løber
selvfølgelig først.

»Hvis jeg ikke havde meldt
mig til at løbe, var jeg aldrig
kommet ud at løbe om morge-
nen i løbet af sommeren,« for-
tæller dekan Troels Østergaard
Sørensen mens han kigger på
uret. Starten går om et kvar-
ters tid, så det er med at kom-
me op i startbåsene og varme
op. Mai fra Samfundshjælper-
ne kigger bekymret ud på den
allerede godt mudrede grøn-
svær: »Det her bliver det rene
mudderbad.«

På glatbane
Og mudderet sprøjter allerede
da det første kuld løbere kom-
mer i mål et kvarters tid sene-
re. Ph.d.-studerende Hanna
Krauter fra Niels Bohr Institu-
tet er kommet i mål på 25 mi-
nutter. Det sorte hår er vådt,
og kinderne blusser mens hun
skifter til varmt og tørt tøj.

»Det gik godt nok, men der
var ikke noget med at sprinte
til sidst. Det handlede mere

placerede kvintet. I kategorien
tre mænd og to kvinder opnåe-
de de en flot 6. plads med ti-
den 1.53.27 tæt forfulgt af In-
stitut for Idræts hold IFI4 der
blev nummer ni i samme kate-
gori. 

Tredje hurtigste hold blev
Nano-Lab 2 fra Niels Bohr In-
stitutet der med fem mænd på
holdet dog kun opnåede en
plads som nummer 61 i deres
kategori. 

Læs om mere årets resultater på
www.sparta.dk.

likl@adm.ku.dk
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TELTHOLDET – I KU-teltet

der lå 600 meter før mål, kunne

kollegerne heppe på de løbende

og få sig en bid mad i ly for reg-

nen.

KLAR-PARAT-START –
Årets firmastafet – DHL-løbet –

er skudt i gang.

DEKANLØB – Troels Østergaard Sørensen der er ny dekan på

Samfundsvidenskab, gør klar til de fem kilometer stafet.


