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Religion breder sig i det offent-
lige rum og kræver ikke-troen-
des tavse respekt. Og det selv
om den er kilde til vold og
undertrykkelse verden over. 
Forskere slår til lyd for gen-
indførelse af gudløsheden
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DFU og KVL får nye navne
F U S I O N  –  Sammenlægningen af Københavns Universitet med Danmarks Farma-
ceutiske Universitet (DFU) og Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KVL) bety-
der at de to sidste bliver fakulteter under KU. Det er nu officielt at DFU kommer til
at hedde Det Farmaceutiske Fakultet (Faculty of Pharmaceutical Sciences), og KVL
kommer til at hedde Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedi-
cin og Naturressourcer (Faculty of Life Science).
www.ku.dk

Bergmanlegat til
soapstjerne
P R I S  – »Trine Dyrholm har i snart
mange år lyst op i dansk film, tv og te-
ater,« indledte medlem af udvælgelses-
komiteen lektor mag.art. Peter Sche-
pelern sin tale til dette års modtager af
Ingmar Bergmans rejselegat på 50.000
kr. ved en intim reception på Køben-
havns Universitet. Som begrundelse
for sit valg fremhævede komiteen Tri-
ne Dyrholms rivende kunstneriske ud-
vikling i de senere år med den ene
stærke præstation efter den anden i
film som ‘Forbrydelser’, ‘Fluerne på
væggen’ og det eminente kammerspil
‘En soap’. 
»Trine Dyrholm begyndte karrieren med at danse i popmediernes måneskin,
nu er hun en stjerne i den danske film,« opsummerede Peter Schepelern hen-
des hidtidige karriere. Legatmodtageren fortalte i takketalen at Bergman har
spillet en stor rolle i hendes liv hvor især en teatertur til Stockholm havde hjul-
pet hende til at genfinde inspirationen til skuespillet og færdiggøre sin uddan-
nelse på Statens Teaterskole. 
»Legatet kommer på et meget belejligt tidspunkt i min karriere da jeg ikke ar-
bejder hele tiden, men også bruger tid på at fylde lidt inspiration på batterier-
ne,« forklarede Trine Dyrholm der havde en masse destinationer i tankerne,
men endnu ikke et endeligt. Baggrunden for rejselegatet er at Ingmar Berg-
man i 1989 kvitterede for modtagelsen af Sonningprisen ved at returnere den
til Københavns Universitet som grundlag for et rejselegat til støtte for danske
teater- og filmfolk. 
Jeko@adm.ku.dk

Ringsted-projektet vinder EU-pris
K R I M I NO L O G I  – Det danske præventive undersøgelsesprojekt om unges
brug af alkohol og stoffer – kaldet Ringsted-projektet – vandt den 27. novem-
ber den internationale European Crime Prevention Award ved en international
konference i Finland. Ringsted-projektet, som professor Flemming Balvig fra
Københavns Universitet har stået i spidsen for, blev igangsat i 2001 og løb
frem til 2005. Juryens begrundelse for at tildele Danmark prisen er at Ring-
stedprojektet er et meget afgørende projekt om børn og unges brug af alkohol
og stoffer og de kriminelle farer der er ved ar engagere sig i miljøer omkring
alkohol, narkotika og tobak. Det har givet en bred dokumentation af skades-
virkninger blandt de unge selv, og projektet har også haft positive effekter.
Prisen på 20.000 Euro (150.000 kroner) tildeles projektet der har kostet om-
kring fire millioner kroner og blev til i samarbejde med Det Kriminalpræventi-
ve Råd, Ringsted Kommune og Ringsted Politi.
Læs mere på www.dkr.dk.

Ministre enige om svenskerproblem
M E D I C I N  –  Videnskabsminister Helge Sander mødtes i slutningen af no-
vember med sin svenske kollega Lars Leijonborg for at drøfte sagen om det
store optag af svenske studerende ved danske universiteter. Mødet der foregik
på dansk jord, var arrangeret af Helge Sander efter det er kommet frem at an-
delen af svenske studerende på de danske medicinstudier siden år 2000 er ste-
get fra 12 procent til 26 procent af det samlede optag. I reelle studiepladser
svarer det til at 314 ud af de 1.173 nye pladser på medicinstudiet er tildelt
svenske ansøgere. Begge ministre blev enige om at den nuværende praksis ik-
ke kan fortsætte, og derfor vil der fra begge sider af sundet blive søsat konkre-
te initiativer til at løse problemerne som man allerede vil resultater af ved
næste studieoptag. På dansk side er der allerede nedsat to arbejdsgrupper der
dels skal komme med forslag til hvordan man løser problemet med at en stor
andel af danske studiepladser optages af udenlandske studerende, og dels
komme med forslag til hvordan man kan justere de danske bonusordninger så
de virker neutrale i forhold til udenlandske studerende. Anbefalingerne ven-
tes at blive fremlagt inden årets udgang, og de to ministre har aftalt at holde
tæt kontakt i de kommende måneder mens de nye initiativer sættes i gang.
Læs mere på www.videnskabsministeriet.dk.

Humaniora får 45,5 millioner
FO R S K N I NG  – Der er penge på vej til den humanistiske forskning på Køben-
havns Universitet. Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation har offentlig-
gjort sin uddeling af 2006-midlerne. Københavns Universitet har i alt modtaget li-
ge godt 52 millioner af puljen på i alt 100 millioner kroner. De 45,5 millioner kro-
ner er gået til ph.d.-stipendier, forskere og nye forskningsprojekter på Det Huma-
nistiske Fakultet. Den største tildeling på syv millioner kroner går til det nye Cen-
ter for Studier af Lighed og Multikulturalisme på Institut for Medier, Erkendelse
og Formidling under ledelse af lektor Nils Holtug og lektor Kasper Lippert-Ras-
mussen.
Se mere på www.forsk.dk.

Trods kritiske mislyde mod tidsånden er der ingen
mærkbar modstand mod fusionsprocessen, 
fremgik det af velbesøgt konference hvor Ralf 
Hemmingsen viste skjulte talenter for at dirigere,
men afviste at spille julemand

Kunsten 
at dirigere
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Af Richard Bisgaard

Er rektor Ralf Hemmingsen
lige så god til at lede en
stor virksomhed som til at

dirigere et lille ensemble af
korsangere, er der alle mulig-
heder for at fusionsprocessen
med KVL og DFU ender i lutter
harmoni.

Den påstand vil de fleste af
de over 200 deltagerne i
Hovedsamarbejdsudvalgets
konference om fusioner tors-
dag 30. november i Geocen-
trets festsal kunne skrive
under på efter at have oplevet
hvordan rektor Ralf Hemming-
sen og prorektor Lykke Friis
hver især klarede sig i rollen
som kordirigenter.

Meningen var vist ellers at
vi alle bare skulle have haft et
billigt grin over at se topledere
optræde på slap line. I alt fald
havde oplægsholder Peter
Hanke, musikalsk dirigent og
forsker ved Center for Kunst
og Lederskab, et svedent smil
på læberne da han som afslut-
ning på sit oplæg om »Fusion
og kompleksitet – musikudø-
velse som rollemodel for le-
delse og samarbejde i fremti-
dens KU« efterspurgte et par
frivillige til at demonstrere
hvordan man som dirigent

kunne overføre sin vilje til de
ni professionelle sangere fra
hans kor Voces Copenhagen
som sad spredt blandt delta-
gerne i salen.

Først måtte Lykke Friis op at
stå foran deltagerne og vifte
med armene mens korsanger-
ne med deres stemmer fulgte
hendes mindste vink; op og
ned, ud og til siden, laaang-
somt frem og så hurtigt tilba-
ge. 

Lykke Friis’ egen vurdering
af indsatsen var at det næste
gang nok ville være en fordel
hvis hun lærte melodien at
kende først. Og ja, det ville
måske nok gøre fremførelsen
mere jævn, medgav Peter Han-
ke. 

»Men lige så afgørende er
det at dirigenten hele tiden be-
varer øjenkontakten med
sangerne og sender entydige
signaler med sine kropslige be-
vægelser. Koret retter sig fuld-
stændig efter dirigenten, men
må vide hvad dirigenten gør
og hvor hun vil hen,« pointere-
de Peter Hanke.

Det havde Ralf Hemming-
sen tydeligvis skrevet sig bag
øret da det blev hans tur til at
melde sig som frivillig – for så-
dan er fusioner jo – for passio-
neret at overføre sin energi til

korsangerne mens de sang
‘Brich an, O schönes Morgen-
licht’, en koral fra Bachs Jule-
oratorium. 

Overlægen hævede armene,
nikkede kort med hovedet og
straks satte sangerne i gang
som var de en stemme der blev
ført frem af rolige håndbevæ-
gelser til sidste verselinje der
blev afsluttet med en abrupt
cirkelbevægelse med hænder-
ne som øjeblikkelig stoppede
sangerne og fik lyden til et
kort øjeblik at stå helt stille i
salen.

Havde det ikke været for Pe-
ter Hankes åbenlyse forbav-
selse, ville man have troet at
der var tale om aftalt spil eller
dårligt spin fra Kommunika-
tionsafdelingen.

»Det må jeg sige. Her var et
sjældent eksempel på hvordan
den ideelle ledertype opgiver
sin strategiske retorik til fordel
for en kropslig troværdighed,«
sagde Peter Hanke og lød som
en der mente det.

Individualistisk 
konkurrencekultur 
At dømme ud fra reaktionerne
på det flyvske oplæg om »Jeg-
automaten, tidsånden og dens
uvæsen« som forfatter og for-
henværende lektor i teologi på
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For egen regning
Medarbejderne på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Køben-
havns Universitet vil nu blive instrueret i tydeliggøre hvornår de udtrykker
forskningsbaserede eller personlige holdninger om islam, fremmede kulturer
og terror. Leder Ingolf Thuesen fra Carsten Niebuhr Instituttet har iværksat
selvransagelsen for at hindre at islamforskningen fremstår som producent af
ensidige holdninger som gør det svært at tiltrække ressourcer til den fremtidi-
ge forskning. Derfor skal forskerne fremover gøre det helt klart hvornår de gi-
ver udtryk for deres personlige holdninger i sprængfarlige sager.
Weekendavisen den 1. december 2006

Julebonus fra alle os til alle jer
På redaktionen glæder vi os til at give jer læsere en julegave - så-
vel den gode gamle garde som vores 7.000 nye kollegaer på de to
fusionsfakulteter. Fra 1. februar bliver Universitetsavisen igen
postomdelt til alle ansatte og studerende efter tre magre år med
stakomdeling. Det bliver fedt. Vi ønsker alle KU-borgere en lun
jul og et lykkeligt nytår, og vi glæder os til at høre fra jer i 2007.

Læs Maltes julespalte på bagsiden for akademiske slang- og slanke-
tips.

Københavns Universitet Jør-
gen I. Jensen holdt om formid-
dagen, har mange ansatte da
også efterhånden fået nok af
strategisk retorik fyldt med
markedsorienterede buzz-
words om globalisering og eli-
te.

I alt fald var der bred tilslut-
ning til lektorens kritik af nuti-
dens ‘biografistiske kultur’
hvor det vigtigste er hvad vi
hver især kan sige om os selv
under overskriften ‘Mig og mi-
ne behov’.

Den afspejles fx i den særli-
ge coachingkultur hvor livet
opfattes som en stor fight. Der
tales om cv-mennesket, kom-
petencemennesket, det selvud-
viklende menneske, det be-
vidstgjorte menneske, eliten
og faren for at halte bagefter. 

»Man kan næsten ikke få lov
at passe sit arbejde længere for
alle de ting man skal leve op

til. I stedet kan man få lov til at
passe sig selv. Men hvis vi ikke
længere tør tro på hinanden,
forsvinder også grundlaget for
store organisationer,« sagde
Jørgen I. Jensen og advarede
mod tendensen til at ville eva-
luere alle former for aktivitet
ud fra samme skabelon, hvad
enten det drejer sig om vugge-
stuer, skoler, universiteter el-
ler alderdomshjem. 

»At kunne opstille detaljere-
de kontrol– og evaluerings-
systemer er efterhånden blevet
vigtigere end virksomheden
selv,« konstaterede teologen til
stor applaus fra salen.

Mislyde i melodien
Hermed var tonen lagt for
resten af dagen, og det i en så-
dan grad at Ralf Hemmingsen
i sit oplæg med den sexede ti-
tel ‘Personalepolitik og Orga-
nisation’ næsten ikke turde

nævne ordet ‘coaching’ som et
af de midler ledelsen vil tage i
brug for at få flere unge
kvinder til at søge job som for-
sker for at komme den skæve
kønssammensætning i mange
fag til livs.

På samme måde måtte Lyk-
ke Friis krybe til korset og give
SU-medlem Hanne Munch 
fra Psykologi ret i at termino-
logien måske ikke var så hel-
dig når hun i sit oplæg om
»Udfordringer for universitetet
i en globaliseret verden« skel-
nede mellem ‘erhvervslivet’ og
‘omverdenen’ – som om indu-
strien ikke er en del af sam-
fundet. 

»Der er meget lidt plads til
det kritiske universitet i ledel-
sens oplæg til strategi,« mente
Hanne Munch og blev støttet
af fællestillidsmand på KUA
Henrik Prebensen der havde
fundet flere eksempler på

‘tidsånden og dens uvæsen’ i
strategipapiret (se også Syns-
punkt på debatsiderne). 

AC-fællestillidsmand Leif
Søndergaard var bekymret for
forskningsfriheden der i den
nye universitetslov defineres
som institutledernes frihed til
at disponere over de ansatte
forskeres tid. 

»Jeg vil gerne kunne sige til
mine udenlandske kolleger at
nok er lønnen lav, men til gen-
gæld har vi fuld forskningsfri-
hed,« sagde han blandt andet.

Ralf Hemmingsen berolige-
de kritikerne med at KU står
for grundforskning med stort
G – og at den hviler på forsker-
nes frihed til at søge sandhe-
den. 

»Selvfølgelig er der en mar-
gen for løbende prioriteringer,
men vi har netop ansat akade-
miske institutledere for at sik-
re grundforskningen de bedste

vilkår,« sagde han blandt an-
det.

Rationalisering og for-
svundne TAP’er
Sværere var det at forklare
hvorfor TAP-gruppen på 5.000
personer helt var forsvundet
fra den overhead der viste
hvor stort det fusionerede KU
bliver.

»Det er skam en fejl«, beroli-
gede rektor og afviste bestemt
Lisbeth Haugaards og Ingrid
Kryhlmands ironiske antyd-
ninger af at der måske allerede
var taget højde for den ratio-
naliseringsgevinst på fire pro-
cent om året der er indregnet i
fusionsbudgettet.

»Nok regner vi med en ram-
mebesparelse på 12 procent
over tre år, men det skyldes
altså stordriftsfordele som ik-
ke reducerer stillinger,« sagde
rektor uden at afvise at stil-
lingsmassen måske vil blive re-
duceret hen ad vejen.

»Men det vil i så fald ske ved
nedlæggelse af stillinger og ik-
ke gennem fyringer,« under-
stregede han og henviste til
garantierne i Virksomheds-
overdragelsesloven der sikrer
ansatte mod fyringer i forbin-
delse med fusioner, men ikke
nye opgaver.

Det tillod næstformand i

HSU Poul Erik Krogshave at
opfatte som et tilsagn om fast
beskæftigelse de næste to år.
Han havde dog også håbet på
at ledelsen i stedet for at spare
fire procent, ville have brugt
rationaliseringsgevinsten til at
give de ansatte en velfortjent
lønforbedring.

»Der er jo andre universi-
tetsansatte der har fået deres
løn forhøjet med beløb der
langt overstiger fire procent,«
sagde han med slet skjult hen-
visning til at dekaner og rekto-
rer har scoret lønstigninger på
over 50 procent med rektor
helt i front med en årsløn på
1,8 millioner kroner.

Ralf Hemmingsen erkendte
at nogle grupper på universite-
tet lønmæssigt halter bagefter
udviklingen på det private ar-
bejdsmarked, men at det nok
er for stor en mundfuld at for-
bedre lønniveauet for alle på
en gang. I stedet må de ansatte
indstille sig på større lønspred-
ning, lød budskabet. Og ideen
om at bruge rationaliserings-
gevinsten på fire procent til en
generel lønfest kan man godt
glemme alt om.

»Det lyder besnærende, men
der er altså ikke juleaften end-
nu,« bekendtgjorde rektor. 

rjb@adm.ku.dk

JULEMAND ELLER HULEMAND – Rektor

Ralf Hemmingsen kan også det der med at dirigere

en forsamling fra gulvet uden manuskript. Her afvi-

ser han at et forslag om at bruge rationaliserings-

gevinsten på fire procent fra fusionen til julegaver

til de ansatte.
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TALGYMNASTIK

Af Lise K. Lauridsen

Nye studerende på Hu-
maniora skal i 2007 sø-
ge ind på fem optagel-

sesområder. Det skal give stør-
re fleksibilitet for de studeren-
de fordi de får mulighed for at
skifte studie inden for optagel-
sesområdet. 

De fem nye optagelsesområ-
der er derfor skabt ud fra en
gennemgang af sidste års op-
tag. Med de nye optagelsesom-
råder får de studerende mulig-
hed for at skifte fag helt indtil
30. september 2007. Dekanen
håber på at det kan være med
til at højne undervisningens
kvalitet.

»Hvis vi skal fremme god
universitetspædagogik, så skal
det være muligt for de stude-
rende at stemme med fødder-
ne og skifte studie hvis de ikke
er tilfredse med undervisning-
en. Med det nye optag vil de
studerende få nemmere ved at
skifte studium inden for det
samme optagelsesområde, og
dermed vil studieskift ikke bli-
ve registreret som frafald, som
det gør i dag,« forklarer dekan
på Humaniora, Kirsten Ref-
sing.

For de studerende er det
svært at se at den finte skulle
forbedre undervisningen.

»Det lyder dejligt populis-
tisk, men på alle fag løber du
altså ind i både gode og des-
værre også dårlige undervise-
re, så jeg tvivler på at det vil
have den store effekt på
undervisningskvalitet og stu-
dieskift,« siger historiestude-
rende Vibe Skytte der er for-
mand for HUMrådet.

Svært at styre optag
For godt ti år siden optog Hu-
maniora studerende via en lig-
nende metode. Systemet blev
dengang afskaffet på grund af
store problemer med at kon-
trollere volumen på studierne.
Et år var der alt for mange stu-
derende, og det næste ikke
nok, forklarer lederen af Den
Koordinerede Tilmelding An-
ker Hoch.

De studerende er også ner-
vøse for hvordan det nye opta-
gelsessystem vil påvirke studi-
erne næste år.

»Det bliver helt klart de nye
sammenlagte studienævn der
kommer til at sidde med et
planlægningsproblem hvor de
skal til at sjusse sig til optaget
og lave sidste øjebliks æn-
dringer i efterårets undervis-
ningsplaner, så jeg tror der bli-
ver kaos ved næste års studie-
start,« siger Vibe Skytte der
har svært ved at se den saglige

begrundelse bag det nye optag
udover at det vil pynte på fra-
faldsstatistikken.

Kirsten Refsing tager de be-
kymrede meldinger med
sindsro. Hun mener ikke at det
nye optagelsessystem vil få de
store konsekvenser.

»Der kan være fag som får
flere studerende end de havde
regnet med eller færre, men så
vil vi selvfølgelig stå klar med
ekstra midler til deltidslærere.
Vi vil vide den 28. juli hvor
mange studerende der har
meldt sig til fagene, så der er
tid til at få tingene i orden
inden studiestart. Vi har prø-
vet at skrue det sammen så vi
ikke får ubehagelige overrask-
elser,« siger dekanen.

Arbejdsløshed 
ind i optaget
Et andet formål med de nye
optagelsesområder er at imø-
dekomme politikernes ønske
om at regulere optaget på Hu-
maniora i forhold til arbejds-
løsheden inden for de pågæl-
dende fag.

Således har optagelsesom-
råde 3 der består af de små
fremmedsprogsfag med lav ar-
bejdsløshed, fået øget deres
kapacitet en smule, mens flere
af de meget populære fag som
Film- og medievidenskab,

Kunsthistorie og Retorik med
højere arbejdsløshed kan ende
med at få lidt færre studeren-
de næste år.

På længere sigt skal optagel-
sesområderne også være første
skridt på vejen til at rydde op i
de mange bacheloruddan-
nelser. Og det skaber en del
bekymring både blandt de stu-
derende og ansatte over risiko-
en for lukning af fag og forfla-
digelse af uddannelserne. 

Dekanen forsikrer dog at det
på ingen måde er hensigten:
»Vi er ikke ude på at fjerne fag
eller lave det hele om til en hu-
manistisk basisuddannelse. Vi
skal have vores egen profil på
Humaniora på KU, og der skal
være mange valgmuligheder.
Men vi vil gerne have en større
fleksibilitet, så den studerende
får bedre mulighed for at teg-
ne sin egen vidensprofil. Det
her er et lille skridt i den ret-
ning,« siger Kirsten Refsing.

Derudover overvejer deka-
nen også at hæve bundgræn-
sen for hvilke studerende der
kan komme ind på Humanio-
ra, men en sådan adgangsbe-
grænsning skal meldes ud to
år før den bliver indført. 

Optagelsesområderne skal i
nærmeste fremtid godkendes
af Videnskabsministeriet.

likl@adm.ku.dk

Nyt optag 
på Humaniora

Fra næste år skal nye 
studerende søge ind på
fem optagelsesområder i
stedet for direkte på 
fagene. Det vil pynte på
frafaldstatistikken og 
berede vejen for færre og
mere fleksible bachelor-
uddannelser, forklarer
dekanen

Nyt optag på Humaniora

De nye optagelsesområder er gældende fra og med optag

2007.  Antallet af studiepladser er i alt 1600 i kvote 1. I 2006

optog Humaniora godt 2000 studerende, heraf blev godt 400

optaget i kvote 2.

Optagne kan skifte studieretning inden for det samme opta-

gelsesområde frem til 1. oktober 2007. På uddannelser med

optagelse hvert 2. år er der nu optag hvert år. 

To fag har fået deres egne optagelsesområder. På Musikviden-

skab skal nye studerende bestå en optagelsesprøve og kan

derfor ikke optages i et område. Desuden har Film- og Medi-

evidenskab som et af de mest søgte fag fået sit eget optagel-

sesområde.

Område 1 (810 pladser)

Dansk, Engelsk, Europæisk Etnologi, Forhistorisk Arkæologi,

Historie, Japansk/Østasienstudier, Kinesisk/Østasienstudier,

Klassisk Arkæologi, Assyriologi, Nærorientalsk Arkæologi,

Ægyptologi, Pædagogik, Religionsvidenskab, Spansk, Sprogvi-

denskab

Område 2 (315 pladser)

Arabisk, Audiologopædi, Filosofi, Kunsthistorie, Litteraturvi-

denskab, Retorik, Teatervidenskab

Område 3(315 pladser)

Balkanstudier/Bulgarsk/Østeuropastudier, Eskimologi, Finsk,

Fransk, Klassisk græsk, Moderne græsk, Hebraisk, Indianske

sprog og kulturer, Indisk/Sydasienstudier, Indoeuropæistik,

Indonesisk/Sydøstasienstudier, Italiensk, Koreansk/Østasienstu-

dier, Latin, Nederlandsk, Persisk/Iransk, Polsk/Østeuropastudier,

Portugisisk, Russisk, Thai/Sydøstasienstudier, Tibetansk/Sydøs-

tasienstudier, Tyrkisk, Tysk

Område 4 (80 pladser)

Film- og medievidenskab

Område 5:(80 pladser)

Musikvidenskab
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Snittet skal op på HUM
»Det er hensigten fra 2009 at indføre et gennemsnit på 7,0 (ny karakterskala = C) i den

adgangsgivende eksamen som et adgangskrav til alle uddannelser på Humaniora. Be-

slutning om indførelse af karakterkrav i forbindelse med optag 2009 skal være truffet

og indberettet til ministeriet inden 15. marts 2007.«

Bilag om de nye optagelsesområder på Humaniora fra 11. oktober 2006.

SHOPPING – De nye studerende på Humaniora skal have bedre

mulighed for at shoppe rundt mellem uddannelserne. Første skridt på

vejen er at indføre et nyt optagelsessystem. Her er der buffet i den

nye HUM-kantine. 
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HUMANIORA

Af Jesper Kock

»Synes du også det er en
jungle derude?«
Der er umiddelbart

ikke megen blød humanisme
over spørgsmålet som møder
besøgende på konsulentvirk-
somheden Sponzoos hjemme-
side. Tonen er kontant og di-
rekte i sit ønske om at hjælpe
sponsorer og sponsorobjekter
til at finde hinanden på en ny
måde.

Sponzoo er blot en af de i alt
ti virksomheder der er kom-
met ud af kurset ‘Medieret
selvfremstilling’ for overbyg-
ningsstuderende på Dansk. 

Kurset handler blandt andet
om strategisk kommunikation,
branding og identitetskon-
struktion, men var ikke annon-
ceret som et egentligt iværk-
sætterkursus. Det var en del af
den skjulte dagsorden som
lektor Mie Femø Nielsen havde
med i ærmet til den første
undervisningsgang. 

»Det kom meget bag på os at
vi skulle lave de ti virksomhe-
der. Folk begyndte at grine
fordi de ikke rigtig troede på
det, men så bundfældede bud-
skabet sig, og folk begyndte at
tænke i ideer,« fortæller Marie
Roloff Clausen som er en af de
otte studerende bag virksom-
heden Sponzoo. 

Mie Femø Nielsen er kendt
for at knytte såkaldte megaca-
ses til undervisningen da det
ifølge hende giver en bedre

faglig refleksion at have arbej-
det så intenst med faget som
case- og gruppearbejde for-
drer. 

»Hver en sten bliver vendt,
og det mærkes til eksamen. Of-
te er selve eksamensopgaven
ret let skrevet for de fleste for-
di de allerede har arbejdet ind-
gående med de faglige pro-
blemstillinger,« forklarer hun.

Svømmeundervisning på
dybt vand
Det Humanistiske Fakultet har
finansieret de 5.000 kroner
som hver virksomhed har fået
stillet til rådighed, og den be-
skedne etableringssum har
tvunget de studerende til at fo-
kusere på den gode ide frem
for det store varelager. 

»Der er ikke nogen der har
fundet på at lave en lille tama-
gotchi eller sådan noget. Alle
firmaerne har noget med kom-
munikation at gøre,« under-
streger Marie Roloff Clausen. 

Desuden er de studerende
blevet opfordret til ikke at stif-
te gæld, og så skal de selvføl-
gelig overholde loven.

Ifølge Mie Femø Nielsen er
empowerment et meget vigtigt
aspekt i hele processen. At
smide de studerende ud på
dybt vand mens man giver
dem svømmeundervisning,
har en utrolig effekt, forklarer
hun:

»De oplever for første gang
at kunne magte meget mere
end de troede muligt. Det gi-

ver dem en stærk bagage, og
bagefter tør de kaste sig ud i
større ting.« 

Katrine Aksfelt-Holm der er
presseansvarlig for Sponzoo,
bakker op om underviserens
filosofi:

»Vi har fundet ud af at man
som humanist sagtens kan bli-
ve iværksætter. Tidligere har vi
måske ikke gjort os klart at vo-
res studie giver os nogle kon-
krete kompetencer som kan la-
ves til et salgbart produkt eller
ydelse – ligesom en arkitekt
for eksempel kan tegne et hus
eller en ingeniør kan bygge en
bro. Det har været en øjenåb-
ner for mig,« forklarer hun.

Sponzoo 
Virksomheden Sponzoo er en
konsulentvirksomhed der til-
byder sponsorsamarbejdsafta-
ler mellem erhvervslivet og ek-
sempelvis kulturinstitutioner,
humanitære organisationer el-
ler sportsklubber. Ideen bag
virksomheden er, som ideerne
til de øvrige virksomheder, op-
stået ved en kollektiv ideud-
vikling på holdet hvor de stu-
derende kunne koble sig på de
tiltag de fandt spændende. 

»Det var meget åbent, og
der var ikke tendenser til at
folk tog ‘patent’ på visse ideer.
Alle var velkomne til at være
med,« mindes Signe Bager
Christensen fra Sponzoo.

Virksomhedens første tre
kunder er i hus, og deres hjem-
meside har været tilgængelig
siden den 6. november. Siden
har indtil videre været deres
eneste udgift, og de har derfor
kun brugt 800 kr. af rådig-
hedsbeløbet på 5.000 kr., men
der venter yderligere udgifter
til blandt andet juridisk råd-
givning når der skal skrives
kontrakt med de nye kunder. 

»Det vigtige for os er at
finde en sponsor og et spon-
sorobjekt der har den samme
historie så de tilsammen for-
stærker hinandens rolle i his-
torien, og dermed hjælper hin-
anden med at få historien ud
til offentligheden,« forklarer
Marie Roloff Clausen om kon-
ceptet i Sponzoo og giver et
mere konkret eksempel:

»En vindertype fra sports-
verdenen mangler et sponso-
rat. Hans match kunne være et
firma der slår på at være de
bedste i branchen og ønsker

en vindermentalitet i virksom-
heden. De to parter deler jo
samme historie og ved at ind-
gå et samarbejde understøtter
samarbejdet deres fælles vind-
erhistorie. Helt konkret får
den ene part penge til at blive
bedre, mens den anden mod-
tager inspiration til medarbej-
derne,« forklarer hun.

Den ny tids humanister
Ifølge Mie Femø Nielsen er
den langsigtede succes for he-
le casen med at etablere egne
virksomheder at det lykkes de
studerende at skabe sig en
stærk platform for deres videre
karrierer ved at rebrande sig
selv som den ny tids humanis-
ter. 

Humaniora er i de senere år
blevet kritiseret for at bruge
for lang tid på at uddanne for
mange til direkte arbejdsløs-
hed. Den kritik ønsker Mie Fe-
mø Nielsen at tilbagevise ved
hjælp af en ‘show it – don’t tell
it’-taktik. 

»Man kan sige nok så meget
om hvor dygtig man er, men
det der fanger opmærksomhe-
den og for alvor skaber re-
spekt, er at man kan ‘vise’

hvad man gør,« forklarer hun. 
De tre studerende fra Spon-

zoo kender udmærket til den
gængse opfattelse af at huma-
nister ikke kan omsætte deres
ideer til virkelighed, men i for-
bindelse med Sponzoos er-
hvervskontakt er de ikke stødt
på deciderede fordomme om
humanister. I virkeligheden
spiller egne fordomme også en
stor rolle i mødet med omver-
denen: 

»Det er måske mere indfor-
stået på holdet at der har væ-
ret fordomme. Humanister har
haft ry for at læse i fjorten år,
have en kæmpe studiegæld og
ikke kunne føre en samtale
med almindelige mennesker.
Vi er blevet udfordret på vores
selvforståelse. Selv om det ik-
ke direkte er kommet bag på
os, så har det været fedt at op-
leve at vi i virkeligheden har
utrolig let ved at gøre vores
ideer til virkelighed, overholde
deadlines og arbejde sammen i
grupper. På det område har vi
måske skulle modbevise noget
overfor os selv,« erkender Ka-
trine Aksfelt-Holm, og hendes
to kollegaer nikker samtykken-
de.

jeko@adm.ku.dk

Humanistisk væksthus
»Det Humanistiske Fakultet ved Københavns Universitet vil oprette et studentervækst-

hus for oplevelsesøkonomi og global kommunikation. Oprettelsen af væksthuset er 

blevet mulig på grund af en bevilling på 2,3 millioner kroner fra Erhvervs- og Byggesty-

relsen. Formålet med væksthuset er at give studerende mulighed for at afprøve og ud-

vikle forretningsidéer og sætte deres humanistiske kompetencer erhvervsmæssigt i

spil.«

www.ku.dk. 

SPONZOO – Den nystiftede

virksomhed på ‘kontoret’ i Jo-

hans lejlighed. Fra venstre er det

Mads Gram-Hansen, Signe Bager

Christensen, Marie Roloff Clau-

sen, Ann-Marie Rønlund Jensen,

Johan Forsby, Charlotte Bengt

Petersen, Kim Rosenløwe Bonde-

sen. Katrine Aksfelt-Holm der er

presseansvarlig, var sygemeldt

Ti KU-virksomheder
To af de i alt ti virksomheder der er resultatet af kurset ‘Medieret selvfremstilling’ er indtil videre hemmeligholdte af konkurrencemæssige årsager. 

Humjob.dk har været i luften siden 30. oktober 2006. www.humjob.dk  
Sponzoo har været i luften siden 6. november 2006. www.sponzoo.dk
Plot & Komm har været i luften siden 10. november 2006. www.plotogkomm.dk 
Forlaget Spektakel går i luften senest 5. december 2006. www.forlagetspektakel.dk 
KOMMfrem – Magasinet udkom 5. december 2006 og arbejder på at blive opkøbt. 
Kunstnerportal udvikles som dummy med henblik på at blive opkøbt.
Texact yder sproglig rådgivning og går i luften senest 5. december 2006. www.texact.dk 
Kreativ Skrivning er seminarer i creative writing for højtuddannede. Websted forventes klar 5. december 2006.
Hemmelig 1: Portal med stort forretningspotentiale. Skal udvikles mere inden offentliggørelsen.
Hemmelig 2: Koncept med stort, men vanskeligt håndterbart forretningspotentiale. Skal udvikles mere inden offentliggørelsen.

Kilde: www.femoe.dk.

Iværksætteri 
som øjenåbner
Da et hold overbygningsstuderende fra Dansk
blev præsenteret for opgaven at starte ti virk-
somheder som en del af kurset ‘Medieret selv-
fremstilling’, blev det både et opgør med
samfundets fordomme om humanister og en
udfordring af egen selvforståelse
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INTERVIEW

Af Richard Bisgaard

Har du nogensinde tænkt over hvorfor jor-
den drejer lidt hurtigere om sig selv når
der er vinter på den nordlige halvkugle?

Nej, vel, det er ikke ligefrem det man går og
spekulerer på sådan en grå decemberdag hvor
de sidste blade er faldet af træerne og solen
knap gider stå op.

Men det gør Nils O. Andersen. Han er profes-
sor i eksperimentel atomfysik og var på Niels
Bohr Institutet (NBI) kendt som ildsjælen der
på en og samme gang kunne overkomme både
at være direktør i to perioder a tre år og passe
sin forskning og undervisning ved siden af.

Nu er han flyttet fra det verdensberømte in-
stitut på Blegdamsvej til Øster Voldgade 3 hvor
Det Naturvidenskabelige Fakultets administra-
tion har til huse i det astronomiske observatori-
um fra 1859. Her er han rykket ind i sin for-
gænger Henrik Jeppesens tidligere kontor for
som den første ansatte dekan i fakultetets histo-
rie at lede landets største naturvidenskabelige
forsknings- og uddannelsesinstitution med godt
6.000 studerende og 1.500 fuldtidsansatte.

Men at det først og fremmest er forskningen
han brænder for, kan han ikke skjule som han
sidder der overfor for os på den anden side af
det lange mødebord med julelys i øjnene og
snakker engageret om hvordan fysikere og geo-
fysikere efterhånden kan måle ting »helt vildt
nøjagtigt« med fx atomure. 

»Tag fx bare jordens rotation. Den er ikke helt
regelmæssig, og man er derfor nødt til at tage
højde for friktion med tidevandet og sådan no-
get. Men hertil kommer yderligere en effekt
som ændrer på det der hedder jordens inerti-
moment, altså den modstand som et legeme
udøver mod at blive bragt i rotation. Sagen er at
vi har kontinenterne primært på den nordlige
halvkugle, og så sker der det at om sommeren
hænger bladene på træerne og om vinteren lig-
ger bladene på jorden. Og ligesom balletdanse-
re drejer hurtigere eller langsommere rundt alt
efter om de har armene ude eller tæt inde til
kroppen, så snurrer jorden langsommere rundt
når bladene er på træerne, og lidt hurtigere
rundt når bladene ligger på jorden. Jeg troede
det var løgn første gang jeg så det, men sådan-
ne ting kan man faktisk se hvis man kan måle
tingene meget nøjagtigt,« fortæller Nils O. An-
dersen begejstret.

Verdens bedste job
Egentlig havde Nils O. Andersen ikke tænkt sig
at søge jobbet som dekan. Tværtimod følte han

at han var kommet tilbage til verdens bedste job
da han efter seks års arbejde som direktør på
Niels Bohr Institutet endelig fik mulighed for at
genoptage sin forskningskarriere på fuld blus.
Så da Ralf Hemmingsen under sine sonderinger
efter egnede emner til dekanstillingerne diskret
spurgte om han kunne se sig selv i en sådan rol-
le, svarede Nils O. Andersen lettere forbeholdent
om rektor ikke lige kunne fortælle ham hvad
der dog skulle være så attraktivt ved den stilling.

Det kunne Ralf Hemmingsen åbenbart godt.
Udmeldingerne fra såvel bestyrelsen som fra
rektor var i alt fald så løfterige at Nils O. Ander-
sen tænkte: Okay, det fortjener en chance. 

»Der var så mange ting man var frustreret
over i det gamle system,« siger han og tænker
blandt andet på ‘den danske konsensuskultur’
hvor man helst skal tale sig til rette om alting. 

»Det fungerer mægtig godt når man er enige,
men hvis der ikke fuld enighed om tingene, sker
der ikke så meget. Så er det den langsomste der
bestemmer farten, og det er måske ikke lige det

der giver den mest dynamiske udvikling,« siger
Nils O. Andersen der selv har arbejdet meget i
såvel det franske som det amerikanske og hol-
landske system. 

»De kører på mange forskellige måder, noget
er bedre, noget værre, men jeg synes ikke at det
danske system med valgte ledere var de uden-
landske systemer særligt overlegen,« fortæller
Nils O. Andersen der i den nye styreform med
ansatte ledere så en chance for at prøve noget
nyt og måske også trække nogle profiler ind i le-
delsen, blandt andet en som ham selv, der tidli-
gere ikke kunne tænke sig at røre sådan noget
arbejde med en ildtang fordi det slugte al ens
tid. 

»Det var sådan noget man blev idømt. Hvis
du ikke gik til et møde hvor institutlederen
skulle udpeges, var der meget stor risiko for at
de andre ville enes om at pege på dig. Der var
lidt Sorteper-spil over det,« erindrer Nils O. An-
dersen for hvem det var helt afgørende at få et
signal om at det var legitimt fortsat at lave fysik

også som dekan.
Forhøjelsen af dekanlønnen med 50 procent

til 1,2 millioner kroner derimod spillede ikke
nogen rolle overhovedet for hans beslutning om
at søge stillingen. 

»Jeg skal kunne holde mig selv ud, og derfor
passer jeg stadigvæk mit introduktionskursus i
atomfysik for andetårsstuderende. Dels fordi jeg
elsker det, og dels fordi det giver legitimitet over
for mine kolleger. Det skal være sådan at hvis jeg
kommer ud og siger: ‘Hør, kan vi ikke stramme
os an med undervisningen’, og nogen så spørger:
‘Nils, hvornår så du sidst en specialestudent’, så
skal jeg kunne sige: ‘Det gjorde jeg i går’.« 

På samme måde går han ud fra at ansøgerne
til de ti institutlederstillinger der skal besættes
inden første januar, først og fremmest brænder
for deres fag.

»Jeg forventer, ja nærmest kræver, at de fort-
sat skal være aktive forskere. Der skal stå re-
spekt om dem på institutterne, ellers kan jeg ik-
ke bruge dem,« siger Nils O. Andersen der for-

»Jeg skal kunne holde mig selv
ud, og derfor passer jeg stadig
min forskning og undervisning ved
siden af,« siger Nils O. Andersen
der som ny dekan har sat sig for
at bryde mændenes dominans på
Naturvidenskab

KVINDERNES MAND
på Naturvidenskab
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Ulla Wewer

Rektors dekaner
I forlængelse af universitetsreformen har rektor

udpeget og ansat seks dekaner. Dekanerne udgør

sammen med rektoratet den øverste, akademiske

ledelse på universitetet. Men hvad står de nye

dekaner for? Hvilke visioner har de for deres fakul-

tet, og hvad vil de gøre for at forbedre forholdene

for studerende og ansatte?

Læs nr. 9
Læs nr. 10

Læs nr. 12
Læs nr. 13

Læs nr. 15
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venter at institutlederne ligesom ham selv bru-
ger 25 procent af deres tid på forskning.

Ledelse af fakultetet
Nils O. Andersen har tænkt sig at drive fakulte-
tet på samme måde som Ralf Hemmingsen le-
der Københavns Universitet. 

»Om jeg ligefrem vil presse mine institutlede-
re til at mødes hver uge ligesom vi dekaner gør i
rektors ledelsesteam, ved jeg ikke, men de vil
blive inddraget meget tæt,« bebuder Nils O. An-
dersen.

Ligesom Ralf Hemmingsen har meldt ud at
fakulteterne er det bærende niveau på Køben-
havns Universitet, ønsker Nils O. Andersen at
gøre institutterne til det bærende niveau på Na-
turvidenskab. 

»Filosofien er at ressourcerne skal ligge så
tæt ved brugerne, altså forskerne og de stude-
rende, som muligt,« siger han.

Tanken er at institutterne skal drives efter
samme princip om totalbudgettering han som
daværende direktør var med til at indføre på
Niels Bohr Institutet.

»Jeg fik en pose penge af dekanen til det he-
le, og det var så mit job at optimere brugen af
dem. Hvor mange jeg ansatte til hvad og til
hvilken løn var helt op til mig som direktør. Jeg
havde ansvaret for at få tingene til at fungere og
stod kun til regnskab for det samlede beløb
overfor dekanen,« fortæller han. 

Økonomi og personalepolitik
Der er især to ting Nils O. Andersen håber at
kunne få skovlen under som dekan. 

»Det ene er at få styr på økonomien. Så lang
tid tilbage jeg kan huske har det været sådan at
der opstår panik hvert år i november-december
når vi får de nye budgettal. Skal vi nu til at fyre
hinanden efter jul, spørges der, og det plejer de
sidste seks uger af året så at gå med. To ud af
tre gange viser det sig ikke at gå så galt, mens
det cirka hver tredje gang inden for det seneste
tiår har vist sig at blive lige så slemt som forud-
set. For den seneste årgang af færdiguddannede
ph.d.-kandidater betyder det at de i værste fald
har været på et institut der har oplevet tre fyr-
ingsrunder blandt deres lærere i den tid de har
været på universitetet. Det er jo ikke ligefrem
noget der annoncerer stedet som en attraktiv
arbejdsplads for den næste generation,« siger
Nils O. Andersen.

Han håber derfor at 2007 bliver et overgangs-
år hvorefter der kan laves aftaler af to eller
helst tre års varighed så de økonomiske ram-
mer kan tages op til forhandling et år før de lø-
ber ud. 

Den anden ting han håber at kunne gøre no-
get ved, er personalepolitikken. 

»Jeg kan se at de af mine egne studenter som
går ud og får job i det private, på en række
punkter har meget bedre vilkår end dem vi til-
byder unge forskere. Det skal være benhårdt at
komme ind her, men når man først er kommet
ind og stiller op til ræset herinde, så skal man
behandles ordentligt,« mener Nils O. Andersen
der fx gerne vil kunne give unge forskere en
sum penge til at starte med. 

»Da jeg blev ansat, fik jeg min løn, og så fik
jeg et kontor og overtog den senest afdøde lek-
tors møbler, og det var så den stilling, og så
måtte jeg i øvrigt selv ud og slås for ansøgning-
erne. Det at få den første million hjem og få
bygget et laboratorium op, det tog altså tid.
Starter du på et hvilket som helst amerikansk
universitet, så er der en Start-up Grant på et

sted mellem en halv og en hel million dollars.
Hvis ikke du kan yde det til de unge mennesker
du ansætter, så søger de andre steder hen.« 

Konkurrence om midler
At 50 procent af forskningsmidlerne fremover
vil blive udbudt i åben konkurrence, har Nils O.
Andersen det helt fint med. 

»Vi er bomstærke inden for grundforskning-
en,« siger han og regner med at fakultetets for-
skere vil være at finde blandt topscorerne på lis-
ten over hvem der henter flest midler i de na-
turvidenskabelige puljer.

Samtidig lægger han op til at fakultetets for-
skere også skal til at konkurrere om de såkaldte
basismidler, det vil sige den halvdel af budget-
tet som stammer fra finanslovsbevillingerne. 

»Jeg mener det er en sund tankegang at få
forskningskvalitet tænkt ind lige så stille og få
ført midlerne derhen hvor man rent faktisk får
mest valuta for pengene ud fra de kriterier som
er generelt anerkendt blandt forskerne.« 

Hvilke kriterier er det?
»Det kan være forskningsaktivitet målt i en-

heder af publikationshyppighed og citationsfre-
kvens. Eller det kan være evnen til at tiltrække
eksterne midler. Hvis du får penge fra Grund-
forskningsfonden eller fra EU, har du også væ-
ret igennem en nådesløs faglig evaluering og
dermed fået et fagligt stempel der. 

Hvad med de forskere der ikke kan leve op til
kriterierne?

»Vi kan jo ikke alle sammen være de allerbed-
ste. Men jeg tror at der er nogle værktøjer til at
vi lige så stille får udviklet en kultur der gør at
vi kan få forskerne ved Det Naturvidenskabeli-
ge Fakultet til over en kam at være blandt de
allerbedste i Danmark, Norden og Europa. Det
er klart at hvis ikke man synes det er sjovt at
skulle stå sig i konkurrencen blandt de bedste i
verden, så har man måske ikke fundet den rigti-
ge arbejdsplads. Gudskelov er der brug for så-
dan nogle som os i hele det danske samfund –
inden for forskningsverdenen, det private og
uddannelsesverdenen. Der må man så gøre op
med sig selv og sine omgivelser hvad man synes
er sjovt,« mener Nils O. Andersen

»Det kan også være at noget er sjovt indtil
man er 35 år, og at man får andre prioriteringer
senere i livet. Sådan er det, og det er helt fint,«
mener Nils O. Andersen der af samme årsag
lægger stor vægt på medarbejderudviklings-
samtaler. 

»Jeg kan ikke lide at man lader folk passe sig
selv, og når de så kommer derud hvor det for al-
vor begynder at knibe med publikationsfre-
kvensen, først da begynder man at skrive grim-
me breve til hinanden. Det er simpelthen dårlig
personalepolitik,« mener Nils O. Andersen.

Han vil gerne give sine forskere ret til hver
femte år at tage hen på et udenlandsk universi-
tet for at blive fagligt opgraderet i enten et halvt
år med fuld løn eller et fuldt år med halv løn –
akkurat ligesom han selv gjorde i efteråret 2005
da han efter to perioder som direktør for NBI
tog på et halvt års ophold på et af verdens bed-
ste fagmiljøer, nemlig University of Colorado i
Boulder, for at komme op i omdrejninger igen
og lære de nyeste teknikker i eksperimentel fy-
sik.

Fra generationsskifte til kønsskifte
Den såkaldte aldersbombe som man i 1990’er-
ne frygtede ville detonere når 68-generationen
i samlet flok gik på pension efter årtusindskif-
tet, er i dag stort set afmonteret på Niels Bohr

Institutet. Årsagen er at instituttet for cirka ti år
siden indførte et såkaldt generationsskiftepro-
gram hvor et beløb hvert år blev hevet ud af
budgettet og indsat på en særlig opsparingskon-
to til ansættelse af unge forskere. 

I det hele taget ser generationsskiftet på fa-
kultetet generelt ud til at forløbe mere smerte-
frit end Nils O. Andersen havde frygtet. Kun på
tre ud af de ni øvrige institutter er der stadig
behov for særlige initiativer, nemlig på Mate-
matik, Geologi og Kemi, kunne han konstatere
da han for nylig var rundt og se på institutterne.
Til gengæld synes et andet problem utilsigtet at
være vokset sig stort i skyggen af det andet.

»I alt fald er det tydeligt at på en række af de
fag hvor vi ellers har en ligelig kønsrepræsenta-
tion blandt vores studerende, eller måske end-
da en overrepræsentation som på Biologi, har
man udelukkende ansat mænd i de faste stil-
linger. Hvad det er i vores kultur der foregår
her, ved jeg ikke, men jeg kan se resultatet.« 

Har man ikke bare ansat de bedst kvalificere-
de?

»Jo, men hvem bestemmer så lige det? Det
kan jo ikke passe at vi uddanner hundredvis af
kvindelige studerende, og så kommer der nul
ud i den ende vi går efter. Det er svært at forkla-
re hvorfor femten mænd er ansat i de sidste
femten opslåede stillinger på Biologi. Og tager
du Geografi, er de sidste 11 stillinger blevet be-
sat med elleve mænd. Og på Geologi drejer det
sig om seks stillinger der er gået til seks mænd.
Så der er noget i vores kultur dér som vi må gø-
re noget ved,« siger den nye dekan og foreslår
at oprette et Frejaprogram inden for naturvi-
denskab i stil med det særlige program for
kvindelige ansøgere som Forskningsministeriet
med stor succes gennemførte for et par år si-
den.

»Vi har en gruppe kvindelige forskere som
går af inden for de nærmeste år. Det kunne væ-
re lidt spændende hvis vi fik mulighed for at slå
nogle stillinger op i et naturvidenskabeligt Frej-
aprogram hvor det er ligegyldigt om man er fy-
siker eller datalog, bare man er højt kvalifice-
ret,« siger Nils O. Andersen. 

Fusion med store muligheder
Nils O. Andersen er en varm tilhænger af fusio-
nen med KVL og DFU. 

»Jeg kan se allerede nu at der er stor entusi-
asme blandt en række af forskningsgrupperne
på fakultetet, ofte nogle af de stærke, fordi det
nu bliver nemmere for dem at tale med deres
kolleger på Det Farmaceutiske Universitet og på
KVL. De kender jo hinanden fra tidligere, er må-
ske uddannet sammen, og det at de nu kan sæt-
te sig ned og udnytte ressourcerne bedre til
sammen at lave nye uddannelser og fælles
forskningsprojekter, skaber stor begejstring.
Det vi så måske mangler i det samspil er at sikre
at dialogen med DTU inden for såvel matematik
og fysik som levnedsmidler bliver tilstrækkelig
kvalificeret,« siger Nils O. Andersen der ser
nogle meget spændende muligheder for
forskning og uddannelse i trekanten mellem
det naturvidenskabelige, det sundhedsviden-
skabelige og det ingeniørvidenskabelige områ-
de. 

Den største trussel mod fusionsprocessen er
at den risikerer at blive kvalt i institutions- og
fakultetschauvinisme. 

»Vi skal sørge for at det bliver nemt for stu-
denterne at færdes frem og tilbage mellem fa-
gene. Hvis vi begynder at udregne STÅ og sen-
de fakturaer til hinanden hver gang en student

passerer en fakultets- eller institutionsgrænse
for at tage et kursus, så dør processen,« frygter
Nils O. Andersen.

Campusplaner
Ifølge rektors campusplaner skal Det Naturvi-
denskabelige Fakultet ligesom de øvrige fakul-
teter rømme 20 procent af dets nuværende kva-
dratmeterareal hvilket dog ikke bekymrer den
nye dekan så meget.

»Nu har jeg været rundt og besøge arealerne,
og vi kan godt aflevere en masse kvadratmeter.
Så jeg fokuserer ikke så meget på de tyve pro-
cent vi skal afgive, men på de 80 procent vi skal
beholde. Det er helt afgørende at de bliver lavet
på brugernes præmisser når vi flytter rundt på
det hele, og at de bliver af en kvalitet der svarer
til de krav man kan stille til et naturvidenskabe-
ligt forsknings- og uddannelsesmiljø i år 2006,«
siger Nils O. Andersen og henviser til den nyligt
offentliggjorte evaluering af kemiuddan-
nelserne i Danmark der kritiserer bygningsfor-
holdene på KU for at være elendige og stort set
uændrede siden 1962. 

»Hvis en af de nationale ambitioner er at øge
rekrutteringen til naturvidenskab, kan man jo
godt undre sig over at de suverænt mest afrak-
kede bygninger ved Københavns Universitet er
dem man tilbyder de studerende på de naturvi-
denskabelige fag,« siger Nils O. Andersen der
opfatter ‘fortætningsplanerne’ som en af sine
største udfordringer.

»Jeg vil være meget opmærksom på at vi ikke
bare sælger de gode bygninger fra og nøjes med
at give 60’er-bygningerne en gang maling, fordi
det er ikke godt nok. Hvis det bliver resultatet,
så har vi tabt,« siger Nils O. Andersen der går
ud fra at der kan findes penge til at bringe den
medicinske og især den naturvidenskabelige
klynge op på samme høje bygningsstandard
som gælder for Humaniora, Teologi, Jura og
Samfundsvidenskab »der kan bo i dejlige nyind-
rettede bygninger ude på Amager og i det gam-
le kommunehospital inde i byen«. 

At det ikke bliver en billig affære, er han fuldt
bevidst om.

»Vi taler nok om en milliard eller mere der
skal investeres i det, og det er der vist ikke sat
penge af til,« siger han.

Tid til Jette
Så det er ikke udfordringer den nye dekan kom-
mer til at mangle i jobbet. Ralf skal passes, og
forskningen skal der også være tid til. Men hvad
med ægtefællen derhjemme? 

Hvad siger Jette til at være blevet dekanesse?
»Det må du spørge hende om, lige nu brokker

hun sig selvfølgelig, men vi regner jo med at det
hele finder sin normale gænge efterhånden,« si-
ger Nils O. Andersen og afslører at fruen blot
havde to betingelser for at give ham lov at sige
ja til jobbet.

»For det første måtte jeg love ikke at holde op
med at lave fysik, for så bliver jeg helt umulig.
For det andet måtte vores planlagte Alaska-tur
ikke gå i vasken. Det gjorde den så alligevel idet
Arktisk Stations hundredårsjubilæum kom
imellem,« fortæller Nils O. Andersen.

Til gengæld kom Jette så med til Diskobugten
i stedet, og det var jo ikke noget dårligt bytte.
Så meget desto mere som at ferien næste år og-
så skulle være på plads.  

»Til juli skal vi til Alaska. Og da er der ingen-
ting der kan forhindre os i at gøre det,« lover
Nils O. Andersen. 

rjb@adm.ku.dk

Ny prodekan 
Professor i marin økologi og nuværende prorektor for Aarhus Universitet, Katherine 

Richardson, bliver fra 1. februar 2007 Det Naturvidenskabelige Fakultets nye prodekan

for formidling. Hermed er der 25 procents kvinderepræsentation i ledelsen der udover

dekan Nils O. Andersen også består af prorektor for forskning John Mundy og prorek-

tor for uddannelse Henrik Busch. 

Blå bog
Nils O. Andersen er Doc.Scient. og professor i fysik. Hans primære forskningsområ-

de er atomfysikken. Han har været direktør ved Niels Bohr Institutet. Alder: 59 år.

Familie: Gift med Jette. Interesser: Natur og vandreture.
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sker blandt de studerende på
Samfundsvidenskab hvor hver
tiende studerende forventer
flere end otte møder mens der
reelt set kun er sat fem til syv
timer af per studerende.

Til gengæld er de studeren-
des forventninger om at få en
god karakter ikke urealistiske.
Langt de fleste studerende for-
venter at vejledningen skal sig-
te mod karakteren 10. Det fak-
tiske karakterniveau på specia-
ler er 9,5.

Rapporten foreslår de enkel-
te institutter at formulere ret-
ningslinjer for hvad en vejle-
der kan godkende og hvor me-
get den studerende kan for-
vente at få læst igennem før af-
leveringen samt at den stude-
rende bliver gjort opmærksom
på vilkårene under det første
vejledningsmøde. 

likl@adm.ku.dk

derende og vejleder. Vejlede-
ren kan naturligvis ikke god-
kende hele specialet før afle-
vering og udstede garantier
for bestemte karakterer, men
han eller hun bør dog forholde
sig eksplicit til emne, problem-
formulering, litteratur og en
lang række andre ting. Her
kan man godt tale om at vejle-
der har en godkendelsesfunk-
tion,« siger Thomas Harboe.

Forventer mere tid
Også forventningerne til hvor
meget tid der er til vejledning
er langt højere end de faktiske
tal.

Hele 40 procent af de jura-
studerende forventer seks el-
ler flere vejledningsmøder. I
Juras studieordning er der 
dog kun afsat tre timer af 45
minutter til specialevejled-
ning. Det samme skisma her-

Af Lise K. Lauridsen

Hvis specialet skal i hus
på seks til tolv måneder,
så kræver det god vej-

ledning. Men specialevejled-
ning foregår bag lukkede døre,
og hverken den studerende 
eller vejlederen ved som regel
særligt meget om hvad der
skal til for at vejledningen lyk-
kes. 

En ny undersøgelse lavet
blandt godt 250 studerende på
Samfundsvidenskab og Jura
har kigget nærmere på de stu-
derendes forventninger til spe-
cialevejledningen. Undersø-
gelsen konkluderer at der in-
gen konsensus er blandt de
studerende. For eksempel me-
ner 70 procent af de studeren-
de at vejlederen skal godkende
specialet før aflevering. 50
procent af de studerende for-
venter at vejlederen læser hele
specialet før aflevering. Og det
giver anledning til skuffelser.

På Pædagogisk Center på
Samfundsvidenskab der har
stået bag undersøgelsen, for-
klarer centerleder Thomas
Harboe at enkelte studerende
bliver så skuffede over deres
specialevejledning at de klager
over forløbet.

»Halvdelen af de klagesager
der er i forbindelse med ba-
cheloropgaver og specialer
handler om at vejlederen ikke
har levet op til de studerendes
forventninger. I mange tilfæl-
de er der tale om urimelige
forventninger fra de studeren-
des side. Omvendt kan man ik-
ke afvise de studerendes skuf-
felse over vejledningen. En løs-
ning kan være at formulere et
sæt minimumsregler for hvad
der kan forventes af både stu-

Specialevejledning på ret kurs

Spørgeskemaundersøgelsen De studerendes forventninger til

specialevejledning anbefaler:

Den studerende:

• Overvej hvordan du foretrækker at vejledningsforløbet skal

foregå og kommuniker dette til vejleder.

• Forvent ikke at vejleder skal læse hele specialet før aflevering

eller at vejleder skal blåstemple dit speciale før bedømmelsen.

Vejlederen:

• Forvent ikke konsensus blandt de studerende om hvordan vej-

ledningen skal forløbe.

• Gør din holdning klar: Hvordan opfatter du vejledning og

kommuniker dette via hjemmeside, breve eller lignende skrift-

lige medier.

• Afsæt tid til at afstemme forventninger ved første vejled-

ningsmøde.

• Vær opmærksom på at du ikke er den eneste vejledningsres-

source. Spørg den studerende hvilke andre faglige sparrings-

partnere han/hun trækker på, og tænk disse ressourcer ind i

forløbet.

Studienævn:

• Formuler ensartede retningslinjer hvor det er hensigtsmæssigt

fx omkring eventuel godkendelse, hvor meget en vejleder bør

læse og hvad der bør ligge klart før første vejledningsmøde.

De fælles retningslinjer kan eventuelt skrives ind i en vejled-

ningskontrakt. 

Rapporten kan læses på www.samf.ku.dk/pcs.

Forventninger 
kontra fakta
De studerende har for høje forventninger 
til hvad deres specialevejledere kan hjælpe dem
med, viser en ny undersøgelse på Samfunds-
videnskab og Jura

STUDIER

Specialehåb
»Over halvdelen af de studerende regner med at aflevere specialet senest et halvt år efter og næsten alle

regner med at bruge højst et år til specialeprocessen. Det er naturligvis glædeligt, men da de faktiske tal

for afleveringer viser meget få der afleverer specialet på normeret tid (1/2 år) og ganske få der er i gang

mere end et år, kan vi imødese skuffede forventninger på dette område.«

Fra spørgeskemaundersøgelse om ‘De studerendes forventninger til specialevejledningen’.
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GENMODIF IKATION

Af Birgit Brunsted

GMO har længe været
det store dyr i åbenba-
ringen, eller måske

snarere den store stygge ulv
når vi har diskuteret fremti-
dens fødevareproduktion. Og
netop det faktum at GMO, el-
ler gensplejsning som det også
kaldes, nærmest er blevet sy-
nonymt med fødevarer, har
kendetegnet den til tider hede
diskussion for eller imod.

Men hvorfor taler vi kun om
GMO-planter og ikke dyr?
Hvorfor accepterer vi genmo-
dificeret medicin som insulin,
men ikke fødevarer? Kan vi
stole på risikovurderingerne?
Hvorfor hører vi ikke meget
om genteknologiens socioøko-
nomiske følger, især inden for
landbruget? Og hvad med
etikken?

Det er nogle af de presseren-
de problemstillinger der var
lektor Carl-Henrik Brogrens
udgangspunkt som arrangør af
konferencen ‘Public Percep-
tion of Gene Modified Orga-
nisms’ der blev holdt på Kø-
benhavns Universitet den 24.
november, i regi af BioCam-
pus: 

»Formålet med konferencen
var at få en debat om GMO på
en bredere og mere global må-
de end den der har været
fremherskende i medierne og
dermed befolkningen og få be-
lyst både de gode og dårlige si-
der af GMO,« siger Carl Henrik
Brogren. 

Konferencens oplægsholde-
re dækkede et vidt spektrum af
fagområder. Dog var der ingen

stålsatte modstandere af
GMO.

GMO – bvadr
‘GMOs – Yuk’ var den ironiske
titel på Anne Marie Skov’s ind-
læg. Yuk betyder som bekendt
‘bvadr’.

Anne Marie Skov, som er vi-
cepræsident og kommunika-
tionsansvarlig i Carlsberg A/S
og medlem af Etisk Råd, har
fulgt den hede debat om GMO
de sidste 25 år, og mener at
den er præget af følelser og
paradokser. Hun mener også
at de mange fødevareskanda-
ler spiller en rolle i modstan-
den.

»Novo begyndte med gen-
modificeret insulin i 1987, og i
begyndelsen var der debat,
men den er død nu,« sagde
Anne Marie Skov og satte
trumf på med oplysningen om
at man uden GMO ville skulle
slagte 550 millioner svin om
året for at skaffe insulin nok.

»Men med fødevarer er det
anderledes,« sagde hun og for-
talte at ingen store fødevare-
virksomheder ville drømme
om at bruge genmodifikation i
produktionen fordi forbruger-
ne ikke vil have det. For ek-
sempel kunne Carlsberg redu-
cere gæringstiden for øl ved
hjælp af GMO, men man tør
ikke af frygt for offentlighe-
dens reaktion. 

»Men det er etisk og moralsk
forkert at sige nej til noget der
gør produktionen lettere og re-
nere,« lød hendes holdning, og
så synes Anne Marie Skov at
politikerne unddrager sig de-
res ansvar: 

»De er alt for berøringsang-
ste. Hele spørgsmålet om
GMO er en vigtig fremtidsdis-
kussion, og der er brug for at
politikerne – uanset partifarve
– tager aktivt del og ikke gem-
mer sig.«

At det er fødevarerne vi be-
kymrer os for, kunne professor
Erling Jelsøe fra Institut for
Miljø, Teknologi og Samfund
på RUC, bekræfte. Han oplyste
at det såkaldte Eurobarometer
2005 viser at det er de genmo-
dificerede fødevarer, borgerne
er imod.

Doktorgrad i
forskningsetik
Fra Institut Pasteur i Paris kom
professor Antoine Danchin –
som i øvrigt kunne opleves i
Deadline samme aften. Også
han hæftede sig ved det para-
doks at det er GMO-planter
forbrugerne er så bange for,
når GMO-dyrene i virkelighe-
den udgør en langt større risi-
ko: 

»Det der er tæt på os opleves
som farligere end det der er
langt fra os,« sagde han. 

Professor Franco Celada fra
universitetet i Genoa er man-
den der har sat dagsordenen i
Europa på området forskning
og etik. I sit indlæg fremhæve-
de han vigtigheden af en
forskningsuddannelse i etik,
og han er koordinator for Bio-
Tethed, et strategisk initiativ
der skal udvikle en interdisci-
plinær organisation inden for
bioteknologi, forskning og
etik. Der har været afholdt en
række kurser i forskningsetik i
EU-regi, og professor Celada

talte for at der skal etableres
en europæisk doktorgrad i
etik.

»Etikken er nødt til at være
på omgangshøjde med den
hastige videnskabelige og
teknologiske udvikling, og det
kræver stadig forskning i filo-
sofi og en stadig dialog med
de banebrydende videnskabs-
folk,« sagde Franco Celada.

Ført bag lyset
GMO-teknologien er kommet
for at blive, sagde Christian
Coff, der er forskningsdirektør
på center for Etik og Ret. Han
mener at befolkningen i virke-
ligheden er ført bag lyset fordi
vi tror at vi har et valg.

»Man kan ikke fravælge
GMO i vore dage. Mærkning
eller ej, så vil GMO-produkter-
ne alligevel snige sig ind i vore
fødevarer,« sagde han. 

Konferencens sidste oplægs-
holder, professor Jann Hau, le-
der af Afdelingen for Eksperi-
mentel Medicin ved Køben-
havns Universitet, talte om
genmodificerede forsøgsdyr,
især mus, som et redskab i
forskningen og sagde at arbej-
det med musemodeller har
været afgørende for vor forstå-
else af sygdomme som fedme,
kræft, hjerte- karsygdomme
og Alzheimers.

Især fremhævede Jann Hau
ny forskning i Europa og USA
hvis formål det er at skabe de
såkaldte knockout-mus for
hvert gen. Det vil sige at man
fjerner et enkelt gen hos muse-
ne, så man kan se det pågæl-
dende gens betydning for ud-
viklingen af sygdomme. Ifølge

Jann Hau vil det blive »et fan-
tastisk værktøj«.

Vælger med penge-
pungen
Den efterfølgende debat med
et indbudt panel blev styret af
en veloplagt Peter Sandøe,
professor i Bioetik og formand
for Dyreetisk Råd. Han lagde
ud med at problematisere ‘of-
fentligheden’. Hvem er det? 

»Er det alle de andre, dem
derude, og sætter vi os ikke på
den høje hest her,?« spurgte
journalist, projektleder på
Kræftens Bekæmpelse Anna
Philip som slog et slag for at
man tager folk alvorligt og
kommunikerer i øjenhøjde.

Filosof Clemens Kappel,
medlem af Etisk Råd, sagde at
alle disse debatter og konfe-
rencer forudsætter at GMO-
modstanden er et problem.
»De skeptiske skal bare masse-
res,« som han sagde. »Men
hvorfor skulle vi være enige i
denne sag? Uenighed er en
værdi vi skal anerkende, og
det er værdimæssige forskelle
der karakteriserer vort sam-
fund,« lød hans analyse.

Kirsten Birkegaard Stæhr,

der er ansvarlig for kontakten
til myndighederne på det bio-
teknologiske område hos No-
vozymes, mente at vi oplever
en mere afslappet holdning til
GMO over hele verden i disse
år: 

»Vi har haft fokusgrupper
om GMO-enzymer, og vores
indtryk er at vi har fået flyttet
nogle holdninger,« sagde hun.

Professor Peder Agger, med-
lem af Etisk Råd, fandt at dis-
kussionen var for snæver: »Jeg
savner at det ses i en bredere
sammenhæng – atomkraft, Ar-
la, økologi osv. Der er mange
flere dimensioner end blot
GMO også samfundsmæssige
som vi har set det i USA og Ar-
gentina,« sagde han fra salen.

En af konklusionerne på
konferencen var at vi skal have
en åben og ærlig dialog, og at
det i sidste ende er et valg,
som DTU-professor Søren Mo-
lin sagde. 

»Og i sidste ende vælger
danskerne med pengepung-
en,« tilføjede han noget pessi-
mistisk.

Birgit Brunsted er freelance
journalist.

BioCampus
BioCampus er et af Københavns Universitets fire sats-

ningsområder som rummer kernen af naturvidenskabelig og

sundhedsvidenskabelig forskning inden for bioteknologi. Det

omfatter også initiativer der belyser de etiske, kulturelle og

samfundsmæssige konsekvenser af udviklingen inden for

bioteknologi og biomedicin.

www.ku.dk/satsning/biocampus

Gensplejsning 
i samfundets tjeneste?
GMO er iblandt os. Befolkningens modstand er stor, især for 
fødevarers vedkommende, men ikke når det drejer sig om medicin og 
genmodificerede dyr, fremgik det af stor KU-konference om gensplejsning

NED FRA DEN HØJE
HEST – Anja Philip, tidligere

TV-vært på ‘Viden om’, nu pro-

jektleder på Kræftens Bekæm-

pelse, advarede mod at tale ned

til folk, men i stedet tage deres

frygt alvorligt og relatere proble-

merne til deres dagligdag. Ved

siden af hende, Erling Jelsø fra

RUC der netop havde fremlagt

tal der viser at europæerne er

imod GMO-fødevarer.
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Grise med mennesketarm 
»Danmarks Jordbrugsforskning vil udvikle klonede grise der skal fungere som modeller

for mennesker. Grisenes tarmflora skal ligne menneskers mest muligt, så de kan bruges

til at afprøve hvordan for eksempel funktionelle fødevarer og andre komponenter i

kosten påvirker udviklingen af livsstilssygdomme hos mennesker.«

Ingeniørens Nyhedsbrev, 5. december 2006.

VÆRDIER – Filosoffen Klemens Kappel kan ikke

se der er noget i vejen med uenighed om GMO:

»Det er en værdi vi skal anerkende, og det er vær-

dimæssige forskelle der karakteriserer vort sam-

fund«, sagde han, mens Kirsten Birkegaard Stæhr

fra Novozymes, der aktivt har prøvet at ændre

folks holdninger, lytter.
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Af Malene Busk og Morten Warmind

»Idag, hvor religion fremstår som den stør-
ste kilde til morderisk vold verden over,
er vi efterhånden ved at være trætte af de

mange forsikringer, om at de kristne, muslim-
ske eller hinduistiske fundamentalister blot ud-
nytter og perverterer det ædle åndelige bud-
skab, som ligger i deres tro. Hvad med at reha-
bilitere ateismen, som måske er vores eneste
chance for fred?«

Slavoj Zizek, filosof, i Lettre Internationale nr.
12, august 2006.

Fra periferi til centrum
Efter flere århundreder hvor blandt andet reli-
gionskritikken sørgede for at religionerne tabte
terræn i de politiske institutioner, i de personli-
ge relationer og i det intellektuelle liv, er det en
sær amnesi der har sat ind de sidste år. Reli-
gionskritikken ser ud til at være glemt, for-
trængt, usynliggjort. 

For blot få årtier siden havde det religiøse i
sekulære samfund rollen som en pudsig, men
efterhånden heldigvis harmløs, udkantsforte-
else der næppe længere var grund til at gendri-
ve da de fleste religiøse accepterede at troen
var privat og subjektiv. Imidlertid har religion i
de sidste år – både i form af indflydelsesrige,
organiserede trossamfund og i form af luftige,
men profitable new age-lettroende – generob-
ret sig en plads i samfundet hvor der bliver lyt-
tet til den, ganske som om den havde noget vig-
tigt at sige. 

Religion og gudstro betragtes i det offentlige
rum efterhånden per automatik som noget re-
spektabelt, noget dybt og inderligt, noget
‘uundværligt’ eller noget der vidner om åndelig
visdom, moralsk engagement og uplettet idea-
lisme. Nogle troende hævder endda at troen ik-
ke kun spejler disse psykologiske eller moralske
behov, men at netop deres religiøse forestilling-
er også er ‘sande’.

Det er stærke påstande der ydermere lider
under en fuldkommen mangel på tilsvarende
stærke grunde til at antage dem. Og der er da
også en voksende kritik nationalt og internatio-
nalt af såvel påstandenes substanser og begrun-
delser som af den samfundsmæssige rolle de
begynder at spille. Men i religionernes aktuelle
selvberuselse i dogmatiske trossætninger, i me-

diehype og i den offentlige opportunisme der
kræver ikke-troende folks tavse respekt for den-
ne selvberuselse, er religionskritikken blevet
næsten usynlig, ja for nogle ligefrem suspekt
hvilket afspejles i adskillige landes love mod
‘blasfemi’ der truer kritikere med straf.

De glemte moddiskurser
De objektive studier af gudstro, religioner og
religiøsitet forsømmer desværre alt for ofte at
inddrage moddiskurserne, både den eksplicitte
teoretiske religionskritik og de implicitte alter-
native immanente verdensbilleder der udmøn-
ter sig i politisk, intellektuel og hverdagslig
praksis.

Gudløshed, ateisme og forestillinger om et
naturligt univers uden udefrakommende ind-
griben har formentlig altid og i alle kulturer
været en integreret del af menneskelivet og for-
mentlig også altid stået i et vist spændingsfor-
hold til de herskende kulter. På todageskonfe-
rencen Gudløs! Moderne religionskritik som af-
holdes den
29.-30. januar
2007 under
KU’s sats-
ningsområde
Religion i det
21. århundre-
de, vil vi sætte
fokus på de
glemte mod-
diskurser og
efterfølgende offentliggøre indlæggene i bog-
form.

Emnets teoretiske interesse har desuden en
aktuel praktisk dimension på grund af de sta-
digt stærkere religiøse stemmer der høres i hele
verden. Et af de mest højrøstede aktuelle ek-
sempler er når den bibelske skabelsesberetning
(under termen ‘intelligent design’) bruges til at
anfægte ikke kun evolutionsteorien, men viden-
skabelig empirisk metode i det hele taget. 

Det er også begrundet med mytisk autoritet
når religiøse ledere rejser stadig voldsommere
krav om mere kønsapartheid, forfølgelse af
homoseksuelle og mere mandlig kontrol over
kvinders reproduktive evne, som bekendt med
ødelæggende følger lige fra invaliderende per-
sonlig skam og social stigmatisering over ulig-
hed for loven til aids, lemlæstelse og drab. 

Det problematiske i forbindelse med den reli-
giøse indflydelse på faglige, politiske og per-
sonlige valg, er i en generel religionskritisk op-
tik ikke hvorvidt det tilfældigvis er ‘gode’ eller
‘dårlige’, fredelige eller voldelige, værdier man
bruger religion til at promovere. Mange religio-
ner har fine, om end almene og banale, forbud
mod at dræbe, stjæle og bedrage der deles af
sekulære lovgivninger. 

Problemet er at religion er den forkerte be-
grundelse for sådanne værdier. Det er et yderst
farligt og ulykkeligt civilsamfund hvor den
eneste grund til at man ikke dræber hinanden
skulle være frygten for straf i det hinsidige eller
troen på en åbenbaret tekst. Dels leder det op-
mærksomheden væk fra det væsentlige i ikke at
dræbe – nemlig den konkrete ødelæggelse det
forårsager i andres liv – og dels er der talrige

eksempler på at hvis troende først har accepte-
ret at moralske valg består i lydighed overfor
religiøse bud, så er det ganske nemt at få dem
til at dræbe hvis de religiøse autoriteter kan
overbevise dem om at det er gudens vilje de ad-
lyder. 

Værdier kan sagtens begrundes dennesidigt,
konkret og principielt. Etik kan her forstås som
modsætningen til moralisme: etik er at tage
stilling til og ansvar for selve handlingens den-
nesidige konsekvenser mens moral blot opstil-
ler bud hvis eneste begrundelse er påstanden
om en transcendent oprindelse. I alle tilfælde
kan man hævde at når ‘det gode’ bliver til et
spørgsmål om lydighed og autoritetstro, er det
blevet uetisk, også når denne religiøse dynamik
overføres til Patriarkens, Førerens eller Parti-
formandens erstatningsreligion.

Religionskritik er ikke en ‘tro’
Der er altså gode grunde til at tage det ikke-my-
tiske verdenssyn op til en mere indgående be-
handling, både i dets specifikt kritiske former
og som operationelle alternative verdensforstå-
elser.

Religionskritik tilhører som bekendt ikke et
bestemt fagområde, ikke en særlig politisk ret-
ning og heller ikke en enkelt skoledannelse

Religion er for mange mennesker øjensynligt blevet
mere og mere legitim som medspiller i den sam-
fundsmæssige debat, og religiøse røster kræver 
stadig mere plads. Men hvad med moddiskurserne?
Hvad med det gudsløse verdensbillede? En KU-
konference til januar kaster lys over den sag

VIDENSKABET
RELIGIONSVIDENSKAB

Gudløs! 
Om moderne 
religionskritik

»It is people we must 
protect, not their ideas.« 

Salman Rushdie



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

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

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

mellemrum. Manuskript sendes til uni-avis@adm.ku.dk.
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inden for kunst, filosofi eller videnskab. 
Religionskritik er ikke selv en ‘tro’, blot en be-

nægtelse af allerede fremsatte religiøse dog-
mer. Religionskritik og praktiseret gudløshed
findes derfor upåagtet som den implicitte for-
udsætning – uanset udøvernes ideologiske selv-
forståelse – for forskning og undervisning i alle
fag; for diskussionerne i alle politiske partier;
og for kreative, udogmatiske eksperimenter i al
filosofisk tænkning, i al kunst og i al videnskab:

1. Enhver neutral fagmetodik inden for både
human- samfunds- og naturvidenskaber byg-
ger på religionskritik i form af metodisk
ateisme.

2. Det politiske demokrati, borgerbegrebet,
retssikkerheden, magtens tredeling, offent-
lighedssfæren, fri presse, ytringsfrihed og ik-
ke mindst religionsfrihed bygger på reli-
gionskritik i form af politisk sekularisme.

3. Filosofi der er forpligtet på sin etos, sin ver-
den og sin fornuft, bygger på religionskritik i
form af afvisningen af moralismer og åben-
baringer.

4. Kunst der er forpligtet på sit materiale, sin
sansning og sin følsomhed, bygger på reli-
gionskritik i form af afvisningen af censur og
propagandabudskaber for religiøse autorite-
ter.

5. Vidensproduktion der er forpligtet på sin ak-
kuratesse, sin forklaringskraft og sin modsi-
gelsesfrihed, bygger på religionskritik i form
af afvisningen af dogmer og tabuer.

6. Altruisme og personlig lykke der er forpligtet
på ikke-tingsliggørende medfølelse, på selv-
relativering og på udvikling af kunsten at op-
finde glædelige sociale og personlige rum,
bygger på religionskritik i form af afvisning
af gudsbegrundede moralske love og afvis-
ning af manipulation med transcendent be-
lønning eller straf til fordel for hudløs realis-
me over for konkrete lidelser og over for kon-
krete eksperimenter med alternativer. Gude-
lige hensyn må vige hvis de producerer kon-
kret lidelse eller hindrer etiske fremskridt.

Selve disse praksisser – at tænke uden åbenba-
ringer, skabe uden facitlister, undersøge uden
tabuer, føle uden moralske trusler – havde væ-
ret umulige uden det folkelige, tekniske, etiske,
kunstneriske og intellektuelle pres fra religions-

kritikere gennem tiderne. Ofte bragt til tavshed
hvad enten de udtrykte sig i livsstil, versefødder
eller traktater, men ligeså ofte tilbage på arena-
en i nye, uforudsigelige skikkelser.

Aldeles akademisk kritik
De religiøse verdensbilleders dennesidige kon-
sekvenser for individ, socialitet og tænkning –
lige fra godtroende naivitet og ønsketænkning,
over uvidenhed og blind tradition til forbuds-
moralisme og trusselskultur – står på mange
måder i skarp kontrast til de landvindinger som
de forudgående århundreders religionskritik
har banet vejen for i form af frigørelse, viden,
kreativitet, politiske rettigheder og udviklingen
af ikke-religiøse internationale institutioner. 

Ikke mindst i de sidste 50 år har vi set at ikke
blot kunsten og videnskaben har fornyet sig
eksplosivt, men at også tænkningen og filosofi-
en har taget de komplekse samfunds udfor-
dringer op i form af oplysningens selvkritik, 
civiliseret civilisationskritik, moderne moderni-
tetskritik og minoritær samfundskritik.

Eftersom mange samfund verden over er reli-
giøst organiseret og religionen ofte ligefrem ek-
splicit er en del af selve samfundets legitime-
ring, er det meget vanskeligt at beskæftige sig
med religionskritik aldeles akademisk. Det er
ikke desto mindre vores ambition at emnet bør
behandles så substantielt som muligt idet netop
denne indfaldsvinkel vil være både den stærkes-
te og den mest savnede.

Konferencen ‘Gudløs! Moderne religionskri-
tik’ vil i lyset af det religiøses voksende ekspo-
nering fokusere på religionskritiske moddiskur-
ser sådan som de aktuelt og historisk gør sig
gældende i naturvidenskab, historie, filosofi,
politik, litteratur og kunst, feminisme, satire og
hverdagsliv.

Mette Busk er ph.d. og adjunkt i filosofi og viden-
skabsteori på Kunstakademiets Arkitektskole, og
Morten Warmind er lektor i religionssociologi på
KU.

STÆRKE STEMMER – Religion og religiøse

ledere bruger i stadig højere grad deres autoritet

til at stille voldsomme krav til mennesker som får

ødelæggende følger i form af personlig skam, so-

cial stigmatisering og ulighed for loven. På billedet

ses Peter Bærentsen der har lagt sit liv som homo-

seksuel bag sig for at hellige sin tro på Gud.
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IE U - SA M M E N H Æ NG er det lidt af en klassiker at
henvise til ‘unionstoget der ruller’ når man skal be-
skrive EU’s udvikling. Igennem de seneste års kriser

har billedet dog været mindre brugt. Imidlertid er der
nu – om ikke et helt unionstog, så i hvert fald – et en-
kelt større lokomotiv der er ved at sætte i gang. Det er
EU’s 7. rammeprogram (FP7), som i denne uge vedta-
ges endegyldigt af EU-landenes forskningsministre så
det kan træde i kraft om knapt en måned, den 1. janu-
ar 2007.

I  KO L D E  KO N TA N T E R indeholder FP7 ikke min-
dre end 380 milliarder kroner der fordeles over den
samlede programperiode fra 2007 til 2013. Det svarer
til en betragtelig forøgelse af midlerne på omkring 50
procent på årlig basis i forhold til 6. rammeprogram.
Særlig interessant er derudover at der nu oprettes et
europæisk forskningsråd. Helt som i USA skal pengene
fordeles efter kvalitet – og ikke ud fra hvilken stat man
kommer fra. Som bekendt indtager Danmark ofte duk-
serolle i EU, fx når det gælder om at implementere EU-
direktiver. Desværre er vi alt andet end dukse på ram-
meprograms-fronten. Faktisk har et land som Græken-
land overhalet Danmark og er nu bedre til at trække
penge hjem. Derfor er det glædeligt at den danske re-
gering nu benytter den markante stigning i EU-
forskningsmidlerne til at tage skeen i den anden hånd.
Udover en generel forbedring af informationsniveauet
til både forskere og virksomheder har regeringen valgt
at gøre brug af to instrumenter.

M E D  A F TA L E N  O M  FO R D E L I NG E N af de så-
kaldte globaliseringsmidler indføres for det første en
bonusordning så tiltrækningen af eksterne midler
præmieres. Kort sagt: Får man penge i Bruxelles, kom-
mer der en ekstra check fra København. For det andet
er det besluttet at tildele et koordinatortillæg til dem
der påtager sig at være koordinator på et EU-
forskningsprojekt da man erfaringsmæssigt ved at der
er tale om en ganske stor opgave. Men ét er naturligvis
hvad der gøres fra politisk hold; også internt på KU er
der behov for at styrke indsatsen. Hvis vi skal fasthol-

de KU’s ambition om at være et førende grundfors-
kningsuniversitet i Europa, er der behov for at tiltræk-
ke langt flere midler udefra. For den enkelte forsker
handler deltagelse ganske vist ikke kun om penge. De
fleste forskere der har deltaget i EU’s rammeprogram,
peger nemlig efterfølgende på at adgangen til ny
teknologi eller nye metoder, adgangen til et sammen-
hængende fagligt netværk på europæisk plan og ad-
gangen til den seneste nye viden inden for et givent
forskningsfelt er mindst lige så afgørende.

O G  H VA D  V I L  V I  SÅ  G Ø R E her på KU for at støt-
te forskerne? I det strategioplæg fra rektoratet som
netop nu er i høring foreslår vi fx at der gives mulig-
hed for frikøb i forbindelse med udarbejdelse af større
forskningsansøgninger (‘starthjælp’). Vi foreslår også
at der skal indføres en bonusordning der belønner den
enkelte forsker som evner at tiltrække midler udefra. 
Men også den såkaldte forskerservice skal forbedres.
Via en fælles enhed vil der derfor blive tilbudt forbe-
dret assistance til at indhente den rette information,
udfylde ansøgningsblanketter eller gennemføre den
korrekte tilbagerapportering og evaluering af projek-
ter til Kommissionen. Der skal kort sagt være tale om
at afhjælpe barrierer så den enkelte forsker kan kon-
centrere sig om dét det egentlig drejer sig om.

E N D E L I G  S K A L  V I på alle niveauer på KU forbedre
‘lobbyindsatsen’ på europæisk plan. Det skal blandt
andet ske ved at oprette et netværk for KU-forskere der
har påtaget sig koordinatorrollen på et EU-projekt.
Men lobbyindsatsen skal også forbedres ved at for-
skerserviceenheden i højere grad end det er tilfældet i
dag, skal holde øje med hvad der er på tapetet i Brux-
elles. Helt i tråd med dette vil rektoratet og dekanerne
afholde næste års strategiseminar i EU’s hovedstad.
Det kommende EU-rammeprogram er ganske givet ik-
ke en af verdens syv vidundere, men det er omvendt
heller ikke en af de syv små dværge. Det er derimod en
rigtig god mulighed, som mange KU-forskere forhå-
bentlig vil benytte sig af i de kommende år. God jul!

KUMMENTAR

DEBAT

Af prorektor 

Lykke Friis

Fra i år er reglerne for be-
svarelse af universitetets
prisopgaver ændret, og

især på et punkt er der sket en
stor ændring. I § 3 står der:

»Prisopgavebesvarelser kan
indleveres af personer, som ik-
ke er fyldt 30 år på tidspunktet
for udskrivelsen.« 

Men samtidig kan man i § 2
stk. 2. læse følgende: »Opga-
verne bør give mulighed for
besvarelser fra en forholdsvis
bred kreds.” 

Hvorfor har man valgt at
indføre to så modstridende 
regler? I en artikel i Universi-
tetsavisen nr. 17 kan man læse
at flere på universitetet er be-
kymrede for at prisopgaverne
bliver for elitære. I mine øjne
bliver opgaverne ikke mindre
elitære ved at man sætter en
aldersbegrænsning. 

Hvorfor det lige er 30 og ik-
ke 25, 37 eller et andet antal

ÅRSFEST

Prisopgaver – 
nu med alders-
diskrimination

år der er blevet grænsen, står
hen i det uvisse? Anser univer-
sitetet studerende der er over
30 år, for andenrangsstude-
rende? 

Jeg er 36 år og studerende
ved KU, og hvis jeg vil aflevere
en prisopgave, så har jeg til 15.
januar, for af en eller anden
grund skal studerende som jeg
udelukkes fra at aflevere be-
svarelser til de nyligt udskrev-
ne prisopgaver.

Begrænsningerne kommer
af sig selv når man læser
prisopgaverne der bliver stil-
let. Det er spørgsmål der ikke
umiddelbart kan besvares hvis
man ikke har en brændende
interesse eller er en del af et
forskerhold der forsker i et
område hvori der er stillet en
opgave.

Stud.med. Mikkel Pedersbæk
Falkenberg.

Forskere/seniorforskere
Proces og innovation i byggeriet
SBi søger to forskere/seniorforskere til Afdelingen for 
Proces og Innovation. Den ene stilling er især rettet mod 
digitalisering af byggeprocessen, mens den anden er rettet 
mod innovation i byggeriet.

Du bliver en del af et dynamisk og internationalt oriente-
ret forskningsmiljø, hvor der er fokus på videndeling og 
tværfagligt samarbejde om samfundsvidenskabelige og 
tekniske opgaver. 

Forskningen i afdelingen gennemføres i tæt samarbejde 
med de virksomheder, organisationer og myndigheder, 
som er aftagere af instituttets viden.

Du har dokumenterede forskningskvalifi kationer og special-
viden indenfor et af afdelingens forskningsområder. Vi tror, 
at du har en samfundsvidenskabelig/økonomisk uddan-
nelse eller er ingeniør/arkitekt.

SBi fusionerer 1. januar 2007 med AAU, men instituttet 
bliver liggende i hovedstadsområdet.

Læs mere om stillingen og kvalifi kationskravene på sbi.dk. 

Vi skal modtage din ansøgning senest mandag 29. januar 
2007 kl. 12.

Dr. Neergaards Vej 15 • 2970 Hørsholm
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Hvad med noget ‘målret-
tet religionskritisk ter-
rorforskning’? Det spør-

ger jeg de to kombattanter fra
Universitetsavisen (UA) num-
mer 17 om. Dansk Folkeparti
har fået afsat ti millioner kro-
ner til ‘målrettet islamkritisk
terrorforskning’, og det blev
diskuteret i UA mellem Jesper
Langballe og Jørgen Bæk Si-
monsen. 

Vi kender terrorisme fra
ureligiøse som i Zharens Rus-
land, og vi kender terrorismen
fra muslimer, kristne, hinduer
o.a., men er der noget som ad-
skiller eller er fælles for disse
former?

KU skal have en strategi. Det frem-
går af Universitetslovens § 2: »Uni-
versitetet skal (...) foretage en lø-

bende strategisk udvælgelse, priorite-
ring og udvikling af sine forsknings- og
uddannelsesmæssige fagområder.«

Et samlet udkast til en strategi, Åben
for verdens vinde, er sendt i høring på
KU. Forrige onsdag sad jeg sammen
med fem tillidsrepræsentanter og drøf-
tede udkastet. Her er nogle synspunkter
fra drøftelsen.

Udkastet er i to dele. Anden del er en
handleplan, lidt sært betegnet »Bilag«.
Det er den vitaminrige del som kræver
en teknisk diskussion høringen vil give.
Første del er en præsentation af KU’s
overordnede mål og visioner. Desværre
er det mest galopkringle.

Hvilke læsere henvender den tekst sig
til? ‘Os’ eller ‘dem’? Det burde være ‘os’.
For en moderne forståelse er strategi det
formidlende led mellem overordnede
politiske mål og den operationelle taktik
der skal udfoldes når slagene skal stå.
Strategien skal give egne soldater for-
ståelse af målene, mobilisere vilje til at
nå dem og disponere de fornødne res-
sourcer. Men teksten skaber ikke forstå-
else, mobiliserer ikke til arbejde mod
fælles mål, anviser ikke veje til ressour-
cer.

Narre fjenden – og sine egne
»Hvorfor en strategi?«, hedder kapitel 2.
»Omverdenen, herhjemme og i udlan-
det, skal kunne se i hvilken retning uni-
versitetet bevæger sig. (...) Strategien
skal så at sige fungere som universitetets
internationale og nationale visitkort,«
lyder svaret. 

Er strategiens strategiske mål at blive
set? Ifølge den klassiske forståelse var
strategi en kunst der lagde stor vægt på
krigslist for at narre fjenden. Er formå-
let at narre omverdenen, udlandet, poli-
tikerne, befolkningen? Vi er i så fald
kommet langt væk fra det i loven define-
rede mål: at foretage en løbende strate-
gisk udvælgelse, prioritering og udvik-
ling.

Ingen tvivl om at KU’s ledelse står i et
dilemma. Man føler sig under pres, ud-
sat for stadig mistænkeliggørelse. Det
giver angst, mindre for ikke at slå til end
for ikke at blive anerkendt som én der
slår til. Derfor fokuserer strategien mere
på at ‘fremtræde’ end på at ‘være’. Lad
nu kejseren tro at kejseren får hvad kej-
seren vil have. 

Men kan man det uden at narre sine
egne? Hvis teksten skal læses som en
meningsfuld opmaning til at gøre noget
ved virkeligheden, ved det område den
enkelte er sat til at virke i, så må teksten
også henvise entydigt til de reelle
forsknings- og uddannelsesområder
som vi føler os forpligtede overfor, som
hvert har deres egen tidsfylde, og som
ikke tænkes i forhold til en senere faktu-
ra. Man kunne passende have taget ud-
gangspunkt i høringssvarene fra i fjor
om kernefelter i forskningen.

Fælles vejkort
Ganske vist skal strategien også fungere
som »et fælles vejkort, der først beskri-
ver det nye landskab, dvs. KU’s udfor-
dringer, og derefter indikerer, hvilken
rute KU skal tilbagelægge for at nå frem
til destinationen.« Men der ikke er me-
get GPS over teksten. Og den beskriver
ikke et nyt landskab.

Skal man diagnosticere den grund-
læggende uklarhed med brug af et par
modebegreber, så begår teksten den fejl
at formulere KU’s aktuelle ‘værdier’ og
‘mission’ som en ‘vision’ for fremtiden.
Det vi står for, er og faktisk allerede kan,
sættes her som mål.

»Universitetets værdier kommer til
udtryk igennem sandhedssøgen, ansvar-
lighed, frihed og engagement,« står der i
KU’s værdigrundlag. 

»Grundforskning, eliteuddannelser,
internationale kontakter« har vi allere-
de. Det er ikke nye udfordringer. 

»Udføre fremragende grund-
forskning, bidrage til videnssamfundets
udvikling, være et universitet både for
bredden og eliten«, alt det præsterer vi
allerede.

Tekstens dilemma er at den vil sige alt
det politisk korrekte, alt det man tror
ministeriet gerne vil høre, og samtidig
anvise en troværdig og farbar vej til at
opfylde universitetslovens strategiske
krav. Et strategisk dobbeltgreb så at si-
ge. Ikke esse, non videri, at være, ikke sy-
nes, men videri et esse, at synes og være
på en gang. En svær øvelse der kræver
større strategisk mesterskab end udkas-
tet demonstrerer.

Henrik Prebensen er lektor i fransk, fæl-
lestillidsrepræsentant på Humaniora og
medlem af KU’s bestyrelse.

FORSKNING

Religionernes 
rolle i terrorisme

Jesper Langballe siger: 
»Den kristne ånd består i at

Gud blev menneske og døde
på korset for vore synders
skyld, og at hele vores tilvæ-
relse begynder med tilgivelse.
I modsætning til en lovreligion
som Islam der foreskriver
menneskene hvordan de skal
leve.« 

Det hører man især i vore
dage, men det er ikke alle
kristnes opfattelse, hverken nu
eller tidligere. 

Tænk bare på Trediveårskri-
gens rædsler eller på Korstoge-
ne, eller på hverdagen i Dan-
mark for et hundred år siden
eller mere. Da var kristendom-

men først og fremmest en lov-
religion.  Men J. Langballe me-
ner vel som enhver anden tro-
ende, om det er Martin Luther
eller Paven, at hans egen per-
sonlige tro netop er den eneste
sande kristendom?

Men dette forhold hos tro-
ende behøver heldigvis ikke at
hindre tolerance og fredeligt
samarbejde, som erfaringen jo
viser.

Astronom og religionskritiker,
dr. scient. Erik Høg.

STRATEGI

Esse et videri – 
et svært, strategisk
dobbeltgreb

Af Henrik Prebensen,

lektor, fællestillids-

repræsentant

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

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

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

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

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

Deadline: se kolofonen.
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DEBAT

Universitetspræsten fra
RUC har i Universi-
tetsavisen (UA 17/06)

spurgt om jeg har moral og
etik. Nu er det jo netop i Uni-
versitetsavisen hun har valgt
at stille sit spørgsmål. Man må
derfor gå ud fra at vi har at gø-
re med en spørger (hun er jo
desuden universitetspræst) og
et publikum som er indstillet
på at læse videnskabelige ar-
tikler og bøger. Jeg iler derfor
med at henvise til min bog
»Kvinder og mænd« (Hans
Reitzels Forlag, 2005). Her er
moral og etik et gennemgåen-
de tema, ikke mindst (men ik-
ke kun) på bogens sidste hal-
vanden hundrede sider. Over-
hovedet vil
det være van-
skeligt at
finde viden-
skabelige tek-
ster af mig
hvor jeg ikke
på den ene eller anden måde
forholder mig til disse emner.

Jeg kan yderligere oplyse
følgende. Først om panik,
hvorom præsten skriver: »Bech
hævder at der eksisterer en
(moralsk!) pædofilipanik.« Be-
tegnelsen moralsk panik er et
fagudtryk i international
sociologisk litteratur (således
som det også fremgår af oven-
nævnte bogs s. 223-227). For
eksempel har både den femi-
nistiske psykolog Frigga Haug
og sociologen Zygmunt Bau-
man analyseret og kritiseret de
aktuelle moralske panikker om
lige præcis pædofili eller
‘seksuelle overgreb på børn’. 

Samme Zygmunt Bauman
har for øvrigt netop forelæst
på Aarhus Universitet, ved et
stort arrangement på Det Teo-
logiske Fakultet i anledning af
50-året for udgivelsen af Løg-
strups Den etiske fordring.

Baumans etik
Mine egne synspunkter på etik
og moral er stærkt påvirkede
af netop Løgstrup og Bauman
– om end, jeg tilstår det, jeg
hos Løgstrup altid fornemmer
en atmosfære af pegefingren-
de besserwisserei som jeg ikke
finder på samme måde hos
Bauman og Lévinas. 

I øvrigt har jeg i de sidste 11
år undervist mine studenter i
Baumans etik, og jeg har for et
halvt års tid siden skrevet en
artikel netop om dette emne:
Bauman’s Call (udkommer på
Routledge om et par måneder
i en antologi om Bauman redi-
geret af Michael Hviid Jacob-

sen og Keith Tester). Også den
artikel kan jeg anbefale den
seriøst interesserede læser at
holde udkik efter. 

Moralisme versus moral
Der er naturligvis ingen enig-
hed om hvordan – eller om –
man skal skelne mellem moral
og etik mere præcist. For ek-
sempel er Baumans sprogbrug
noget flydende på dette punkt;
og han ender vel overvejende
med en skelnen der adskiller
sig radikalt fra fx den sene Mi-
chel Foucaults (i bøgerne His-
toire de la sexualité 2: L’usage
des plaisirs og Histoire de la
sexualité 3: Le souci de soi, beg-
ge fra 1984). Sådan er verden

nu engang en terminologisk
noget broget affære. 

For mig er det afgørende
imidlertid at skelne moralisme
fra moral/etik. ‘Moralisme’
bruger jeg om den holdning
der mener at alle mennesker
skal følge de samme, meget
specificerede regler for opfør-
sel og følelse, ikke mindst på
seksualitetens område, og at
disse regler skal sanktioneres
af en ‘stor’ instans (som tidli-
gere kirken og nu staten). 

Denne skelnen mellem mo-
ralisme og moral/etik har jeg
søgt at opretholde i min viden-
skabelige produktion; desvær-
re ændrer journalister nogle
gange mit udtryk ‘moralistisk’
til ‘moralsk’, som de mener er
mere dagligdags, men dermed
forsvinder også den væsentlige
pointe. Således bruger jeg fx
aldrig ordet ‘nymoralsk’, men
taler i stedet om ‘nymoralis-
tisk’.

Æstetisk etik
Tilbage til etik/moral. Proble-
merne med opfattelser som
Løgstrups, Lévinas’ og Bau-
mans er naturligvis at de pas-
ser bedst til ansigt-til-ansigt-
forhold mellem mennesker.
Den nuværende verden er
imidlertid præget af mange
andre typer relationer. Jeg har
derfor også interesseret mig
for bl.a. Michel Maffesolis for-
søg på at skitsere en æstetisk
etik, og for Erving Goffmans
ansatser til en indifferens-etik. 

I øjeblikket er jeg optaget af
at undersøge de etisk/moral-
ske muligheder i den sene Hei-

deggers værenstænken (mu-
ligheder der er lidet betonede
af ham selv, må man sige). 

Tilsvarende finder jeg det
vigtigt at beskæftige sig med
fx islams, buddhismens og
konfucianismens etiske skrif-
ter og traditioner. Det er helt
absurd at forestille sig at kris-
tendommen skulle have patent
på disse emner, eller at den
skulle være moralsk/etisk ‘be-
dre’ end disse andre traditio-
ner. 

Som bekendt gælder det
heller ikke at dem der kalder
sig kristne, altid er bedre end
andre; snarere synes en del af
dem at være mest optaget af at
være forargede over, og kræve
forbud mod, andres livsførelse
og synspunkter.

Vrøvl fra ende til anden
Nu tror jeg naturligvis ikke for
alvor på at folk som universi-
tetspræsten på RUC vil, eller
kan, læse bøger. Faktisk er jeg i
de allerseneste år kommet i
tvivl om teologer overhovedet
har lært hvordan man me-
ningsfuldt kan læse biblen nu
om dage, selv om vi er om-
kring 50-100 år efter Barths,
Heideggers, Bubers, Bultmans,
Løgstrups, Sløks og Lindhardts
– for nu blot at nævne nogle
enkeltes – uomgængelige kri-
tikker og ny-udlægninger. 

I al fald demonstrerer præs-
ten fra universitetet RUC med
sit indlæg at hun ikke læser
bøger, for så vidt som hun me-
ner det passende at angribe en
forsker uden at sætte sig ind i
hans produktion. Dertil kom-
mer at samtlige de påstande
som hun fremsætter om mig
og mit arbejde, er vrøvl fra en-
de til anden. 

Men det skal ikke hindre
mig i at svare så forholdsvis
udførligt som jeg har gjort nu;
for der er uden tvivl mange læ-
sere af Universitetsavisen, ikke
mindst blandt de studerende,
som er seriøst interesseret i
emner om moral og etik. 

Henning Bech, 
Professor, dr.scient.soc., 
Sociologisk Institut.

HENNING BECH I

SVAR T IL  ULLA P IERRI  ENEVOLDSEN

Universitetsetik, 
moral og moralisme Isidste nummer af Universi-

tetsavisen udtrykker studen-
terpræsten på RUC, Ulla Pi-

erri Enevoldsen (UPE) forar-
gelse over Henning Bechs
(HB) opgør med ‘nypuritanis-
men’ i et tidligere nummer.
Hun hævder at hans kritik af
moralisme i debatten om pro-
stitution er udtryk for man-
dens manglende moral. 

Hun gør fx opmærksom på
at HB ikke er empatisk over for
dårligt stillede kvinder og at
han desuden hylder frihed og
frisind på kvindernes bekost-
ning. Prostitution bygger på
ulighed og magtforhold, slut-
ter hun. Det er naturligvis kor-
rekt. Men derfra og til at sige
at HB er amoralsk fordi han ik-
ke støtter kriminalisering af
prostitution er at gå for langt.
UPE står på moralens og men-
neskerettighedernes sider, si-
ger hun. Det tror jeg de fleste,
også HB vil sige at han gør.
Spørgsmålet er hvordan man
definerer prostitution, moral
og menneskerettigheder.  

UPE synes først og fremmest
at det er uretfærdigt at man
kan købe seksuelle ydelser hos
prostituerede. Men sagen er
den at hele vores samfund
bygger på at vi køber hinan-
dens ydelser og arbejdskraft
hver eneste dag. Og ganske
rigtigt, nogle er mere lige end
andre på dette marked, og
ulighed betyder at nogle har
mere magt over andre. 

Men vores samfund bygger
altså blandt andet på materiel-
le relationer mellem mennes-
ker, og jeg forstår godt hvis
UPE drømmer sig hen hvor
materielle relationer ikke fin-
des. Det gør jeg selv. Men det
er altså svært at forestille sig i
en kapitalistisk verden som vo-
res – med mindre det er selve
kapitalismens logik vi gør op
med. Det man kan gøre poli-
tisk på prostitutionsområdet
er at udligne disse uligheder
og magtforhold. At forbyde
prostitution fordi nogle
kvinder bliver misbrugt i
branchen svarer til at forbyde
ægteskab med henblik på at
forebygge vold mod kvinder i
hjemmet.

Stop moralprædiken
Nogle gange skulle man tro at
tilhængerne af prostitutions-
forbudet er ude i et anti-kapi-
talistisk projekt der går ud på
at man ikke skal kunne købe
sig til andres krop eller ar-
bejdskraft. Men jeg tror ikke at
UPE ønsker at gøre op med
klassesamfundet og ulighed
generelt. Det vil sige UPE har
ikke nødvendigvis noget imod
et samfund med ulighed så
længe der er lige mange mænd

HENNING BECH I I

Hvad er prostitution? 
og kvinder inden for hver klas-
se. Kort sagt er talen om pro-
stitution, moral og menneske-
rettigheder ofte en ren og skær
undskyldning for at forhindre
en seksuel adfærd som man
personligt finder urigtig og yd-
mygende. 

‘Men hvad med prostituere-
de kvinders følelser’, spørger
UPE? Glemmer HB ikke at
kvinder har følelser når han ik-
ke ønsker prostitution for-
budt? Ganske rigtigt er der
mange seksuelle forhold der
involverer følelser. Men der er
også mange der ikke gør. 

Sex og følelser hænger tæt
sammen for nogle og ikke for
andre. Kvinder, men også
mænd – i og udenfor prostitu-
tion – tager ikke skade af at
have sex uden romantik, ej
heller af at have mange part-
nere. Det er en ældgammel
fordom der blandt andet
bunder i den kristne idealfore-
stilling om monogami, ægte-
skab og evig kærlighed mellem
mand og kvinde. Nej, kvinder i
prostitution tager primært
skade af det vi alle tager skade
af, nemlig undertrykkelse,
tvang, fattigdom, sygdom og
så videre.   

Alternativ til 
prostitution
Det er interessant at UPE be-
tvivler at HB har empati. For
min primære tvivl er hvor uni-
versitetspræstens empati lig-
ger? Empati betyder indføling
og indlevelse. Men det lader
ikke til at UPE er i stand til at
leve sig ind i de prostitueredes
situation. For det første vil hun
afskaffe prostitution uden at

hun sætter noget alternativ op
for kvinderne. Hvad skal de le-
ve af? Hvordan sikre at de ikke
havner i alfonseri eller det der
er værre? Om det er gennem
kriminalisering af sexkunder-
ne at prostitution skal afskaf-
fes, siger hun ikke. 

Men uanset hvad, er konse-
kvensen af prostitutionsfor-
bud, ifølge alle eksperter, in-
klusive politiet, at kvinderne
bliver yderligere marginalise-
ret. Hun skelner heller ikke
mellem de mange forskellige
former for prostitution der fin-
des. Prostitution er et klasse-
opdelt erhverv lige som mange
andre. Lige fra escortpigerne
der tjener op til 30.000 på en
fredelig aften med festmiddag,
til narkomisbrugerne og de
kvinder der holdes under sla-
velignende forhold. Nogle er
mere lige end andre. 

Lad os arbejde for at hjælpe
de kvinder der ikke trives i
prostitution, det vil sige de fat-
tige, syge, narkotikabrugende
sexarbejdere, samt de der le-
ver under slavelignende for-
hold, det er utilgiveligt at ind-
satsen ikke er bedre på det
punkt. 

Men lad os holde op med at
stigmatisere de sexarbejdere
der ønsker at forblive i branc-
hen og ikke synes de har et al-
ternativ. De har brug for re-
spekt og støtte. De har ikke
brug for moralprædikener. 

Christian Groes-Green er
antropolog og ansat på Afdeling
for Medicinsk Kønsforskning,
Institut for Folkesundheds-
videnskab.
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Nu tror jeg naturligvis ikke for alvor 
på at folk som universitetspræsten på
RUC vil, eller kan, læse bøger. 
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K U N  F O R  A N S A T T E

Fra den 7. december 2006 og frem til den 11. ja-
nuar 2007 kan man tilmelde sig lodtrækningen
om retten til at leje et af Feriefondens huse. Der
trækkes lod om perioden fra uge 22 til og med
uge 42 (2007). Det er muligt at tilmelde sig lod-
trækningen elektronisk via Kvikbook på Ferie-
fondens hjemmeside. Det er kun lønnede ansat-
te der er i besiddelse af et id-kort der kan leje
Feriefondens huse. Brugsretten må ikke over-
drages til andre.

Du får adgang til bookingsystemet via dit
CPR-nr. Se yderligere information på Feriefon-
dens hjemmeside: www.ku.dk/ferie 

Feriefonden ejer i alt 17 feriehuse fordelt
med 15 i Danmark og to i Sverige samt to lejede
lejligheder i hhv. Paris og Barcelona. Husene er
fuldt monterede, der er elvarme/pejs, varmt
vand, toilet og brusebad, gas-/elkomfur og kø-
leskab. Endvidere er der radio og fire cykler i
alle huse. Der skal medbringes sengelinned,
håndklæder og viskestykker. Den enkelte lejer
skal selv sørge for rengøring af ferieboligen
inden afrejsen.

En ferieuge beregnes fra lørdag kl.14.00 til
den efterfølgende lørdag klokken 14.00. Lejlig-
heden i Paris og Barcelona udlejes fra søndag til
søndag. I forbindelse med lodtrækning udlejes
kun på ugebasis. Uger i efteråret (udenfor lod-
trækningsperioden) kan bestilles fra den 1. fe-
bruar 2007. Denne dato gælder også for mini-
og weekendferier i Paris og Barcelona. Bestil-
linger til weekendophold i efteråret kan først
ske fra den 21. august 2007. 

Når du søger, skal du være opmærk-
som på følgende:
• Lodtrækningen er delt op i to adskilte lod-

trækninger, den ene omhandler Danmark og
Sverige. Den anden Paris og Barcelona. Pe-
rioden der trækkes lod om, er i begge tilfælde
fra uge 22 til og med uge 42.  

• Systemet giver mulighed for at indtaste 10
ønsker pr. lodtrækning. Hvis man benytter

ansøgningsskemaet fra avisen, kan man
maks. angive 5 ønsker. 

• Hver af de nævnte lodtrækningsperioder bli-
ver af systemet opfattet som en selvstændig
lodtrækning. Hvis man vinder i den første
lodtrækning, bliver man nulstillet til lodtræk-
ning nr. 2. Hvis man derimod har tabt i den
første lodtrækning, vil man optjene 1 point til
den næste lodtrækning. Lodtrækningerne vil
blive gennemført i følgende rækkefølge: 1.
Husene i DK og Sverige 2. Paris og Barcelona. 

• Kun vinderne får besked via e-mail eller post.
Når lodtrækningen er foretaget, kan man i
øvrigt selv se om man har vundet. I Kvikbook
vælges menupunktet “mine data” og herefter
“lodtrækninger”. Under dette punkt vil det

fremgå hvilke lodtrækninger man har delta-
get i, og om man har vundet. Hvis man har
vundet, vil der ligeledes være dannet et leje-
bevis under menupunktet “kontrakter”. Når
lodtrækningen er foretaget, vil det blive med-
delt på Feriefondens hjemmeside.  

Feriefonden 
Københavns Universitet 
Nørregade 10
Postboks 2177
1017 København K
www.ku.dk/ferie

Senest onsdag den 31. januar 2007 får
man svar på om man har været heldig.

Husene er reserveret til fadder-
besøg eller særlig vedligehol-
delse i nedenstående uger og kan
derfor ikke ønskes i disse uger.

Hus:                     Uge

Stendiget 28

Nålevænget 29

Lundeborg 22, 23, 24, 29

Blåvand 28

Sandkås 28

Vang 27

Landeryd 30

Väset 22

Marielyst 26

Liseleje 30

Hald Strand 28

Tibirke      33

Marstal      28

Silkeborg 22, 23 24, 25

Hulsig 31

Saunte 31

Lodtrækning om feriehus/lejlighed til 
sommer- og efterårsferien 2007

Udfyld nedenstående skema 

i prioriteret rækkefølge. Der bliver først trukket

lod om husene i Danmark og Sverige.

DK og Sverige Paris og Barcelona

uge 22-42 uge 22-42

Uge Husnr. Uge Husnr.

Sådan udfylder du skemaet

Udfyld skemaet tydeligt. Skriv fuldt CPR-nummer idet det er vores eneste indgang til edb-systemet. 

Alle ansøgninger behandles fortroligt, men ansøgninger uden CPR-nummer kan ikke behandles.

Der må kun indsendes en ansøgning pr. medarbejder. Medarbejdere der søger sammen, skal gøre 

opmærksom på det i rubrikken ‘Jeg søger sammen med’. Ansøgningen skal være feriefonden i hænde 

senest 23. december 2004.

Ansøgningsskema til sommer- og efterårsferie  

Hus Pris

1. Nordsj. Hald Strand 2.040 Husdyr ikke tilladt

2. Nordsj. Saunte, Hornbæk 1.740

3. Nordsj. Liseleje 1.860 Husdyr ikke tilladt

4. Sejrøbugten, Nålevænget 2.225

5. Sejrøbugten, Stendiget 1.740

6. Nordsj. Tibirke 1.970 Husdyr ikke tilladt

7. Jylland, Blåvand 2.325

8. Jylland, Hulsig 2.325 Husdyr ikke tilladt

9. Jylland, Silkeborg 2.325 Husdyr ikke tilladt

10. Bornholm, Sandkås 2.220

11. Bornholm, Vang 1.970

12. Læsø, Skuret 1.420

13. Falster, Marielyst 1.740

14. Fyn, Lundeborg 2.270

15. Ærø, Marstal 1.780

16. Sverige, Landeryd 1.730 

17. Sverige, Väset 1.410 

18. Paris 3.000 

19. Barcelona 2.800 

Cpr.nr:

Navn:

Tlf.nr:

Ansættelsessted:

FER IEHUSE

✃
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NAVNE

Priser

Per Soelberg

Sørensen

Overlæge, pro-

fessor og leder

af Dansk Multi-

pel Sclerose

Center, Neuro-

logisk Klinik, Rigshospitalet Per

Soelberg Sørensen har modta-

get en donation på fem millio-

ner kroner fra firmaet Brd. Røn-

je Holding. Pengene skal anven-

des til at forske i såkaldte bio-

markører i blodet der kan vise

effekten af en given behandling

af sclerose – fx behandling med

beta-interferon. Biomarkører er

gener som bliver tændt af be-

handlingen. Ved hjælp af bio-

markører bliver det således mu-

ligt på et tidligt stadie af syg-

dommen at kontrollere hvorvidt

den enkelte patient har gavn af

behandlingen eller ej. Derved

kan patienten hurtigere få den

rette behandling. 

Axel Bolvig

Professor Axel

Bolvig har vun-

det prisen Det

gyldne Snit for

didaktiske vi-

deoproduktio-

ner. Prisen uddeles hvert år af

Forskningsnettet der er højha-

stighedsnetværk som forbinder

cirka 110 forskningsninstitutio-

ner i Danmark. Axel Bolvigs pro-

duktion er hans afskedsforelæs-

ning som podcast hvor hans sli-

des og billeder er kombineret

med hans foredrag i en form

hvor den enkelte studerende

kan genhøre og gense forelæs-

ningen på sin iPod, computer 

eller anden medieafspiller. En

form for undervisning der sam-

men med videokonference og

rene podcasts vinder mere og

mere frem.

BOLIGER

Bolig søges

København

Periode: Fra ca. 1/2-07 i ca. 

6-12 mdr.

Størrelse: Lejlighed, 2-3 vær.

Udstyr: Møbleret, gerne adgang

til have, park el. legeplads.

Lejere: Tysk lektor K med fami-

lie. 

Husleje: Maks. 10.000 kr. pr. md.

Kontakt: E-mail: jnorgaard@

ifi.ku.dk el. tlf. 3532 0842.

Copenhagen or vicinity

Period: From approx. early Feb.

2007.

Tenant: Foreign researcher M,

non-smoker.

Equipment: Furnished.

Contact: Martin Platt, e-mail

platt@hum.ku.dk or 

tel. 3532 8827

København

Periode: Fra 1/1 til 31/12-07.

Størrelse: Lille lejlighed.

Lejer: Koreansk forsker M.

Kontakt: Søren Kierkegaard

Forskningscenteret, 

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

tlf. 3376 6900.

København

Periode: Fra 15/2 til 30/11-07.

Størrelse: Lille lejlighed.

Lejer: Italiensk forsker K.

Kontakt: Søren Kierkegaard

Forskningscenteret, 

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

tlf. 3376 6900.

Copenhagen

Period: From Mar./June 2007 to

Nov. 2008.

Size: Apartment, 60 sqm.

Tenants: Academic couple.

Rent: Max 8.000 kr. per month.

Deposit: Max 28.000 kr.

Contact: Dr. David Hughes, 

tel. 3532 1233/3927 5151 or 

e-mail: dphughes@bi.ku.dk.

Copenhagen

Period: From 1/1-07, min. 

6 months. 

Size: 1 room or small apartment.

Tenant: German Ph.D student,

non-smoker. 

Rent: Max 6.000 kr. per month.

Contact: Mireille Segato Ander-

sen, e-mail: mireille.ander-

sen@bric.dk or Thomas 

Menzel, e-mail:

t.a.menzel@googlemail.co.

Frb./Kbh./Gentofte 

Periode: Snarest, min. 3 mdr.   

Størrelse: Min. 2 vær., køkken,

bad, gerne adgang til have.

Lejer: Professor ved KU, ikke-

ryger. 

Kontakt: E-mail: gcazzamali@

bi.ku.dk el. tlf. 3532 1230.

København

Periode: Fra 15/1 til 15/7-07 el.

1/1-08.

Størrelse: Lejlighed, 100 kvm. 

Udstyr: Møbleret. 

Lejere: Dansk ægtepar med

hund.

Kontakt: E-mail:

lillia@math.ku.dk.

Bolig udlejes

Frederiksberg

Period: From 1/1 to 31/12-07.

Size: Apartment, 2 rooms, 

65 sqm, kitchen and bath.

Equipment: Partly furnished.

Rent: 4.500 kr. per month excl.

all.

Contact: E-mail: kunz9@

tiscali.dk or tel. 2248 8587.

Nørrebro

Period: From 1/12-06 or 1/1 to

min 1/3 or 1/4-07.  

Size: Apartment, 96 sqm., 

3 rooms, kitchen, and bath-

room.

Equipment: Fully furnished

Tenant: Guest researcher pre-

ferred.

Rent: 7.800 kr. per month all

incl.

Contact: E-mail: 

usperber@hotmail.com or 

tel. 5071 4004/7542 1553.

Islands Brygge

Period: From 1/1-07 to 1/3-08.

Size: Apartment, 3 rooms, 94

sqm.

Equipment: Furnished, TV, was-

hing machine, broadband.

Tenant: Non-smoker.

Rent: 6.500 kr. per month all

incl.

Deposit: 13.000 kr.

Contact: E-mail:

jomutahi@hotmail.com.

Amager

Period: From 1/1 to 1/6-07, possi-

bly longer.

Size: Apartment, 54 sqm., 

2 rooms.

Equipment: Fully furnished, 

cable-TV, dishwasher, access

to washing machine and dryer

in basement.

Tenant: Guest lecturer, non-smo-

ker.

Rent: 5.700 kr. per month excl.

power, water, gas and

heating.

Deposit: 11.400 kr.

Contact: E-mail post@ralfjen-

sen.com or tel. 2236 4838.

Frederiksberg

Period: From 1/2 to 1/7-07.

Size: Apartment, 3 rooms.

Equipment: Furnished.

Tenant: Non-smoker.

Rent: 7.000 kr. per month.

Contact: E-mail:

louisean8@m1.stud.ku.dk.

Østerbro

Periode: Fra 4/1 til 15/4-07. 

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

70 kvm., køkken og bad.

Udstyr: Møbleret og gårdmiljø.

Lejer: Gæsteforsker el.lign.

Husleje: 6.400 kr. pr. md. inkl.

alt.

Depositum: 6.000 kr.

Anja C. Andersen

Astrofysiker Anja C Andersen

fra Dark Cosmology Center på

Niels Bohr Institutet ved Køben-

havns Universitet modtog den 1.

december Danmarks Radios Ro-

senkjærpris for sin fremragende

formidling af astronomi og det

fantastiske himmelrum. Rosen-

kjærprisen er DR’s formidlings-

pris der bliver givet til en frem-

trædende videnskabsmand eller

kulturpersonlighed som har for-

midlet et vanskeligt emne på

dansk. Prisen er på 25.000 kro-

ner, og prismodtageren forplig-

ter sig til at holde fem-seks

radioforedrag om et vægtigt vi-

denskabeligt eller kulturelt em-

ne. En meteorstorm af priser da-

ler ned over Anja C. Andersen i

øjeblikket. Inden for de seneste

to måneder har hun modtaget

tre priser: Den danske fysikpris

Kirsten Meyer-prisen, dansk Ju-

nior Chambers pris og nu Ro-

senkjærprisen. 

Nicolai Peter

Norrbom

Jurastuderende

ved Køben-

havns Universi-

tet Nicoali Peter

Norrbom mod-

tog den 27. november Kammer-

advokatens legat for sin bache-

lorrapport ‘Medlemsstaternes

erstatningsansvar for krænkelse

af EU-retten’. Legatet uddeles

til jurastuderende der på grund-

uddannelsen har afleveret og

fået bedømt en ekstraordinær

god bachelorrapport eller obli-

gatorisk opgave inden for stats-

og forvaltningsretten samt EU-

og folkeretten. Legatet skal an-

vendes til hel eller delvis

dækning af legatmodtagerens

udgifter til studieophold i ud-

landet.

Kontakt: E-mail:

csnielsen@ifi.ku.dk.

Vesterbro

Periode: Fra 2/2 til 1/8-07.

Størrelse: Lejlighed, 60 kvm., 

11⁄2 vær.

Udstyr: Fuldt møbleret, spise-

køkken, bad, altan, vaske- og

cykelkælder.

Lejer: Helst K, ikkeryger.

Husleje: 6.100 kr. pr. md. inkl.

alt.

Depositum: 12.200 kr. 

Kontakt: E-mail:

annejarulf@hotmail.com.

Frederiksberg 

Period: From 1/1 to 1/6-07.

Size: Apartment, 2 rooms, 

65 sqm.

Equipment: Furnished, Internet,

access to washing machine.

Tenant: Non-smoker.

Rent: 5.500 kr. per month.

Deposit: 15.000 kr.

Contact: E-mail:

kmfabricius@gmail.com.

Copenhagen S

Period: From 16/12-06 to 

16/3-07, perhaps longer.

Size: Apartment, 75 sqm., 

3 rooms, dining kitchen.

Equipment: Furnished, bath-

room, access to washing 

machine.

Tenant: Single person or a 

couple, non-smoker.

Rent: 7.500 kr. per month incl.

power, heating, water, gas,

Internet and TV.

Deposit: 7.500 kr.

Contact: Andreas, e-mail: 

bramsen@stud.ku.dk or 

tel. 3020 1032.

Birkerød

Periode: Fra 1/2 el. 15/1 til 

31/12-07.

Størrelse: Engelsk rækkehus,

165 kvm., køkken og bad.

Udstyr: Evt. møbleret. 2 toiletter

med brusebad og vaskema-

skine/tørretumbler. Terrasse

og have. 

Husleje: 12.000 kr. pr. md. inkl.

forbrug.

Kontakt: Sven Asp, tlf. 4582

3080 el. e-mail: sasp@ofir.dk. 

Kastrup

Periode: Fra 1/1 til 1/7-07. 

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

56 kvm. Toilet og køkken. 

Udstyr: Møbleret, altan, tv og

vaskemaskine. 

Husleje: 5.300 kr. pr. md. inkl. el

og varme.

Depositum: 15.000 kr.

Kontakt: E-mail:

flbekker@post4.tele.dk.

Bellahøj 

Periode: 1/12-06 til 1/6-07. 

Størrelse: Lejlighed, 21⁄2 vær., 

68 kvm. Toilet og køkken. 

Udstyr: Tv, vaskemaskine, 2 alta-

ner. 

Husleje: 4.700 kr. pr. md. inkl. el

og varme. 

Depositum: 10.000 kr.

Kontakt: Tlf. 2720 0970. 

København Ø

Periode: 1 år, mulighed for for-

længelse.

Størrelse: Penthouselejlighed,

ca. 95 kvm, 3 vær.

Udstyr: Møbleret, fransk altan.

Husleje: 9.000 kr. pr. md.

Kontakt: Anna Hansen, e-mail:

anna@hansen.tdcadsl.dk el.

tlf. 3929 9433. 

Nørrebro

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

Size: Apartment, 3 rooms, 

67 sqm. Kitchen and bath.

Equipment: Furnished.

Tenant: 1 person or couple, non-

smokers, no pets.

Contact: E-mail: 

trimi@kirkebys.com.

Boliger søges til én måneds udleje
Medicinernes studenterorganisation IMCC søger værelser eller lejligheder til udleje i 1 måned. Vi mod-

tager medicinstuderende fra hele verden som kommer til København på hospitalsophold i en måned. 

Vi mangler pt. boliger i februar, maj, juni, juli og august, så hvis din lejlighed/værelse står tomt i en af

disse måneder, vil vi meget gerne leje den/t. Vi betaler 1.400 kr. pr. studerende, og der bliver skrevet

kontrakt. 

Skriv til e-mail: stineydegaard@gmail.com.

FREMLEJE AF LEJLIGHED

En af vore nye medarbejdere (tysk 
kvindelig lektor med mand og søn på
1½ år) søger en møbleret 2-3 værelses
lejlighed til fremleje i 6-12 mdr. belig-
gende tæt på Universitetsparken (In-
stitut for Idræt). Gerne adgang til have
eller tæt på park/legeplads. Lejemål 
ønskes fra ca. 1. februar 2007. Husle-
je: Max. kr. 10.000. 

Henvendelse:  

Afdelingssekretær Jette Nørgaard 
jnorgaard@ifi.ku.dk 
35 32 08 42 (9:00-15:00) eller 
Sekretær Christina Christensen
cchristensen@ifi.ku.dk 
35 32 17 43 (9:00-15:00)
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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 22/1 for avis 1 der udkommer 1/2-07 og 

deadline 5/2 for avis 2 der udkommer 15/2-07.

The Absolute Choice
Kirkegaard Research Seminars. Lecture by Poul Lübcke

Tid: 12/12 kl. 9.15-12.00

Sted: Det ny KUA, lok. 23.2.06

Arr.: Copenhagen Collegium for Advanced Studies, www.forskerkollegium.hum.ku.dk

Ivö Klack – et velbevaret økosystem fra Kridttiden
Foredrag af Anne Mehlin Sørensen

Tid: 12/12 kl. 15.15

Sted: Geologisk Museum, Øster Voldgade 5-7, Auditoriet

Arr.: Palæontologisk Klub, milan@geol.ku.dk

Narrative Explanation in Human Sciences
Gæsteforelæsning af David Carr, Department of Philosophy, Emory University, Atlanta, USA

Tid: 13/12 kl. 13.15-15.00

Sted: Det ny KUA, lok. 25.5.11

Arr.: Danmarks Grundforskningsfonds Center for Subjektivitetsforskning, www.cfs.ku.dk

Den vesterlandske esoterocismes historie, del 2 (1300-1950) – 
fra Marsilio Ficinos hermeticisme til Alice A. Baileys teosofi
Sidste foredrag af Tim Rudbøg

Tid: 13/12 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

Tyske fjendebilleder
Foredrag af Thomas Pedersen, museumsinspektør, Tøjhusmuseet

Tid: 14/12 kl. 15.00-17.00

Sted: KUA, lok. 15.1.30A

Arr.: De HistorieStuderende, DHS, foreningendhs@hotmail.com

De Fire Transformerende Erkendelser
Introduktion til Tibetansk Buddhisme af Acharya Lama Dorje, Bhutan  

Tid: 14/12 kl. 19.15-21.00

Sted: Karma Sangye Tashi Ling, Torvegade 32 A 1 sal, Christianshavn

Arr.: Anne Burchardi, burchardi@hum.ku.dk  

Iransk sproghistorie: Kiler og kasus
Foredrag af cand.mag. Soon Trolle, KU

Tid: 14/12 kl. 17.00-19.00

Sted: Carsten Niebuhr Afdelingen, Snorresgade 17-19, 1. etage, lok. U6

Arr.: Carsten Niebuhr Afdelingen, rce@rumi.dk

Persisk på Carsten Niebuhr Afdelingen præsenterer en unik mulighed for at høre om et emne der 

ikke længere forskes meget i, nemlig oldiranske sprog. Med foredraget placeres de iranske sprog 

historisk og geografisk, og der gives et overblik over de ældre sprogtrins udvikling. Persiske sprog

spiller en vigtig rolle i forståelsen af de indoeuropæiske og er fx beslægtet med dansk – emner som

bl.a. Rasmus Rask og Karl Verner arbejdede med i sin tid da Danmark stod meget stærkt i forsknin-

gen i indoeuropæiske sprog. Foredraget giver en introduktion til old- og middeliransk igennem ek-

sempler på sætninger og skriftsystemer samt med perspektivering til de andre indoeuropæiske

sprog. Soon Trolle er cand.mag. i persisk fra Carsten Niebuhr Afdelingen, ToRS, og har desuden stu-

deret ved Freie Universität, Berlin, og Universidad de Salamanca, Spanien.

Kollegier

Regensen

Periode: Et antal kollegievæ-

relser bliver ledige fra 1/2-07.

Målgruppe: Studerende ved KU

el. DTU der har taget eksami-

ner svarende til 2 års norme-

ret studietid med min. 8 i gen-

nemsnit. Særlige optagelses-

berettigede er grønlændere

og færinger der kan tildeles

regensplads direkte efter be-

stået studentereksamen. Ved

bedømmelsen af ansøgningen

lægges særlig vægt på ansø-

gerens sociale og økonomiske

forhold.

Kollegiet: Ligger i indre by og

har plads til 100 studerende.

Hunde og katte er ikke tilladt. 

Husleje: 1.340 kr. pr. md. inkl.

telefonab. samt 75 kr. pr. md.

til div. fællesudgifter.

Ansøgning: Ansøgningsskema

fås hos SU-kontoret, Fiol-

stræde 22, 1171 Kbh. K, tlf.

3314 1536. SU-kontoret@

adm.ku.dk.

Ansøgningsfrist: 15/1-07, 

kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Se

www.regensen.dk el. kontakt

Regensens klokkere, e-mail:

klokker@regensen.dk.

Valkendorfs Kollegium

Periode: Pr. 1/2-07.

Målgruppe: 2 studerende ved

KU fra Det Samfundsvidenska-

belige Fakultet el. Det huma-

nististiske Fakultet der har be-

stået 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: 20/12-06.

STILLINGER

VIP-stillinger

Sundhedsvidenskab

Professorship
Sted: The Centre for Internatio-

nal Health & Development,

Faculty of Health Sciences.

Content: A 5-year Novo Nordisk

Professorship in Global Public

Health with emphasis on pre-

vention of chronic diseases. 

Deadline for applications: 

3/1-07 at noon.

Full announcement: Applica-

tions cannot be based on 

this extract. See www.ku.dk/

stillinger or contact 

tel. 3532 7118.

Additional information: Profes-

sor of International Health Ib

Bygbjerg, e-mail: I.Bygbjerg@

pubhealth.ku.dk or 

tel. 3532 7835.

Clinical Professorship in
surgery with special 
emphasis on tissue healing
with relation to gastro-
intestinal surgery
Place of employment: The pro-

fessorship is composed of a

consultancy with H:S/Amager

Hospital with service  at Bi-

spebjerg Hospital, Depart-

ment of Surgery K, and a sala-

ried professorship at the Fa-

culty of Health Sciences, The

Clinical Institute of Surgery

and Anaesthesiology.

Contents: Fixed-term (5 years)

externally financed clinical

professorship in surgery with

special emphasis on tissue

healing with relation to ga-

strointestinal surgery to com-

mence as soon as possible.  

Qualifications: In order to be

considered, the applicant

must therefore send an appli-

cation both to the Faculty

(the professorship) and to the

hospital in question (the con-

sultancy). 

Deadline for applications: 

12/1-07, at noon.

Full announcement: Applica-

tions cannot be based on this

extract. See www.ku.dk/stil-

linger or contact the Faculty

on tel. 3532 7118. See also

www.laegejob.dk or contact

the Personnel office, 

tel. 3531 3132.

Adjunkt i biostatistik
Sted: Institut for Folkesundheds-

videnskab, Biostatistisk Afde-

ling.

Indhold: Forskningsmedarbej-

der.

Kvalifikationer: Adjunkt (3 år)

el. forskningsassistent (1 år

med mulighed for forlæng-

else).

Til besættelse: Snarest muligt.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/stil-

linger el. kontakt prof. Niels

Keiding, tlf. 3532 7903 el. 

e-mail: N.Keiding@

biostat.ku.dk.

Ansøgningsfrist: 15/12-06, 

kl. 12.00.

Naturvidenskab

Lektorer i datalogi
Sted: Datalogisk Institut, DIKU.

Indhold: 2 stillinger. Den ene

ansøger skal være kvalificeret

inden for området billedan-

alyse. Blandt relevante delom-

råder kan nævnes: modelle-

ring og analyse af form, mo-

dellering af naturlige billeder,

objektgenkendelse, medicinsk

billedanalyse samt biologisk

inspireret datamatsyn.

Kvalifikationer: Forskning på

internationalt niveau.

KØBENHAVN 
SILKEBORG
ÅRHUS
THISTED
AALBORG

TA’ BUSSEN

LINIE 888

Afgang 

fra Valby 

station 

over Roskilde 

og Holbæk til Odden. 

Herfra med hurtig-

færge til Ebeltoft 

eller Århus

Telefon 70 210 888

www.linie888.dk

Mandag til torsdag
for studerende og seniorer

til Århus og Silkeborg. 
Aalborg og Thisted

kun 140 kr.

KUN 120 KR.
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FORTSAT ...

Positiv Psykologi – en introduktion
Foredrag af cand.psych. og ph.d.-stud. Simon Nørby, KU og

cand.psych. Anders Myszak. Entré 100 kr. for medlemmer. Medlem-

skab gratis. Tilmelding via www.positivpsykologi.dk

Tid: 15/12 kl. 16.00-18.00

Sted: Danmarks Pædagogiske Universitet, DPU, Tuborgvej 164,

lok. A 401

Arr.: Positiv Psykologi Netværket

Lingvistseminar
Seminar til ære for Lingvistkredsens formand Michael Fortescue i

anledning af hans 60-årsdag. Tilmelding til efterfølgende middag

kontakt Elisabeth Engberg-Pedersen, e-mail: eep@hum.ku.dk el.

tlf. 3532 8664 senest 12/12

Tid: 19/12 kl. 16.00

Sted: Det ny KUA, lok. 27.0.09

Arr.: Lingvistkredsen, Lingvistkredsen,

lingvistkredsen@hum.ku.dk

Galathea 3-ekspeditionen
Biologisk Selskabs juleforelæsning af Kammerherre Søren Haslund-

Christensen

Tid: 20/12 kl. 16.00

Sted: August Krogh Bygningen, Universitetsparken 13, Aud. 1 

Arr.: Biologisk Selskab

Et tilbageblik der ser fremad
Afskedsforelæsning af prof. i matematisk statistik Søren Johansen

Tid: 21/12 kl. 14.15

Sted: H.C. Ørsted Institutet, Universitetsparken 5, Aud. 4

Arr.: Afdeling for Anvendt Matematik og Statistik

Lykke og livsstilsændringer 
Foredrag af cand.psych. Ebbe Lavendt. Entré 100 kr. for medlem-

mer.  Medlemsskab gratis. Tilmelding www.positivpsykologi.dk

Tid: 3/1 kl. 17.00-19.00

Sted: Danmarks Pædagogiske Universitet, DPU, Tuborgvej 164, 

lok. A 401

Arr.:  Positiv Psykologi Netværket

Journalistiske stilarter – fra klassisk 
nyhedsjournalistik til fortællende journalistik
Afskedsforelæsning af lektor John Chr. Jørgensen, Institut for 

Nordiske Studier og Sprogvidenskab, KU. Efter forelæsningen vil

der være afskedsreception

Tid: 15/1 kl. 15.00

Sted: Det ny KUA, lok. 23.0.49

Arr.: Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Biblical Variations in Contemporary Cinema
Seminar. For registration please contact Annika Hvithamar

ahvit@ifpr.sdu.dk

Tid: 25-27/1

Sted: University of Copenhagen, Faculty of Theology, Købmager-

gade 44-46, aud. 7.

Arr.: www.biblicalvariations.dk

Gudløs! Moderne religionskritik
Todages konference. Se www.ku.dk/satsning/religion

Tid: 29-30/1 kl. 9.30-16.30

Sted: Det ny KUA, lok. 23.0.49

Arr.: Satsningsområdet Religion i det 21. århundrede,

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

Se videnskabet side 10.

Molecular and Systems Methods
PhD Course. For registration and further information see

www.neuroscienceschool.ku.dk

Tid: 5-8/2

Sted: Panum Institute

Arr.: Graduate School of Neuroscience

Tiltrædelse: Snarest muligt.

Fuldt opslag: Se

www.ku.dk/english/.

Ansøgningsfrist: 26/1-07, 

kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: 

Institutleder Stig Skelboe, 

DIKU, tlf. 3532 1449 el. 

e-mail: stig@diku.dk.

TAP-stillinger

Studentermedhjælper
Sted: Center for Klinisk Uddan-

nelse, CEKU ved KU og Rigs-

hospitalet.

Indhold: 1 statistik- el. matema-

tikstuderende der har bestået

min. 2 år af studiet, til sta-

tistikarbejde i forbindelse

med forsknings- og evalue-

ringsprojekter på centret.

Omfang: 5-10 timer/uge.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ceku.dk.

Ansøgningsfrist: 11/12-06.

Ph.d.-stipendier

Ph.D. Fellowship in 
Religion and Conflict – 
Radical Islamism in 
International relations
Place of Employment: The Da-

nish Political Science Research

School. 

Contents: The fellowship is offe-

red in cooperation between

the Danish Political Science

Research School (PolForsk,

http://polforsk.dk), Joan B.

Kroc Institute for Internatio-

nal Peace Studies, University

of Notre Dame, and Orfalea

Center for Global and Interna-

tional Studies, University of

California, Santa Barbara, and

involves stay in Denmark and

USA.

Application: Cannot be based

on this extract. See www.ku.

dk/stillinger or http://polforsk.

dk. or contact tel. 3532 3717.

Deadline for application: 

19/12-06 at noon.

Ph.d.-stipendier i 
endokrinologi
Målgruppe: Forskerstuderende

fra den tredje verden – Afrika,

Asien og Latinamerika. 

Sted: Forskeruddannelsen skal

gennemføres som et samar-

bejde mellem et universitet i

Danmark, Finland, Norge el.

Sverige og en institution i ud-

viklingslandet. Stipendierne

skal forankres ved en nordisk

institution.

Indhold: Novo Nordisk Fonden

udbyder tre stipendier. Bag-

grunden er det store behov

for forskeruddannelse i disse

lande, ikke mindst hvor nye

livsstilsfaktorer ændrer syg-

domspanoramaet. Hvert sti-

pendium er på 1 mio. kr.

Ansøgningsfrist: 31/1-07 

kl. 16.00. 

Yderligere oplysninger: Se

www.novonordiskfonden.dk.

Postdoc-stipendier

Uddannelse

Pladser for danske stude-
rende ved Europakollegiet
i Natolin, Warszawa
Indhold: Ved Europakollegiet i

Natolin, Warszawa er der i

2007-08 nogle pladser for

danske studerende på kandi-

datniveau. Uddannelsen er

inden for det samfunds-viden-

skabelige område med vægt

også på de sproglige aspekter

og fører frem til en MA. Ud-

dannelsen er et ideelt ud-

gangspunkt for en senere Eur-

opa-relateret karriere. Under-

visningen går fra ca. 1. sep-

tember til midten af juni, og i

studietiden bor de studerende

på studenterkollegier med et

stærkt tværnationalt fælles-

skab. Der er gode legatmulig-

heder. 

Ansøgning sendes til: Den Dan-

ske Komité for Europakolle-

giet, c/o Europarådets Infor-

mationstjeneste, Bremerholm

6, 1069 Kbh. K, e-mail: euro-

pa@europabevaegelsen.dk,

tlf. 3314 1141.

Ansøgningsfrist: 15/1-07.

Fuldt opslag: Se 

www.coleurope.eu.

Pladser for danske stude-
rende ved Europakollegiet
i Brügge, Belgien
Indhold: Ved Europakollegiet i

Brügge er der i 2007-08 plad-

ser for 6 danske studerende

på kandidatniveau. Uddan-

nelsen er inden for det sam-

fundsvidenskabelige område

med vægt også på de sprogli-

ge aspekter og fører frem til

en MA. Uddannelsen er et

ideelt udgangspunkt for en

senere Europarelateret karrie-

re. Undervisningen går fra ca.

1. september til midten af 

juni, og i studietiden bor de

studerende på studenterkolle-

gier med et stærkt tværnatio-

nalt fællesskab. Der er gode

legatmuligheder. 

Ansøgning sendes til: Den Dan-

ske Komité for Europakolle-

giet, c/o Europarådets Infor-

mationstjeneste, Bremerholm

6, 1069 Kbh. K, e-mail: euro-

pa@europabevaegelsen.dk,

tlf. 3314 1141.

Ansøgningsfrist: 15/1-07.

Fuldt opslag: Se 

www.coleurope.eu.

Postdoc-stipendier i almen
medicin
Støtte: Novo Nordisk Fondens

udvalg for almen medicinsk

forskning indkalder ansøg-

ninger. Formålet er at støtte

almen medicinsk forskning,

specielt at fastholde læger

som forskere i de alment me-

dicinske forskningsmiljøer på

el. knyttet til universiteterne. 

Der er 2 mio. kr. til rådighed

fordelt på 2-4 stipendier.

Periode: Toårige. 

Ansøgning: Via hjemmesiden

fra 18/12-06.

Ansøgningsfrist: 31/1-07, 

kl. 16.00.

Fuldt opslag: Se 

www.novonordisk.dk.

Postdoc 
Sted: Danmarks Grundfors-

kningsfonds Center for Socio-

lingvistiske Sprogforandrings-

studier. 

Indhold: 3-årig stilling med

undervisningsforpligtelser på

faget dansk med

forskningsområdet lydforan-

dringer i dansk talesprog si-

den 1970.

Til besættelse: 1/4-07.

Ansøgningsfrist: 1/2-07, 

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: Frans

Gregersen, e-mail:

fg@hum.ku.dk el. tlf. 3532

8354 el. Joan Lausen, e-mail:

dgcss@hum.ku.dk el. 

tlf. 3532 8382. 

STØTTE

Stipendier

Thomas E. & Margaret C.
Brittingham Scholarship
Målgruppe: Dansk statsborger

21-25 år på afrejsetidspunktet

(medio august) der har be-

stået min. 1 års studier. 

Støtte: Hvert andet år får en

dansk studerende mulighed

for 1 års studier ved University

of Wisconsin-Madison i USA.

Stipendiet udbydes af The

Brittingham Viking Organiza-

tion (BVO). 

Periode: Fra august 2007 til me-

dio juni 2008. 

Ansøgningsfrist: 15/1-07.

Yderligere oplysninger: E-mail:

denmark@brittinghamvi-

king.org.

Legater

Novo Nordisk Fondens
Læge- og Naturvidenska-
belige Komite 
Støtte: Fonden indkalder ansøg-

ninger til: Hallas-Møller Sti-

pendium: Tildeles en senior-

forsker som bidrag til opret-

holdelse og styrkelse af igang-

værende forskning inden for

dansk læge- og naturviden-

skab fortrinsvis inden for bio-

medicinsk forskning, klinisk

forskning og biologisk grund-

forskning. Novo Nordisk Fon-

dens Seniorforsker Stipendi-

um: Skal være en attraktiv

mulighed for højt kvalificere-

de danske lægevidenskabe-

lige forskere i udlandet til at

vende tilbage til Danmark.

Kliniske Forsker Stipendier ¿

Danmark:

Studerende søges til statistik-opgave
Universitetsavisen tager temperaturen på holdningerne blandt de ansatte og studerende på KU. Derfor

har vi brug for din hjælp til at lave en spørgeskemaundersøgelse i begyndelsen af januar der måler

hvordan det står til med forskningsfriheden, arbejdsglæden, holdningen til den kommende fusion,

Campus-plan og måske mere på KU. Betaling i form af et på forhånd aftalt beløb gives. Så hvis du har

flair for statistik og masser af gåpåmod, så kontakt Claus Baggersgaard på uni-avis@adm.ku.dk.
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Hvordan laver vi tankeeksperimenter? – Diagrammer som 
kognitivt redskab
Forelæsning af prof. Frederik Stjernfelt, Learning Lab Denmark, DPU under forelæsningsrækken 

Fra hjerne til bevidsthed om kognitionsvidenskab

Tid: 1/2 kl. 15.15-16.30

Sted: Se hjemmeside

Arr.: Satsningsområdet Krop og Bevidsthed, www.ku.dk/satsning/krop_og_bevidsthed

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

Skal gøre det muligt for højt

kvalificerede forskere ansat i

fuldtids kliniske stillinger at

blive delvis frigjort for klinisk

arbejde, således at de får mu-

lighed for sammenhængende

biomedicinsk/eksperimentel

forskning.

Periode: Stipendierne er fem-

årige.

Ansøgning: Via hjemmesiden

fra 18/12-06.

Fuldt opslag: Se

www.novonordisk.dk.

Forskningsstøtte

Novo Nordisk Fondens 
Udvalg for Kunsthistorisk
Forskning 
Støtte: Til kunsthistoriske

forskningsprojekter. Der kan

søges støtte til et selvstændigt

projekt eller en klart angivet

del af et større projekt inden

for kunsthistorisk forskning.

Ansøgning: Via hjemmesiden

fra 18/12-06.

Ansøgningsfrist: 31/1-07, 

kl. 16.00.

Fuldt opslag: Se

www.novonordisk.dk.

P. Carl Petersens Fond
Støtte: Økonomisk støtte til læ-

gevidenskabelig forskning. 

2-4 kandidat-/introduktions-

stipendier samt et mindre an-

tal scholarstipendier.

Periode: 2007 

Ansøgning: Se hjemmesiden.

Ansøgningsfrist: 31/1-07.

Fuldt opslag: Se 

www.pcarlpfond.dk.

FORSVAR

Disputatsforsvar

Humaniora

Citizens of the World. A History

and Sociology of the Baha’is

from a Globalisation Perspecitve

Doktorand: Prof., mag.art. 

Margit Warburg.

Tid: 19/1-07, kl. 13.00.

Sted: Det Ny KUA, Aud. 23.0.50. 

Officielle opponenter: Prof. 

Jørgen Bæk Simonsen, KU og

prof. Will C. van den Hoo-

naard, University of New

Brunswick.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til dekanen el. den

der leder forsvaret.

Afhandlingen: Kan bestilles i

boghandlen. Særtryk af det

danske resume: Verdensbor-

gere. Baha’iernes historie og

sociologi i et globaliserings-

perspektiv, Chaos. Dansk-

norsk tidsskrift for religions-

historiske studier, nr. 43, 2005

fås på Institut for Tværkultu-

relle og Regionale Studier, 

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

Bedømmelsesudvalgets ind-

stilling kan rekvireres hos

Kompendieudsalget Huma-

niora, tlf. 3532 9161.

Ph.d.-forsvar

Teologi

Jesus Imandars and Christ 

Bhaktas. A Qualitative and 

Theological Study of Syncre-

tism and Identity in Global

Christianity

Kandidat: Cand.theol. Jonas

Adelin Jørgensen.

Tid: 18/12-06, kl. 13.00.

Sted: Det Teologiske Fakultet,

Købmagergade 46, 1. sal.,

Aud. 7. 

Afhandlingen: Kan købes på

Det Teologiske Fakultet, Køb-

magergade 46, tlf. 3532 3961

el. tilsendes elektronisk ved

henvendelse til forfatteren, 

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

Samfundsvidenskab

Paradoksal psykiatri. Etnografi-

ske analyser af samspillet

mellem plejepersonale og pati-

enter i dansk retspsykiatri

Kandidat: Cand.scient.anth.

Charlotte Bredahl Jacobsen.

Tid: 14/12-06, kl. 14.00.

Sted: Center for Sundhed og

Samfund, CSS, Øster Farimags-

gade 5, bygn. 18K, kld.

Afhandlingen: Kan købes i Bog-

laden, CSS, Øster Farimagsga-

de 5.

Sundhedsvidenskab

Cellular telephones and the risk

of brain tumors

Kandidat: Helle Collatz Christen-

sen.  

Tid: 12/12-06, kl. 9.30.

Sted: Kræftens Bekæmpelse,

Strandboulevarden 49.

Afhandlingen: Kontakt Kræf-

tens Bekæmpelse.

Regulation of ErbB2 at the 

plasma membrane

Kandidat: Anette Meidahl Hom-

melgaard.  

Tid: 15/12-06, kl. 14.00.

Sted: Rigshospitalet, Haderup

Auditoriet

Afhandlingen: Fås hos forfatte-

ren, e-mail: 

a.hommelgaard@gmail.com.

The role of nerve groeth 

associated proteins, GAP-43 

and BASP1, in NCAM-mediated

neuronal differentiation

Kandidat: Irina Korshunova. 

Tid: 11/1-07 kl. 14.00. 

Sted: Rigshospitalet, Dam Audi-

toriet. 

Humaniora

Religion and the state of Den-

mark – state religious politics in

the elementary school system

from 1721 to 1975: an alternati-

ve approach to secularization

Kandidat: Niels Reeh.

Tid: 12/12-06, 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, Diamanten samt

på Institut for Tværkulturelle

og Regionale Studier, Snorres-

gade 17-19.

Naturvidenskab

Reconstructing Late Cretaceous-

Danian chalk sedimentary and

oceanographic history in the

southern central Graben, Eas-

tern Danish Basin and Paris Ba-

sin

Kandidat: Estela V. Esmerode.

Tid: 12/1-07, kl. 13.00.

Sted: Geologisk Institut, Aud. A.

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn hos Gunver Krarup

Pedersen, e-mail:

gunver@geol.ku.dk.

SIF opfordrer alle kvalificerede ansøgere 
til at søge uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold.

SIF er et selvstændigt institut under Indenrigs- og Sundhedsmini-
steriet. Vi forsker i danskernes sundhed, sygelighed og dødelighed 
og følger danskernes sundhedsvaner, miljø og levekår. Du kan læse 
mere om os på vores hjemmeside www.si-folkesundhed.dk

Ved Statens Institut for Folkesundhed (SIF) er et 
antal to-årige stillinger ledige til besættelse snarest.
Medarbejderne skal arbejde i forskningsprogrammet 
Sundhedsvaner, livsstil og levevilkår og i KRAM-
enheden ved SIF.

Vi søger medarbejdere med viden og erfaring 
inden for følgende områder:
• Udvikling og evaluering af sundhedsfremme- og 

forebyggelsesindsatser
• Gennemførelse af kommunale sundhedsprofiler
• Statistisk analyse.

Tiltrædelse 1. januar 2007 eller efter nærmere aftale.

Stillingsopslaget i sin fulde længde samt yderligere 
oplysninger om forskningen på SIF og KRAM-
undersøgelsen kan findes på instituttets hjemmeside 
www.si-folkesundhed.dk.

Ansøgningsfrist 12. december 2006, kl. 12.00.
Ansøgning mærkes ‘J.nr. 0.4.1.2.149’ og sendes til 
forskningsleder Morten Grønbæk, Statens Institut 
for Folkesundhed, Øster Farimagsgade 5 A, 2., 
1399 København K.

Otte forsknings-
medarbejdere
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FORSKNINGSFRIT  OMRÅDE

Af Lise K. Lauridsen

En flettet julestjerne, en
plasticgrankrans og en re-
klame for sneøl er eneste

tegn på at julen har indfundet
sig her i Kollektivet 3 som er
hjem for to spanske, to italien-
ske, en tysk og en canadisk
studerende på KU.  

Der er ingen bøger i reoler-
ne eller nipsting i den højlofte-
de lejlighed på 3. sal med ud-
sigt over Frederiksholms Ka-
nal. Men de seks internationa-
le studerende i lejligheden har
også kun boet her i godt tre
måneder.

Faktisk var studiestarten i
det lille udland – Danmark –
noget af et chok for de tre stu-
derende der er hjemme denne
decemberaften hvor Universi-
tetsavisen dukker op.

»De første seks uger her var
et mareridt. Flyselskabet hav-
de mistet min bagage og jeg
kunne ikke få åbnet en bank-
konto fordi jeg ikke havde no-
get sted at bo og derfor ingen
adresse,« fortæller Rosie fra
Canada der læser psykologi på
KU. Den første tid blev derfor
ofte tilbragt med at sove på
gulvet rundt omkring hos stu-
diekammeraterne.

Alvaro fra Spanien måtte
også nøjes med skiftende ho-
teller i de første tre uger her
fordi universitetet ikke kunne
skaffe nok værelser til de
mange nye internationale stu-
derende. Men midt i septem-
ber flyttede den spanske øko-
nomi- og jurastuderende ind i
den 150 kvadratmeter store
herskabslejlighed midt i Kø-
benhavn som Det Internatio-

nale Kontor på KU havde fun-
det. 

Møbler var der få af, og de
første to en halv måned i lejlig-
heden manglede Alvaro også
en dør til sit værelse der støder
op til dagligstuen.

Men efterhånden har hyg-
gen da sneget sig ind i den
internationale studenterhybel.
På pigernes værelser som de
deler to og to, er der pyntet op
med fotos af familie og venner.
Og på tyske Adrians værelse
har der sneget sig en Spider-
man chokoladekalender ind.

»Det er virkelig et underligt
sted at bo,« siger Adrian tænk-
somt: »Vi vil alle sammen ger-
ne opleve så meget som muligt
mens vi er her, så når du kom-
mer hjem klokken tre om nat-
ten, så er lejligheden nogle
gange helt tom,« fortæller

Adrian der læser dansk på KU
og derfor godt kender en del
til dansk kultur og den navn-
kundige julefrokost.

Alvaro og Rosie er derimod
lige blevet udsat for deres før-
ste. Og snart en måned med
sneøl i stride strømme.

»Det er som om alt i Dan-
mark handler om at drikke øl,«
siger Rosie undrende.

Informér om kaos
Selv om de tre studerende er
glade for lejligheden, præger
de første boligløse uger dog
stadig deres tid her.

»Jeg synes det er underligt
at universitetet optager så
mange internationale stude-
rende uden at ansætte folk til
at hjælpe dem. Hvad skal vi
gøre? Vi taler ikke sproget, vi
ved ikke hvordan tingene

hænger sammen, så vi har
brug for hjælp til at finde et
sted at bo og finde ud af hvor-
dan tingene fungerer på uni-
versitetet,« siger Rosie.

Alvaro giver hende ret:
»Hvis bare Det Internationale
Kontor forberedte os på at der
ville være mangel på boliger
og alt ville være kaos i den før-
ste tid, så vi vidste hvad vi gik
ind til. Så ville jeg måske være
taget herop i juni måned for at
finde et sted at bo. Men jeg
vidste ingenting før jeg fik et
brev en uge før studiestart om
at universitetet ikke havde
fundet en bolig til mig endnu.« 

Efterhånden som flere af de
studerende kan se enden på
deres ophold i Danmark og på
Københavns Universitet, har
julefreden dog sænket sig over
det lille globale hjem i indre

København. Alvaro har fået en
dør; der er kommet skrivebor-
de og sågar to røde lædersofa-
er i lejligheden, men juletid er
som bekendt også eksamens-
tid for enhver universitetsstu-
derende. 

»Det er ret svært at koncen-
trere sig fordi der altid er gæs-
ter og gang i den her,« siger Al-
varo mens Adrian ironisk til-
føjer: »Jamen, du er også så
seriøs.« 

Alle de europæiske stude-
rende skal hjem og holde jul.
Men Rosie skal allerede tilba-
ge til sine studier i Victoria i
Canada i januar, så hun holder
ægte global jul med de inter-
nationale studerende på KU og
en tur til Paris.

likl@adm.ku.dk

GLOBAL JUL

Julefreden og specielt
julebryggen har 

sænket sin tunge 
ånde over den inter-
nationale studenter-
hybel Kollektivet 3 i

indre København. 
Alvaro fra Spanien
har endelig fået en

dør til sit værelse, og
canadiske Rosie har
fundet kernen i den

danske folkesjæl
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GLÆDELIG – Jul er det også blevet for de tre

internationale studerende fra KU. Fra venstre er

det Alvaro fra Spanien, Rosie fra Canada og Adrian

fra Tyskland.


