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Gi’ en skærvIdeal i forfald
Universitetets ideal om forskningsbaseret
undervisning har det ikke for godt. 
Regeringens satsning på mere målrettet
forskning trækker dyrebare kræfter ud 
af undervisningen.
LÆS SIDE 2

Den irske kandidatfabrik
I Irland begynder 55 procent af de unge 
på en videregående uddannelse. De fleste 
er kandidater inden de er fyldt 25 år. 
Det er fem år hurtigere end i Danmark.
LÆS SIDE 10-11  

KU til stafet
Mere end 250 ansatte fra Københavns 
Universitet svedte og kæmpede sig 
igennem de fem kilometers firmastafet i 
Fælledparken.
LÆS SIDE 16-17

En ny runde nedskæringer venter forude.
Det kan betyde færre ansatte og mindre
undervisning. En studerende fik med-
lidenhed med rektor Linda Nielsen til årets
immatrikulation og gav lidt håndører til KU
LÆS SIDE 4,5 & 7
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Ny Nanoportal
NANOTEKNOLOGI – Alle snakker om nanoteknologi, men hvad er det
egentligt for en størrelse? Det kan man nu finde ud af på Niels Bohrs Institu-
tets nye hjemmeside www.nanotek.nu. Den nye portal henvender sig mest til
gymnasielever som kan få et overblik over hvad nanoteknologi er, og hvad
det kan betyde for os. Portalen er lavet med henblik på den nye gymnasiere-
form hvor tværfaglighed er et af kodeordene. Netop Nanoteknologi er en
tværfaglig disciplin der inddrager fag som Kemi, Fysik og Biologi. Men det
kan også inddrage mere humanistiske fag som Filosofi til den etiske diskus-
sion om brugen af nanoteknologi. Den nye hjemmeside er opbygget i forskel-
lige emner som nanoteknologien har betydning for såsom ‘krop og sundhed’
og ‘miljø og energi.’ Under hvert emne beskrives både hvad teknologien kan
nu og i fremtiden, og der lægges op til diskussion af problemer og dilemmaer
ved nanoteknologien. Portalen kommer også til at indeholde interaktivt
undervisningsmateriale, men det vil først blive udviklet i 2006.

48 millioner ekstra til kvanteoptik 
NATUR – Danmarks Grundforskningsfond har bevilliget yderligere 48 mil-
lioner kroner til Dansk Center For Kvanteoptik, QUANTOP, ved Københavns
Universitet. Bevillingen skal dække perioden fra 2006 til 2011 og er givet ef-
ter at det højt profilerede ‘International Evaluation Panel’ i en gennemgang
af centret konkluderede at »QUANTOP har arbejdet ekstremt succesfuldt og
har etableret sig selv som et af verdens ledende centre inden for dets felt«.
Centret som har til huse på Niels Bohr Institutet på Københavns Universitet
og på Aarhus Universitet, har planer om at udvide forskningen inden for ma-
nipulation af kvanteinformation med atomer, lys og faste stoffer og i ultra-
kolde gasser. 

Breengaard er ikke teologilektor
B E R I GT I G E L S E – Under overskriften »11 kæmper om rektorposten« i det seneste
nummer af Universitetsavisen omtales Carsten Breengaard som teologilektor. Det er
han ikke. Han er ganske vist dr.theol., men har haft ansættelse ved Det Humanistiske
Fakultets ‘religionsafdeling’ i de sidste mange år. Oprindelig er han cand.mag. med
hovedfag i kristendomskundskab og bifag i historie. Han har forladt sin stilling pr.
31. august 2005.

Første kriminologer i gang
D I P L O M – I næste uge begynder de første 25 studerende på den nye toårige diplomuddan-
nelse i kriminologi som Københavns Universitet netop har etableret. For at blive optaget på
den nye diplomuddannelse, skal man have relevant erhvervsarbejde, så man kan bruge den
kriminologiske viden man tilegner sig på studiet i dagligdagen. Danmark har i mange år været
det eneste nordiske land der ikke har uddannet kriminologer. Ifølge professor Flemming Bal-
vig fra Det Juridiske Fakultet er årsagen at den danske universitetsstruktur er langt mindre
fleksibel end i andre lande hvor der er bedre muligheder for at lave kombinationsuddannelser
på tværs af fagområder.

Forsknings-
baseret – 
hvad for noget?

Af Lise K. Lauridsen

Et af universitetets hellig-
ste idealer, den forsk-
ningsbaserede undervis-

ning, sygner stille hen fordi de
bedste forskere i stigende grad
bliver frikøbt til udelukkende
at forske. 

»Vi lider allerede under at
mange af vores bedste folk
trækkes over i projekter hvor
midlerne udelukkende øre-
mærkes til forskning. Alle ken-
der til problemet med at skulle
finde erstatningsundervisning,
og det deler i stigende grad
universitetet op i et A-hold af
eliteforskere og et B-hold af
undervisere. At vi nu skal til at
prioritere vores vigtigste forsk-
ningsområder, frygter jeg er et
yderligere skridt i retning af at
adskille forskning og undervis-
ning,« siger Steffen Kjeld-
gaard-Pedersen, dekan på Teo-
logi med henvisning til den
prioritering af den KU’s kerne-
felter inden for forskning som
Danmarks Forskningspolitiske
Råd har udbedt sig.

Professor i universitetspæ-
dagogik på Danmarks Pæda-
gogiske Universitet Per Fibæk
Laursen giver dekanen ret.

»Igennem de sidste fem år
har der været en tendens til at
koncentrere forskningsmidler-
ne om personer eller grupper.
Når pengene yderligere kon-
centreres om særlige emner,

bliver det svært for fagene at
have aktive forskere inden for
alle de områder der skal for-
skes i,« siger Per Fibæk Laur-
sen.

Idealet om forskningsbase-
ret undervisning kom til Dan-
mark fra Tyskland i begyn-
delsen af 1800-tallet. Fordelen
ved at lade aktive forskere un-
dervise de studerende er ifølge
Per Fibæk Laursen at de stude-
rende bliver mere kritiske, me-
todebevidste, ajour med den
nyeste viden og bevidst om
hvad det vil sige at forske.

Dødsdømt dyd 
Men det er ikke kun regering-
ens forskningspolitik der gør
det svært for universitetet at
værne om sin kardinale dyd:
den forskningsbaserede
undervisning.

I sparetider har stillingsstop
og aftrædelsesrunder erstattet
fastansatte med løstansatte læ-
rere som i dag varetager store
dele af undervisningen. 

Men spørgsmålet er om der
overhovedet er politisk vilje til
at bevare den forskningsbase-
rede undervisning.  

»Det virker ikke som om po-
litikerne har den store sympati
for at bevare den forsknings-
baserede undervisning, i hvert
fald ikke på bachelorniveau,«
siger Per Fibæk Laursen og pe-
ger på at der er talrige ek-
sempler på gode udenlandske

universiteter hvor undervis-
ningen ikke er forskningsbase-
ret.

For de studerende er svaret
på spørgsmålet om den
forskningsbaserede undervis-
ning er værd at bevare, et klart
ja. 

»Forskningsbaseret under-
visning garanterer den opti-
male dynamik i undervisning-
en og sikrer at de færdige kan-
didater kan give den optimale
overførsel af ny viden,« siger
Jesper Johansen, formand for
Forenede Studenterråd.

Både uden for og på univer-
sitetet savner han en større be-
vidsthed om at man ikke nød-
vendigvis styrker undervis-
ningen når man bruger flere
penge på forskning. 

»Der sker en stadig større
opsplitning mellem undervis-
ning og forskning. Undervis-
ningen er slet ikke tænkt med
ind i regeringens øgede sats-
ning på forskning. Faktisk
skærer politikerne år efter år
lidt i universiteternes budget-
ter og reserverer samtidig fle-
re midler til ren forskning. Det
synes jeg er utiltalende, ja de-
cideret dumt hvis vi snakker
om at Danmark skal profilere
sig på uddannelse,« siger Jes-
per Johansen.

likl@adm.ku.dk

Universitetets ideal om forskningsbaseret under-
visning har det ikke for godt. Regeringens satsning
på mere målrettet forskning trækker dyrebare 
kræfter ud af undervisningen
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Kør sammen – og vind præmien
M I L J Ø T R A F I K  – Kører du alene i din bil til og fra arbejde? Det er både
dyrt for dig og forurenende. Under overskriften ‘Kør sammen til arbejde’ lan-
cerer Københavns Kommune, Vejdirektoratet og Pendlernet i Miljøtrafikugen
i næste uge en samkørselskampagne for alle større virksomheder i Køben-
havn der kører frem til nytår. Der er masser af grunde til at deltage i næste
uges samkørselskampagne. Der er mange penge at spare når man kører sam-
men til arbejde. Samkørende deler benzinregningen, og alle beholder det
fulde kørselsfradrag. Når vi kører flere sammen i bil – eller i bus, på cykel og
med tog – giver det mindre CO2-udledning. Vi får også mindre trængsel på
vejene i København til gavn for os alle. Du kan tilmelde dig kampagnen på
www.pendlernet.dk og blive matchet med andre med lignende kørselsbehov.
Københavns Kommune trækker hver uge indtil årsskiftet lod om mange
spændende præmier blandt de tilmeldte fra arbejdspladser i København.
Se mere på www.pendlernet.dk. eller. www.kk.dk/samkoersel.



Un i v e r s i t e t s av i s e n  11  . 2 0 0 5 3

Tekstilforskning på KU
STO F F E R – Fredag den 16. september åbner Danmarks Grundforsknings-
fonds Centre for Textile Research, CTR, der er et nyt forskningscenter i til-
knytning til Saxo-Instituttet på Det Humanistiske Fakultet. Med en bevilling
på 18 millioner kroner skal forskningscentret mindst frem til 2010 kaste lys
over tekstilernes historie helt tilbage fra forhistorisk tid og frem til i dag.
Det nye forskningscenter bliver tværvidenskabeligt og vil samarbejde med
andre universiteter, museer, designskoler og tekstilbranchen. Centret får
også et tværnationalt islæt da personalet kommer fra flere forskellige lande.
Af interesse for spirende forskere kan nævnes at der i løbet af efteråret op-
slås fem ph.d.-stipendiater på det nye center. 
Læs mere på www.hum.ku.dk/ctr.

Af Lise K. Lauridsen

Hvad er ‘løfterig’
forskning? Spørgsmålet
har blæst over landets

universiteter i løbet af somme-
ren efter Danmarks
Forskningspolitiske Råd har
bedt universiteterne om at ud-
pege og beskrive deres såkald-
te kernefelter inden for
forskningen.

Rådet der til daglig rådgiver
ministeren i forskningspolitis-
ke spørgsmål, beskriver kerne-
felterne som ‘en metode til
identificering af særligt løfteri-
ge forskningsområder der bør
prioriteres højt.’ 

Ude i de lokale forsknings-
miljøer har prioriteringen af
kernefelter dog skabt en del
uro fordi det ikke står helt
klart hvad den skal bruges til.

»Det kan godt være at for-
skere er paranoide, men at
prioritere er aldrig en objektiv
handling og spørgsmålet er så
hvad vores prioritering vil bli-

ve brugt til,« sagde dekan på
Naturvidenskab, Flemming
Nicolaisen, til bestyrelsen på
det første møde efter sommer-
ferien.

På Det Naturvidenskabelige
Fakultet har prioriteringen re-
sulteret i to officielle klager. 

Sociologi har valgt slet ikke
at deltage i DFR’s høring.

»Da vi er i den besynderlige
situation at vi kun har 17 fast-
ansatte, måtte vi kun melde et
kerneområde ud. Og jeg vur-
derede at det ville skabe for
meget uro internt at vælge et
område ud af de fem som vi
har brugt flere år på at komme
frem til,« siger institutleder på
Sociologi, Peter Abrahamson,
der ikke mener at det vil få
den store betydning for Socio-
logisk Institut.

Antallet af kerneområder
som KU har måttet melde ud,
afhænger af antallet af fastan-
satte. 1-49 VIP’er betyder at
universitetet må udpege to
kernefelter, 50-99 VIP’er giver

FORSKNING

HjernevriderenÅrets 
sommersveder: 

Prioriter og 
beskriv 

universitetets
vigtigste

forskning

tre kernefelter og så fremde-
les. KU har valgt 51 kernefel-
ter.

Skal skabe overblik
Blandt dekanerne var der ud-
bredt utilfredshed med måden
at prioritere forskning på og at
tidshorisonten for høringen
havde været for kort.

Medlem af bestyrelsen pro-
fessor Boel Flodgren fra Lunds
Universitet mente at en sådan
prioritering altid vil komme
ubelejligt, men at den ikke
desto mindre er en nødvendig
øvelse:

»Kernefelterne er udtryk for
universitetets nye situation
hvor vi skal ud og argumente-
re for hvad vi laver. Det er
klart at det er besværligt at vi
ikke længere kan passe os selv,
men det er også en spændende
udfordring.« 

Formand for Danmarks
Forskningspolitiske Råd og
tidligere direktør i Europa
Kommissionen, Bruno Han-

KRYDS&TVÆRS – 
Universitetet har i løbet af

sommerferien haft kig på

særligt ‘løfterige’ og spiren-

de forskningsområder.

Spørgsmålet har bare været

hvad begrebet egentlig dæk-

ker over.

sen, ser kerneområderne som
et nødvendigt redskab til 
at retfærdiggøre at der bliver
brugt flere penge på
forskning.

»Kernefelterne vil vi frem-
over kunne bruge som redskab
til at skabe overblik over hvor
dansk forskning står stærkt, og
det er helt afgørende for at få
flere ressourcer,« siger Bruno
Hansen

Han tror ikke at det kun er
de forskningsområder der i
forvejen står stærkt der vil ny-
de godt af en sådan bevågen-
hed.

»Jeg forestiller mig at kerne-
felterne også vil kunne vise
hvis visse områder har et uud-
nyttet potentiale som de skal
have hjælp til at realisere. Det
er klart at en sådan priorite-
ring vil efterlade nogen som
ikke er så gode, men det skulle
gerne være en dynamisk pro-
ces hvor man bliver opmærk-
som på sine svagheder og styr-
ker,« siger Bruno Hansen der

ser kernefelterne som en op-
lagt mulighed for at der ikke
bare satses på forskning som
er oppe i tiden.

Rådet til de mange der ikke
kom med på listen over KU’s
mest kernesunde og spirende
forskningsfelter er fra Bruno
Hansens side at blive ved.

»Det er jo ikke nogen ende-
lig liste. Der kan komme flere
runder, og KU kan jo også gå
videre og definere flere af sine
kernefelter end dem vi har
bedt om,« siger Bruno Hansen.

DFR har bedt 66 danske
forskningsinstitutioner om at
beskrive deres kernefelter. 

likl@adm.ku.dk

Læs mere om kernefelter i
forskning på 
www.ku.dk/ledelse/bestyrelse/
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Flere it-studerende på landsplan
O P TAG – Selv om antallet af optagne på Datalogi er gået tilbage
på Københavns Universitet og på de andre universiteter, så er der
generelt en lille fremgang på de lange, videregående it-uddan-
nelser. Grunden er at it-ingeniøruddannelserne og IT-Universitetet
har optaget flere studerende end sidste år. Danmark får ifølge vi-
denskabsminister Helge Sander brug for mange flere it-kandidater
fremover. Derfor er han glad for den lille stigning og tilføjer at »bå-
de uddannelsesinstitutionerne og branchen i den kommende tid
bør tænke kreativt omkring information til kommende studerende
så mulighederne inden for it-området bliver synlige.«
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ØKONOMI

Af Lise K. Lauridsen

Det er hørt før, men KU
skal til det igen: 
stillingsstop, større

hold, færre deltidsansatte og
mindre undervisning. 

Trods megen valgprosa om
at gøre Danmark til en førende
forskningsnation, så ser virke-
ligheden her knapt et års tid
efter folketingsvalget noget
anderledes ud. I hvert fald set
fra rektor Linda Nielsens kon-
tor i Nørregade.

»I omtalen af finansloven
ser det ud som om milliarder-
ne ruller ind over universite-
terne. Men vi kan ikke basere
vores budget på overskrifter.
Vi må se på hvordan økonomi-
en i virkeligheden kommer til
at se ud,« siger Linda Nielsen.

Videnskabsminister Helge
Sander undrer sig over at KU’s
ledelse ikke regner de 585 mil-
lioner med i deres budget som
universiteterne vil få glæde af
næste år (se læserbrev s. 15). 

Ifølge Linda Nielsen er der
dog højst tale om 100 nye mil-
lioner. Resten af millionerne
er rent genbrug.

»Det er jo luftige tal. Nogle
af pengene har vi hele tiden
kendt til og kalkuleret med i
dette års budget. En stor del af
midlerne er bundet op på spe-
cielle formål som de 12 uni-
versiteter skal konkurrere om
at få del af. Jeg har ikke noget
imod konkurrence, men vi kan
ikke regne med de penge i vo-
res budget. Det er muligt vi får
flere penge via diverse fonde
og lignende, men som det ser
ud nu, kan vi kun kalkulere
med de penge vi får i hånden.
Alt andet vil være uforsvar-
ligt,« siger Linda Nielsen. 

Samlet set står universitetet
med 50 millioner kroner min-
dre næste år på grund nedskæ-

ringer på blandt andet husleje,
åbent universitet og ekstra ud-
gifter til især barselsfond og
energiforbrug.  

Husleje æder forskning
Bag retorikken omkring flere
penge til forskning og uddan-
nelse, ligger der altså i realite-
ten en række besparelser. Uni-
versiteternes såkaldte husleje-
taxameter – det vil sige de
penge staten giver til universi-
tetets lokaleforbrug – bliver
næste år barberet ned med tre
procent. 

For Københavns Universitet
betyder det 12 millioner min-
dre til husleje. Det vil svare til
at KU rømmer hele Niels Bohr
Institutet. 

»Bygninger er ikke bare no-
get du lige kan sige farvel til.
Vi har opsigelsesvarsler på
mellem seks måneder og ti år.
Nogle af vores lokaler er der-
udover fyldt med apparatur. Vi
kan ikke bare fraflytte Panum
(Medicin og tandlægestudier-
ne, red.) og finde nogle andre
lokaler med operationsstuer,
bibliotek, auditorier og labora-
torier. Det ville være et sam-
fundsspild uden lige at ind-
skrænke hvis vi så allerede om
et par år skal skrue op for vo-
lumen på  Sundhedsviden-
skab,« siger Linda Nielsen. 

Hun mener der er tale om et
klart aftalebrud fra ministeri-
ets side når de begynder at
skære ned på huslejen. KU er i
forvejen presset af at skulle re-
ducere sit arealforbrug med
55.000 kvadratmeter inden
2009 eller spare pengene til
husleje andre steder. 

»I realiteten kan pengene
kun tages fra forskning og ud-
dannelse. Enden på den histo-
rie er at vi bliver nødt til at
skære ned på nogle af de om-
råder som regeringen satser

på, nemlig Natur- og Sund-
hedsvidenskab,« siger Linda
Nielsen.

Gejsten ryger
Rektor er bekymret for hvor-
dan universitetsbefolkningen
kan bevare gejsten når de end-
nu engang skal til at skære ned
på undervisning og forskning.

»Ministeriet har lovet at de
penge der kom til husleje var
stabile, men det viser sig nu ik-
ke at holde stik. Det skaber
uro. Nu har politikerne i flere
år gået og sagt at de gerne vil

have mere forskning og ud-
dannelse. Vi har lagt vores
budgetter an på at vi skal ek-
spandere på en række områ-
der. Det der så sker, er at vi
igen skal skrue ned. Det er
spild af vores dybt engagerede
forskeres kræfter,« siger Linda
Nielsen. 

Ansættelsesstop
Fakulteterne er i øjeblikket i
gang med at få kabalen til at
gå op. Sidst på måneden skal
bestyrelsen tage stilling til
næste års budget, men før den

tid er det uvist hvor snittet skal
lægges.

»På Sundhedsvidenskab er
der dekreteret ansættelses-
stop, og det forestiller jeg mig
at der også kan blive tale om
andre steder. Det kan virke lidt
mærkeligt i en tid hvor politi-
kerne siger at forskning og ud-
dannelse skal udbygges, men
det er altså realiteterne,« siger
Linda Nielsen og nævner en
række andre håndtag som uni-
versitetet kan blive nødt til at
hive i: større hold, mindre cen-
sur, færre deltidslærere, frivil-

lige fratrædelsesordninger osv.
Kun én ting er sikkert: alle

fakulteter bliver ramt af bespa-
relser fra årsskiftet. 

Pessimisme eller 
realisme
Efter fire år i rektorstolen har
rektor Linda Nielsen en del er-
faringer med manglende fi-
nanslovsmidler. Alligevel har
dette års finanslov overrasket
hende. 

»Jeg ved godt at det er svært
fra det ene år til det andet at
finde pengene til forskning og

Uigennemskuelig finanslov
»Jamen, det er jo fuldstændig uigennemskueligt om de 440 mio. kr. er nye midler, omposteringer eller tid-

ligere afsatte midler der først udmøntes nu. Det er således umuligt at få overblik over ændringer i univer-

siteternes og forskningens bevillinger i forhold til tidligere år. Uklarheden er et demokratisk grundpro-

blem, for hvis Folketinget ikke kan gennemskue den tekniske side, kan vi heller ikke få en demokratisk

debat om årets prioriteringer.«

Forskningsordfører Margrethe Vestager (R) til Forskerforums netnyheder, 9. september 2005.

Hvad gør 
vi nu, KU?
En ny runde nedskæringer i
undervisning og forskning venter
forude efter offentliggørelsen af
finansloven for 2006. Det ærgrer
rektor Linda Nielsen gul og 
grøn, men engagementet må 
bevares på trods
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SPARET IDER I I

Af Lise K. Lauridsen

Næste års program til Åbent Universitet
kommer til at byde på ubehagelige over-
raskelser for de cirka 3.000 studerende

der forsøder tilværelsen som pensionist eller
lønmodtager med universitetsstudier.

Uden varsel har regeringen nemlig reduceret
taxameteret til efteruddannelse med 30 pro-
cent fra næste år. Det giver 4,3 millioner kroner
mindre i kassen til næste år. En besparelse som
især rammer Det Humanistiske Fakultet hvor
langt de fleste af Åbent Universitets studerende
går.

»Vi har ikke fundet vores ben endnu, men det
kan synes uundgåeligt at en del af de færre tak-
sameterpenge vil betyde en øget brugerbeta-
ling. Vi frygter at det kommer til at betyde langt
færre studerende på Åbent Universitet fordi de
studerende på Åbent Uddannelse er con amore
studerende, pensionister og andre der ikke har
råd til at betale store summer for undervisning-
en,« siger Kirsten Stenbjerre, sekretariatschef
på Humaniora.

For lidt arbejde
Hvis de højere priser skræmmer de studerende
væk fra Åbent Universitet, så går det i realiteten
også ud over resten af de studerende. I hvert
fald på Humaniora hvor langt de fleste fag har
en ekstra underviser ansat til Åbent Universitet
– undervisere som de ordinære studerende og-
så har glæde af.

»Fag med mange studerende på Åbent Uni-
versitet har i mange år nydt godt af ekstra læ-
rerkræfter. Hvis der bliver færre hold på Åbent
Universitet, kan det betyde at der ikke længere
er basis for disse ekstra lærerårsværk,« siger
Kirsten Stenbjerre og understreger at fakultetet
endnu ikke har taget stilling hvordan situatio-
nen skal løses.

Humaniora har i dag hvad der svarer til knap
17 ansatte til at stå for undervisningen på
Åbent Universitet. Udover Humaniora har også
Teologi mange studerende på Åbent Universi-
tet.

likl@adm.ku.dk

Som medlem af DJØF får
du kurser i præsentations-
teknik, studieteknik og
meget mere. Meld dig ind
og kom godt fra start med
dit studie.

Er du 
præsen-
tabel?

– din karriere er lige begyndt

Meld dig ind i DJØF nu
på telefon 33 95 97 00

www.djoef.dk/studerende

Et mindre 
åbent universitet
Prisen for en uddannelse på Åbent Universitet
vil formodentlig stige når en tredjedel af 
statsstøtten ryger næste år. Det får også 
konsekvenser for de ordinære studerende
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CON AMORE – De stude-

rende på Åbent Universitet 

skal til at betale mere for 

undervisningen.

Bortkommet, glemt eller..?
Ifølge Politiken den 2. september skulle de 12 bestyrelsesfor-

mænd for landets universiteter have sendt et åbent brev til vi-

denskabsminister Helge Sander. I brevet efterlyser de nye uni-

versitetsledelser mere frihed til at lede universiteterne. Der er

imidlertid ingen som har kendskab til dette brevs eksistens

hverken blandt bestyrelsesformændene eller i ministeriet. 

uddannelse, men nu er der gå-
et nogle år, vi har overskud på
statsbudgettet, og andre lande
er for længst spurtet afsted
med 100 kilometer i timen.
Derfor havde jeg faktisk for-
ventet at regeringen havde gi-
vet noget mere,« siger hun. 

At statsministeren kalder
universiteternes og erhvervsli-
vets klager over den manglen-
de satsning på forskning og
uddannelse for klynk, finder
Linda Nielsen uheldigt:

»Vi påpeger realiteterne for-
di vi tager vores samfundsan-
svar alvorligt. Hvis ikke vi gjor-
de det, ville vi da ikke være an-
svarlige ledere af samfundsin-
stitutioner.«

Retorikken omkring finans-
lovsforslaget skaber en mis-
stemning ude i de forsknings-
miljøer som regeringen så ger-
ne vil pleje.

»Når man snakker så meget
om at satse på forskning, så
skaber man jo en forventning
ude i forskningsmiljøerne. Det
virker som en våd klud i hove-
det når der ikke bliver gjort al-
vor af ordene. Det gør det van-
skeligt at bevare den entusias-
me hos forskerne som vi fak-
tisk er dybt afhængige af på
universitetet, og det er dybt
uheldigt set fra samfundets si-
de at underminere den ener-
gi,« mener Linda Nielsen.

Næste år vil der også blive
forsket på Københavns Univer-
sitet, lover Linda Nielsen. Men
ærgrelsen over endnu engang
at blive sat i venteposition, kan
hun ikke skjule.

likl@adm.ku.dk

EFTERÅR – Rektor 

Linda Nielsen skal sammen

med den øvrige ledelse ud

at finde kvadratmetre som

universitetet kan undvære

eller skrue ned for under-

visning og forskning. 
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WEB

Af Richard Bisgaard

Nu skal det være slut med
at fare vild på Køben-
havns Universitets

hjemmesider. Et nyt stort web-
moderniseringsprojekt blev
skudt i gang før sommerferien,
og kommunikationsafdelingen
lægger nu op til at luge ud i de
mange veje og vildveje som
præger KU’s over 100 webste-
der. 

Der har været tilløb til pro-
jektet i flere år, og ifølge uni-
versitetets kommunikations-
chef, Jasper Steen Winkel, er
behovet for udvikling på områ-
det nu presserende.

»Universitetet kommunike-
rer mere og mere via web – bå-
de internt og udadtil. Men der
har ikke været nogen form for
fælles strategi, koordinering
eller tilbud om redskaber. Så

de forskellige afdelinger har
ofte været nødt til at opfinde
dybe tallerkener selv,« fastslår
han.

Ansigtet udadtil
Det har betydet at universite-
tet på web ikke altid fremstår
lige professionelt og moderne i
en tid hvor internettet er det
medie hvorigennem forskere
kan kommunikere mest direk-
te med såvel den brede offent-
lighed som studerende og kol-
legaer.

»KU’s websteder er et af vo-
res vigtigste ansigter udadtil.
Vi skal blive bedre til at præ-
sentere alle de spændende ak-
tiviteter vi har. Universitetet
skal i tekst, billede og lyd for-
tælle om interessante arrange-
menter, om frontlinje-
forskning og om hvordan det
er at studere her og så videre.

Det gør vi ikke godt nok. Og
det er alt for besværligt for folk
uden det store web-kørekort at
lægge noget på nettet,« vurde-
rer Jasper Steen Winkel.

»Hvis det skal ændres, skal
der andre redskaber til, og det
er lige nøjagtigt hvad projektet
skal tilvejebringe,« siger pro-
jektleder Jens Barslund Mik-
kelsen som bliver tovholder i
hele processen. 

Fælles standarder
Et andet af projektets formål
er at formulere nogle fælles
standarder for universitetets
mange websteder både hvad
angår indhold, udseende og
tekniske systemer. 

»Heldigvis har en del af uni-
versitetets websteder allerede
en høj kvalitet, så projektet
starter ikke på bar bund. Sam-
tidig har flere fakulteter og in-

stitutter igennem de seneste
par år været igennem tilsva-
rende forløb og derved ind-
hentet erfaringer som projek-
tet kan trække på,« oplyser
Jens Barslund Mikkelsen.

Fx har Det Naturvidenska-
belige Fakultet i 2003-2004
gennemført væsentlige om-
lægninger af sine fakultets-
som institutsider. Og på Det
Humanistiske Fakultet er man
langt med nye websteder til al-
le institutter i den nye struktur
der får opdaterede og dækken-
de sider. 

Flere andre institutter har
gennemført – eller er ved at
gennemføre – markante mo-
derniseringer af egne sider, fx

Institut for Folkesundhedsvi-
denskab og Institut for Stats-
kundskab. Enkelte af dem har
selv udviklet eller på andre
måder anskaffet et såkaldt
content management system
(CMS). Det gør det nemt for
ikke-nørder at oprette, redige-
re og publicere websider.

»Et sådant system er helt
uundværligt i det daglige ar-
bejde. Et af målene med pro-
jektet er at alle enheder på
universitetet skal tilbydes et
sådant system,« siger Jens
Barslund.

Ansvaret for hver enkelt
webside skal placeres enty-
digt. Og der vil blive fastlagt
nogle mindstekrav til webste-

dernes indhold med ensartede
menupunkter og søgefunktio-
ner der gør det nemmere for
brugerne at finde rundt på
webstederne. Sideløbende bli-
ver webdesignet frisket op
med hjælp fra et eksternt de-
signbureau.

Det nye system forventes
indført i foråret 2006 hvoref-
ter arbejdet med modernise-
ring af de mange websteder
kan begynde – hjulpet på vej af
nye skræddersyede kurser for
webredaktørerne.

rjb@adm.ku.dk

Få en StudieKonto i Forstædernes Bank.
• Kassekredit på 25.000 kr. til kun 4,75 % i rente om året.  
• Sparer du op på StudieKonto og StudieOpsparing kan du få 2,75 % i rente 

om året af de første 50.000 kr.
• Gratis årsgebyr på VisaDankort. 
• Egen bankrådgiver.

Læs mere om betingelserne på www.forbank.dk

Får du nok?
Får du nok?

Tjek om du får nok på www.forbank.dkwww.forbank.dk 

Nørdernes 
æra er forbi
KU’s hjemmesider bliver moderniseret. Et nyt system
gør KU’s hjemmesider lettere at lave og bruge

KUs web-udfordring 

• ku.dk-domænet består af mindst 90 selvstændige websteder

• over 200 medarbejdere har web som del af deres arbejdsområde

• hovedparten af webstederne består af statiske HTML-sider der udvikles og vedli-

geholdes i forskellige programmer (fx FrontPage) på forskellige webservere 

• kun to ud af tre websteder benytter det fælles, midlertidige webdesign der blev

udviklet som led i universitetets overordnede designprogram

• der er ingen overordnede principper for navigation på webstederne hvilket vir-

ker forvirrende 

• der er ingen mulighed for tværgående navigation på ku.dk-domænet hvilket fø-

rer til blindgyder for brugerne

• der er ingen retningslinjer for fx typografi, links og brug af billeder, så alle web-

redaktører skal opbygge deres eget system

• der er ingen fælles skabeloner til præsentation af forskelligt indhold

• der er ingen organisatorisk forankring af webarbejdet på KU

• der er ingen ansvarsfordeling mellem webmedarbejdere på de forskellige ni-

veauer.

Kilde: Åbenhed og tilgængelighed – foranalyse af en modernisering af 

ku.dk.domænet, 2003.
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Vil du opdateres?
Følg med i web-projektet på www.ku.dk/webmodernisering. 

Eller kontakt projektleder Jens Barslund Mikkelsen på 

jbm@adm.ku.dk el. tlf. 3532 4269.
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IMMATRIKULATION

Af Simon James Pettitt

Kære studerende, vel...«
starter hun. 
»Højere!«, afbryder no-

gen kontant, og med militær
præcision svarer den forsamle-
de flok selv i kor: »Det bli’r ik-
ke højere.« 

Linda Nielsen smiler et stille
smil og prøver så igen. 

»Kære studerende, velkom-
men til Københavns Universi-
tet,« – og denne gang får hun
lov til at forsætte. 

Festdagen var velsignet med
en af sommerens sidste varme
dage, og salen genlød af en
raslende hvislen da mange
brugte det udleverede pro-
gram til at køle ansigtet med
mens rektors ord lød ud over
forsamlingen.

Allerede inden dørene blev
åbnet, havde mange studeren-
de forsamlet sig uden for
Hovedbygningens store porte.
Flere bannere blafrede i den
lune vind. Med faglig stolthed
bekendtgjorde de hvorfra den-
ne og hin gruppe studerende
kom. Flere havde allerede åb-
net dagens første øl. Stem-
ningen var løssluppen som når
spændte supportere venter på
at komme ind til en afgørende
fodboldkamp.

Da folk var kommet på plads
i festsalen, var stemningen sta-
dig som til en sportsbegiven-
hed. Man hujer og hepper når
ens studie, fakultet, fag eller
hvad som helst der kan associ-
eres med ens nye verden, bli-
ver nævnt i rektors tale.

Som til enhver fodboldkamp
er der et udvalg af kampsange,
både gamle kendinge som
»Dem som ikke hopper, de er
jurister« og nye hits som »Jura
ud af Studiestræde.« Generelt
er fagloyaliteten tydelig på
denne dag. Man holder sig
under sit banner og er stolt af

det. En tendens de studerende
helst ikke skal blive alt for vant
til, ifølge Linda Nielsen.

»I skal undgå at blive tun-
nel-studerende der fra dag ét
går den lige vej og håber efter
nogle år med blikket stift rettet
fremad at se lyset for enden af
tunnellen. Jeg så hellere at I
gik overraskende omveje og
skød nye genveje.«

Metoden er åbenbart at tur-

de gå væk fra sit fags banner:
»Husk et kigge efter hvad de

tilbyder hos naboen, også selv
om I må gå til et andet institut
eller fakultet.« Ifølge rektor er
Københavns Universitets styr-
ke det faglige fællesskab der
eksisterer på universitetet.

Til slut en lille opfordring i
fællesskabets ånd:

»Jeg beder jer samtidig tage
pænt imod vore mange uden-

landske studerende så vi kan
få gjort op med myten om at
danskere er reserverede og
uinteresserede i andre kultu-
rer.«

Efter talen er det tid til det
traditionelle håndtryk hvor
studerende på vej ud kan tryk-
ke rektor i hånden og dermed
være officielt immatrikuleret.

Herefter bevæger de nye
studerende sig fra den hede

Gamle traditioner
• Når rektor og dekanerne kommer ind i festsalen,

spilles en fanfare af orkestret MI22 (band fra Mu-

sikvidenskab). I år var det for første gang Univer-

sitetsfanfaren som blev skrevet for ti år siden og

normalt bruges til årsfesten, tidligere har det

vekslet mellem diverse fanfarer.

• Immatrikulation afsluttes med sangen Hellige

Flamme, sunget af Studentersangerne.

• Efter sin tale stiller rektor sig ved udgangen og

giver hånd til de nye studerende som en officiel

velkomst til universitetet.

Nye traditioner
• Før rektor må starte, skal der råbes ‘højere’, og et

vittigt svar gives. Således svarede, ikke flokken,

men Linda selv sidste år: ‘Jeg er ikke højere’.

• Juristerne hånes. Generelt med tiraden ‘dem der

ikke hopper, de er jurister’, som regel efterfulgt

af en trussel om at hvis man forsætter med at

hoppe, vil hele festsalen falde ned i kælderen.

• Man hujer og hepper når ens studie, fakultet, fag

eller dekan bliver nævnt i rektors tale. Som regel

betyder det at talen bliver afbrudt en del gange.

Det  Naturvidenskabelige Fakultet er kendt for at

være det mest højrøstede.

• Mange studier har eget banner med, og enkelte

er også klædt ud. Datalogi havde i mange år ry

for at skeje mest ud, men har nu fået kamp til

stregen af Nanoteknologi.

»

BÆLLA – Selv om flere havde åbne øl med til 

ceremonien, tog drikkeriet først for alvor fart 

bagefter. Her varmer en tutor op til aftens fest.

Tradition 
på tradition

Over 3.500 af de nye 
studerende strømmede

til immatrikulationsfesten
for at blive budt velkom-
men af rektor og deltage
i en over 500 år gammel

begivenhed båret af 
både nyere og gamle 

traditioner

sal ud til afkøling over en kold
fadøl i konsistoriegården. Her
kan man forsætte festen eller
smutte over i studenterhuset.
Men flere fakulteter har også
arrangeret deres egne banner-
fester. Lige meget hvorhen for-
svinder de nye studerende ud i
den sidste danske sommervar-
me, nu officielt studerende på
Københavns Universitet.

sjp@adm.ku.dk

FESTIVITAS – Pludselig bryder flokken ud i sang. »Jura ud af Studiestræde« 

gjalder det igennem Konsistoriegården hvor festen forsatte efter immatrikulationen 

var afsluttet.
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Paven: Studerende skal have rigeligt at spise
»Da Paven i 1475 gav kong Christian d. 1. lov til at oprette et universitet (...) fik (kongen) lov til selv at be-

stemme, hvor i hans rige universitetet skulle ligge, men paven bad ham om at finde ‘et udmærket sted,

hvor der er rigeligt at spise’. I 1479 blev der såmænd bare immatrikuleret 80 studerende. 526 år senere, i

2005 optager vi 5.104 studerende og modtager over 1.000 udenlandske udvekslingsstuderende.« 

Citat fra Linda Nielsens immatrikulationstale 2005.
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LEDELSESINFORMATION

Af Claus Fonnesbech

For de fleste mennesker har
ordet ‘it-sikkerhed’ en
skinger klang når det næv-

nes. På linie med besøg hos
tandlægen er det en øvelse
som vi ved vi skal igennem,
men som vi udskyder så lang
tid som muligt. Vi gør dette
selv om vi ved at vi risikerer
huller i tænderne eller en sni-
gende paradentose. 

Men de smarte af os ved at
små handlinger i hverdagen
hjælper til at vi ikke udsættes
for tand-smerte og behøver
indgreb fra lægens hånd.
Børstning, tandtråd, mund-
skyl. Små, rutinemæssige ind-
greb på egen hånd, hver dag.
Så vi med god samvittighed
kan spise både isen og kagen. 

Denne tankegang danner
basis for Københavns Universi-
tets nye initiativer til fremme
af it-sikkerheden på hele insti-
tutionen. Ved eksempelvis al-
tid at huske at gemme sine do-
kumenter på et fællesdrev
hvor der bliver taget sikker-
hedskopi, og ikke på sit lokale
c-drev, sikrer vi os mod at mis-

te værdifulde data. Dette er
blot en lille ændring af manges
normale adfærd.

Leder af it-sikkerhedsfunk-
tionen er Kurt Bjernemose der
siden sin start for godt et halvt
år siden har arbejdet for at
strømline indsatsen på it-sik-
kerhed uden at stå i vejen for
universitetets daglige drift. Et
af de første tiltag er en bred
oplysningskampagne der træ-
der i kraft samtidig med stu-
diestarten i år. Med denne er
det målet at skabe en adfærd
der hjælper it-brugere på
tværs af universitetet til at bli-
ve sikkerhedsbevidste brugere. 

Vor vigtigste kapital
It-sikkerhedsleder Kurt Bjerne-
mose har en klar fornemmelse
af hvorfor Københavns Univer-
sitet skal oplyse om fordelene
ved brugernes forståelse for it-
sikkerhed: 

»KU’s vigtigste aktiv er den
viden som befinder sig i hove-
derne på vores brugere. Denne
intellektuelle kapital bliver i
stigende grad lagret i diverse
it-systemer og -medier. Det er
store ressourcer der kan gå

tabt hvis ikke vores videnlager
opbevares sikkert.  

Universitetsdirektør Else
Sommer bakker op om denne
holdning, og peger samtidig
på at universitetsmiljøet giver
nogle væsentlige udfordringer
på området for beskyttelsen af
forskningsviden. Forsknings-
processen er forskellig på de
forskellige fagområder, og må-
den man anvender it på, er li-
geledes forskellige. Det samme
gælder for undervisningsom-
rådet hvor forskelle i undervis-
nings- og eksamensformer stil-
ler helt forskellige krav til it-
understøttelsen. Det betyder
at ‘hjælp til selvhjælp’ må spil-
le en væsentlig rolle da det ik-
ke er en opgave der blot lader
sig automatisere. 

»Vi har fokus på resultater.
Hvis en forsker har brugt fire
år på at frembringe viden af
stor betydning og vigtighed og
alt dette går tabt, så er det ikke
kun den enkeltes problem,
men også universitetets. Vi må
derfor skabe et miljø med høj
grad af tryghed. Og hvis alle
gør deres indsats – så står vi
stærkt!« siger Else Sommer.

Universitetets del af indsats-
en er at sørge for at systemer
og netværk er optimalt beskyt-
tet. Endvidere skal den dam-
pende nye it-sikkerhedspolitik
implementeres fuldt ud. En
politik der ifølge Kurt Bjerne-
mose er operationel og brug-
bar på tværs af fakulteter.  

Men idet det samtidig er et
ufravigeligt krav at systemerne
skal være fleksible så sikkerhe-
den ikke bliver en hindring,

må brugerne også selv på ba-
nen med en handlingsbevidst-
hed om it-sikkerhed.

»Det som vi er oppe imod
her, er en vidensbarriere,« si-
ger Kurt Bjernemose. 

»It-sikkerhed er jo ikke kun
den enkelte it-afdelings opga-
ve – det er også brugerens
egen opgave! Den klare udfor-
dring er derfor at påvirke bru-
gernes adfærd i positiv ret-
ning. Det er nemlig ikke svært
at lave systemer eller rutiner
for back-up, men det er svært
at få folk til at udføre det...
hver gang.«

Krav til it-sikkerhed...
også fra regeringen
Regeringen har stillet krav om
at alle statsinstitutioner får
etableret it-sikkerhed der er i
overensstemmelse med den
danske standard på området,
DS484, og at dette sker inden
udgangen af 2006. 

»Universitetet har haft til-
fælde af angreb på vores it, bå-
de udefrakommende og
internt. Der har været fundet
såvel anstødelige hjemmesider
som hjemmesider med opfor-
ding til vold m.m.,« fortæller
Else Sommer. »For universi-
tetet som helhed er it-sikker-
hed et klart krav om forebyg-
gelse mod misbrug af vores
systemer og sikring af de vær-
dier som den lagrede viden re-
præsenterer.« 

På trods af regeringskrav,
mulighed for misbrug samt det
store trusselsbillede som ny
teknologi og øget brug af
internettet medfører, under-

streger Else Sommer dog, at
øget it-sikkerhed ikke må have
konsekvenser for universite-
tets integritet: 

»Under vurdering af denne
sammenhæng må man ultima-
tivt træffe et valg: hvad er vig-
tigst for universitetet? Er det
viden og forskning eller er det
sikkerhed? Universitetets styr-
ke ligger jo blandt andet i at
være en åben institution, og
det skal vi blive ved med at
være. Vi mister vores beretti-
gelse, vores vidensdeling, hvis
vi lukker dørene. Vi må aldrig
blive til en institution, hvor it-
sikkerhed vægter højere end
hensynet til  forskning og ud-
dannelse.«

Dette forstår Kurt Bjerne-
mose der derfor tilstræber at
universitetets fokus på it-sik-
kerhed virker jordnær og en-
kel: 

»Det endelige mål er jo at
opnå konsensus om at it-sik-
kerhed faktisk er almindelig
sund fornuft for såvel stude-
rende og forskere som medar-
bejdere på KU.«  

Han nævner at en væsentlig
kilde til information og ret-
ningslinier er universitets nye
hjemmeside for it-sikkerhed
der findes på www.ku.dk/it-
sikkerhed.

Projekterne der er sat i gang
under den nye, brede it-sikker-
hedssatsning hvorunder den
nye kampagne er en del, har
også vundet stor interesse fra
Hovedsamarbejdsudvalget
hvilket ifølge Else Sommer kun
er med til at løfte resultaterne. 

Hun siger afslutningsvis: 

»Vi er allesammen vant til at
ændre vaner hele tiden. Tænk
bare på hvordan vi har indar-
bejdet brugen af e-mail og ny
mobilteknologi i vores hver-
dag. Derfor må vi også kunne
optage nogle små rutiner der
hjælper til bedre it-sikkerhed.
Jeg glæder mig til at se resul-
taterne fra kampagnen.«

Kurt Bjernemose istemmer:
»Der er tale om små ændringer
til stor nytte – for en sikker-
heds skyld.«

Claus Fonnesbech er kommuni-
kationskonsulent i PROTEGO
A/S der er specialister i it-sik-
kerhed og rådgiver for KU’s it-
kampagne.

FAKTA
• Kampagnen om it-sikker-

hed vil kunne opleves i pla-

katform, annonceform

samt i en række små folde-

re, i første omgang fra sep-

tember til december.

• Oplysninger om kampag-

nen samt underbyggende

materiale vil løbende kun-

ne findes på www.ku.dk/it-

sikkerhed.

• Kampagnen vil være tema-

opdelt, men fastholde fæl-

lesnævneren »IT-SIKKER –

almindelig sund fornuft«.

• Du vil altid have mulighed

for at kunne kommentere

på kampagnen samt den

øvrige it-sikkerhedsindsats

ved at skrive til it-sikker-

hedsleder Kurt Bjernemose

på kkb@adm.ku.dk

For en sikkerheds skyld...
Nu begynder Københavns Univer-
sitet en oplysningskampagne om
it-sikkerhed. Kampagnen er rettet
mod universitetets brugere af it 
på alle niveauer og skal styrke 
universitetets it-sikkerhed

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

Backup og nedetid
I 2005 kan ingen virksomhed fungere uden at gøre sig overvejelser om IT-sikkerhed.

Men kravene til overvejelserne bliver stadig større i takt med, at afhængigheden af in-

formationsteknologien vokser. Det handler ikke længere alene om at beskytte sig mod

hackere og virusangreb samt backup, men også om nedetid på netværket, og hvordan

man kan håndtere elektroniske bestillinger fra underleverandører eller kunder.

Berlingske Tidende, 12.  september  2005.

REDNINGSKRANS – Der er mere færdsel på universitetets

c-drev end på dette billede, så behovet for sikkerhedsforan-

staltninger på it-området er stigende.



18–28 år?
Check-in til dine fordele.
Forskellen på drømme og planer er en bank, der bakker dig 

op med en række fordele. Du får blandt andet lav rente på en

kassekredit op til 25.000 kr. og slipper for oprettelsesgebyr.

Netbank og Visa/dankort er uden årsgebyr. Det koster dig 

heller ikke noget, når du hæver penge i vores pengeautomater

eller veksler valuta hos os. Du kan tilmelde dig Check-in-pak-

ken i filialen eller på www.nordea.dk, hvor du kan læse mere

om fordelene.

Gør det muligt
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UDLAND

Af Søren Bjørn-Hansen, 
Irland

Hvordan forkortes vejen
fra forskning til faktura?
Det har længe præget

diskussionen om universiteter
herhjemme: Hvordan tiltræk-
ker vi udenlandske investorer?
Hvordan formindsker vi hjer-
neflugten og tiltrækker store
internationale forskningsprofi-
ler? 

I Irland mener de at have
fundet svaret. At der måske er
noget om snakken, kan man
forvisse sig om ved at besøge
landets næststørste by, Cork.
Her ligger nationens førende
forskningsinstitution, Univer-
sity College Cork, der øgede si-
ne forskningsindtægter med
20 procent sidste år og samti-
dig tiltrak adskillige akademis-
ke superstjerner.

»God forskning kræver gode
forskere,« pointerer Ruth
Davis der er leder af universi-
tetets særlige afdeling for
forskningsstøtte. Hendes ar-
bejde er at sørge for at
forskningen på universitetet
har så gode vilkår som muligt,
og at forskerne producerer så
meget god forskning som mu-
ligt – og samtidigt er glade for
det. 

Attraktionen
Man kan se på hendes skrive-
bord at hun ikke ligger på den
lade side. Under rummets
tunge stenhvælving er det sto-
re gamle træskrivebord tynget
af rapporter og brochurer som
universitetet bruger i kontak-
ten med erhvervsliv og stat.

»Vi har brugt mange penge
på at skabe de rammer der kan
tiltrække de rigtige folk. Vi har
splinternye laboratorier og er
villige til at give de dygtige for-
skere midlerne til et godt hold
og friheden til at forske,« siger
hun. 

Det er kræfter som Eugene
Freuder, en meget anerkendt

amerikansk forsker der be-
skæftiger sig med informa-
tions- og computerteknologi,
som Ruth Davis og hendes kol-
leger har haft held med at til-
trække.  Men det er ikke let at
tiltrække sådanne superstjer-
ner, siger hun. 

»Vi skulle være villige til at
levere et legat der var attrak-
tivt nok til at Freuder kunne
tage sit hold med og opnå den
frihed han finder nødvendig.
Samtidigt var det vigtigt at for-
holdene uden for arbejdsplad-
sen er i orden. Heldigvis er
Cork en smuk by der giver
trygge omgivelser til famili-
en,« fortæller Ruth Davis.   

Forskningsmiljø
Lothar Steidler er professor i
molekylærbiologi ved Gent
universitet i Belgien. Han er en
af de forskere som UCC har til-
trukket ved hjælp af en su-
perstjerne. Han kom til Cork
på grund af Fergus Shanahan
der er ledende inden for be-
tændelsessygdomme i indvol-
dene. 

»Jeg kom oprindeligt til
Cork af en grund: Fergus Sha-
nahan. Han foreslog mig at sø-
ge et stipendium gennem Sci-
ence Foundation Ireland (SFI,
Videnskabsfonden Irland,
red.) så vi kunne arbejde sam-
men. Senere fandt jeg ud af at
der her er tale om en toppro-
fessionel forskningsinstitution
der ved SFIs hjælp har modet
til at tage den mest krævende
og dristige forskning ved hor-
nene,« fortæller Lothar Steid-
ler. 

Sammen med de mange an-
dre forskere ved UCC manøv-
rerer han rundt i store, nye og
meget veludrustede laborato-
rier udformet efter forskernes
egne retningslinjer. 

Den rette investering
»Der er mange grunde til at
forskningen går godt her i Ir-
land. De fleste handler om

penge. Husk på at vi var et af
de fattigste lande i Europa for
bare tyve år siden,« fortæller
hun. 

Tidligere var Irland et land-
brugsland og til dels et indu-
striland med billig arbejds-
kraft. Landet var tynget af
enorm udlandsgæld og havde
meget svært ved at finde
forskningsmidlerne. Forskere
fra landets universiteter hæg-
tede sig på internationale for-
skere og bragte på den måde
deres forskning videre.

På et tidspunkt i slutningen
af 80’erne besluttede den da-
værende regering at øremærke
et beløb som gennem SFI blev
afsat til udvikling og innova-
tion. Det blev et vendepunkt
for hele Irland og forskningen
især.

»Det var tydeligt at Irland
skulle udvikle sig for at rejse
sig. Man besluttede derfor at
satse på bestemte områder så-
som it og computer- og bio-
teknologi samt fødevaretekno-
logi. Vi blev nødt til at investe-
re massivt i forskning og ud-
vikling for at blive konkurren-
cedygtige, og den satsning må
siges at have båret frugt,« for-
klarer Ruth Davis. 

Inden for de seneste år har
de største innovationsvirksom-
heder i verden placeret udvi-
klingscentre og virksom-
hedsafdelinger i Irland. Det er
firmaer som Intel, Bell Labs,
AMD, Wyeth Pharmaceuticals
og Microsoft. Tunge drenge på
den internationale forsknings-
og udviklingsscene. Ruth
Davis peger på tre grunde til at
det går så godt med at tiltræk-
ke de udenlandske investorer:

Irland har en rekordlav skat
for udviklingsvirksomheder på
kun 12,5 procent for det før-
ste. For det andet har landet
verdens største andel af unge
der begynder på en videregå-
ende uddannelse, hele 55 pro-
cent af en befolkning med en
gennemsnitsalder på 33 år.

Det er næsten dobbelt så
mange som i Danmark. Den
tredje årsag er en evne til at
formidle til befolkningen hvad
deres penge går til, noget virk-
somhederne har været meget
begejstrede for.  

»Vi har fra begyndelsen væ-
ret meget fokuserede på hvor-
dan vi skulle forklare vores
borgere hvad de mange penge
gik til. For hvis befolkningen
begynder at brokke sig over in-
vesteringerne, så forsvinder
pengene. Det kan du spørge
enhver politiker om,« mener
hun.

UCC arbejder konstant på at
viderebringe målene med
forskningen uden at skulle
skære ned på hverken grund-
forskning eller strategisk
forskning. 

»Det er vigtigt at vores for-
skere ikke tænker ‘Det her er
det gode liv, jeg læner mig til-
bage og passer mig selv’. For-
skerne bærer et ansvar overfor
samfundet fordi de er så privi-
legerede,« siger Ruth Davis.

Hun ser lyst på fremtiden
som gerne skulle bringe UCC
længere frem i de internatio-
nale sammenligninger. Indtil
videre må universitetet nøjes
med udnævnelsen til Irlands
bedste universitet for andet år
i træk.

»Fremtiden ser lys ud for
UCC. Meget lys endda. Men nu
er det vigtigt at vi giver faklen
videre til de unge forskere, så
den imponerende udvikling
vores land og vores universite-
ter er gennemgået, kan fort-
sætte,« mener Ruth Davis. 

Kunsten at skabe 
en forskningsnation
Irland er i rivende udvikling. Forskningstiltag fra regeringen har øget
investeringer fra innovationsvirksomheder, og universiteter som 
University College Cork tiltrækker stjerneforskere fra hele verden 

Fakta om 
Irland, Cork og UCC 

Republikken Irland

Der bor cirka 4 millioner mennesker i lan-

det der fik sin selvstændighed i 1919 efter

næsten tusind års undertrykkelse af vi-

kinger og briter. Hovedstaden Dublin er

landets største by med cirka 500.000 ind-

byggere. 

Cork

Landsdelen Cork er i umindelige tider ble-

vet kaldt ‘den oprørske landsdel’. Den var

hjemstavn for revolutionslederen Michael

Collins der ledte an mod briterne i uaf-

hængighedskrigen. Byen Cork er landets

anden største og huser omkring 123.000

mennesker der er delt af floden Lee. Mås-

ke mest kendt for sine mørke øl, Murphy’s

og Beamish Stout. 

University College Cork

Universitetet blev grundlagt i 1840’erne

under navnet ‘Queens College, Cork’. Me-

re end 14.000 studerende har universitetet

og 3.000 ansatte hvoraf cirka 800 undervi-

ser. Universitet har flere virksomheder til-

knyttet, fx Cytrea og Firecomms.

F
O

T
O

: 
S

Ø
R

E
N

 B
JØ

R
N

-H
A

N
S

E
N

UNIVERSITETSATMOSFÆRE – University College Cork i 

Irland ligner et rigtigt universitet med solide grå kampestensbygning-

er, oldgamle kastanietræer og studerende i grupper der konverserer

rundt om på campus. Universitetet har en atmosfære og en fælles-

skabsfølelse vi måske kan lære af herhjemme.
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Af Søren Bjørn-Hansen

Tænk hvis halvdelen af al-
le danske unge gik på
universitetet. Endda lige

efter gymnasiet. Uden sabbat-
år og uden at droppe ud halv-
vejs.  

Sådan er virkeligheden i Ir-
land i dag. 55 procent af den
irske ungdom vælger universi-
tetet, og 85 procent af dem
færdiggør uddannelsen på
normeret tid. 

I Danmark er gennem-
snitsalderen for studerende
omkring de 23 år. Efter gen-
nemsnitligt seks år på univer-
sitetet er de danske kandidater
færdige som 29-årige. I Irland
immatrikuleres hovedparten
som 18-årige og er bachelorer
i en alder af 21. Som 23-årige
kan de skrive master på visit-
kortet. Mange får en doktor-
grad inden de er 30.

Men hvad er årsagen til den-
ne enorme forskel? Danmark
har det dyreste uddannelsessy-
stem i verden mens Irland for
få år tilbage var et af Europas
ulande. 

Et sammenknyttet miljø
»Der er slet ikke nogen tvivl
om at irerne er gode til at stu-
dere. Det viser tallene jo. Men
der er mange grunde til at det
forholder sig sådan. Det er ik-
ke nødvendigvis fordi vi er klo-

gere end jer andre,« griner
Louise Tobin, der er uddannel-
sesofficer på UCC med ansvar
for udenlandske studerende. 

Vejret er næsten stereoty-
pisk irsk. Havde det bare reg-
net lidt kraftigere. Under ege-
og valnøddetræer sidder stu-
derende i små grupper. Græs-
set lyser grønt, og Louise To-
bin fortæller: 

»Man skal huske på at Irland
er en ændret nation. Vi er et
land hvor det for bare ti år si-
den var et privilegium at kom-
me på universitetet. I dag er vi
det land med den største pro-
centdel af studerende i ver-
den. Det kan jo ikke være til-
fældigt,« siger hun. 

Vi passerer forbi en af de
seks studiecafeer der ligger
spredt ud over campus. En af
dem er noget større og funge-
rer som fælleskantine for hele
universitet. Her kan alle kom-
me og nyde udsigten gennem
de enorme glasvægge. 

Ved siden af den kubistiske
it-bygning og det gamle kva-
drat fra det oprindelige uni-
versitet ligger en futuristisk
kopi af de gamle bygninger
udført i sten fra det samme
stenbrud som de oprindelige
bygninger. 

Der er en speciel ånd over
de studerende man taler med.
En slags pionerånd, selv om
det ikke er særlig rammende.

Louise Tobin er enig.
»Det giver selvfølgelig en

dedikation og en villighed til
at sige: Jeg har tre år til det
her. Jeg gør det på tre år. Fordi
det er et privilegium som jeg
er stolt af,« siger hun. 

Mens vi går ned mod det ny-
åbnede Lewis Gluckmann
kunstgalleri, forklarer hun at
det også i høj grad handler om
campusen som vi lige er gået
igennem, og det intime miljø
der er omkring det og univer-
sitetet. 

Det intime universitet
»Vores universitet er meget
koncentreret. Det er intimt på
mange måder, men ikke for
småt til store armbevægelser.
Der er en fællesskabsfølelse
blandt de studerende. De læ-
ser sammen i læsesalene og i
haverne. Senere går de i byen
sammen. Det kunne ikke lade
sig gøre uden den intimitet du
finder her,« forklarer Louise
Tobin. 

Ned mod floden Lee der lø-
ber igennem universitetsområ-
det, ligger rester af Corks gam-
le fængsel. Louise Tobin for-
klarer at flere af de studerende
bliver undervist i de gamle
fængselsbygninger som ligger
klos op ad den øvrige campus. 

»Det studiemiljø vi har, er
ikke unikt, men det er specielt.
Det kan være svært for nogle

udvekslingsstuderende at
vænne sig til at være så meget
på universitetet. Vi har jo ge-
nerelt et minimum på 15
undervisningstimer om ugen.
Det er noget mere end hvad
mange europæere er vant til,«
siger hun. 

Efter at have travet og halvt
kravlet tilbage op ad flodbrin-
ken, vandrer vi over mod det
enorme sundhedsvidenskabe-
lige kompleks. Fem minutters
gang under ask og blodbøg
forbi administrationen der har
hjemme i det victorianske kva-
drat. 

»Selv om
vores studie-
miljø er virke-
lig godt, er en
af hovedårsa-
gerne til vores
succes de ung-
es pragmatis-
ke tilgang til studierne. De ved
at der venter et lukrativt job i
den anden ende, og det ser
hovedparten ikke nogen grund
til at udskyde,« fortæller Loui-
se Tobin.     

Hun mener også at det store
samarbejde med erhvervslivet
og forskningsvirksomhederne
bærer frugt.

»Vores unge specialiserer sig
jo meget tidligt. Allerede før
bacheloren ved mange hvilken
retning de vil gå i. Disse stude-
rende kan allerede tidligt sam-

arbejde med den virksomhed
de måske gerne vil opnå an-
sættelse hos. Det er noget der
er motiverende,« forklarer
hun. 

En irsk arkæolog i 
København
Deirdre Gleeson er for nyligt
blevet færdig som arkæolog.
Hun arbejder for Dublin Uni-
versitet på en udgravning i det
sydvestlige Irland i nærheden
af byen Killarney. Hun tog sin
kandidatuddannelse på UCC
og var udvekslingsstuderende

på Københavns Universitet.
»Det er på mange måder to

forskellige verdener. Køben-
havns Universitet er jo enormt
og fungerer på en helt anden
måde. Der er ikke den samme
følelse af fællesskab og samhø-
righed – og en helt anden filo-
sofi omkring hvad det vil sige
at studere ved universitetet,«
fortæller hun over en skratten-
de telefon. Hun står, forklarer
hun, på en meget våd eng om-
givet af får, tæt ved udgrav-
ningen.   

Deirdre Gleeson var i Kø-
benhavn et år fra foråret 2004
som ph.d.-studerende i arkæo-
logi fordi KU og UCC samar-
bejder om vikingearkæologi.

»Der er også mange fordele
ved et universitet af den stør-
relse. Der er biblioteker for de
fleste afdelinger, noget som vi
jo ikke havde på UCC. Samti-
dig er den spredning nok med
til at man ikke lærer hinanden
at kende på studierne. Man
spiser ikke sammen som på
UCC, man går hver til sit og
ses kun til de få forelæsninger.
Altså lige på nær fredagsba-
ren. Den kender vi ikke i Ir-
land, og det er et genialt kon-
cept som jeg savner meget,« si-
ger hun.

De fleste udvekslingsstude-
rende på UCC er meget begej-
strede for universitets relativt
lille størrelse, fortæller Louise
Tobin tilbage i de gamle uni-
versitetslænger. 

»Der er selvfølgelig også
ulemper ved at være et lille
universitet. Men i hovedtræk
tror jeg at det er en stor fordel
for både studerende og lærere
at vi er samlet alle sammen,
nærmest under et tag. Selv om
det bliver sværere i takt med at
vi vokser,« fortæller Louise To-
bin.

Den irske kandidatfabrik

»Danmark har det dyreste uddan-
nelsessystem i verden mens Irland 
for få år tilbage var et af Europas 
ulande«

I Irland begynder 55 procent 
af de unge på en videregående
uddannelse. De bliver færdige på
rekordtid, og de fleste er kandi-
dater inden de er 25. Det tal er
næsten dobbelt så højt som i
Danmark – og fem år hurtigere  

F O T O :  S Ø R E N  B J Ø R N - H A N S E N

Forskermangel i Danmark
»Danmark ligger langt under gennemsnittet med hensyn til hvor mange af os der er ud-

dannet som forskere. Det viser den årlige uddannelsesstatistik fra OECD Education at a

Glance 2005. I Danmark har 1,1 procent af befolkningen fået en forskeruddannelse

mens gennemsnittet i OECD er 1,3 procent. I Sverige er tallet helt oppe på 2,8 procent i

den nye statistik som dækker tal fra 2003.«

Pressemeddelelse fra Videnskabsministeriet,  13. september 2005.
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Af Søren Holst

En dødsdømt mand sidder i sin celle på 
death row og snakker med sig selv. Det er i
sin enkelhed rammen om Nick Caves sang

The Mercy Seat fra pladen Tender Prey. Sangen
er et næsten obligatorisk indslag i Nick Caves
koncerter, som et tætpakket, kogende Falkonér-
teater kunne konstatere sidste efterår – og mon
ikke den også er på sætlisten i Operaen den 25.
september?

Hvad siger manden i cellen så til sig selv?
Han udlægger såmænd Bibelen. De nærmere
detaljer i hans tolkning kommer vi til om et øje-
blik. Men anledningen til kronikken her er net-
op det bibelske islæt i den dødsdømtes enetale.
Et nyt Center for Studiet af Bibelens Brug på
Det Teologiske Fakultet har sat sig for at udvide
bibelforskernes virkefelt. 

Vi har traditionelt brugt krudtet på at forstå
bibelteksten i dens oprindelige historiske og
kulturelle sammenhæng, og det har vi da heller
ikke tænkt os at holde op med. Men når Bibelen
på vore kanter typisk vækker mere interesse
end fx Upanishaderne, er det jo ikke på grund
af noget der er indbygget i teksten selv, men på
grund af den rolle Bibelen har spillet i vores
kultur. Dens efterliv i fortolknings- og kultur-
historien er altså vigtigt, og vi vil gerne bidrage
med en særligt bibelvidenskabelig vinkel på
den historie. 

Det er med nødvendighed et tværvidenska-
beligt anliggende hvor vi har meget at lære af
en række humanistiske fag, men hvor vi også
selv vil kunne bidrage med indsigter der for de
fleste faggrupper ikke ligger lige for. 

Nick Caves sange er et oplagt eksempel på et
aktuelt kunstnerisk udtryk som må have inter-
esse både for bibelvidenskab og specialister i
musik og litteratur.

Jesus i den elektriske stol
Den dødsdømte i sangen The Mercy Seat sidder i
cellen og taler til den tomme luft. Han begyn-
der at hallucinere og ser Jesus’ ansigt i sin sup-
pe, hører lyden af en sammensværgelse i hjule-
nes knirken når madvognen kører hen ad fæng-
selsgangen, og i sit ikke spor stille sind fører
han nøje regnskab med alle de tegn han mener
at kunne læse ud af farver og genstande om-
kring sig, virkelige eller indbildte.

Fra Jesus’ ansigt i suppen fortsætter han i fri
association: Jesus blev født og lagt i en krybbe
og døde på et kors af træ, og det virker på en
måde passende da han jo af fag var tømrer.
Men nu sidder han i himlen på en trone af guld,
og hele verdenshistorien udgår fra den trone –
men hernede er tronen lavet af træ og ledning-
er: »Down here it’s made of wood and
wire/And my body is on fire/and God is never
far away«.

Sangtitlens Mercy Seat har altså en dobbelt
reference: Det er Jesus’ tronstol i himlen – »sid-
dende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre
hånd« som der står i trosbekendelsen – og det
er den elektriske stol som skal udfri den døds-
dømte fra hans spekulationer og hans gentagne
insisteren på at han er uskyldig: »The mercy se-
at is waiting/...And in a way I’m yearning/To be
done with all this measuring of truth/An eye
for an eye/A tooth for a tooth/And anyway I
told the truth/And I’m not afraid to die.«

Ironien er tommetyk: Der sættes et overført
lighedstegn mellem tronen i himlen som er en
‘nådestol’ fordi den personificerede barmhjer-
tighed, Jesus, sidder på den – og den elektriske
stol der i form af 2000 volt jævnstrøm skal give
den dømte nådestødet så han slipper for at have
flere kvaler med at være den han er.

Glosen mercy seat er bibelsk, og i Bibelen be-
tegner den selvfølgelig ikke den elektriske stol,
men vel at mærke heller ikke en himmelsk tron-
stol. Faktisk er det overhovedet ikke nogen stol
eller trone eller noget sæde: Det er låget på Pag-
tens Ark.

Pagtens Ark
Pagtens Ark som nogle læsere vil kende fra fil-
men om Indiana Jones, er det centrale stykke
inventar i den israelitiske gudsdyrkelse som Det
Gamle Testamente beskriver. Da Moses i 2. Mo-
sebog kommer ned fra Sinaj-bjerget, har han ik-
ke blot De Ti Bud (og en mængde andre regler)
med sig, men også hele manualen til konstruk-
tionen af en gudstjenestebygning – i første om-
gang en transportabel telthelligdom som israe-
litterne kan føre med sig gennem ørkenen, og
som siden erstattes af et egentligt tempel i Jeru-
salem. 

I helligdommens indre tempelkammer står
Arken. Den er egentlig blot en kasse der inde-
holder de lovtavler som Moses fik udleveret på

Sinaj-bjerget. Dens låg er en massiv guldplade
på cirka 75 gange 125 cm som er udsmykket
med to keruber (en slags bevingede himmelske
vagthunde), ligeledes af massivt guld. Og det er
dette låg der i ældre bibeloversættelser kaldes
nådestolen – skulle læseren have en Bibel fra
1931 eller senere ved hånden, vil man kunne se
at det nu om stunder hedder sonedækket.

Forsoningsdagen
Men hvorfor nu dette usædvanlige navn, nåde-
stolen, til et låg? Det hænger sammen med Ar-
kens to væsentligste funktioner som dels vedrø-
rer en bestemt årlig religiøs højtid, forsonings-
dagen, og dels kommunikationen med gud-
dommen også resten af året. 

Det hebraiske navn for Arkens låg er kappó-
ræt, og man behøver hverken være teolog eller
lingvist for at få øje på ligheden med udtrykket
Jom Kippur, forsoningsdagen, hvor låget er i be-
givenhedernes centrum:

Sandsynligvis var det mere rammende at kal-
de højtiden for renselsesdagen, for folkets syn-
der er opfattet som en art snavs der sætter sig
på templet og dermed forurener forholdet
mellem Gud og mennesker – i
sin yderste konsekvens kunne
denne forurening gøre templet
ubeboeligt for Gud, og det ville
være skæbnesvangert for men-
neskene, for deres eksistens-
grundlag i landet opretholdes
netop af gudens tilstedeværelse
i sit tempel.

På Jom Kippur renser ypperstepræsten denne
forurening bort ved et kompliceret ritual hvori
det blandt andet indgår at han går ind i det
Allerhelligste hvor Arken står, og hvor intet
menneske resten af året har adgang, og renser
først sine egne og det øvrige præsteskabs syn-
der, og dernæst folkets synder, bort ved at stæn-
ke blod af to forskellige offerdyr på Sonedækket
(3 Mosebog 16,11-17).

Da ypperstepræstens embedspligter på forso-
ningsdagen som nævnt udgør den eneste und-
tagelse fra den generelle regel at intet mennes-
ke kan tåle at træde ind i det Allerhelligste til
Arken, må der naturligvis ekstraordinære for-
holdsregler til for at muliggøre hans operatio-
ner: Mens blodet stænkes på Sonedækket, skal
ypperstepræsten være beskyttet af en sky af røg

fra to håndfulde stødt, velduftende røgelse. Var
røgelsesskyen der ikke til at beskytte ypperste-
præstens øjne mod synet af sonedækket, ville
han dø.

Guds tronstol
Men hvorfor er det blotte syn af selv en nok så
hellig guldplade dræbende? Det er Sonedæk-
kets anden funktion der nødvendiggør al denne
virak. Pladen er det sted hvor Herren manifes-
terer sig og hvorfra han taler til Moses. Når Mo-
ses efter at helligdommen er blevet indrettet,
modtager yderligere instruktioner fra Herren,
foregår det »fra oven over arken, mellem de to
keruber,« som der ordret står i den hebraiske
tekst (4. Mosebog 7,89). 

Skønt nådestolen grundlæggende er et låg og
ikke en siddeplads, er den i mere eller mindre
overført forstand altså alligevel Herrens tron-
stol. Det er derfra hans stemme lyder når han
taler til sine menneskelige undersåtter, uanset
at stemmen er uden synlig krop og kommer ud
af den blå, røgelsesfyldte luft. Og ypperstepræs-
ten står derfor på forsoningsdagen bogstaveligt
foran Guds trone, og det kan et menneske ikke

overleve uden
beskyttende
foranstalt-
ninger.

Arken er og-
så blevet bog-
staveligt op-
fattet som den
bærbare tron-

stol den usynlige Guds tilbedere kan bære ham
frem på, ikke mindst i krig (fx 1. Samuelsbog
kap. 4). Men i Bibelens narrative sammenhæng
er det et overgangsfænomen: Da den først er
bragt på plads i Salomos tempel i begyndelsen
af 1. Kongebog, kommer Arkens urørlighed til i
den grad at dominere opfattelsen af den at vi
ikke siden hører udtrykkeligt om at den overho-
vedet kommer ud af det indre tempelkammer
igen. Fra at være Guds tronstol er den blevet
transformeret til en art tegn på guds utilnær-
melighed, og som sådan er det meget kongeni-
alt at Cave læser den som en trone i himlen.

Offer og straf
The Mercy Seat er således på en gang rekvisit i
en numinøs rite til bortskaffelse af synd/uren-

»Nick Caves sange er et oplagt ek-
sempel på et aktuelt kunstnerisk 
udtryk som må have interesse både
for bibelvidenskab og specialister i
musik og litteratur«.

Fra dødsgangen 

TIL GUDS TRONE

ROCK JESUS – På det nye Center for

Studiet af Bibelens Brug på KU vil man 

beskæftige sig med den moderne kulturs

fortolkning af kristendommen og Bibelen

som man fx ser det i den australske 

musiker og sangskriver Nick Caves tekster. 

F O T O :  S C A N P I X
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hed – og samtidig det møbel som guddommen
sidder på. 

Cave får på mesterlig vis inddraget begge dis-
se aspekter af sangens bærende metafor i sin
hovedpersons rablende selvfremstilling. På den
ene side handler det hele om The Mercy Seat
som et møbel til at sidde i – Jesus’ gyldne (!)
trone i himlen ved Faderens højre hånd og den
elektriske stol som venter fortælleren. Og ved at
krydsklippe mellem disse to møbler får han
mellem linjerne sagt at han er et uskyldigt offer,
ganske som Jesus, og at den ventende elektris-
ke stol derfor er at sammenligne ikke blot med
Jesus’ gyldne trone, men også med hans kors af
træ.

Og på den anden side handler det om forso-
ning i form af at synder vaskes bort: Den nytes-
tamentlige tanke om et uskyldigt menneske
(Guds søn, tilmed) som ofres for andres synder,
er tydeligt på færde i Jesus-parallellen. Denne
offertanke er så ekstrem at offeret i Ny Testa-
mente må være en unik begivenhed en gang for
alle. 

Alene derfor er det foruroligende for lytteren
når den dødsdømte ser sin egen død som en
gentagelse af Jesus’ offer. Men den nytesta-
mentlige offertanke – et offer »sat på spidsen«
så at sige – lever af at der foreligger en mere
ligefrem noget-for-noget tankegang i Det Gamle
Testamente hvor offeret er en naturlig del af
udvekslingen mellem Gud og mennesker. Også
denne tankegang vender Cave bunden i vejret
på i sin sang.

I Det Gamle Testamente er husdyrene en del
af de betingelser for det gode liv som Gud har
stillet til rådighed for menneskene. At mennes-
kene giver en beskeden del tilbage til Gud, er
sådan set bare almindelig høflighed som når
man byder giveren et stykke af den æske choko-
lade man har fået. Denne tilbagegivning indgår
i et system der sikrer det gode forholds beståen,
blandt andet ved at rense menneskenes synder
bort. – Men når nådestolen venter den døds-
dømte i sangen, er det altså den menneskelige
synder selv og ikke en tyrekalv der ofres. 

Fra at være et middel til at redde mennesket
fra konsekvensen af sine egne handlinger, er
nådestolen blevet det stik modsatte: Det sted
hvor straffen rammer. Og en ekstra ironi er der
naturligvis i at det er højst menneskelige dom-
mere der slutter strømmen – og som dermed

ifølge sangens metaforik i meget bogstavelig
forstand har sat sig i Guds sted. Guds barmhjer-
tighed er blevet til menneskers hævn.

Skyldig – ikke skyldig?
Et yderligere raffinement i sangen er fortæller-
stemmens fortløbende jonglering med spørgs-
målet om sin egen skyld. Forsoning forudsætter
immervæk at der er en skyld at sone mens of-
fermotivet omvendt forudsætter at offeret er sa-
gesløst. Fortælleren fastholder det meste af
sangen igennem sin uskyld: »I never lied,« siger
han da han bliver spændt fast i stolen og elek-
troderne bliver fæstnet på hans barberede
hoved. Men han når at gentage sangens otte lin-
jer lange omkvæd yderligere syv gange i løbet
af sin dødskamp, og de hårfine variationer fra
vers til vers er sigende: Vendingen: »an eye for
an eye/And a tooth for a tooth« bliver pludselig
til »a lie for a lie/And a truth for a truth,« og
den indledende forventning om at den elektris-
ke stol i det mindste vil befri ham for: »all this
measuring of truth« bliver til »all this twisting
of the truth ... all this measuring of proof« – og i
sangens afsluttende linje forvandles det trodsi-
ge: »I’m not afraid to die« til »I’m afraid I told a
lie«. 
Her knyttes en tråd tilbage til sangens hviskede
indledning som lytteren nærmest skal have hele
hovedet ind i højttaleren for at få med, og som
de fleste derfor vil overhøre ved de første
mange gennemlytninger: Her siger fortælleren
»I am nearly wholly innocent.«

Søren Holst er adjunkt ved Afde-
ling for Bibelsk Eksegese på Det
Teologiske Fakultet, medlem af
bestyrelsen for afdelingens Cen-
ter for Studiet af Bibelens Brug,
www.teol.ku.dk/csbb/ og re-
daktør af tidsskriftet Bibliana.

Kronikken er en del af hans bidrag til et kommen-
de Nick Cave-temanummer af tidsskriftet Fønix
der udgives ved Afdeling for Kirkehistorie.

Et stykke inventar fra templet i 
Det Gamle Testamente bliver i en
Nick Cave-sang brugt som metafor
for både himmeltrone og henrettel-
sesinstrument. Bibelforskerne kaster
sig nu over den hellige skrifts efter-
virkninger i kulturhistorien

Seminar om Nick Cave 
Fredag den 30. september kl. 13.15-15.00 inviterer Center for Studiet

af Bibelens Brug til seminaret Gates to the Garden: The Afterlives of

Nick Cave med professor Roland Boer fra Monash University, Australi-

en. Seminaret finder sted på Teologiske Fakultet,  Købmagergade 46 i

Auditorium 8.
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Inovember fik biokemistuderende Janus Larsen en
rigtig god idé, og her ni måneder efter er han i fuld
gang med at etablere sin egen virksomhed. Viden og

vejledning omkring det at være iværksætter har han
fået blandt andet fra deltagelse i iværksætterikonkur-
rencen Venture Cup og på et kursus på Det Naturvi-
denskabelige Fakultet. Det er aktiviteter som Køben-
havns Universitet i den kommende tid vil støtte så
endnu flere studerende på universitetet får mulighe-
den for at tilegne sig kvalifikationer inden for iværk-
sætteri.

Danmark skal i fremtiden leve af viden og nye ide-
er. Derfor er forskning og iværksætteri højt på

den politiske dagsorden. Vi har som universitet et
stort ansvar for at de studerende får viden som er re-
levant for udviklingen af samfundet - vidensmæssigt,
kulturelt og økonomisk. Den nye viden skal derfor og-
så gerne kunne danne grundlag for nye ideer, pro-
dukter og virksomheder. Og det forudsætter at forske-
re og studerende har lyst til at iværksætte.

Københavns Universitet ønsker derfor at skabe
rammer der giver studerende og forskere med

interesse for iværksætteri gode betingelser for at ud-
folde sig. Det indgår også i den Udviklingskontrakt vi
har indgået med Videnskabsministeriet. Derfor ned-
satte vi i begyndelsen af året en arbejdsgruppe til at
analysere udbuddet af kurser og andre tiltag på fakul-
tets- og institutniveau. Arbejdsgruppen skal også
komme med anbefalinger til hvordan vi på Køben-
havns Universitet kan blive endnu mere synlige på in-
novationsområdet - internt og eksternt.

Det er tydeligt at der er en lyst til at starte virksom-
heder og arbejde selvstændigt blandt mange stu-

derende. Men der er et stykke fra at have lyst til at
iværksætte og til at skrive en forretningsplan. Det
kræver motivation, viden og vejledning at arbejde
med iværksætteri, og vi skal blive bedre til at støtte
disse projekter. Derfor er det vigtigt at man på insti-
tutter og fakulteter er opmærksomme på at få skabt
tiltag på iværksætterområdet. Vi skal i fællesskab ar-
bejde på blandt andet at synliggøre iværksætteri som
karrierevej, støtte oprettelsen af netværk blandt stu-

derende, forskere og virksomhedsfolk, og skabe gode
rammer for samarbejde mellem studerende og forske-
re på tværs af institutter.

Noget af dette er i virkeligheden ikke ret komplice-
ret. Ligesom biokemistuderende Janus Larsen er

et godt eksempel, vil andre der har taget springet,
kunne være gode inspiratorer. De studerende bør i lø-
bet af deres studietid opleve rollemodeller der har gå-
et iværksætteri-vejen og som har taget initiativer i
den retning der har præget deres karrierevej. Samti-
dig skal kurser og seminarer om iværksætteri promo-
veres bedre på hele universitet. 

Vi er et stort universitet der spænder vidt. Det skal
vi drage nytte af ved at arbejde på tværs af insti-

tutter og fakulteter. Studerende og forskere fra for-
skellige institutter kan bruge hinandens kompetencer
i en idéudviklingsfase.  Lige såvel som forskellige fag-
lige kompetencer er vigtige når man skal udvikle nye
produkter og viden. Der er allerede tilbud på Køben-
havns Universitet der understøtter iværksætterkultu-
ren. Tiden er moden til at der bliver sat endnu mere
fokus på iværksætteri på universitetet for at ruste de
studerende bedre til et fremtidigt arbejdsliv. For en
ting er sikker på arbejdsmarkedet, uanset hvilken
form og sektor det handler om: Der vil blive lagt vægt
på at kandidaterne kan bruge deres viden innovativt.

Iværksætteri bliver omtalt som den tredje karrierevej.
Men måske er der ikke så langt mellem det at være

forsker og til det at være iværksætter som vi umiddel-
bart tænker. Tålmodighed, originalitet, målrettethed
og engagement er nogle af de kompetencer som de
fleste forskere og iværksættere besidder og sætter
højt. Vores ønske er at flere studerende ser iværksæt-
teri som mulighed. Derfor har Københavns Universi-
tet i år valgt at sponsorere iværksætteri-konkurrencen
Venture Cup. Konkurrencen har blandt andet været
med til at gøre Janus Larsens vej fra studerende til
iværksætter kortere. 

Venture Cup og Københavns Universitet holder kick-off
arrangement den 28. september i Alexandersalen. 
Vel mødt og læs mere på www.ku.dk/innovation

En iværksætter i maven
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De gode viljer er der nok
af blandt studerende og
ledelsen på Københavns

Universitet når det gælder en
forsikring for de studerende.
Men der er langt mellem ord
og handling når det gælder en
forsikring der i årevis har væ-
ret en selvfølge på andre uni-
versiteter. 

»Det er en tragedie at der
endnu ikke er sket noget,« sag-
de den naturvidenskabelige
dekan Henrik Jeppesen tilbage
i 2001. Og det har han ret i: at
en af Danmarks største virk-
somheder ikke tager bedre fat
om at pleje sine studerende,
en kundegruppe der er en mil-
liard kroner værd i årlig om-
sætning. 

Tragedien er blevet mere
udtalt og er ikke længere en
tragedie, men en farce hvor al-
le løber rundt om hinanden
som Marx Brothers i et grotesk
forhindringsløb hvor ingen
længere kan huske hvor man
skal løbe hen.

Nul forsikring til stude-
rende
Universitetets arbejdsmiljøråd
bad i 1999 det daværende
Forskningsministerium finde

penge til en studenterforsi-
kring. De blev fundet året efter
hvor finansloven for 2001 gav
universiteterne lov til at tegne
en fælles forsikring for alle
universiteter. 

Rektorkollegiet arbejdede
med sagen og bad i 2002 Kam-
meradvokaten hjælpe med et
EU-udbud. I 2003 havde Rek-
torkollegiet og universiteterne
endnu ikke skrevet tilbudet
færdig og først i 2004 fik man
resultatet af EU-udbudet. For-
sikringstilbudet dækkede ikke
universiteternes ønske om en
skadesforsikring, og skuffet
over det dårlige svar startede
Københavns Universitet det
samme sted som i 1999, og se-
kretariatschef Tommy Jensen
fra det Naturvidenskabelige
Fakultetssekretariat gik i
marts 2005 til de studerende
og spurgte om de stadig var
interesseret i en forsikring. 

Fed forsikring til 
bestyrelse
Selv om Københavns Universi-
tet i over seks år har drøftet en
forsikring for de studerende
uden resultat, var den nye uni-
versitetsbestyrelse ikke lang-
som til at få øje på et andet

DEBAT

STUDENTERVILKÅR

Farce om 
forsikring

SVAR

Skud over mål
Der er ingen grund til at skjule
at beslutningsprocessen om en
ulykkesforsikring for studeren-
de har været lang og komplice-
ret. Men at betegne forløbet
som en »farce« er at skyde over
målet.

Den korte forhistorie er at et
EU-udbud af en forsikring i
2003/2004 førte til et resultat
som for Rektorkollegiet og
universiteterne ikke var til-
fredsstillende. De enkelte uni-
versiteter har derfor været
henvist til selv at undersøge
markedet og forhandle de kon-
krete forsikringsvilkår på
plads. 

Det er præcist hvad Køben-
havns Universitet har gjort.
Der foreligger et konkret til-
bud fra en forsikringsudbyder
som universitetets ledelse har
behandlet tidligere i år. 

For at sikre en bredere vur-
dering af forsikringsvilkår, pris
med videre, er der gennemført
en høringsproces på fakulte-
terne. For en stor organisation
som KU er det en proces der
tager tid. Vi forventer imidler-
tid snart at have tilbagemel-
dinger fra alle fakulteter hvor-
efter der vil kunne tages stil-
ling til forsikringstilbudet. 

Det Naturvidenskabelige Fa-
kultet, der er nævnt i læserbre-
vet, har i øvrigt allerede med-
delt at det er interesseret i at
tegne en kollektiv ulykkesfor-
sikring for fakultetets stude-
rende.

Sidst skal påpeges at det er
korrekt at der er tegnet en be-
styrelses- og direktionsan-
svarsforsikring med en forsik-
ringssum på 50 millioner kro-
ner som det er kutyme i mange

Af rektor Linda Nielsen og 

prorektor Jørgen Olsen

Linda Nielsen mod Ulrik Wilbek
Rektor Linda Nielsen er blandt kandidaterne til Årets leder 2005, men hun får nu konkur-

rence fra uventet kant. Håndboldtræner Ulrik Wilbek der pt. træner herrernes landshold,

er nu med i det endelige opløb om den prestigefyldte titel. Årets leder kåres af medlem-

merne i Ledernes Hovedorganisation. Udover Linda Nielsen og Ulrik Wilbek er Henning

Dyremose, administrerende direktør for TDC og Stine Bosse, koncernchef for Tryg, også 

finalekandidater til prisen. Vinderen kåres den 8. november.

Berlingske Tidende, den 13. september 2005.
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forsikringsproblem. Allerede
på bestyrelsens første møde
12. januar 2005 besluttede
den uden tøven at tegne en
forsikring til 50 mio. kroner
der skulle dækkede en gruppe
der stod dem ganske nært,
nemlig dem selv. Såfremt be-
styrelsen kommer til at gøre
noget ansvarspådragende i de-
res arbejde, kan de 11 med-
lemmer få udbetalt op til 4,5
mio. kroner hver.

Om tiden er stået stille i Uni-
versitetets ledelse eller om
man glemmer de studerendes
ønsker, skal være usagt, men
måske er Københavns Univer-
sitet simpelthen for stor en
virksomhed til at være op-
mærksom på de 36.000 stude-
rende man lever af at uddan-
ne. Med 7.000 ansatte og et år-
ligt budget på fire milliarder
kroner kan det være svært at
få øje på et par hundrede tu-
sinde kroner til at sikre de stu-
derende ved ulykker. 

Peter Mulvany, cand.oecon og
skribent for Scient, magasin for
studerende på Naturvidenskab,
KU.

Humaniora befinder sig i et paradoks.
På den ene side er det fuldstændig
åbenlyst for alle og enhver at man er

nødt til at revolutionere humaniora for at
afbøde den ekstreme arbejdsløshed blandt
humanistiske kandidater. På den anden si-
de tør universiteterne ikke gøre noget ved
det af frygt for at kernefagligheden på de
enkelte fag bliver kastet i graven.

Godt nok siger man at man gør noget. Og
man bilder sig vel ofte også ind at de små-
justeringer der finder sted rundt omkring i
studieordninger og undervisningsformer,
faktisk er noget der rykker. Men når man
ser realistisk på den enkelte humanists mu-
ligheder for at få et kvalificeret job når hun
har sat det sidste punktum i specialet, så er
det ingenting. 

Der er ikke sket en eneste ændring på hu-
maniora der for alvor gør den enkelte stu-
derende bedre udrustet til at konkurrere
om arbejdspladserne. I hvert fald mangler
der empirisk belæg for den modsatte på-
stand;  arbejdsløshedsstatistikkerne er sta-
digvæk et konkret modbevis. Så lad os se
lidt nærmere på dem.

Mange virkeligheder bag 
ledighedstal
Akademikernes Centralorganisation (AC)
melder lykkeligt ud i marts 2005 at dimit-
tendledigheden er faldet med 17,4 procent.
Og det glade budskab fortsætter i den nyes-
te ledighedsstatistik fra juni 2005: »Akade-
mikerledigheden faldet med 9,2 procent«. 

Men bag tallene gemmer der sig mange
virkeligheder. En af dem er denne: I juni
2005 var der 10,1 procent ledige humanis-
ter. I juni 2004 var der 11,4 procent ledige
humanister. Sandt nok er der tale om et
fald i humanistledigheden, men det er mi-
levidt fra faldet på 9,2 procent. Den huma-
nistiske arbejdsløshedskurve er altså langt
fra knækket.

Når vi ser på ledigheden fordelt på kan-
didatalder, ser det endnu værre ud. Hvis dit
humanistiske eksamensbevis i juni 2005
var under et år gammelt, var der 41,3 pro-
cents sandsynlighed for at du var arbejds-
løs. Samme tidspunkt året før var der kun
39,9 procents sandsynlighed for samme
scenarium. Ifølge statistikken er den huma-
nistiske dimittendledighed altså steget.

Sagt på en anden måde: kampen det før-
ste år efter universitetet er blevet endnu
mere hård, mens den er blevet en lille smu-
le lettere derefter. Men uanset hvordan
man vender og drejer den humanistiske vir-
kelighed, så er ledighed et kontant grund-
vilkår for en hel del af os, og knækket i ar-
bejdsløshedskurven gælder ikke os. 

Gymnasiesidefag eller virksom-
hedshumaniora
Men hvad skal vi så gøre? Skal vi virkelig
sylte kernefagligheden og skifte ærbare

kurser i erkendelsesteori, rumanalyse, se-
mantik og så videre ud med kurser i organi-
sationsteori og Human Ressource? 

Måske, men ikke nødvendigvis. For fryg-
ten for at en seriøs erhvervsretning af hu-
maniora nødvendigvis vil smadre kernefag-
ligheden, er ubegrundet. Der findes faktisk
løsninger på problemet. Jeg vil komme
med en idé til en af dem.

Jeg har et godt øje til tilvalgsstrukturen.
Som alle ved, kan man nu enten vælge en-
keltstående tilvalg der kan bestå af hvad
som helst, blot det er på universitetsniveau,
eller sidefag der retter sig mod undervis-
ning i gymnasiet.

Min idé er ganske enkelt at der skal fin-
des to – og kun to – typer af tilvalg: Enten
vælger man det eksisterende sidefag fordi
man satser på en gymnasiekarriere. Eller
også vælger man et tilvalg i virksomheds-
humaniora fordi man satser på en erhverv-
skarriere i det private eller offentlige. Og
ligesom det eksisterende sidefag kommer
tilvalget i virksomhedshumaniora til at be-
stå af et års studier på bachelorniveau og et
halvt års studier på kandidatniveau.

Det skal siges at man i dag allerede kan
vælge virksomhedshumaniora som tilvalg.
Men jeg taler om at man skal vælge virk-
somhedshumaniora eller gymnasiesidefa-
get. Gevinsten er til at få øje på. På den ene
side får alle humanister en erhvervsrettet
profil. På den anden side ødelægger er-
hvervsretningen ikke kernefagligheden for-
di det er tilvalget der jo ligger uden for ker-
nefaget hvor den primære del af erhvervs-
retningen finder sted. 

Kurser med klar erhvervsprofl
Som supplement til det eksisterende tilvalg
i erhvervshumaniora er det en oplagt idé at
de enkelte fag udvikler enkeltstående kur-
ser med en klar erhvervsprofil. Fx har mit
eget fag, filosofi, en stærk kompetence
inden for argumentationsteori og kunne la-
ve et brag af et erhvervsrettet kursus i kon-
kret, praktisk argumentation. Disse fagspe-
cifikke, erhvervsrettede kurser kunne fun-
gere som frie tilvalg for de studerende der
vælger virksomhedshumaniora som side-
fag.

Nogle synes måske at det er formynde-
risk at styre de studerendes tilvalg. Men al-
ternativet til ikke at turde tage lederskabet
for humanioras fremtid er at man bliver
ved med at uddanne folk til arbejdsløshed.
Det er dyrt, umoralsk og hamrende depri-
merende. Og hvis humaniora ikke selv for
alvor tør gøre noget ved problemet, så er
der sandsynligvis nogen andre der på et
tidspunkt skærer igennem. Da er det ikke
sikkert at kernefagligheden er hellig.

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.

store institutioner.  Der er
imidlertid ingen sammenhæng
mellem de to typer af forsik-
ringer. Bestyrelses- og direk-
tionsansvarsforsikringen dæk-
ker et eventuelt tab på op til
50 millioner kroner som besty-
relsen, de enkelte bestyrelses-
medlemmer eller direktionen
uagtsomt måtte pådrage uni-
versitetet og blive gjort ansvar-
lige for. Den bevirker naturlig-
vis ikke at hvert enkelt besty-
relsesmedlem kan få  så meget
som én eneste krone – for slet
ikke at sige 4,5 millioner kro-
ner – udbetalt for at pådrage
universitetet et tab.

Søren Nissen, kontorchef, 
Personale og Jura.

HUMANIORA

Cool business, 
tak

Thomas Boysen 

Anker, ekstern 

lektor i filosofi

SYNSPUNKT

FINANSLOV

Flere penge
til forskning

Universitetsavisen (nr. 10) farer frem
med påstande om at KU skal spare
over 50 millioner kroner og at det er

uklart hvad regeringens forslag til finanslov
2006 betyder for universitetet.

Jeg forstår ikke hvordan KU kan se bort
fra de nye midler i finanslovsforslaget, som
endnu ikke er fordelt. Samlet set gives der
med regeringens finanslovforslag netto cir-
ka 440 millioner kroner mere til forskning i
2006 end i 2005. 

Vi skal de kommende måneder udmønte
knap 1,2 mialliarder  kroner, heraf 585 mil-
lioner kroner i 2006 hvoraf universiteterne
naturligvis får en ganske pæn del.

Ser man isoleret på universitets konto, har
KU som udgangspunkt cirka 40 millioner
kroner mindre i 2006 end i 2005. Universi-
tetet er blandt andet berørt af udløbet af
nogle politiske aftaler.

Langt flere penge på vej
Men ingen med blot nogen føling med fi-
nanslovsprocessen kan forestille sig, at det
ender med dette tal. For vi skal som nævnt i
de kommende måneder indgå aftaler med
Folketingets partier om udmøntning af knap
1,2 milliarder kroner, heraf 585 millioner
kroner i 2006. 

Det drejer sig blandt andet om en ny
forskningsreserve og den såkaldte UMTS-re-
serve der dækker over indtægterne på salg
af 3. generations mobil-licenser. 

Lad mig afslutningsvis understrege at de
stigende bevillinger til forskning de kom-
mende år ikke bare ukritisk vil blive givet til
universiteter og vidensinstitutioner. 

Der vil fra regeringens side på skatteyder-
nes vegne blive stillet krav om kvalitet, ef-
fektivitet og et dokumenterbart samfunds-
mæssigt afkast. De miljøer og institutioner
som ikke kan klare sig i konkurrencen om de
nye midler, kommer til at drosle ned for de-
res aktiviteter.

Videnskabsminister Helge Sander (V).
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F INANSLOV

Af Richard Bisgaard og 
Lise K. Lauridsen 

En besparelse på over 50
millioner kroner på næste
års budget. Det er hvad

der venter studerende og an-
satte på Københavns Universi-
tet hvis regeringens forslag til
finanslov for 2006 vedtages i
sin nuværende form. 

Trods et milliardoverskud
på statsbudgetttet og visioner-
ne om at forvandle Danmark
til et førende videnssamfund,
så er der ikke udsigt til flere
penge til forskning og uddan-
nelse på dette års finanslov.

Ifølge rektor Linda Nielsen
er finanslovens løfter om flere
penge af en sådan karakter at
Københavns Universitet ikke
kan planlægge og budgettere

sammenhæng med at universi-
tetet i første omgang skal finde
en stor besparelse. Vi skal gå
et trin ned ad trappen for så –
måske – senere at komme op
igen. Det er derfor vanskeligt
at glædes over forslaget til fi-
nansloven for 2006. Vores
forskningsmiljøer har længe
været klar til at tage fat på nye
opgaver og havde regnet med
at de skulle i gang nu. Men
igen er beskeden at de må ven-
te endnu et år. Det er uheldigt
i forhold til globaliseringen og
vores konkurrenceevne,« siger
rektor Linda Nielsen. 

Sidste udkald
50 millioner kroner lyder mås-
ke ikke af så meget med et
budget på 2,9 milliarder. Men
de er ikke nemme at finde når

tutter som geografi, idræt eller
matematik.

Der er heller ikke udsigt til
at universiteterne kan hive fle-
re forskningspenge hjem via
Forskningsrådssystemet. Ifølge
rektor Jens Oddershede, der 
er formand for Koordinations-
udvalget for Forskning (KUF),
er der kun afsat 100 millioner
kroner i ‘nye’ penge til næste
år.

»Man kan få det indtryk fra
regeringens pressemedde-
lelser at der kommer flere
penge til forskning, men det
faktuelle er at der reelt ikke er
flere penge i forhold til sidste
år. Det er dybt uambitiøst og
gør det meget vanskeligt at ud-
bygge videnssamfundet. Det er
helt afgørende at væksten sker
gradvist og planlagt. Hvis man
venter med at tilføre penge til
2008 eller 2009, risikerer vi at
midlerne ikke kan udnyttes
optimalt,« siger Jens Odders-
hede til Politiken.

Koordinationsudvalget for
forskning har beregnet at der
allerede i 2006 er brug for
mindst en milliard til
forskning hvis Danmark skal
nå EU-landenes Barcelona-
målsætning om at bruge 1 pro-
cent af BNP på offentlig
forskning i 2010. Alt i alt vil
det blive nødvendigt at tilføre
forskningsverdenen 15 milliar-
der ekstra indtil 2010. 

»I foråret sagde vi at der
skal et massivt løft i forsk-

formanden for KUF der tæller
repræsentanter fra hele den
danske forskningsverden.

Erhverliv skuffet
Regeringen har afsat cirka 585
millioner kroner ekstra i 2006
i forhold til 2005. Det giver et
nettoløft i de statslige forsk-
ningsbevillinger på cirka 440
millioner kroner. Det betyder
at Danmark i 2006 skal bruge
10,7 milliarder skattekroner
på forskning svarende til 0,76
procent af bruttonationalpro-
duktet (BNP).

Det er en stigning på 0,01
procent. Og det er for lidt 
mener kritikere fra både 
forskningsverden og erhvervs-
liv.

Koncernforskningsdirektør
Mads Krogsgaard Thomsen fra
Novo Nordisk ser med skepsis
på finanslovsforslaget:

»Det der er drivkraften eller
brændslen, i videnssamfundet,
det er finansieringen. Den ser
skuffende ud,« siger han til
Berlingske Tidende. 

Forskere og erhvervsliv har
beskyldt regeringen for at bru-
ge det såkaldte Globaliserings-
råd som undskyldning for at
udskyde investeringerne i
forskning.

Ifølge videnskabsminister
Helge Sander (V) kommer det
store løft til forskningen først
når Globaliseringsrådet til for-
året er færdig med at analyse-
re hvad der er brug for.

å å

linger kan tidligst komme på
finansloven i 2007.

Brug jeres opsparing
Hvis universiteterne mangler
penge til forskning, så må de
trække på deres egne opspa-
ringer, lyder svaret fra Helge
Sander.

Universiteterne har op imod
700 millioner opsparet til ma-
gre tider, og dem opfordrer vi-
denskabsministeren universi-
teterne til at gøre brug af indtil
der kommer flere penge til
forskning.

Københavns Universitet har
knap 210 millioner stående på
bankbogen, men rektor Linda
Nielsen forklarer at størstepar-
ten af pengene vil være brugt
ved årets udgang.

»Når vi har en opsparing, er
det fordi vi har nogle ting vi
planlægger – nye bygninger –
og for at styrke forskellige mil-
jøer og – områder. Det er jo ik-
ke bare nogle penge som ligger
og slapper af,« siger Linda 
Nielsen til Politiken.

I 2006 vil der således kun
være knap 40 millioner tilbage
af opsparingen.

Også statsministeren har i
skarpe vendinger beskyldt for-
skere og erhvervsliv for at
klynke:

»De har ikke noget at klage
over. Pengene skal nok kom-
me, men jeg vil gerne sige til
forskerne i dette land: De får
ikke pengene uden videre. Vi

Klynk eller realia
»Jeg opfatter os ikke som klynkere, men som nogle der fortæller

samfundet og borgerne hvordan vi synes virkeligheden ser ud, og om

det realia der er i finansloven, og ikke de planer som er for fremti-

den. Og det er realia at der i 2006 reelt ikke er nye penge til

forskning i forhold til 2005«.

Jens Oddershede, rektor for SDU, Politiken 27.  august  2005  

Forskningen 
må vente
Regeringen løber fra sine løfter om ekstra midler til
forskning og uddannelse. I stedet skal Københavns
Universitet spare over 50 millioner kroner

STOP KLYNKERIET – »Du

vil jo altid kunne få forskerne til

at sige at de kunne bruge en

masse penge. Men sådan spiller

klaveret ikke. Vi er nødt til at 

sikre at den satsning der nu bli-

ver indledt, fører til at vi virkelig

får skabt vækst, beskæftigelse

og udvikling. Og derfor er det

altså noget ubegrundet skrigeri

vi hører i øjeblikket«, mener

statsminister Anders Fogh 

Rasmussen.
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SPORT

Af Simon James Pettitt

Den 1. september svedte
og kæmpede 250 ansat-
te fra KU sig igennem

årets store firmastafet i Køben-
havn – også kendt som DHL-
løbet. Hvert holds fem løbere
skulle stå distancen: fem kilo-
meter.  

Ikke alle KU’er var med for
hyggens skyld. Et hold kæmpe-
de ekstra hårdt og endte på en
imponerende 11. plads ud af
3.000 hold. Det gav dog ikke
anledning til ubegrænset ju-

bel, mente holdets anfører,
Mette Skovbro der er specia-
lestuderende på Medicinsk
Fysiologisk Institut på Det
Sundhedsvidenskabelige Fa-
kultet

»Vi er jo ikke helt tilfredse.
Sidste år blev vi nummer to, så
det er en kraftig nedgang.«

Men der er en undskyldning
for det ‘ringe’ resultat.

»Det lykkedes os kun lige at
få samlet et hold i år, og vi var
kun tre, så på den baggrund
kan vi godt være stolte af re-
sultatet.«

Holdets hemmelige motiva-
tion er åbenbart pres fra kolle-
gaerne.

»Der er jo et vist forvent-
ningspres fra vores kollegaer
efter sidste års resultat, men
ud over det gør vi det også for
æren,« fortæller Mette Skov-
bro der på sit holds vegne hå-
ber på et comeback til næste
år.

Stemninger fra fælleden
En større festivalplads er skudt
op i Fælledparken i anledning
af løbet. Her kan deltagerne

De 20 hurtigste
Samlet placering Holdets tid Hold nr. Holdnavn Arbejdsted

11 1:38:11 2917 Patofys 1 Medicinsk Fysiologisk Institut

50 1:48:02 1930 Anatomerne 3 Medicinsk Fysiologisk Institut

108 1:53:01 1656 KU it 1 Københavns Universitet

245 1:58:23 2920 Patofys 4 Medicinsk Fysiologisk Institut

275 1:59:09 2918 Patofys 2 Medicinsk Fysiologisk Institut

365 2:01:16 1884 The Holy Runners Det Teologiske Fakultet

415 2:02:25 1333 Institut for Idræt 2 Institut for Idræt

425 2:02:44 1743 Sund.fak.sek 3 Sundhedsvidenskabeligt Fakultet

474 2:03:34 1332 Institut for Idræt 1 Institut for Idræt

594 2:05:23 1664 Paragrafrytterne 3 Det Juridiske Fakultet

614 2:05:40 1335 Institut for Idræt 4 Institut for Idræt

628 2:05:53 2035 The NCAM Dudes Københavns Universitet

667 2:06:26 2037 De Virale Sprintere Københavns Universitet

705 2:06:58 868 Pick- 1 me Københavns Universitet

863 2:07:00 710 De Selv Fede Inst. for Medicinsk og Mikrobiologisk Immunologi

649 2:07:48 441 Universitetsavisen Universitetsavisen*

832 2:08:37 1334 Institut for Idræt 3 Institut for Idræt

872 2:09:00 1242 STUK Københavns Universitet

919 2:09:32 861 Go Kom KU Københavns Universitet

939 2:09:47 2712 Fuglsangs Frie Fugle Sociologisk Institut

Kilde: Spartas resultatliste, på www.sparta.dk.

*) Universitetsavisen deltog om mandagen, men vi synes de skulle have lov til at være med

KU til stafet

Over 50 hold fra Københavns 
Universitet havde meldt sig til den
store firmastafet i Fælledparken.
Universitetsavisen heppede med
fra sidelinjen
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SENSOMMERLØB – Mens skyggerne blev lange, satte det store løb i gang.

STRATEGIMØDE – Med den første øl i hånden diskuterer tre KU’er dagens løb mens de venter 

på at det bliver deres tur at gå op til startfeltet og modtage stafetten fra en kollega.
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I T - S I K K E R
– alminde l ig  sund fo rnu f t

Du ville ikke gå hjemmefra uden at låse døren, vel? Men er
du sikker på, at du ikke lader døren stå åben til din computer?

IT-sikkerheden er afhængig af dig og din adfærd. For ingen 
ønsker ubudne gæster, hverken derhjemme eller på compu-
teren. Det er almindelig sund fornuft! 

Læs vores gode råd til hvordan du bliver almindelig 
IT-sikker på:

www.ku.dk/it-sikkerhed

leje sig ind i et telt for at heppe
på kolleger og nyde en bid
mad og et glas efter strabad-
serne rundt på fælleden. I blok
22 vajer små KU-flag. 

Teltet summer af aktivitet.
Folk står og sidder i små grup-
per og snakker om det kom-
mende løb. Der er et bredt snit
af løbere, fra dem der allerede
har åbnet dagens første øl og
bare er tilfredse med at krydse
målstregen til de proffe sprin-
tere der ivrigt diskuterer stig-
ningen i deres formkurve. 

Så lyder et fjernt pistolskud,
og alle kigger op. Løbet er i
gang.

Lidt over et kvarter senere
kommer en motorcykel køren-
de. Bag den har  den første
deltager indledt sin slutspurt.
Han jubles i mål af tilskuerne
langs teltrækkerne. Flere og
flere løbere følger efter indtil
en konstant strøm bevæger sig
forbi KU’s telt. Af og til bryder
tilskuerne ud i klapsalver når
et kendt ansigt løber forbi.

Mens solen forsvinder bag
træerne, bliver stadig flere lø-
bere færdige. Røde i hoveder-
ne og svedende i den sidste
sol, vakler de storsmilende

ned til de ventende kollegaer
der står klar med spørgsmål
om turen og, selvfølgelig, ti-
den.

Da mørket falder på og den
sidste løber klappes i mål, ven-
des blikket mod nattehimlen.
Anstrengelserne afsluttes med
et stort festfyrværkeri. De
trætte deltagere jubler begej-
stret mens den københavnske
nattehimmel gang på gang 
eksploderer i farver. Til sidst
lyder et sidste brag over Fæl-
ledparken hvorpå folk med
ømme ben vandrer hjem til en
velfortjent god nats søvn.

Fakta om DHL
DHL-stafetten er en firmasta-

fet som løbes over hele lan-

det. I København foregår lø-

bet over fire dage med om-

kring 3.000 hold hver dag.

Hvert hold består af fem per-

soner som hver løber fem

kilometer.

Det vil sige:

• 15.000 personer per dag

• 60.000 i alt i København.

• 120.000 tusinde fødder

• 300.000 kilometer løbet i alt

MÅL – »Det var sgu ikke godt nok,« stønner en for-

pustet Ulrik Gether, professor på Farmakologisk Insti-

tut efter at have afleveret stafetten til sin ventende kol-

lega. Gethers tid blev 24 minutter, et ‘helt’ minut lang-

sommere end han selv havde håbet.

STARTSKUD – Da man ikke kan sende 3.000

mennesker afsted på en gang, blev de sendt af sted i

hold på 250. Så med et minuts mellemrum bragede et

skud ud over Fælledparken.

Syret, men sejt
»Benene syrer til, og man hiver efter vejret, kroppen skriger efter en pause. Det er ikke

sådan pludselig at løbe fem kilometer efter flere års pause. Men man er jo nødt til det,

kollegaernes pres og forventninger ligger tungt på ens skuldre. Men idet man er i mål,

er det hele glemt og tilbage i kroppen sidder en fed fornemmelse:  Jeg gjorde det sgu.« 

Journalistpraktikant Simon James Pettitt efter et velafsluttet løb, den 29. august 2005.
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Feriefondens nye bookingsy-
stem giver mulighed for at du
som ansat selv kan reservere et
hus. Det eneste det kræver er
at du har forbindelse til inter-
nettet og at du på reservations-
tidspunktet får udbetalt løn og
er i besiddelse af et id-kort fra
KU.  

Københavns Universitets ‘eg-
ne’ pensionister og efterløns-
modtagere kan fortsat leje feri-
eboligerne uden for lod-
trækningsperioden. Disse skal,
for at få adgang til systemet,
henvende sig til Feriefondens
administration. 
Vintersæsonen strækker sig fra
uge 52 til og med uge 20. Lod-
trækningen gælder retten til at
leje et af Feriefondens huse til
jul/nytår 2005/2006 (uge
52+1), vinterferien 2006 (uge
7+8) og påskeferien 2006
(uge 15+16). Til Paris og Bar-
celona trækkes der kun lod om
uge 51. Ansøgningen skal være
Feriefonden i hænde senest
den 2. oktober og vinderne får
besked inden den 15. oktober
2005. Man tegner sig for en hel
uge, så ønsker man blot af leje
enkelte dage i foråret 2006,
skal det ske fra mandag den
21. november. Hele uger i forå-
rets lavsæson 2006 kan bestil-
les fra den 14. oktober 2005.

Nyt bookingsystem
Det nye bookingsystem finder
du ved at gå ind på
www.ku.dk/ferie. Vælg menu-
punktet ‘ledige huse/reserva-
tion’. Lodtrækningsmodulet i
det nye system fungerer på en
lidt anden måde end det gam-
le. Du skal derfor være op-
mærksom på følgende: 

• Hver af de tre ovennævnte
lodtrækningsperioder bliver
af systemet opfattet som en
selvstændig lodtrækning. Det
betyder at du har mulighed
for at vinde et hus i alle de
lodtrækningsperioder du har
tilmeldt dig. Har du fx vun-
det en uge i julen, kan du og-
så vinde en uge i påsken
(hvis du altså har søgt). 

• Denne lodtrækning vil foregå
uden brug af point fra tidli-
gere vinterlodtrækninger.
Det vil sige at alle der delta-
ger i lodtrækningen for de tre

nævnte perioder, har nul
point. Når lodtrækningen er
gennemført, vil både tabere
og vindere være nulstillet.
Når den ‘store’ lodtrækning
om retten til et hus i sommer-
perioden finder sted i decem-
ber/januar, vil alle få deres
opsparede points fra tidligere
sommerlodtrækninger over-
ført til det nye system. 

• Kun vindere af lodtrækning-
en får besked. 

• For de ansatte der ikke har
mulighed for at udfylde an-
søgningsskemaet elektro-
nisk, skal ansøgningen sen-
des til: Københavns Universi-
tets Feriefond, Nørregade 10,
Postboks 2177, Kbh. K.

• Bemærk at lodtrækningen til
næste års sommerferie alle-
rede annonceres i Universi-
tetsavisen den 8. december. 

Husene
Feriefonden ejer i alt 17 ferie-
huse fordelt med 15 i Dan-
mark, to i Sverige samt to leje-
de lejligheder i hhv. Barcelona
og Paris.

Husene er fuldt udstyret
med elvarme/pejs, varmt
vand, toilet og brusebad, kom-
fur og køleskab. Der er radio,
telefon (dog ikke i udlandet)
og cykler i alle huse. Man med-
bringer sengelinned, håndklæ-
der og viskestykker, og den en-
kelte lejer skal selv sørge for
rengøring af ferieboligen inden
afrejsen.

En ferieuge beregnes fra lør-
dag kl. 14.00 til den efterføl-
gende lørdag klokken 14.00.
Lejlighederne i Paris og Barce-
lona udlejes fra søndag til søn-
dag. Da lejekontrakterne til det
kommende år endnu ikke er på
plads, kan der kun bestilles til
og med 31. december 2005.
Når/hvis der tegnes lejekon-
trakter for 2006, vil det blive
annonceret på Feriefondens
hjemmeside.

Hvis du ønsker at vide mere om
Feriefonden, kan du finde os på
www.ku.dk/ferie/ med bl.a.
oversigt over husenes geografis-
ke placering, beskrivelser og bil-
leder af husene samt informa-
tion af mere generel art, fx 
reglerne ved edb-lodtrækning.

Lodtrækning om feriehus til 
jule-, vinter-, og påskeferien

KUN FOR ANSATTE

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 én ansøgning pr. medarbejder. Medarbejdere der søger sammen, skal gøre

opmærksom på det i rubrikken ‘Jeg søger sammen med’.  Husk, at skemaet skal være Feriefon-

den i hænde senest den 2. oktober 2005.

Husnumre: Pris

1. Skuret, Læsø                1.350,-

2. Toppen, Silkeborg  

(husdyr ikke tilladt)  2.270,-

3. Hulsig, Skagen                            2.270,-   

4. Blåvand, Vesterhavet                    2.270,-

5. Marstal, Ærø           1.700,-   

6. Stendiget, Sejrøbugten    1.700-    

7. Nålevænget, Sejrøbugten  1.925,-   

8. Hald Strand, Hundested            1.925,-   

9. Liseleje (husdyr ikke tilladt) 1.815,-

CPR-nummer:

Navn:

Arbejdssted:

Privatadresse: 

Postnr./By: :

Lokal tlf.: Evt. privat tlf.:

Angiv maks. 5 uger i prioriteret rækkefølge 

1.

2.

3.

4.

5.

Husønske: (angiv husnumre i prioriteret rækkefølge) 

Man kan ikke knytte de enkelte huse til bestemte uger

1.                    2.                            3.                           4.                            5.

Jeg søger sammen med (samme periode/huse). Samsøgendes CPR-numre 

(kun hvis vedkommende er ansat ved KU)

1.

2.

Husnumre: Pris

10. Saunte, Hornbæk 1.700,-

11. Marielyst, Falster 1.700,-

12. Vang, Bornholm 1.925,-

13. Sandkås, Bornholm 2.170,-

14. Lundeborg, Fyn 2.170,-

15. Landeryd, Sverige 1.650,-

16. Väset, Sverige 1.350,-

17. Tibirke, Tisvildeleje 1.925,-

18. Paris, Frankrig           3.000,-  

19. Barcelona, Spanien   2.800,-   

ANSØGNINGSSKEMA TIL JUL/NYTÅR (uge 52+1), 
VINTERFERIE (UGE 7+8), PÅSKEFERIE (uge 15+16)

BORNHOLM – Feriehuset Bondehuset ligger i den lille hav-

neby Vang på vestkysten tæt på Hammershus’ ruiner, skov og

klipper.
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NAVNE

Tiltrædelser

Barry Buzan

Professor Barry

Buzan ved Lon-

don School of

Economics and

Political Science

er 1. april tiltrådt

som adjungeret professor i

international politik ved Institut

for Statskundskab. Buzan er en

af verdens ledende sikkerheds-

og udenrigspolitiske forskere og

har blandt andet skrevet klassi-

keren People, States and Fear

om sikkerhedsbegrebets udvik-

ling og anvendelse. Han har li-

geledes været medforfatter til

en række bøger inden for den

såkaldte Københavnerskole.

Barry Buzans tiltrædelsesfore-

læsning den 21. september vil

fokusere på hans omfattende

arbejde inden for den Engelske

Skole der er særlig kendt for

gennem begrebet ‘det interna-

tionale samfund’ at åbne for en

forståelse af international poli-

tik som bundet sammen af nor-

mer og institutioner og for

over- og transnationale aktører

og processers betydning. 

Priser

Gertrud Pfister

Gertrud Pfister

fra Institut for

Idræt er udpeget

til at modtage

ISHPES-prisen

2005. ISPHES-pri-

sen gives til en idrætshistoriker

der har publiceret banebryden-

BOLIGER

Bolig søges

København

Periode: Snarest muligt.

Størrelse. Bofællesskab, værelse

el. lejlighed.

Lejer: KU-forsker M.

Kontakt: Tlf. 3532 0676 el. e-

mail: kha@math.ku.dk.

København

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

Størrelse: Lejlighed, 1-2 vær.

med køkken og bad.

Lejere: 2 ph.d.-stud. fra Tjekkiet.

Ægtepar.

Husleje: Maks. 4.000 kr. pr. md.

Kontakt: Sekretær Nina Alster,

tlf. 3532 0202 el. e-mail: al-

ster@kiku.dk.

Copenhagen

Period: From 1/11-05 and for up

to 2 years.

Size: Apartment or room in a

shared flat (exchange for a ro-

om in shared flat in Berlin is

possible).

Equipment: Furnished if possi-

ble.

Tenant: German Postdoc F. 

Contact: E-mail:

susanne.bauer.berlin@web.de.

København

Periode: Snarest muligt.

Størrelse: Lejlighed el. værelse.

Lejer: KU-Lektor M, ikkeryger.

Kontakt: Tel. 2749 5786 el. e-

mail: Michael_Schoenber-

ger@web.de.

Copenhagen

Period: Until 31/1-06.

Size: Room or flat.

de arbejde inden for temaet af

en kommende ISHPES-kongres.

Temaet for den 9. kongres var

‘New Aspects in Sport History’.

Gertrud Pfister anerkendes for

hendes forskning og publikatio-

ner inden for idræt og køn,

idrættens udvikling fra et natio-

nalt og internationalt perspek-

tiv, idræt og transatlantiske re-

lationer samt idræt og masse-

medier. 

Else Trangbæk

Ved den 15. kon-

gres ved IAPES-

GW (Internatio-

nal Association

of Physical Edu-

cation & Sport

for Girls and Women) blev Else

Trangbæk  fra Institut for Idræt

tildelt Lynn-Vendien-prisen. I

mange år har Else Trangbæk

forsket i udviklingen af kvindei-

drætten i Danmark. I hendes

bog Kvindernes idræt – fra rød-

der til top præsenterer hun

kvindeidrættenes udvikling i

Danmark i mere end 200 år. Else

Trangbæk har siddet på mange

ledelsesposter i idrætten og er i

dag medlem af Danmarks

Idrætsforbunds bestyrelse og

Kulturministeriets Udvalg for

Idrætsforskning.

DET SKER

Genetisk epidemiologi: arv, livsstil og folkesygdomme
Tiltrædelsesforelæsning af klinisk prof., overlæge, dr.med. Børge G. Nordestgaard

Tid: 16/9 kl. 14.00

Sted: Herlev Universitetshospital, Store Aud.

Arr.: Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Introduktion til Studentermenigheden
Hvad er studentermenigheden? Hvad laver den? Skal man være medlem for at komme? Efter introduk-

tionen viser sekretær Carl Fuglsang rundt i Trinitatis Kirke fra krypt til klokker

Tid: 16/9 kl. 14.30

Sted: Trinitatis Kirke, St. Kannikestræde 8, 1, Studenterlokalet

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

Movements, Governments and Democracy in Africa
Foredrag af professor Mohamed Salih, Institute of Social Studies, The Hague and University of Leiden,

Holland           

Tid: 20/9 kl. 13.00-15.00

Sted: Købmagergade 46, 4., Aud. 12

Arr.: Center for Afrikastudier, tba@teol.ku.dk

Forløbet af pneumokok meningitis vist med MR-scanning i en model
på rotter – et suverænt diagnostisk redskab
Foredrag af Christian Brandt, Afdeling for Antibiotikaresistens og sygehushygiejne, SSI

Tid: 20/9 kl. 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, kantinen

Arr.: Polymorfien, lay@ssi.dk

Konfliktmægling som alternativ til sagsbehandling og anden judiciel
behandling
Foredrag af sognepræst Jesper Stange

Tid: 20/9 kl. 16.30

Sted: Trinitatis Kirke, St. Kannikestræde 8, 1, studenterlokalet

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

H.C. Andersen og Naturvidenskaben
Foredrag af prof. Helge Kragh, Institut for Videnskabshistorie, Aarhus Universitet

Tid: 20/9 kl. 19.45

Sted: H.C. Ørsted Institutet, Universitetsparken 5, Aud. 10

Arr.: Videnskabshistorisk Selskab

Retelling the Expansion of International Society
Tiltrædelsesforelæsning af adj. prof. i International Politik ved Institut for Statskundskab prof. Barry Bu-

zan, London School of Economics and Political Science, England

Tid: 21/9 kl. 15.15-17.00

Sted: Rosenborggade 15, RO9

Arr.: Institut for Statskundskab, lha@ifs.ku.dk

New Frontiers in X-ray Science
Tiltrædelsesforelæsning af prof. Robert Feidenhans’l, Niels Bohr Institutet

Tid: 21/9 kl. 15.15

Sted: H.C. Ørsted Institutet, Universitetsparken 5, Aud. 3

Arr.: Niels Bohr Institute Colloquium

Litteratur i det offentlige rum i Peru
Foredrag af den peruanske forfatter og journalist Régulo Villareal Dolores

Tid: 21/9 kl. 18.00

Sted: KUA, lok 13.1.43

Arr.: Netla, www.netla.dk

Kvinder som meningsdannere?
Foredrag og debat med jurist og journalist Anne Lehmann Erichsen. Alle køn er velkomne!

Tid: 21/9 kl. 19.00-22.00

Sted: Kompagnihuset, Kompagnistræde 39

Arr.: Foreningen for Kvindelige Akademikere, www.kvak.dk

Utvärderingsböljorna och deras orsaker
Tiltrædelsesforelæsning af prof. Evert Vedung

Tid: 22/9 kl. 15.15-16.00

Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lok. 4.2.26

Arr.: Institut for Statskundskab, hbm@ifs.ku.dk

New Cabinets: 
Displaying Medical 
Objects

Seminarrække på Medicinsk Museion 27. septem-

ber, 4. oktober og 11. oktober. Alle dage 14-

16(.30)

Can today’s exhibitions learn from 

early-modern curiosity cabinets?

Med foredrag 27/9 af Ken Arnold, Wellcome

Trust og Camilla Mordhorst, Københavns Univer-

sitet

Carnevalesque medicine: Representing and

displaying curious, anecdotal, unique, 

peculiar and monstrous biomedical objects

Med foredrag 4/10 af Adam Bencard, Camilla

Mordhorst og  Thomas Söderqvist. Alle Køben-

havns Universitet

Putting Objects in the Right Light

Med foredrag 11/10 af Martha Fleming, Fellow of

the National Endowment for Science, Technology

and the Arts, UK

Alle seminarer finder sted på Medicinsk Museion,

Fredericiagade 18, Kbh K.

For abstracts, se

www.corporeality.net/museion/index.php?p=217.

Tilmelding til Charlotte Ploug, cp@mm.ku.dk, se-

nest to dage før hvert seminar.

Mme. Dimanche, Paris
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FORTSAT ...

Tenant: German M exchange

student.

Rent: Max 2.800 kr. per month.

Contact: E-mail: Marques-

Rui@gmx.de.

Bolig udlejes

Nørrebro

Periode: Fra 1/10-05 til 1/5-06. 

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 72

kvm. med køkken og bad.

Udstyr: Delvist møbleret, vaske-

maskine, gårdmiljø og kabel-

tv.

Husleje: 8.500 kr. pr. md. inkl.

vand, varme, el og gas.

Depositum: 25.500 kr.

Kontakt: E-mail:

Louisegrys@yahoo.com el. tlf.

5188 4802.

Nørrebro

Periode: Fra 1/10-05. Ca. 1 år

frem.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 51

kvm.

Udstyr: Evt. møbleret. Køkken,

bad, 2 altaner, bredbånd og

adgang til vaskemaskine.

Lejer: Ikkeryger.

Husleje: 6.000 kr. pr. md. inkl.

500 kr. til forbrug.

Depositum: 9.000 kr.

Kontakt: E-mail:

Perle@stud.ku.dk.

Vedbæk

Periode: Fra 1/10-05, 2-3 år

frem.

Størrelse: Hus, 165 kvm. og 50

kvm. opvarmet garage.

Udstyr: Umøbleret.

Lejer: Gæsteforsker med familie.

Husleje: 16.000 kr. pr. md. ekskl.

forbrug.

Depositum: 32.000 kr.

Kontakt: Tlf. 4589 0967/2685

0967 el. e-mail:

dofs@post7.tele.dk.

Frederiksberg

Periode: Fra 1/11-05 og 6-12

mdr. frem.

Størrelse: Lejlighed, 2. vær., 48

kvm., køkken og bad.

Udstyr: Møbleret. Tv, vaskemas-

kine og køkkeninventar.

Husleje: 5.900 kr. pr. md. inkl.

aconto varme, el og kabel-tv.

Depositum: 17.700 kr.

Kontakt: E-mail:

louisesvarre@webspeed.dk.

Hellerup

Period: From Sep. 2005 and for

up to 6 months.

Size: Room, 12 sqm. 

Equipment: Furnished. House,

garden and food shared with

6 others.  

Rent: 3.000 kr. per month all but

food incl.

Contact: E-mail: 

am_nissen@hotmail.com.

København K

Periode: Fra medio dec. 2005 til

30/6-06.

STILLINGER
VIP-stillinger

Sundhedsvidenskab

Professorat i Klinisk Mole-
kylær Medicin
Sted: Klinisk Institut for Intern

medicin med tilhørende over-

lægestilling i H:S/KAS og ved

Amager Hospital med tjeneste

ved et af Rigshospitalets cen-

tre el. Forskerparken ved

Amtssygehuset.

Indhold: Arbejdsopgaverne som

overlæge vil omfatte patient-

behandling og udvikling af

klinisk molekylær medicin i

samarbejde med den øvrige

stab. Som professor vil ar-

bejdsopgaverne omfatte ud-

vikling af fagområdet,

forskning, publicering/viden-

skabelig formidling og præ-

graduat undervisning, for-

skeruddannelse, bedømmel-

sesarbejde m.v. 

Kvalifikationer: Det er en forud-

sætning at der opnås ansæt-

telse i begge dele af stilling-

en, så man skal indsende både

en ansøgning til fakultetet og

til det ene/begge af de nævn-

te hospitaler. 

Ansøgningsfrist: 21/10-05, kl.

12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/stil-

linger el. kontakt fakultetet,

tlf. 3532 7118. Og se www.la-

egejob.dk el. kontakt Rigshos-

pitalets personaleafdeling, tlf.

3545 6431/Amtssygehuset i

Glostrups personaleafdeling,

tlf. 4323 2023.

Klinisk professorat i Oftal-
mologi
Sted: Klinisk Institut for Oto-Rhi-

no-Laryngologi, Ophtalmolo-

gi, Dermato-Venerologi med

tilhørende overlægestilling i

KAS og ved Amager Hospital

med tjeneste ved KASHe, Øj-

enafdeling 54E6/i H:S og ved

Amager Hospital med tjeneste

ved Rigshospitalet, HovedOr-

toCentret, Øjenklinik E 2061;

Frederiksberg Hospital, Øjen-

klinikken.

Indhold: Arbejdsopgaverne som

overlæge vil omfatte patient-

behandling og udvikling af

klinisk oftalmologi i samarbej-

de med den øvrige stab. Som

professor vil arbejdsopgaver-

ne omfatte udvikling af fag-

området, forskning, publice-

ring/videnskabelig formidling

og prægraduat undervisning,

forskeruddannelse, bedøm-

melsesarbejde m.v. 

Kvalifikationer: Det er en forud-

sætning at der opnås ansæt-

telse i begge dele af stilling-

en, så man skal indsende både

en ansøgning til fakultetet og

til det ene/begge af de nævn-

te hospitaler. 

Ansøgningsfrist: 21/10-05, kl.

12.00.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 90

kvm.

Udstyr: Møbleret, alle faciliteter,

evt. inkl. trådløst netværk.

Adgang til gårdhave.

Husleje: 6.000 kr. pr. md. inkl.

varme.

Depositum: 18.000 kr.

Kontakt: Tlf. 4142 0877 el. e-

mail: ap@dadlnet.dk.

Gentofte 

Period: From 1/11-05 for 2 years.

Size: Apartment, 5 rooms, 132

sqm., balcony. 

Equipment: Fully furnished, kit-

chen, washer, dryer, parking,

TV and broadband. 

Rent: 12.000 kr. per month excl.

utility bills.

Deposit: 24.000 kr.

Contact: Tlf. 2078 1640 or e-

mail: waltrautlissau@hot-

mail.com.

Frederiksberg

Periode: Fra 1/10-05 til 30/6-06.

Evt. forlængelse.

Størrelse: Lejlighed, 59 kvm., 2

vær. med køkken og bad.

Udstyr: Delvist møbleret.

Lejer: Gæsteforsker el.lign.,

ikkeryger.

Husleje: 6.000 kr. pr. md. ekskl.

forbrug.  

Depositum: 15.000 kr.

Kontakt: E-mail: 

debang@worldonline.dk.

Frederiksberg

Period: From 1/11-05 for 1 year.

Size: Apartment, 70 sqm.

Equipment: Furnished. Dish-

washer, washing machine,

and internet.

Rent: 7.000 kr. per month incl.

utilities.

Deposit: 21.000 kr.

Contact: E-mail:

ls@redbarnet.dk or tel. 2849

6347.

Kollegier

Hassagers Kollegium
Periode: Et ledigt værelse pr.

1/10-05 el. snarest derefter.

Målgruppe: KU-studerende. For

repræsentationens skyld vil

stud. fra Teologi el. Naturvi-

denskab blive foretrukket. 

Kollegiet: Klassisk gangkollegi-

um, hvor ti studerende har et

køkkenfællesskab. Kollegiet

ligger centralt ved Frederiks-

berg Rådhus med en meget

stor have direkte op til Frede-

riksberg Have og er sammen-

bygget med 4. Majkollegiet.

Husleje: Pt. 1.590 kr. pr. md.

Rengøring og alumneråd

samt internet koster 110 kr.

pr. md.  

Ansøgning: Ansøgningsskema

fås på SU-kontoret, Fiolstræde

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

Ansøgningsfrist: 26/9-05. 

Retorik og feminisme

Hvor står feminitisk teori i dag i forhold til retorisk teori?

Temadag på afdeling for Retorik med følgende arrangementer:

Inviting Transformation: A Feminist Perspective on Rhetoric
Gæsteforelæsning af prof. Karen Foss 

Tid: 27/9 kl. 11.00-13.00

Sted: Det ny KUA, lok. 23.0.49

‘Moving into the Bed’: The Future of Feminist rhetorical Theory
Seminar med Karen Foss og Charlotte Kroløkke. Tilmelding og spørgsmål senest 22/9 til

lisas@hum.ku.dk

Tid: 27/9 kl. 14.00-16.00

Sted: Det ny KUA, lok. 23.3.47

Non-communitativity and geometry
Tiltrædelsesforelæsning af prof. Ryszard Nest

Tid: 22/9 kl. 15.15

Sted: H.C. Ørsted Institutet, Aud. 4

Arr.: Institut for Matematiske Fag, www.math.ku.dk

Buddhistisk kultur i oldtidens Centralasien
Foredrag af ph.d.-stipendiat Stefan Baums, University of Washington, USA

Tid: 22/9 kl. 18.30

Sted: Det ny KUA, lok. 27.0.09

Arr.: Centralasiatisk Selskab, info@centralasien.dk

Big Bang teorien og skabelsestanken 
Hvad er fysisk teori og hvad er teologiske tolkninger
Foredrag af Uffe Gråe Jørgensen

Tid: 22/9 kl. 20.00

Sted: Trinitatis Sognehus, Pilestræde 67

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

PowerBabe performance og positionering
Foredrag af adjunkt Charlotte Kroløkke, Syddansk Universitet

Tid: 23/9 kl. 12.00-13.00

Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lok. 7.01.2

Arr.: Koordinationen for Kønsforskning, kkf@sociology.ku.dk

Øjets patologi
Festsymposium i anledning af prof., dr.med. Jan Ulrik Prauses 60 års fødselsdag

Tid: 23/9 kl. 13.15-15.00

Sted: Teilumbygningen, Frederiks V’s Vej 11, Aud. A

Arr.: Rishospitalets Øjenafdeling og Øjenpatologisk Institut

Nyt kongeligt fakultetsbibliotek på Amager
Åbent hus i forbindelse med indvielsen af Det Kongelige Biblioteks nye fakultetsbibliotek på Amager

Tid: 24/9 kl. 10.00-16.00

Sted: Det Kongelige Bibliotek Amager

Arr.: Det Kongelige Bibliotek, www.kb.dk/yd/fj-sted/kba

Boliger
Boligannoncer er begrænset til fremlejemarkedet med formidling

af boliger til gæsteforskere og gæstestuderende for minimum tre

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

og bringes kun én gang. 

Deadline 19/9 for avis 12 der udkommer 29/9 og 

deadline 3/10 for avis 13 der udkommer 13/10.
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Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/stil-

linger el. kontakt fakultetet,

tlf. 3532 7118. Se også

www.laegejob.dk el. kontakt

Personalekontoret, KAS /Her-

lev, tlf. 4488 4726 el. H:S /Rigs-

hospitalet, Personalefunktio-

nen, tlf. 3545 3455.

Professorship in Molecular
diagnostics of colo-rectal
cancer
Place of employment: Depart-

ment of Medical Biochemistry

and Genetics or the Depart-

ment of Molecular Pathology.

For applicants who want a cli-

nical function the position is

also open for appointment as

a clinical professor in Molecu-

lar diagnostics of colo-rectal

cancer, as soon as possible.

The clinical professorship in-

cludes a position as Professor

at The University of Copenha-

gen, The Faculty of Health Sci-

ences, The Clinical Depart-

ment of Diagnostic Radiology

and a consultant position at

Copenhagen Corporation

Hospital (H:S) and at Amager

Hospital serving at Hvidovre

Hospital or Rigshospitalet,

Centre of Diagnostic Investi-

gations or a consultant posi-

tion at Copenhagen County

Hospital Administration (KAS)

and at Amager Hospital ser-

ving at Amtssygehuset i Her-

lev, The Dept. of Gastroente-

rological Surgery or The Dept.

of Pathology, Amtssygehuset i

Glostrup or Amtssygehuset i

Gentofte. The position is limi-

ted to 5 years.  

Deadline for applications: 26/10-

05, at noon.

Full announcement: Applica-

tions cannot be based on this

abstract. See www.ku.dk/stil-

linger or contact the faculty,

tel. 3532 7118. See www.lae-

gejob.dk or contact The Per-

sonnel Office at H:S/Hvidovre

Hospital, tel.3632 2504, Rigs-

hospitalet, Centre of Diagnos-

tic Investigations, sec. 4412,

tel. 3545 3273, KAS/Amtssyge-

huset i Herlev, tel. 4488 4726,

Amtssygehuset i Glostrup, tel.

4323 2004 or Amtssygehuset i

Gentofte, tel. 3977 3029.

TAP-stillinger

Fuldmægtig 
(barselsvikariat)
Sted: Geografisk Institut.

Indhold: Information til stude-

rende og eksterne, udvikling

af studieordninger, vareta-

gelse af praktikordning, inter-

nationalisering, div. sekretari-

atsopgaver.

Kvalifikationer: Samfunds- el.

naturvidenskabelig kandidat-

grad.

Periode: Fra 17/10-05 til 30/4-06. 

STØTTE
Stipendier

Michaelsen Fonden
Støtte: Et forskningsstipendium

er til uddeling til en yngre læ-

ge beskæftiget med lægevi-

denskabelig forskning. Tilde-

les for 1 år og kan fornyes for

1 år ad gangen i op til 3 år. 

Et skolarstipendium på 120.000

kr. er til uddeling i 4 rater for-

trinsvis til en lægestuderende.

Stipendiatens institut tildeles

tillige 15.000 kr. til materia-

leudgifter.

Ansøgning: Ansøgningsskema

fås hos advokat Niels Kahlke,

Købmagergade 3, 1150 Kbh.

K, tlf. 3312 2550, e-mail: ben-

te@kahlke.dk.

Ansøgningsfrist: 30/9-05.

Ophold på klostret San 
Cataldo
Målgruppe: Værdige og træng-

ende kunstnere og viden-

skabsmænd.

Støtte: Stipendierne består i et

frit ophold med fuld forplej-

ning. Læs mere på www.san-

cataldo.dk. Der kan samtidig

ansøges om en portion af Ar-

ne Meyers Legat på 3.000 kr.

til rejseudgifter.

Periode: 1-28 i hver af måneder-

ne april-juli. (Evt. 1-14 dec.)

Ansøgning: Skema kan fås på

hjemmesiden el. hos Hanne

Krogh, tlf. 3532 3121.

Ansøgningsfrist: 1/12-05.

Det Danske Institut i Rom
Støtte: Fra Dronning Ingrids Ro-

merske Fond vil et beløb være

til rådighed til uddeling af sti-

pendier til studieophold på

Det Danske Institut i Rom i

perioden 1. februar - 31. juli

2006. Formålet med stipendi-

erne er at gøre det muligt for

forskere inden for alle grene

af videnskaben og kunstnere

inden for alle kunstarter at

gennemføre videnskabelige

el. kunstneriske studier i Rom.

Ansøgning: Information og an-

søgningsskema på

www.dkinst-rom.dk.

Ansøgningsfrist: 21/9-05.

Yderligere oplysninger: Accade-

mia di Danimarca, Via Omero,

18. I-00197 Roma, Italien, e-

mail: accademia@dkinst-

rom.org.

Legater

Det Danske Pasteur-selskab
Støtte: 1 el. flere legater til dan-

ske forskere  på videnskabens

og erhvervslivets område

inden for mikrobiologi, immu-

nologi og lign. videnskaber til

studieophold, deltagelser i

symposer, kongresser og i

særlige tilfælde kurser ved In-

stitut Pasteur.

Ansøgningsfrist: 15/10-05.

Yderligere oplysninger: Inger

Danielsen, tlf. 3535 2283 el.

3816 3871.

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

dige stillinger.

Administrativ medarbejder
Sted: Økonomisk Institut.

Indhold: Administrativt omdrej-

ningspunkt for en større

gruppe forskere ved institut-

tet herunder forskningscen-

tret Development Economics

Research Group. 

Ansøgningsfrist: 29/9-05.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se

www.econ.ku.dk/inf. 

Studentermedhjælpere 
Sted: Videnskabsbutikken ved

Det Samfundsvidenskabelige

og Det Juridiske Fakultet.

Indhold: Udtænkning og formu-

lering af nye projekter og

målrettet opsøgning af nye

projektstillere; daglig drift;

vedligeholdelse af hjemmesi-

de; udarbejdelse af informa-

tionsmateriale som fx brochu-

rer, annoncer og andet.

Omfang: To stillinger er til be-

sættelse medio oktober. Ar-

bejdstiden er ca. 10 timer/uge.

Ansøgning sendes til: Viden-

skabsbutikken, Øster Fari-

magsgade 5, boks 2099, 1014

Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 26/9-05, kl.

12.00.

Fuldt opslag: www.videnskabs-

butikken.dk.

Ph.d.-stipendier

Psykologi 
Sted: Institut for Psykologi, Det

Samfundsvidenskabelige Fa-

kultet.

Indhold: Stipendiater indgår i

instituttets forskeruddan-

nelse. Læs om instituttets

forskning på www.psy.ku.dk.

Kvalifikationer: Ansøgere skal –

inden forskeruddannelsens

start – have bestået kandidat-

eksamen.

Omfang: Et antal stipendier a 3

år med forventet start 2006

(el. efter nærmere aftale).

Ansøgningsfrist: 31/10-05 kl.

12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne baggrund for an-

søgning. Se

www.ku.dk/led/generel. 

Der er brug for din Viden!
Virksomheder, organisationer, institutioner og foreninger ønsker at sam-

arbejde med dig om konkrete problemstillinger.

Besøg Videnskabsbutikken når du skal skrive speciale eller bachelorpro-

jekt på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet eller Det Juridiske Fakultet.

Se www.videnskabsbutikken.dk.

Tsunamikatastrofen i Sydøstasien 2.
juledag 2004. Hvad skete der, og
hvad kan vi lære af det?

Tid: 29/9 kl. 19.30

Sted: Biologisk Institut, Aud. B

Arr.: Dansk Naturhistorisk Forening,

www.aki.ku.dk/dnf

Foredrag af lektor Erik Schou Jensen, Geologisk Mu-

seum, KU. 2. juledag 2004 ramtes kysterne rundt om

Det Indiske Ocean af den største naturkatastrofe i flere

århundreder. Et kraftigt jordskælv der målte 9,3 på Rich-

terskalaen, forårsagede en flodbølge, en tsunami, som

hærgede kysterne og forårsagede hen ved 300.000

dødsofre. Der forekommer cirka 900.000 til en million

jordskælv om året, men kun de færreste fremkalder en

tsunami. For at der fremkaldes en tsunami, skal der

nemlig som følge af et jordskælv eller et voldsomt

undersøisk vulkanudbrud ske en pludselig ændring af

havbundens relief. Det skete i forbindelse med Sumatrajordskælvet hvor havbunden i løbet af få minutter som

en skive pludseligt hævede sig cirka ti meter over en strækning på 1200 kilometer (svarende til afstanden

mellem Danmark og Pyrenæerne). Denne ændring af havbunden skubbede til vandmasserne (i cirka 2000 me-

ters dybde) og sendte chokbølger ud i hele Det Indiske Ocean. Den forfærdelige naturkatastrofe afstedkom

efterfølgende spekulationer om hvorvidt andre områder, fx Atlanterhavet, kunne rammes af tilsvarende kata-

strofer. En diskussion om etablering af varslingssystemer, svarende til dem man allerede har rundt om Stilleha-

vet, medførte talrige risikorapporter om dette emne. I foredraget belyses hvad der skete i Det Indiske Ocean 2.

juledag, og hvilke risici der må formodes at være for fremtidige tsunamier over hele verden samt hvilke vars-

lingssystemer der eventuelt vil være realistiske.

Måneformørkelser i indisk astronomi: 
Bhaskaras Karanakutuhala anvendt på et moderne eksempel
Foredrag af Toke Lindegaard Knudsen, Brown University, USA

Tid: 26/9 kl. 15.00-17.00

Sted: Asien-instituttet, Leifsgade 33, lok. 615

Arr.: Videnskabshistorisk Selskab, www.math.ku.dk/videnskabshistorie

Improving typhoid fever surveillance in Tajikistan
Foredrag af Mark Muscat, Epidemiologisk afd., SSI

Tid: 27/9 kl. 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, kantinen

Arr.: Polymorfien, lay@ssi.dk

The role of the EU in global power politics
Jean Monnet lecture by Birthe Hansen, Associate prof., Department of Political Science, University of

Copenhagen

Tid: 28/9 kl. 10.15-12.00

Sted: Department of Political Science, CSS, Øster Farimagsgade 5, lok. 5.1.22

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

What is new about the ‘new’ medical technologies?
Forelæsning af Nik Brown, Deputy Director of the Science and Technology Studies Unit at the University

of York, England

Tid: 28/9 kl. 14.00-16.00

Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lok. 7.0.18

Arr.: BioCampus netværksmøder, www.ku.dk/satsning/Biocampus

Prædikenstudiekreds
Prædikenstudiekredsen vil tage udgangspunkt i nogle af prædikenerne fra den forgangne måneds fre-

dagsgudstjenester som udleveres i Studentermenigheden eller sendes pr. mail. Desuden vil der indgå

udvalgte prædikener over Lukas 7, 11-17, 1. tekstrækkes evangelietekst til 16. søndag efter Trinitatis

Tid: 28/9 kl. 15.15-17.00

Sted: Trinitatis Kirke, St. Kannikestræde 8,1, Studenterlokalet

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

Rundt om Villy Sørensen
Forevisning af filmen om Villy Sørensen ‘At gå op ad væggen’ og efterfølgende diskussion med Anker

Li og Peter Øvig Knudsen

Tid: 28/9 kl. 16.00

Sted: Det ny KUA, lok. 22.0.11

Arr.: Institut for Kunst- og Kulturvidenskab og Villy Sørensen Netværket, kaspers@hum.ku.dk
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FORTSAT ...

Fabrikant, Ridder af Danne-
brog Jens Chr. Christiansen
og Hustru Johanne Kirstine
Christiansens Mindelegat
Målgruppe: Værdige og ube-

midlede teologistuderende

ved universiteterne i Køben-

havn el. Århus. Studenter fra

Vejle- og Tørring-egnen er

fortrinsberettigede.

Støtte: Portioner på min. 3.000

kr./år. Modtagere vil som re-

gel kunne modtage legatet

indtil embedseksamen (dog

maks. 6 år) hvis vedkommen-

des forhold er uændrede. 

Ansøgning: Anvend universite-

ternes ansøgningsskemaer.

Sendes til: Legatbestyrelsen,

Statsamtet Vejle, Vedelsgade

17 B, 7100 Vejle.

Ansøgningsfrist: 30/9-05.

Fonden til Lægeviden-
skabens Fremme
Støtte: A.P. Møller og Hustru

Chastine Mc-Kinney Møllers

Fond til almene Formål ind-

kalder ansøgninger. Typisk le-

gatportioner på 10-50.000 kr. 

Ansøgning: Se www.apmoller-

fond.dk.

Ansøgningsfrist: 1/10-05, kl.

12.00.

Lektor Knud Henders Legat
Målgruppe: Højt kvalificerede

forskere der vil gøre sig yder-

ligere fortjente for det fran-

ske (italienske - spanske)

sprogområde med alle dets

aspekter og kulturelle livsfor-

mer.

Støtte: En el. flere legatportio-

ner er til uddeling.

Ansøgning: Oplys beløb, cv, pro-

jektbeskrivelse og formål.

Sendes til: Bestyrelsen for Knud

Henders Legatfond, Institut

for Engelsk, Germansk og Ro-

mansk, Njalsgade 128, 2300

Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 26/9-05.

Peter og Emma Thomsens
legat
Målgruppe: Trængende, flittige

og begavede unge mænd

med dansk indfødsret.

Støtte: Stipendiestøtte på p.t.

105.000 kr./år i kvartalsvise

portioner så modtagerne ef-

ter endt skolegang kan stude-

re ved universiteterne el. de

højere læreanstalter i DK.

Ansøgning: Kun legatets ansøg-

ningsblanketter kan anven-

des. Ansøgningsskema kan fås

på vedkommende (fås på læ-

reanstalter el. ved indsendelse

af frankeret kuvert samt op-

lysning om læreanstaltens

navn.) 

Sendes til: Peter & Emma Thom-

sens legat, Legatadministra-

tionen, Dr. Tværgade 30, 5.,

1302  Kbh. K.   

Ansøgningsfrist: 15/10-05.

Uddeling: 14/1 og 15/4.

FORSVAR
Disputatsforsvar

Jura

Rette Indkomstmodtager – allo-

kering og fiksering

Doktorand: Henrik Dam. 

Tid: 7/10-05, kl. 13.00.

Sted: Festsalen, Frue Plads.

Officielle opponenter: Prof.,

dr.jur. Finn Taksøe-Jensen og

prof. Aage Michelsen, Han-

delshøjskolen i Århus.

Øvrige opponenter: Tilmelding

til dekan Vagn Greve.

Afhandlingen: Udgivet på Forla-

get Thomson.

Yderligere oplysninger: Det Juri-

diske Fakultet, St. Kannikes-

træde 11, Postboks 2177, 1017

Kbh. K. 

Sundhedsvidenskab

Pregnancy and Breast Cancer  

Doktorand: Cand.scient. Jan

Wohlfahrt.

Tid: 29/9-05, kl. 14.00.

Sted: Panum Instituttet, Henrik

Dam aud.

Officielle opponenter: Prof.

Malcolm Pike og prof., dr.phi-

los. Ivar Heuch.  

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

prof. Niels Keiding, tlf. 3532

7903.  

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, Afdeling

for Epidemiologisk Forskning,

Statens Serum Institut, Artille-

rivej 5, 2300 Kbh. S. Indstil-

lingen kan købes ved skriftlig

henvendelse til Fakultets-

sekretariatet.  

Naturvidenskab

Subsurface Oxygen Consump-

tion – Environmental Controls &

Impacts

Doktorand: Ph.d. Bo Elberling.

Tid: 14/9-05, kl. 13.15-16.00.

Sted: Geografisk Institut, 3. sal,

Aud. B. 

Afhandlingen: Fås hos Reitzels

Boghandel, Nørregade 20. Se 

www.geogr.ku.dk.

The Triticeae – a Branch in the

Tree of Life

Doktorand: Ole Seberg.

Tid: 2/12-05, kl. 14.00.   

Sted: Anneksauditorium A, Stu-

diestræde 6, o.g.

Officielle opponenter: Prof. Jeff

J. Doyle og Prof. Sandra

Knapp.

Opponenter ex auditorio: Til-

melding inden forsvarets be-

gyndelse hos leder af forsva-

ret.

Afhandlingen: Kan fra medio

oktober 2005 købes ved hen-

vendelse til Botanisk Have og

Museum, Sølvgade 83, opg. S,

1307 Kbh. K. Bedømmelsesud-

valgets indstilling fra kan fås

ved henvendelse til Det Na-

turvidenskabelige Fakultet,

tlf. 3532 4256, e-mail:

gin@adm.ku.dk.

Svend Grundtvigs og 
Axel Olriks legat
Målgruppe: Viderekomne stude-

rende el. yngre kandidater

der på udpræget videnskabe-

lig basis studerer nordisk filo-

logi el. kulturhistorie, her-

under specielt den ældre litte-

ratur, dialektologi og folklo-

ristik. Slægtninge i lige linje

af biskop N.F.S. Grundtvig el.

præsten Jørgen Block i Løn-

borg har fortrinsret.

Støtte: Et antal legatportioner

på ml. 5.000 og 15.000 kr. – i

særlige tilfælde op til 30.000

kr. Også som bidrag til

trykning af værker inden for

fagområderne.

Ansøgning: Vedlæg fuld adresse

og CPR/CVR-nummer.

Sendes til: Svend Grundtvigs og

Axel Olriks legat, Institut for

Nordiske Studier og Sprogvi-

denskab, Njalsgade 120, 2300

Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 10/10-05.

Fødselsteknologi
Tid: 3/10-14/11 kl. 14.15-16.00

Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lok. 2.1.36

Arr.: Kontaktperson: Lektor i Medicinsk Kvindeforskning Birgit Petersson, tlf. 3532 7970, e-mail:  

B.Petersson@pubhealth.ku.dk.

Symposium over 5 dage i oktober og november.

3/10: Selvbestemmelse i forbindelse med fødsler og sene aborter – en utopi? af lektor Birgit Petersson

10/10: Sygeliggørelse og dens konsekvenser i forbindelse med fosterdiagnose og risikovurdering af

speciallæge John Brodersen

24/10: Jordemoderens metoder i svangreomsorgen af jordemoder Charlotte Overgaard

7/11: Videnskab, fødsler og livslyst af seniorforsker cand.scient. Ole Olsen m.fl.

14/11: Kejsersnit – hvis valg og hvilke konsekvenser af afdelingslæge Lone Krebs og Læge Susy Mik-

kelsen.

Fra Husserl til Garfinkel.
Et oplæg om forholdet mellem filosofi og psykologi
Foredrag af cand.psych., ph.d. Henrik Skovlund. 20 kr. for ikke-medlemmer

Tid: 28/9 kl. 19.00

Sted: Det ny KUA, lok. 22.0.47

Arr.: Selskabet for Filosofi og Psykologi, www.selskabetfp.dk

Om forholdet mellem nærsomhed, fordøjelighed og korrekt ernæring:
1800-tallets dansksprogede diætikker
Foredrag af ph.d. Anita Kildebæk Nielsen, Afdeling for Historie, KU

Tid: 29/9 kl. 14.30-16.00

Sted: Medicinsk Museion, Fredericiagade 18, mødelokalet på 1. sal

Arr.: Forum for tværvidenskabelig medicinhistorie, www.museion.ku.dk/sker/forum.aspx

Det erobrede køn
Foredrag af Jette Lyager og Lone Lyager

Tid: 29/9 kl. 16.00-18.00

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

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

Reform af universitetet – afskaffelse af demokratiet?
Debat med antropolog Gritt Bykærholm Nielsen, ph.d.-stipendiat på Danmarks Pædagogiske Universi-

tet, DPU og Jesper Johansen, præsidieformand for Forenede Studenterråd på KU

Tid: 29/9 kl. 19.00-21.00

Sted: Studenterhuset, Købmagergade 52

Arr.: Socialistisk Folkepartis Ungdom, SFU, www.SFU.dk

Kierkegaards nihilistiske Sokrates
Foredrag ved  ph.d. K. Brian Söderquist

Tid: 29/9 kl. 19.30

Sted: Kældercafeen, Købmagergade 44, over gården.

Arr.: Søren Kierkegaard Selskabet, www.sk.ku.dk/selskab/

Jødisk tradition mellem rituel praksis og dekonstruktion
Fordrag og debat med lektor, ph.d. Karen Lisa Goldschmidt Salamon. 25 kr. for ikke-medlemmer

Tid: 29/9 kl. 20.00

Sted: Vartov,  Farvergade 27, opg. H

Arr.: Studenterkredsen, www.studenterkredsen.dk

Perspektiverne i e-læring – de gode fortællinger
Center for Web Baseret Læring inviterer underviserne ved KU til temadag om e-læring

den 21. september 2005, kl. 13.00-15.30. 

Se program på www.cwbl.ku.dk under Aktiviteter.
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Ph.d.-forsvar

Sundhedsvidenskab

Treatment of colorectal cancer

Kandidat: Thomas N. Nickelsen.

Tid: 27/9-05, kl. 13.30.

Sted: Amtssygehuset i Glostrup,

Aud. C. 

Afhandlingen: Fås ved skriftlig

henvendelse til forfatteren 

Viadukt Allé 5, 2900 Hellerup.  

Neuroprotective effects of ery-

thropoietin in aneurysmal sub-

arachnoid hemorrhage

Kandidat: Jacob B. Springborg.

Tid: 27/9-05, kl. 14.00.

Sted: Rigshospitalet, Aud. 2. 

Afhandlingen: Fås hos forfatte-

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

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

svar/resumeJacobSpring-

borg.htm 

Studies of genetic risk factors in

the pathogenesis of monogenic

diabetes and polygenic type 2

diabetes

Kandidat: Sara Kristine Post

Hansen.

Tid: 5/10-05, kl. 13.00.

Sted: Hagedorn Auditoriet,

Steno Diabetes Center.

Afhandlingen: Fås hos forfatte-

ren, e-mail: sakf@steno.dk. Se

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

svar/resumeSaraPostHansen.ht

m.

Naturvidenskab

C/EBPá Function in liver meta-

bolism

Kandidat: Thomas Åskov Peder-

sen.

Tid: 26/9-05, kl. 15.30.

Sted: Botanisk Auditorium, Got-

hersgade 140.

Systematics and Ecology of the

Genus Pomatocalpa Breda (Or-

chidaceae)

Kandidat: Cand.scient. Santi

Watthana.

Tid: 30/9-05, kl. 13.15.

Sted: Botanisk Laboratorium,

Gothersgade 140, Auditoriet.

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn på Botanisk Centralbi-

bliotek, Sølvgade 83, opg. S.

Don Quixote 
in history 
– history in 
Don Quixote

Tid: 10-12/10

Sted: Se www.hum.ku.dk/

kunstogkultur/index.html.

Arr.: Afdeling for Litteratur-

videnskab og Afdeling for 

Romansk, fastrup@hum.ku.dk

Internationalt seminar om 

Miguel de Cervantes’ store ro-

man Don Quixote de la Mancha

(1605/1615). Don Quixote er et

af verdenslitteraturens ubeting-

et kanoniske værker der er

oversat til et utal af sprog og

med en umådelig virkningshis-

torie. Over hele verden er der i

år markeringer af 400-året for

udgivelsen af bind 1. Det skal

der også være i Danmark, og af

denne grund er planlagt en

konference ved Københavns Universitet der skal sætte fokus på tre aspekter ved Don Quixote: Romanens

bearbejdning af en bestemt litteratur- og kulturhistorisk periode i spansk og europæisk historie, dens ro-

manteoretiske virkningshistorie og – som det tredje punkt – de danske oversættelser af romanen. På bille-

det ses Rex Harrison og Frank Finlay som hhv. Don Quixote og Sancho Panza i 1972.

Mobile Media, mobile Youth
Konference med forskere inden for mobilteknologi og førende erhvervsfolk med tilknytning til virk-

somheder som Vodafone og Telenor. Se www.crossroadscopenhagen.dk

Tid: 30/9 kl. 9.00-17.00

Sted: Det ny KUA, lok. 23.0.50

Arr.: Afdeling for Film- og Medievidenskab og Crossroads Copenhagen, 

www.crossroadscopenhagen.dk

Urban American Indian Community Building
Forelæsning af dr. Susan Lobo, American Indian Studies, University of Arizona, USA

Tid: 30/9 kl. 13.15-16.00

Sted: Afdeling for Eskimologi og Arktiske Studier, Strandgade 100 H, Store mødesal

Arr.: Afdeling for Eskimologi og Arktiske Studier, Afdeling for Indianske Sprog og Kulturer, Afdeling

for Minoritetsstudier, Center for Komparative Kulturstudier, TORS og National Science Foundation 

Office of Polar Programs/ARCUS

En god europæer – om Jürgen Habermas politiske skrifter
Forelæsning af cand.mag., ph.d.-stipendiat Morten Dyssel Mortensen

Tid: 30/9 kl. 11.00-13.00

Sted: Det ny KUA, lok. 23.2.47

Arr.: Fredagsforelæsninger på Tysk og Nederlandsk

Studentermenighedernes oktoberfest
Oktoberfesten er blevet en tradition der er kommet for at blive. Aftenen står i den gode stemning, 

madens, sangens og ikke mindst de spændende øls tegn. Begrænset deltagerantal, derfor nødvendig

tilmelding senest 28. september til Carl Fuglsang på 3393 0183.

Tid: 30/9 kl. 18.30

Sted: Sognehuset, Pilestræde 67

Arr.: Studentermenigheden Trinitatis, www.indreby.org

Die Phänomenologie des Geheimnisses
Gæsteforelæsning af prof. Dr. Eberhard Jüngel, DD, Universität Tübingen, Tyskland

Tid: 1/10 kl. 16.00-17.30

Sted: Afdeling for Systematisk Teologi, Købmagergade 46, 3. sal, Aud. 11

Arr.: Det Teologiske Fakultet

Nutidig sufisme
Forskningsseminar om nutidig sufisme 

Tid: 28/10 kl. 9.45-17.00

Sted: Afdeling for Religionshistorie, Artillerivej 86, lok. 0.26, stuen

Arr.: Afdeling for Religionshistorie, raudvere@hum.ku.dk
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Selv om man er en sand virtuos inden for
KU’sk sprogbrug, så kan man komme i
tvivl. Vinderen af Bagsidens og IQ’s KU-ko-

dequiz Anja Korkmaz er specialestuderende på
Nærorientalsk Arkæologi og studentermed-
hjælp på Åbent Universitets sekretariat på Hu-
maniora. Trods erfaringer fra arbejde i studie-
nævn, studievejledning og på studiekontoret,
kunne Anja dog godt komme i tvivl et par ste-
der i quizzen.

»Alumne bliver jo i dag mest brugt om færdi-
ge kandidater, men jeg vidste også at det kunne
være en person der bor på kollegium, så jeg
valgte den sidste løsning,« siger Anja Korkmaz
der tydeligt husker hvordan det var at stå over
for de hemmelige KU-koder som ny studerende.

»Det tog mig lang tid før jeg forstod hvad en
TAP og en VIP var. Det er en uskik at bruge så
mange forkortelser. Det kommer til at virke som
en lukket verden. Universitetet ville gøre livet
meget nemmere for både nye studerende og sig
selv som institution hvis man prøvede at afskaf-

fe eller udskifte nogle af de mest indforståede
udtryk,« mener Anja Korkmaz hvis yndlingsha-
deudtryk er STÅ. Og nej, løsningen  var ikke im-
perativet til penis, men studenterårsværk. (Se
løsningen på nr. 24 i boksen til højre).

»Det er et vigtigt udtryk både for den stude-
rende og for tildelingen af penge til universite-
tet, så det fortjener en mere indlysende forkor-
telse,« siger Anja Korkmaz

Hrmpf, svarer Bagsideredaktionen og takker
for de mange besvarelser og gode grin som de
har givet anledning til. Hvem skulle fx have tro-
et at en kommunikationsmedarbejder ville sky-
de på at strukturalisme betyder ‘nichepræget
kunstretning der opstod i kølvandet på TAP-re-
volutionen?’ (se nr. 23).

uni-avis@adm.ku.dk

Løsning på Knæk KU-koden:

1. Akademiske kvarter, det

b) De femten minutters forsinkelse som aka-

demiske aktiviteter lægger ud med at have

2. Akademisme

a) Stiv, dogmatisk, konventionel kunstopfat-

telse og -udfoldelse

3. Alumne

c) Person/stipendiat der bor på kollegium

4. Bachelor

a) Eng., af mlat. baccalaureus. Universitets-

grad efter 3 års studier indført i DK 1990

5. CSS

c) Center for (Folke)Sundhed og Samfund i

det gamle Kommunehospital med adresse

på Øster Farimagsgade 5 

6. Dekanat

c) Ledelse på et fakultet 

7. Diskurs

b) Udsagnskæde; den større tekst hvori et

udsagn indgår og hvori det kun forstås

fuldt ud

8. Disputats

a) Offentlig diskussion hvorunder en dokto-

rand forvarer sin doktorafhandling

9. ECTS

b) European Credit Transfer System beskriver

de studerendes arbejdsbyrde. Alle euro-

pæiske uddannelser klassificeres i ECTS så

de kan sammenlignes

10. Ekstern lektor

a) Honorarlønnet universitetsansættelse for

tre år ad gangen

11. Emeritus

b) Tjenestemand (professor, præst el.lign.)

som er fratrådt sit embede 

12. Fakultet

c) Overordnet afdeling af indbyrdes beslæg-

tede fag på universitetet (KU har seks:

Teologi, Jura, Samfundsvidenskab, Sund-

hedsvidenskab, Humaniora og Naturvi-

denskab)

13. FSR

a) Forenede Studenterråd 

14. Hermeneutik

c) Fortolkningskunst og læren om dens 

principper

15. HCØ

b) H.C. Ørsted Institutet. Er egentlig ikke et

institut, men en bygning der rummer

bl.a. Matematik og Kemi

16. Immatrikulation

a) Indskrivning i universitetets fortegnelse

over studerende 

17. Informant

c) Person der m. informationer bidrager til

videnskabelige undersøgelser 

18. KUA

b) Københavns Universitet Amager. I Njals-

gade har Det Humanistiske Fakultet til

huse i nye og gamle bygninger

19. Linda

b) KU’s rektor. Linda Nielsen er valgt af de

ansatte. Bestyrelsen skal ansætte en ny

rektor i løbet af september

20. NBI

a) Niels Bohr Institutet. På tre forskellige

adresser omkring Fælledparken undervi-

ses i fysik, astronomi, geofysik, biofysik

og nanoteknologi

21. Ph.d.

c) Fork. af philosophiae doctor. Grad som

med en videnskabelig afhandling afslut-

ter et treårigt forskerstudium oven på

kandidatuddannelsen

22. Spøgelse

a) Studerende der er indskrevet, men som

ikke har bestået en eksamen de senere år

23. Strukturalisme

b) Videnskabelig systemlære bygget på vi-

denskabsbegrebet struktur

24. STÅ

b) Studenterårsværk (den arbejdsbyrde der

er udmålt til at udgøre et års aktive studi-

er = 60 ECTS) 

25. SU

c) Statens Uddannelsesstøtte

26. TAP

a) Tekniskadministrativt Personale og uni-

versitetsborger

27. Universitetsfirkanten

b) De historiske universitetsbygninger om-

kring Frue plads

28. VIP

b) Videnskabeligt (instruktivt) personale

Kodeknækkeren
Anja Korkmaz brød KU-koden og modtog derfor Bagsidens og 
Institut for Quizzers (IQ) hædersbevisninger samt en 
vaskeægte kodet KU T-shirt
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