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Eksamensfeber

Einstein og dansk humaniora
Det er i år hundrede år siden at Einstein formu-
lerede grundprincipperne for den specielle re-
lativitetsteori. En humanist var den første der i
Danmark diskuterede teorien
Læs side 8-9

Cirkus Thomson
KU-forsker Claus Emmeche løb med al opmærk-
somheden da han sprang ud som klovn ved 
forlagsgiganten Thomson Scientifics forsøg på
at promovere sig selv ved at kåre årets mest 
citerede forskere 
LÆS SIDE 4 OG 11

Et nej er ingen katastrofe
Ved at bruge ordet ‘forfatning’ har politikerne
selv beredt vejen for et nej ved de nationale 
folkeafstemninger om EU’s forfatningstraktat,
siger den amerikanske forfatningsekspert 
Joseph Weiler
LÆS SIDE 6-7

Sveden pibler frem og adrenalinniveauet stiger mens kopimaskinerne
buldrer af sted. Mød en flok søvnløse studerende lige før og efter af-
levering af sommerens store skriftlige opgaver  Læs side 3
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Bliv kandidat i Afrikastudier
AFRIKA – Center for
Afrikastudier, CAS, har
netop fået Videnskabs-
ministeriets godken-
delse af at Afrikastu-
diet fra 1. september i
år kan udbydes som en
toårig kandidatuddan-
nelse der afsluttes med
titlen cand.mag. – på
engelsk MA in African
Studies. Dermed går et
længe næret ønske om
en klarere placering af
det eksisterende Afri-
kastudium i opfyldelse.
Hidtil har Afrikastudiet
virket som en supple-
rende uddannelse til
igangværende overbyg-
ningsuddannelser og
som en Masteruddan-
nelse under åben ud-
dannelse. Nu bliver
Afrikastudier et selv-
stændigt overbygnings-
studium der dog fort-
sat vil udbyde tilvalgs-
fag og moduler som
kan meritoverføres til
andre kandidatuddan-
nelser. Også den etåri-
ge Masteruddannelse
vil fortsætte. Studiet er
opbygget som et områ-
destudium efter internationalt forbillede. Fagligt placerer studiet sig især
inden for samfundsvidenskabelige og humanistiske discipliner. Studiet har
som sit væsentligste mål at udvikle de studerendes evne til at arbejde selv-
stændigt og på tværs af discipliner og faggrænser. Studiet består derfor af en
række grundmoduler der introducerer en tværfaglig arbejdsmåde, og to
tværgående tematiske seminarer om henholdsvis udvikling og forandring og
religion, kultur og samfund i Afrika.  

Læs mere på www.teol.ku.dk/cas.

Rektorstilling opslås 
På søndag den 29. maj 2005 opslår bestyrelsen ved Københavns Universitet
stillingen som rektor. Det er første gang i universitets 525-årige historie at
stillingen bliver besat efter opslag. Stillingsopslaget markerer et skifte af sty-
reform hvor ledere på alle niveauer ikke længere vælges, men ansættes qua
deres professionelle kvalifikationer.
Af opslaget fremgår det at ansøgeren skal have forskningsmæssige kvalifika-
tioner der svarer til professorniveau. Ansøgeren skal samtidig have erfaring
med undervisning fra videregående uddannelser – og med ledelse, gerne fra
komplekse organisationer.
Bestyrelsen ser gerne at ansøgere på maksimalt tre sider gør rede for deres
tanker og ideer om Københavns Universitets udvikling i de kommende år,
herunder specielt rektors og den øvrige ledelses rolle i den proces.
Ansøgningsfristen er fredag den 12. august, 2005. Stillingen opslås i danske
fag- og dagblade. Det vil herudover blive annonceret i en række internationa-
le tidsskrifter at opslaget er tilgængeligt på Københavns Universitets hjem-
meside.

Kontaktperson: kommunikationschef Jasper Steen Winkel 35 32 42 62

Balloner, rød løber og stort publikum
FORSKERGLÆDE – Sidste torsdag stod i forskningens tegn efter Videnskabsmi-
nisteriet havde udråbt dagen til Forskningens døgn. På Københavns Universitet
blev det store fælles KU-arrangement på Nytorv flittigt besøgt af publikum. Da-
gens store hit var Lykkecaféen hvor forskellige forskere fortalte om lykke ud fra
deres forskningsområde. Også Spørge-Jørgen-teltene trak flere nysgerrige
spørgere til end man havde regnet med. Her kunne man komme på tomands-
hånd med forskellige forskere og spørge dem om alt inden for hendes eller hans
område.

SPECIALEKONTRAKT

Af Lise K. Lauridsen

Det skal være slut med at bruge årevis på
specialet. I fremtiden skal de studerende
aflevere større skriftlige opgaver til en

fastsat deadline. Omvendt skal der stilles større
krav til undervisernes vejledning, forklarer Me-
rethe Markvard, souschef for Studieadministra-
tionen på KU.

»I dag er mange studerende overladt meget
til sig selv når de skriver bachelorprojekt eller
speciale. Det må vi lave om på, så vi fra univer-
sitetets side bliver bedre til at tage fat i folk der
går i stå,« siger Merethe Markvard.

En arbejdsgruppe med repræsentanter fra
universitetets seks fakulteter skal samle erfa-
ringerne og komme med ideer til hvordan uni-
versitetet kan få mere styr på opgaveskrivning-
en. 

Merethe Markvard mener det er vigtigt at
sende nogle klare signaler til de studerende om
hvilke forventninger der er til specialets om-
fang og indhold, men også om hvornår det skal
afleveres og hvor meget vejledning man har ret
til at få.

»Jeg tror det er vigtigt at minde de studeren-
de om at et speciale også er en eksamen. Det vil
sige at du har pligt til at overholde den afleve-
ringsfrist der fastsættes i kontrakten ellers gæl-
der det som et eksamensforsøg,« siger Merethe
Markvard der mener det vil være et kvalitets-
stempel for universitetet hvis de studerende
blev bedre til gøre deres opgaver og studier fær-
dige til tiden.

»Uden at have undersøgt det, så tror jeg hel-
lere en arbejdsgiver vil have en studerende der
blev færdig med sit speciale på et halvt år end
en der har syslet med sit speciale i to-tre år,« si-
ger Merethe Markvard. 

Studietidsforlænger
Det er Forenede Studenterråds formand, Jesper
Johansen, dog ikke så sikker på.

»Universitetet skal være et sted hvor der er
plads til fordybelse uden hele tiden at skulle
tænke på deadlines,« siger han og understreger
at FSR synes det er en god ide at forpligte de
studerende og deres vejledere mere igennem
opgavekontrakter. Men Jesper Johansen bryder
sig ikke om at der skal laves regler for antallet
af eksamensforsøg når det gælder specialet.

»Vi ville være kede af hvis der blev bygget et
alt for rigidt system op med afleveringsfrister.
De fleste studerende har som regel en god
grund til at overskride en deadline, fx gravidi-

tet eller et godt job. Jeg kan godt blive bange
for at sådanne kontrakter vil gøre vores uddan-
nelser meget ufleksible,« siger Jesper Johansen.

Han tror snarere at det vil føre til forlængelse
af studietiden hvis overskridelse af deadline –
og et nyt eksamensforsøg – fører til at den stu-
derende må starte forfra med fx sit speciale.

»Der skal være plads både til dem der ønsker
at fordybe sig og lave forskning  via specialet og
dem der ønsker at blive hurtigt færdige,« siger
Jesper Johansen og påpeger at kontrakterne vil-
le være en god måde at kontrollere at kravene
til et speciale ikke overstiger den normerede
studietid.

»Måske er det slet ikke løsningen på speciale-
sump at lave en kontrakt. Måske drejer det sig
mere om at få lavet en afklaring af hvad et spe-
ciale er og hvordan man bedst får sat nogle 
deadlines undervejs i processen sammen med
sin vejleder,« siger Jesper Johansen.

likl@adm.ku.dk

Millionindtægt til KU
SUND – Forskere fra KU har sammen med Statens Serum
Institut, det engelske Harold Wood Hospital og medicinal-
virksomheden Perkin-Elmer Inc. udviklet en metode der gi-
ver bedre diagnostik af kromosomsygdomme som fx mon-
golisme og nedbringer antallet af risikofyldte prøver af mo-
derkagen hos gravide. Aftalen er en succes for overførsel af
viden fra en offentlig forskningsinstitution til en privat virk-
somhed og vil over de kommende år give en millionindtægt
til universitetet. Allerede i løbet af 2005 vil metoden blive
lanceret til i forskningsmiljøer og i 2006 forventes metoden
at blive tilbudt gravide.

Vejleder og studerende skal skrive kontrakt om speciale og bachelor-
opgaver. Hvis den studerende ikke afleverer til tiden, skal det gælde
som et eksamensforsøg, mener chefen for Studievejledningen
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Kontrakt på opgaver

Universitetet skal ifølge den nye Uddannelses-

bekendtgørelse forpligte de studerende til at

skrive under på kontrakter om færdiggørelse

af større skriftlige arbejder.

En arbejdsgruppe med repræsentanter fra de

seks fakulteter skal i de kommende måneder

se på hvordan man kan gøre livet lidt nemme-

re for studerende der er i gang med en større

skriftlig opgave.

På Det Naturvidenskabelige Fakultet eksiste-

rer der allerede nu såkaldte specialekontrak-

ter.

www.vtu.dk

Slut med evigheds-
studerende
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Sander kræver Nordita genforhandlet
FO R S K N I NG S C E N T E R  – Sagen om Nordita har taget en ny drejning efter
at instituttets fem faste professorer og fire lektorer har meddelt at de nægter at
flytte fra Niels Bohr Instituttet på Blegdamsvej i København. En flytning af
Nordita til Stockholm uden videnskabeligt personale er ensbetydende med en
lukning af Nordita som institut, fastslår Helge Sander i et brev til Nordisk Mi-
nisterråds generalsekretær Per Unckel. Efter den danske videnskabsministers
opfattelse er det ikke i overensstemmelse med Nordisk Ministerråds beslutning
fra 2003 om videreførsel og national indlejring af de nuværende nordiske insti-
tutioner og deres forskningsmiljøer, og derfor kræver han at sagen tages op til
ny forhandling i Nordisk Ministerråd.

Af Lise K. Lauridsen

Er der nogen der skal
bruge Elvis?« lyder det
fra en  mørkhåret stu-

derende der lige er kommet
ind i Vesterkopis studiekælder
i Nørregade der er flittigt be-
søgt i eksamensperioder. 

Ingen har taget Elvis der
dog efter hyppig brug hele
morgenen står varm og brum-
mende langs væggen sammen
med The King, John Wayne og
de andre kopimaskiner. 

Etnopoppen vælter ud i lo-
kalet mens de tre studerende
fra Handelshøjskolen går i
gang med at kopiere deres ba-
cheloropgave om ‘Forretnings-
integritet i Novozymes’ på El-
vis. 

Ved The King står Mathias
der læser statskundskab på
Københavns Universitet og ko-
pierer sider fra bogen Theory
of International Politics. Mat-
hias sveder mest på grund af
de 25 graders varme i lokalet.
Eksamen er han ikke så nervøs
for. Igen i år er det en mundt-
lig synopsiseksamen som han
endnu ikke har fået datoen på.

»Vi skal op i International
Politik som er et af de mest

spændende fag vi har. Jeg går
til eksamen sammen med min
makker som jeg har gået til
synopsiseksamen med et par
gange før, så jeg stresser ikke
rigtigt. Det er meget nemmere
at improvisere lidt til en
mundtlig eksamen end en
skriftlig,« mener Mathias
mens han med medlidenhed
kan kigge rundt på de mange
studerende som ikke slipper
med en mundtlig eksamen i år.

Konklusion til 
morgenmad
På de opstillede borde ved ko-
pimaskinerne bliver der sam-
let opgaver. Et par glemte ark
papir vidner om nogle af de
opgaver der er passeret over
bordene denne mandag mor-
gen: En liste over priser på an-
sigtsbehandling og hårfjerning
ligger side om side med en
analyse af bankers engage-
ment i kulturlivet.

Jens og Simon fra Historie
skal aflevere om 31 minutter.
Jens kigger på uret og mener
godt lige de kan nå at fortælle
lidt om hvordan det er gået
med deres opgave om Kinesisk
Samhandel med Europa i
1600-1700-tallet.

»Vi har brugt en måneds ef-
fektivt arbejde på at lave opga-
ven, men vi har haft undervis-
ning i emnet de sidste to-tre
måneder,« fortæller Jens.

Simon har travlt med at ud-
fylde skemaer og lægge sidste
hånd på sin del af opgaven
som først er blevet færdig her
til morgen.

»Jeg troede egentlig jeg hav-
de god tid da jeg stod op klok-
ken halv seks for at skrive kon-
klusionen, men det har været
lidt presset,« fortæller Simon.

Jens plejer også at arbejde
til sidste minut med sine opga-
ver, men er til sin egen over-
raskelse blevet færdig i ‘god’
tid.

»Man er jo mest effektiv
under pres,« griner Jens. 

Nogen stor forside bliver det
ikke for de to historiestuderen-
de her tyve minutter i deadli-
ne. Simon skriver med sin ny-
delige håndskrift opgavens ti-
tel på side et: Kinesisk Maritim
Historie 1644-1868.

Ingen ro før aflevering
»Skal det være med spiral, lim
eller hardcover?« spørger en af
de ansatte bag skranken i stu-
diekælderen hvor der arbejdes

intensivt med at lime, ind-
binde og laminere opgaver til
alle egne af uddannelsessyste-
met.

Antropologistuderende Mil-
le Katrine ser umiddelbart ro-
lig og behersket ud som hun
sidder ved et af de blomstrede
borde foran colaautomaten.
Hun venter på at få indbundet
de fem eksemplarer af sit 
bachelorprojekt som skal af-
leveres på instituttets kontor
på Vandkunsten i Indre By om
knap to timer. Men roen har
langt fra sænket sig.

»Jeg tror først rigtig jeg kan
tage den med ro når projektet
er afleveret. Indtil da er der jo
stadig en masse der kan gå
galt,« siger Mille Katrine der
har knoklet med en mediean-

tropologisk analyse af national
identitet i tv-serien Krøniken.

»Jeg har været oppe til halv
fire i nat og er så stået tidligt
op i morges så jeg kunne nå at
læse korrektur på min kæres-
tes opgave. Han går på DTU og
har til gengæld lavet forsiden
til min opgave i morges,« for-
tæller Mille inden hun iler
mod Vandkunsten.

Afleveringsøller
På Antropologi er der deadline
for bacheloressays kl. 14. Alle-
rede kl. 13 får Mille Katrine af-
leveret i receptionen på 2. sal.

Et par trætte medstuderen-
de må låne en cykel. De har
glemt at skrive et engelsk resu-
me i indledningen. Døren bli-
ver ved med at gå op. Og end-

STUDIEL IV

nu en søvnig studerende eller
to tumler ind.

Sahra overgav sig et par ti-
mer til søvnen klokken fem i
morges.

»Men jeg føler mig fuld-
stændig rystende og mærkelig
tilpas fordi jeg hverken har
spist eller drukket siden i går,«
forklarer Sahra der synes de
sidste to uger har været hæsli-
ge.

»Nu skal jeg ud og have en
øl og noget frokost, og så tror
jeg at jeg falder i søvn,« siger
hun og fortsætter den livlige
snak med de medstuderende
der hænger ud omkring recep-
tionen i lettere opgaveomtåget
tilstand.

likl@adm.ku.dk

Sveden pibler frem og
adrenalinniveauet stiger
mens kopimaskinerne
buldrer af sted. Mød en
flok søvnløse studerende
lige før og efter afleve-
ring af sommerens store
skriftlige opgave 

Ny boghandel på Kommunehospitalet
SAMF – Akademisk Boghandel åbner den 1. august 2005 ny butik ved Center
for Folkesundhed og Samfund på Kommunehospitalet. Da Sociologisk Institut,
Institut for Antropologi, Institut for Psykologi og Institut for Statskundskab er
flyttet – eller i løbet af 2005 vil flytte – ind på Kommunehospitalet, etablerer
Akademisk Boghandel en ny butik for at betjene det ny campusområde bedre.
Tidligere skulle studerende og ansatte forbi Akademisk Boghandels to butikker
i Studiestræde og på KUA i Njalsgade. Med den nye butik bliver der mere plads
i butikkerne – og måske også et større udvalg af bøger på hylderne.  

»

PYHA – Sveden pibler frem

over kopimaskinerne. Her er det

kopimaskinen The king og 

Mathias der læser statskundskab.

Eksamensfeber

TIK-TAK – Der er 31 minutter

til deadline for Simon (t.v.) og

Jens der læser på overbygningen

på Historie.
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MARKEDSFØRING

Af Søren Bjørn-Hansen 

Ved en stort opslået
prisoverrækkelse tirs-
dag i Moltkes Palæ ud-

spillede arrangementet Årets
Forsker sig.

Det var en rosenrød frem-
stilling af dansk forskning le-
veret af Thomson Scientifics
tre kvindelige salgsmedarbej-
dere i business jakkesæt – sup-
pleret af videnskabsminister
Helge Sander der ikke var bleg
for at føre stafetten videre for
det multinationale milliard-
foretagende. 

I alt 26 prismodtagere var
udnævnt af Thomson hvoraf
kun en fjerdedel mødte op og
alle på nær tre blev hædret
inden for områderne naturvi-

denskab og sundhedsviden-
skab.   

Den enlige prismodtager fra
Business, Law and Economics,
som er en af kategorierne hos
Thomson, viste sig dog ved
nærmere eftersyn at være en
fuldblods repræsentant fra na-
turvidenskab, nemlig profes-
sor Søren Johansen fra Institut
for Matematik på Københavns
Universitet. Den eneste hædre-
de i kategorien benævnt Social
Sciences, samfundsvidenskab,
viste sig at være lektor Peter
Ingwersen fra Bibliotekssko-
len.  

Og minsandten om ikke og-
så den enlige repræsentant for
humaniora – eller Arts and
Humanities som kategorien
kaldes – sprang ud som spræl-

levende naturvidenskabsmand
fra Niels Bohr Institutet, nem-
lig videnskabsteoretiker Claus
Emmeche der overraskede alle
ved som prismodtager num-
mer to at modtage hæderen
iført fuldt klovnekostume (se
kommentar på side 10).

Tvivlsomt grundlag 
»Jeg var mildest talt overras-
ket da jeg modtog brevet om
min udnævnelse fra Thomson
Scientific i april. Endnu mere
overrasket blev jeg da det gik
op for mig at jeg repræsentere-
de hele Humaniora,« siger
Claus Emmeche.
Han forstår ikke at han som vi-
denskabsteoretiker inden for
naturvidenskab blev hædret
for sit humanistiske arbejde. 
De hædrede forskere var uden
undtagelse creme de la creme
inden for deres felt. Alle er
højt respekterede forskere i
ind- og udland der dog på da-
gen stod i skyggen af den store
vinder – Thomson Scientific
selv.
Dets udnævnelser er baseret
på antallet af citationer fundet
gennem Thomsons enorme
database.    
» Der er mange problemer i
forbindelse med at måle kvali-
tet på citationer. Det at blive
nævnt er ikke det samme som
at den forskning man har
præsteret, bliver opfattet som
god. Efter min mening skal
man tage priser baseret på ci-
tationer med et stort gran
salt,« siger Claus Emmeche.
Han får medhold i at citations-
måling ikke er den bedste me-
tode til at måle kvaliteten af
forskeres arbejde af professor
Jørn Dines Hansen der mod-
tog en pris for sit arbejde som
fysiker:
»Citationer er en måde at måle

den slags på, men det er ikke
den bedste. Det havde været
bedre at man tog hvert hoved-
område for sig og lod være
med at sammenligne hoved-
områderne,« forklarer han.    
»Jeg mener naturligvis at min
pris er berettiget, men jeg me-
ner at denne måde at finde
prismodtagere på er bedst eg-
net inden for et fag.« 

Grundlaget er godt nok
»Vores redaktionelle afdeling
har gennemlæst over 8.700
journaler for at sikre sig at det
er de mest indflydelsesrige
forskere der modtager priser i
dag,« forklarer Jodi Bukowski
der er global marketing mana-
ger hos Thomson. 

Hun ønsker ikke at kom-
mentere manglen af prismod-
tagere fra Humaniora og Sam-
fundsfag, men understreger at

Thomson fokuserer på felter
hvor danske forskere har ud-
mærket sig. 

Bo Ørstrøm fra Danmarks
Elektroniske Fag- og Forsk-
ningsbibliotek der var medar-
rangør, medgiver at der kan
være problemer forbundet
med den måde prismodtager-
ne er fundet på, men fasthol-
der at arrangementet er sundt
for dansk forskning. 

»Det er selvfølgelig en rekla-
me-event hvor Thomson viser
frem hvad de kan tilbyde, men
jeg kan udmærket forstå hvis
forskere på humaniora og
samfundsvidenskab føler sig
forbigåede selv om en pris fra
Thomson ikke betyder noget
særligt karrieremæssigt,«
pointerer Bo Ørstrøm.

Videnskabsminister Helge
Sander er glad for at Thomson
sætter fokus på dansk

forskning, men medgiver der
kan være problemer forbundet
med citationsmetoden.

»Der er ingen tvivl om at de
traditionelle redskaber som vi
har til rådighed i den forbin-
delse som f.eks. måling af an-
tallet af citationer, antallet af
patenter mv. ikke nødvendig-
vis giver et dækkende billede
af god forskning,« siger Helge
Sander. 

Han er enig i at naturviden-
skaben overskyggede sam-
fundsvidenskab og humanio-
ra, men ser det ikke som noget
problem:

»Det er ikke overraskende,
blandt andet

fordi vi har mange dygtige
forskere på internationalt ni-
veau på disse områder i Dan-
mark,« forklarede videnskabs-
ministeren.

DTU direktør skyder med skarpt
»Thomson Scientific tager ikke højde for at en del forskere i dag arbejder på tværs af

faggrænser. Deres arbejde bliver citeret inden for flere af de kategorier Thomson arbej-

der med. Derfor bliver deres arbejde spredt ud over flere kategorier og de optræder ik-

ke på listen over fremtrædende forskere. Der er tale om en mekanisk optælling af cita-

tioner via en computer som ikke tager hensyn til kvalitet.« 

Annette Schwarz, Politiken, den 25. maj, 2005.

Prisvindere fra 
Københavns 
Universitet

Arts and Humanities: Claus 

Emmeche,, Niels Bohr Insti-

tutet

Business, Law and Economics:

Søren Johansen, Institut for

Matematik

Geosciences: Sigfus Johan

Johnsen, Niels Bohr Institu-

tet

Neurology and Neuroscience:

Jes Olesen, Neurologisk

Afd. Glostrup

Physics: Jørn Dines Hansen,

Niels Bohr Institutet

Space sciences: Åke Nord-

lund, Niels Bohr Institutet.

Tal fra Thomson

Hvis man skal tro Thomson Scientifics opgørelse over citationer i

internationalt anerkendte videnskabelige tidsskrifter, går det stry-

gende for dansk forskning. 

Thomson beregner succesen af et lands forskning ud fra antallet

af citationer der optræder i internationale videnskabelige tids-

skrifter, divideret med antallet af videnskabelige publikationer fra

samme land. 

Denne beregning viser en fordobling af dansk forsknings inter-

nationale omdømme siden starten af firserne. Vi er nummer et i

Europa, også selv om Sverige producerer dobbelt så mange viden-

skabelige artikler som os. 

Faktisk ligger Danmark ifølge Thomson lige i hælene på USA når

det gælder citationer. Det er specielt inden for fysik, landbrug, in-

geniørkunst, kemi og medicin at Danmark har gennemslagskraft,

siger Thomsons opgørelser.

Københavns Universitet er flot placeret. I 18 ud af 22 hovedom-

råder ligger Københavns Universitet inden for den bedste procent

af universiteterne i verden, skarpt forfulgt af Aarhus Universitet

med 16 og DTU med 10.   

Årets reklamepris

Prisen som Årets
Forsker er et
stort opslået 
reklamestunt af
og for den
internationale
forlagsgigant
Thomson Scien-
tific. De glemte
dog helt huma-
niora og sam-
fundsvidenskab  

VINDERE – Fire jakkesæt, en

klovn og en stol. Fra højre Jørn

Dines Hansen, Jes Olesen, Keld

Danø, Claus Emmeche og Søren

Johansen – den tomme stol tihø-

rer Sigfus Johan Johnsen der ikke

var til stede ved overrækkelsen.
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INTERNATIONALISER ING

Forestil dig at du efter to
års studier på Københavns
Universitet færdiggør din

bachelorgrad ved London Uni-
versity. Du strikker din kandi-
datgrad sammen ved Køben-
havns, Madrids og Tiranas
universiteter og kombinerer
dit fagområde med andre, helt
forskellige områder. 

Du vil ikke møde bureaukra-
tiske barrierer hverken ved an-
søgning om opholdstilladelse
eller karakteroverførsel, og
der vil ikke være problemer
ved overførsel af ECTS-points
fra det ene land til det andet.
Dine karakterer vil ikke følge
13-skalaen, men vil blive er-
stattet af europæiske pointsy-
stemer. Og så vil din kusine
der er ufaglært og aldrig no-
gensinde har gået på universi-
tetet, få mulighed for at få en
bachelor- eller kandidatgrad
uden så meget som at åbne en
bog.

Sådan ser fremtiden måske
ud når den såkaldte Bologna-
proces bliver endeligt gennem-
ført i 2010. 45 europæiske lan-
de har tilsluttet sig processen
der vil få vidtrækkende og re-
volutionerende betydning for
over 12 millioner studerende
på de mere end 4.000 univer-
siteter der findes i hele Euro-
pa.

Større mobilitet
Bologna-processen er ikke no-
gen ny foreteelse selv om man
i den danske offentlighed fak-
tisk har hørt forbløffende lidt
til den. Den blev sat i gang al-
lerede i 1999 da undervis-
ningsministre og universitets-
ledere fra hele Europa mødtes

i Bologna for at drøfte udvik-
lingen af videregående uddan-
nelser i Europa. Her blev man
enige om en harmonisering af
de videregående uddannelser
der skal gøre det lettere at
sammenligne og kombinere de
enkelte landes uddannelser.

Målet er at der i 2010 skal
være større gennemsigtighed
og sammenlignelighed mellem
de forskellige landes videregå-
ende uddannelser. Dette ind-
befatter blandt andet harmo-
niserede karaktersystemer, at
alle videregående uddannelser
skal bestå af et to-cyklus sy-
stem (en bachelorgrad på tre
år efterfulgt af en toårig ma-
ster/kandidatgrad) og gen-
nemførsel af ECTS-pointsyste-
met i hele Europa. Derudover
vil man oprette fælles kvali-
tetskriterier så det bliver nem-
mere at få sin uddannelse ac-
cepteret på andre landes uni-
versiteter.

Disse harmoniseringer skal
tilskynde til større mobilitet
for undervisere og studerende,
og det skal i fremtiden være
muligt for den studerende selv
at sætte sin uddannelse sam-
men af moduler fra flere for-
skellige universiteter over hele
Europa. Kort sagt bliver der ta-
le om skabelsen af et fælles
europæisk rum for uddannelse
og forskning.

I maj i år mødtes ministrene
så igen, denne gang i Bergen.
Og her gentog man sine erklæ-
rede mål og intentioner med
hensyn til ensartethed på
tværs af landegrænser og mo-
bilitet. Stærke, europæiske
universiteter er en forudsæt-
ning for demokrati, kreativitet
og innovation, og her spiller
europæisk samarbejde en nøg-
lerolle, sagde værten, den nor-

ske undervisningsminister
Kristin Clement, i sin åbnings-
tale. 

Hun mindede samtidig om
at mobilitet blandt studerende
bestemt ikke er et nyt fæno-
men og pegede på frieslænde-
ren Emo der i 1190 blev opta-
get på Oxford Universitet og
som dermed blev verdens før-
ste udvekslingsstuderende.

»Bologna-processen har
medvirket til en renæssance
for dette princip da mobilitet
er det afgørende mål for pro-
cessen. Men i stedet for at væ-
re en mulighed for nogle ud-
valgte få som det var tilfældet
tidligere, skal muligheden for
at rejse og studere i udlandet
nu være åben for alle stude-
rende, uanset økonomisk og
social baggrund. Det er vores
mål – vores moderne tilføjelse
til et gammelt princip,« sagde
Clement.

Intellektuel fæstning
Det er først og fremmest den
øgede globalisering der gør
samarbejde på tværs af lande-
grænser så vigtig, og det er
kun ved at dele viden gennem
samarbejde at Europa vil være
i stand til at konkurrere inter-
nationalt. Europa skal gøres
attraktivt for studerende både
fra Europa og fra tredjever-
denslande, og det skal være
lettere at bruge sin uddannelse
i andre europæiske lande. 

Øget mobilitet vil ikke blot
være til gavn for studerende
og forskere, men hele det eu-
ropæiske samfund som sådan.
Men den øgede mobilitet er ik-
ke kun et gode. Kristin Cle-
ment mindede om at Bologna-
processen også har et socialt
og globalt ansvar. Hun advare-
de mod hvad hun kaldte for en

‘envejs-kompetence trafik’ og
mod at Europa glemmer sine
forpligtelser over for den fat-
tigste del af verden.

»Dette problem bliver vi
nødt til at tage alvorligt,« sag-
de Clement og refererede til
generalsekretæren for den
Afrikanske Sammenslutning af
Universiteter, Aki Sawyerr, der
frygtede at en envejstrafik af
studerende til Europa fra en
region som Afrika kombineret
med en restriktiv indvandrer-
politik, vil resultere i hvad han
kaldte en ‘intellektuel fæstning
Bologna’.

Også Francois Biltgen, Lux-
emburgs videnskabsminister
og formand for EU’s minister-
råd, advarede mod de negati-
ve følger ved øget mobilitet for
forskere og studerende også
inden for Europa.

»Erfaringen viser os at øget
mobilitet let kan føre til en si-
tuation hvor studerende og
forskere vælger det nye land
som deres permanente hjem. 

Og så er brain gain og brain
drain pludselig to sider af sam-
me mønt. Øget europæisk
samarbejde må ikke forstærke
hvad man kalder nordvest/
sydøst skellet i videregående
uddannelser hvor det er de ri-
ge, stærke forskningsuniversi-
teter der tiltrækker de klogeste
hoveder,« sagde Biltgen.

Godt tilfreds
Bergen-konferencen viste også
at Danmark ligger helt fremme
når det angår implementering-
en af initiativer i Bologna-pro-
cessen om reformer af videre-
gående uddannelser. Det er Vi-
denskabsminister Helge San-
der (V) godt tilfreds med.

»Regeringen prioriterer det
internationale samarbejde

højt. Det er nødvendigt for at
ruste vores uddannelser til det
internationale marked og for
at tiltrække de bedste stude-
rende,« siger Helge Sander.

Kristoffer Holm Pedersen er
danskstuderende og freelance
journalist.

Budskaber 

fra Bergen

Den 19. og 20. maj mødtes 
de europæiske undervisnings- 
og videnskabsministre i Bergen 
for at diskutere de videregående
uddannelsers fremtid i Europa.
Målet er gennemgribende 
ændringer der på sigt vil revolu-
tionere de danske universitets-
uddannelser
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Af Kristoffer Holm 
Pedersen

Lås dørene
»De klassiske fakultetsfag vil blive ødelagt hvis folk bare kan komme

ind udefra og få en eksamen uden at følge undervisningen.« 

Jesper Langballe (DF) i Information, den 20. maj 2005.

GOD UDSIGT – Muligheden for at rejse og

studere i udlandet skal nu være åben for alle stu-

derende, uanset økonomisk og social baggrund, 

lyder den glade melding fra Europas vådeste by.
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INTERVIEW

Af Marlene Wind

Joseph Weiler, du har tidlige-
re forfægtet tesen om at en
formel EU-forfatning kan

udgøre en trussel mod EU’s in-
stitutionelle balance. Du har i
en række sammenhænge – og i
mange år – advaret mod at den
uformelle balance der har eksis-
teret mellem EU’s institutioner
og medlemslande, trues af at
man med forfatningen skærer
tingene ud i pap og fx formalise-
rer hierarkier og kompetencer
institutionerne og medlemssta-
terne imellem. Mener du stadig
det?

»Ja, det gør jeg. Tag bare
den forfatningstraktat som i
øjeblikket er i gang med at bli-
ve ratificeret i medlemslande-
ne. Den indeholder mange in-
stitutionelle forandringer som
gør det muligt for et Europa
med 25 lande at kunne forføl-
ge sin mission langt mere ef-
fektivt. Den introducerer også
et væsentligt charter for
grundlæggende rettigheder. 

Det er alt sammen godt nok.
Men i realiteten kunne man
have opnået alle disse æn-
dringer gennem en helt al-
mindelig traktat-revision som
dem vi kender fra Maastricht,
Nice eller Amsterdam. Vi kun-
ne altså have fået alle de æn-
dringer som er nødvendige for
at kunne få et Europa med 25
lande til at fungere, ved at be-
nytte nøjagtig den samme
teknologi som er blevet brugt
de seneste 50 år. Siden 1951. 

Det jeg vender mig imod, er
altså ikke det materielle ind-
hold af forfatningen. Jeg spør-
ger bare hvorfor det var nød-
vendigt at ændre den allerede
eksisterende uskrevne euro-
pæiske forfatning til en formel
forfatning.« 

Det mener du ikke det var?
»Nej, og jeg kan give dig to

gode grunde til at man herved
har kompliceret tingene unø-
digt for sig selv. En er mindre
og en mere seriøs. 

Jeg er fx sikker på at hvis en
almindelig regeringskonferen-
ce havde lanceret det samme
dokument som ligger foran os
nu, så ville vi sikkert slet ikke
have haft det her interview, og

vi ville slet ikke have haft den-
ne dramatiske debat om Euro-
pas fremtid. Der ville slet ikke
have været en folkeafstemning
i Frankrig. Europas befolknin-
ger ville have kigget på doku-
mentet og sagt: det her ser for-
nuftigt ud – det kan vi godt gå
ind for. Det er jo sådan vi har
lavet business i 50 år i Europa.
Hvert fjerde-femte år har vi
ændret traktaterne så de har
passet til de nye udfordringer
Europa står overfor. Og vi ville
have bevæget os fremad. 

Vi har den enorme diskus-
sion nu, og det er altså slet 
ikke på grund af indholdet af
forfatningstraktaten, men 
alene på grund af ordet forfat-
ning. Så hvis man havde lyttet
til hvad jeg tidligere har sagt
og havde lavet alle de nødven-
dige ændringer, men undladt
at kalde det en forfatning, så
havde vi ikke stået i den situa-
tion vi gør nu hvor forfatning-
en måske helt forkastes.

Dette var den mindre seriø-
se grund.« 

Uformel forfatning
kontra formel 
Og hvad er den mere alvorlige
så?

»Den mere seriøse er, som
jeg ser det, at der noget forfi-
net og ligefrem nobelt over
EUs oprindelige uformelle for-
fatning som er værd at værne
om. EUs medlemslande og de-
res befolkninger har nu i 50 år
accepteret at underkaste sig en
forfatningsmæssig europæisk
orden netop fordi den har væ-
ret uformel – og frivillig. Vi
har haft et ægteskab mellem
det nationale og det overnatio-
nale som løbende er blevet
genforhandlet og godkendt af
medlemslande og befolkning-
er, netop fordi det igen og igen
har været til forhandling gen-
nem traktatændringerne. 

I en af mine artikler kalder
jeg det ‘The European Sonder-
weg’ og sammenligner det
med Canada. I Canada er del-
staterne blevet tvunget til at
underkaste sig en formel for-
fatning. I Europa er dansker-
ne, finnerne eller polakkerne
igen og igen blevet inviteret til
frivilligt at underkaste sig den
konstitutionelle disciplin som

EU-samarbejdet udgør. Den
konstitutionelle balance har
fungeret og er blevet accepte-
ret af EU’s medlemslande og
befolkninger, netop fordi alt
altid har været til forhandling
og fordi der ikke har været tale
om ‘finalitet’ gennem forfat-
ningsgørelse.« 

Men er det ikke en meget teore-
tisk diskussion du der lancerer?

»Jo, det er det måske, men
det er min opgave som intel-
lektuel at forsøge at forklare
hvorfor man kan argumentere
for at noget meget smukt og
ophøjet kan gå tabt ved at for-
malisere et forfatningsmæssigt
kompromis som allerede eksis-
terer. Det betyder jo ikke at
jeg, hvis jeg var dansker eller
franskmand, ville sige nej til
forfatningen. Jeg prøver bare
at forklare hvorfor jeg tidligere
har skrevet som jeg har.«

Hvis man sagtens kunne have
lavet de ændringer som nu fin-
des i forfatningstraktaten uden
at kalde det en egentlig forfat-

ning, hvorfor har politikerne 
så valgt at gøre tingene så van-
skelige for sig selv at projektet
måske ender med at blive for-
kastet?

»Det er jo ikke sikkert at det
sker. Hvis den går igennem, vil
de helt sikkert se tilbage og si-
ge at de har opnået et fantas-
tisk fremskridt for Europa. Der
er jo også den væsentlige og
måske ironiske pointe at det jo
ikke tidligere er lykkedes dem
at blive enige om de ændring-
er som Europa har så hårdt
brug for gennem den alminde-
lige traktat-ændringsprocedu-
re – først i Amsterdam så i Ni-
ce. 

Det der skulle til for at skabe
den nødvendige energi og det
nødvendige momentum, var
tilsyneladende ordet forfat-
ning. Men netop dette ser nu
så ud til at blive selve årsagen
til at den –  måske – bliver for-

kastet. Jeg tror faktisk at de
fleste vil være enige med mig i
at havde man udeladt det ord,
ville der sandsynligvis ikke ha-
ve været den store diskussion
om selve substansen i det do-
kument I nu skal stemme om.«

Nødvendig risiko
Hvorfor løb regeringslederne så
den risiko?

»Jeg tror at de var nødt til
det for at blive enige om doku-
mentet. Ved at kalde det en
forfatning, ved at nedsætte et
konvent, kunne de som nævnt
mobilisere den nødvendige
energi og de visioner som ude-
blev i Amsterdam og Nice.
Men det kan nu vise sig at bli-
ve skæbnesvangert.«

Hvilke lande er det så der lance-
rede ideen om den formalisere-
de forfatning? Vi ved at Tysk-
land har været i førertrøjen,
men et land som Storbritannien
har jo aldrig været begejstret for
tanken, og den er vel heller ikke
vanvittig populær i de nordiske
lande?

»Jeg tror faktisk heller ikke
at regeringslederne – til at
starte med – var helt klar over
hvad det var for energier de
havde sat i gang ved fx at ned-
sætte konventet. Da det først
gik op for dem at konventet så
ud til at blive en kæmpe suc-
ces, skyndte de sig jo at sende
deres top-ministre, Joscha Fis-
cher og de andre big shots.
Derefter blev det en quasi-re-
geringskonference. Men kon-
ventet blev en dynamo, netop
fordi det betragtede sig selv
som et rigtigt konvent. Giscard
D’Estaing kaldte det Europas
Philadelphia. Det lykkedes
ham faktisk at få deltagerne til
at forstå at de var en del af en
større historisk mission.« 

Hvad var det der drev dem?
»Historie og drama. Og en

forestilling om historisk frem-
skridt for Europa og for euro-

pæisk integration. Her er i øv-
rigt et andet paradox: På den
ene side udgør selve indholdet
i forfatningen som nævnt blot
den nødvendige tilpasning til
et Europa med 25 medlem-
mer. 

På den anden side har ordet
forfatning imidlertid enorm
symbolsk betydning. Det for-
hold at Europa er villig til for-
melt at kalde dets traktat en
forfatning, vil få enorm betyd-
ning i europæisk historie. For-
fatning bringer uundgåelige
statslige konnotationer frem.
Indtil videre har kun stater for-
fatninger. Så for mange men-
nesker er netop ordet vigtigere
end selve indholdet. Også for
dem der er imod forfatningen.  

Men blandt mange rege-
ringsledere og deltagere i kon-
ventet var der et ægte ønske
om at være med til at skrive
historie, selv om de også vid-
ste at det var en satsning, som
folket kunne vende ryggen til.
Nu må vi så se om satsningen
lykkedes.«

Demokratisk underskud
Handler forfatningen ikke også
om demokrati? Ved at give
Europaparlamentet mere magt
og introducere et charter for
grundlæggende rettigheder prø-
ver politikerne vel at gøre EU
mere spiseligt?

»Jo, Europaparlamentet har
fået mere magt og forfatning-
en gør også mange gode ting
for åbenhed, og for at borger-
ne kan komme til orde i mange
andre sammenhænge. Men
skal vi være helt ærlige overfor
os selv, så har EU et demokra-
tisk underskud, også efter for-
fatningen er vedtaget. 

Der findes mange forskellige
former for demokrati i Europa.
Franskmændene har en præsi-
dentiel model, der er en britisk
parlamentarisk model, og I
har jeres særlige sjove form i
Danmark. Alle demokratier i
EU’s nu 25 lande deler ét fæl-
les træk, nemlig at hvis man er
træt af dem der styrer, så kan
man smide dem ud ved næste
valg. Og hvis der er nok der
stemmer lige som en selv, kan
man være med til at ændre ret-
ning på den politik der føres. 

Går vi fra det nationale til

det europæiske niveau, så er
der også her masser af ‘gover-
nance’ der berører almindelige
mennesker. Europæisk politik
handler ikke kun om have-
trimning. Det handler om vo-
res eksterne handel, det hand-
ler om vores allesammens mil-
jø, det handler og forbruger-
rettigheder. Så det handler om
politik og om styring. Alligevel
er der ikke nogen mulighed for
at europæerne kan smide poli-
tikerne ud eller påvirke euro-
pæisk politik direkte.«

Det bliver da ellers – med forfat-
ningen – muligt for en million
europæere at sætte et forslag på
EUs dagsorden med hjælp fra
Kommissionen?

»Ja, det har du ret i. Og lad
mig sige dig en ting. Jeg har
nu i 25 år siddet i alle former
for rådgivningskomiteer for
EU-systemet, og jeg plejer at
sige at jeg måtte have verdens-
rekord i afviste forslag, men
ikke længere: Et af mine for-
slag er endelig blevet accepte-
ret, og det er netop det omtal-
te. Det var mig der i sin tid lan-
cerede ideen om at en million
EU-borgere skal kunne sætte
et forslag på regeringsledernes
dagsorden. Jeg glad for at det
er kommet med, men du ved
lige så godt som mig at det sta-
dig ikke giver borgerne mulig-
hed for at smide de folkevalgte
ud hvis de ønsker det.«

En europæisk offentlig-
hed
Er det ikke lidt naivt at forvente
at et politisk fællesskab med
mere end 400 millioner indbyg-
gere skal kunne fungere helt
som demokrati i nationalstater-
ne?

»Nej det synes jeg ikke, men
dit spørgsmål er interessant
fordi det rejser et problem som
ikke ofte rejses, nemlig spørgs-
målet om ‘størrelse’. 

Jeg har selv argumenteret i
én uendelighed for at for hver
ekstra borger man tilføjer et
politisk fællesskab, jo mindre
demokratisk bliver det reelt.
Så jeg har aldrig forestillet mig
at man uden videre kunne ko-
piere den kulturelle rigdom og
de demokratiske processer
som findes i vores nationalsta-

Et nej er ingen 
katastrofe
Ved at bruge ordet ‘forfatning’ har politikerne selv beredt vejen for 
et nej ved de nationale folkeafstemninger om EU’s forfatningstraktat, 
siger den amerikanske forfatningsekspert Joseph Weiler

»For første gang i 50 år har Europa haft 
en europæisk offentlig debat om identitet 
og holdninger.«

En legende
»Joseph Weiler er for længst en legende. Han er blevet kaldt prototypen på den globaliserede intellektuelle. En 'Global

Europæer' født i Sydafrika af en litauisk-jødisk far og en zimbabwisk mor med russiske forældre. Han er bosiddende på 

næsten 20. år i USA med kone og fem børn, men henslæber langt fra al sin tid på det amerikanske kontinent. Han er i dag

æresprofessor i København, Macao, Natolin, Brugge, Firenze, London, Harvard og Australien og går konsekvent med et ur

på hver arm for at være sikker på at vide hvad klokken er der hvor han ikke befinder sig.«

Portræt i Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2003.
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ter (og især i de små af dem)
på europæisk niveau. Men hvis
man kan have demokrati i In-
dien med over en milliard ind-
byggere, så kan man også kon-
struere et system i Europa
hvor man lader borgerne selv
smide de politikere på porten
som de er utilfredse med. 

Det andet aspekt er borger-
deltagelse i den republikanske
forstand, og der er jeg enig
med dig i at det vil være urea-
listisk på europæisk plan.«

Men du tror altså på at det er
muligt at skabe en eller anden
form for fælles europæisk of-
fentlighed?

»Ja, ikke i den danske for-
stand, men det er absolut mu-
ligt. Europa har mange ind-
byggere, men geografisk set er
det et lille landområde, og
teknologien er avanceret. For-
udsætningerne er i orden, så
der er ingen undskyldning
der.«

Hvad med sprogforskellene?
»En fælles europæisk offent-

lighed betyder ikke at folk skal
mødes på Grand Place i Brux-
elles og diskutere forslag fra

EU-Kommissionen. Men se på
debatten der udspillede sig i
Europa da Bush gik ind i Irak.
Skal man sige noget godt om
den invasion og om George
Bush, så var det vel at krigen
rent faktisk satte en transeur-
opæisk debat i gang. Den fore-
gik – og foregår stadig – i alle
europæiske lande på samme
tid. For første gang i 50 år har
Europa haft en europæisk of-
fentlig debat om identitet og
holdninger.«

Folkeafstemninger som
afledningsmanøvrer
Jeg ved at du er en stor fan af at
man lader folket tale, fx i EU-
folkeafstemninger, men har vi
ikke et problem når politikerne
bruger folkeafstemninger som
en måde at undgå ubehagelige
debatter på? Vi så her op til fol-
keafstemningen om EU- forfat-
ningen i Frankrig Chirac love at
franskmændene får en selvstæn-
dig afstemning om Tyrkiet. På
den måde fik man med et snup-
tag trukket det problem ud af
debatten. I Storbritannien love-
de Blair en folkeafstemning om
forfatningstraktaten for at und-
gå at EU blev et tema op til par-

lamentsvalget, og i Danmark
sker det igen og igen. Vi behøver
ikke at diskutere EU i den dagli-
ge politik eller ved folketings-
valg, for vi har jo EU-folkeaf-
stemningerne til det.

»Jeg går nu ikke ind for fol-
keafstemninger ved enhver
EU-traktatændring. Og faktisk
plejer der jo kun at være så-
danne i Danmark på grund af
jeres tradition for folkelig del-
tagelse, og i Irland på grund af
nogle spidsfindige forfatnings-
mæssige forhold. Men i denne
situation hvor vi står over for
et meget dramatisk skridt hvor
EU definerer sig selv som en
forfatningsmæssig orden, da
vil de fleste pro-europæere –
hvis det bliver et ja – komme
til at sætte pris på at det ikke
kun var politikerne der traf det
valg. Vi står over for et helt
specielt forfatningsmæssigt
øjeblik, og netop derfor er det
vigtigt at lade folket komme til
orde. 

I min bog ‘The Constitution
of Europe’ skriver jeg at det
vigtigste historiske øjeblik i EU
hidtil var da danskerne stemte
nej til Maasticht-traktaten.
Dette nej havde så stor lydhør-

hed i hele Europa at det med
ét omformede EU-projektet til
folkets projekt. I det forfat-
ningsmæssige øjeblik vi be-
finder os i nu, er det endnu
vigtigere. Men folkeafstem-
ninger skal ikke være en daglig
begivenhed.

Jeg går heller ikke ind for
skræmmekampagner. Man
kan være en udmærket euro-
pæer selv om man siger nej til
forfatningen. I Frankrig er der
rigtig mange der siger nej fordi
forfatningen ikke går langt
nok. Socialisterne i Frankrig er
ikke dårlige europæere selv
om de siger nej den 29. maj.«

Konsekvensen af et nej
Hvad sker der hvis forfatningen
bliver forkastet?

»Godt spørgsmål. Jeg støtter
varmt et ja, for det er en god
forfatning, men jeg er ikke til-
hænger af at man forsøger at
fremmane katastrofelignende
billeder hvis den falder. Euro-
pa har oplevet større kriser
end denne.

Alt afhænger naturligvis af
hvem der siger nej, og her tror
jeg at George Orwell havde
ret: Alle er lige, men nogen er

mere lige end andre. Hvis
Storbritannien, Danmark, Ir-
land og måske Holland siger
nej, så vil I blive bedt om at
stemme igen, og helst stemme
ja hvis I da ikke vil melde jer
helt ud. Jeg tror ikke at nogen
danskere vil forlange at hvis
man som det eneste land har
sagt nej tak, så skal de øvrige
24 også forkaste forfatningen
og starte forfra.  

Hvis Frankrig siger nej på
søndag, ser det imidlertid an-
derledes ud. Så må man tage
en dyb indånding og gå tilbage
til tegnebordet, indkalde kon-
ventet igen – hvad ved jeg – og
så efter et år eller to præsente-
re den europæiske befolkning
for et nyt dokument. Og det
kunne godt blive endnu mere
vidtgående end det der allere-
de foreligger. Det kunne også
blive en europæisk forfatning
hvor selve ordet forfatning var
taget ud.«

Marlene Wind er lektor, ph.d.
på Institut for Statskundskab,
KU.

GOD FORFATNING –
Joseph Weiler støtter varmt et 

ja til forfatningstraktaten, men

er ikke tilhænger af at man for-

søger at fremmane katastrofelig-

nende billeder i tilfælde af et

nej. »Europa har oplevet større

kriser end denne,« siger han.
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Blå bog
Joseph Weiler har været i Kø-

benhavn. Torsdag den 19. maj

modtog den efterhånden le-

gendariske professor sin gen-

udnævnelse som adjungeret

professor ved Institut for

Statskundskab ved Køben-

havns Universitet. 

Joseph Weiler som er mest

kendt for sit omfattende for-

fatterskab om EU’s forfat-

ningsudvikling, har ligeledes

en stor forskningsproduktion

inden for menneskerettig-

hedsområdet og Verdenshan-

delsorganisationen WTO.

Herudover har han skrevet

såvel romaner som noveller

og poesi og har nu i snart 20

år befundet sig i toppen af

den samfundsvidenskabelige

forskning i USA.  

Han hører efter sigende til

blandt de ti bedst betalte

amerikanske juraprofessorer

og er efter en længere år-

række som professor på Har-

vard Universitet leder af Glo-

bal Law School på New York

University.  

Joseph Weiler er kendt for sin

forskningsmæssige pluralisme

og er en af pionererne bag

den efterhånden velkendte

‘Law in context school’ som

forsøger at integrere bl.a. ju-

ra og statskundskab. 

Under besøget i København

deltog han dels i en større

konference arrangeret af In-

stitut for Statskundskab om

‘Constitutionalizing World

Politics’ og holdt en offentlig

forelæsning om EU’s forfat-

ningstraktat.

Kortsigtet politik
»Den amerikanske administration nød at stikke en kæp i hjulet på EU

ved at tale om det nye og det gamle Europa. Men også dette var kortsig-

tet og til stor skade for USA's langsigtede interesser. Den europæiske

foreningsproces er og bliver uomgængelig«.

Joseph Weiler, kommentar i New York Times om USA's invasion af Irak.
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forplantede sig gennem et rumudfyldende me-
dium, en æter. Det havde imidlertid vist sig
umuligt at fastslå Jordens bevægelse i forhold
til denne æter, og det syntes heller ikke at være
tilfældet at lyset fra en lyskilde der fra et speci-
fikt sted i rummet bevæger sig bort fra Jorden,
når frem til Jorden senere end lyset fra en lys-
kilde der fra samme sted bevæger sig mod Jor-
den. 

På denne baggrund postulerede Einstein i
den ene artikel at lyset består af fotoner eller
lyskvanter, og i den anden at lysets hastighed er
konstant uanset lyskildens bevægelse i forhold
til et fast referencepunkt. Det er en logisk kon-
sekvens af den sidste antagelse at der ikke som i
den newtonske fysik findes absolutte tids- og
rumpositioner hvilket også indebærer at tanken
om at genstande skulle have fx en absolut eller
sand længde må opgives.

Begge postulater vakte både opsigt og diskus-
sion blandt fysikere verden over; men i Dan-
mark udløstes den første og eneste kritiske dis-
kussion af den specielle relativitetsteori af en
københavnsk filosofiprofessor.

Einsteins modtagelse på KU
På grund af et stigende studenteroptag havde
der siden 1880’erne været ansat tre filosofipro-
fessorer ved Københavns Universitet til at vare-
tage det propædeutiske kursus i filosofi som
førte frem til filosofikum, den prøve som alle
studerende indtil 1971 skulle bestå. 

Omkring århundredeskiftet var de tre profes-
sorater besat af tre nogenlunde jævnaldrende
mænd. Den internationalt anerkendte Harald
Høffding – der på mange måde havde rollen
som nationens gamle, kloge mand – Kristian
Kroman og Claudius Wilkens. Wilkens skrev
Danmarks første lærebog i sociologi og havde
udgivet et par systematiske æstetiske afhand-
linger der endnu er værd at læse. 

Kromans speciale var hvad man i dag vil kal-
de videnskabsfilosofi. Hans hovedværk var Vor
Naturerkendelse fra 1883 hvori han blandt an-
det havde afvist de ikke-euklidiske geometrier
som indholdsløse fantasifostre. Han havde stort
set mistet interessen for filosofi omkring århun-
dredeskiftet og havde siden især beskæftiget sig
med matematiske og naturvidenskabelige stu-
dier. En logaritmetabel hører til blandt hans
værker – et lidt usædvanligt arbejde for en filo-
sofiprofessor. Men Kroman var heller ikke helt
almindelig.

Høffdings speciale var filosofien som helhed.
Han var velorienteret inden for næsten alle vi-
denskabens områder og omgikkes de fleste af
de videnskabsmænd der var knyttet til Universi-
tetet i denne glansperiode. Både Kroman og

Af Carl Henrik Koch

Nature, and Nature’s laws lay hid in night: 
God said, Let Newton be! and all was light.
Alexander Pope (1688-1744). 

It did not last: 
the Devil howling ‘Ho! let Einstein be!’ 
restored the status quo.
J.C. Squire (1884-1958). 

Hvor Newton gjorde den fysiske verden
forståelig, blev den med Einstein ubegri-
belig! En sådan holdning findes hos

mange humanister, måske ikke længere så me-
get i forhold til de einsteinske teorier der efter-
hånden er blevet en del af vores verdensforstå-
else som i forhold til nyere udviklinger inden
for naturvidenskaben. 

Men adskillige naturvidenskaber, herunder
fx geologien, nærmer sig i videnskabsopfattelse
de humanistiske videnskaber. I en sådan situa-
tion kan det måske være interessant at betragte
hvorledes man i Danmark fra humanistisk side
modtog den specielle relativitetsteori.

Einsteins relativitetsteorier
I 1905 fik en 26-årig ukendt og begavet funktio-
nær ved navn Albert Einstein der var ansat på et
patentkontor i Bern, trykt tre artikler i Annalen
der Physik, et af tidens førende fysiske tidsskrif-
ter. 

To af dem blev grundstene for de to fysiske
teorier der mere end noget andet kom til at
præge det 20. århundredes naturvidenskab,
nemlig kvantefysikken og den specielle relativi-
tetsteori. 

Senere opstillede den nu inden for fysikernes
kreds kendte fysiker Albert Einstein den almene
relativitetsteori. Hvor den specielle byggede på
andre fysikeres arbejde, var den almene fuldt
ud hans eget værk. 

Efter at det i 1919 var lykkedes for den engel-
ske fysiker Arthur S. Eddington og hans medar-
bejdere at vise at en af de konsekvenser som
Einstein havde udledt af sin almene relativitets-
teori, nemlig at lysstråler afbøjes i kraftfelter
kunne underbygges empirisk, gjorde teorien
ham verdenskendt.

Begge de to epokegørende artikler var forslag
til løsning af de problemer vedrørende lysets
karakter som plagede fysikken i slutningen af
det 19.  århundrede hvor der var opnået resul-
tater der syntes at være i strid med den newton-
ske mekanik. 

Der var efter midten af århundredet almen
enighed om at lyset udbredte sig i bølger som

VIDENSKABET
NATURVIDENSKAB

Einstein og 
Det er i år hundrede år siden at Einstein 
formulerede grundprincipperne for den 

specielle relativitetsteori. En humanist var
den første der i Danmark diskuterede teorien

»Megen aktuel forskningspolitik synes dog i 

ud på at isolere naturvidenskabelig og tekn

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

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

Bidrag til Videnskabet har form af en kronik og fylder maks. 12.000 enheder med 

mellemrum. Manuskript sendes til uni-avis@adm.ku.dk.

Høffding ytrede sig om relativitetsteorien, Kro-
man mest markant. Han afviste den. Einsteins
teori gav plads for selvmodsigelser, og sådanne
kan ikke tåles inden for videnskaben.

Kromans kritik af Einstein
En egentlig introduktion til den specielle relati-
vitetsteori forelå først i Danmark i 1911-12 da
den unge fysiker H.M. Hansen publicerede et
foredrag om relativitetsprincippet i Fysisk Tids-
skrift. 

Dette var anledningen til at Kroman tog sa-
gen op. Hans indlæg viser at han fuldt ud be-
herskede den trods alt ret enkle matematik som
den specielle relativitetsteori betjener sig af.

Hvis to personer A og B bevæger sig med
jævn bevægelse i rette baner, vil A opleve at B
bevæger sig mens han selv er i hvile hvorimod 
B vil opleve at han selv er i hvile, men at A be-
væger sig. Hvis de er startet samme sted og hver
har en målestok som de har kunnet konstatere
er af samme længde, så vil A når B opleves at
bevæge sig, ifølge den specielle relativitetsteori
og under forudsætningen af lyshastighedens
konstans, finde B’s målestok kortere end den
han selv har, og B vil omvendt finde at A’s må-
lestok er kortere end hans egen.

Deres observationer er altså i modstrid med
hinanden. ‘Her er  altsaa’, indvendte Kroman,
‘to Sandheder. A har Ret; thi han har ingen Ac-
celeration [fordi han bevæger sig jævnt]. Og B
har ogsaa Ret; thi han har heller ingen Accele-
ration. Men dette gaar aabenbart ikke an. Der
er i Logikken en Grundsætning, der siger: A er
ikke Ikke-A; Modsigelser (i Tingenes Verden)
findes ikke, og Modsigelser (i Tankens Verden)
taales ikke. Sandheden er ikke dobbelt. Sand-
heden er kun én. Denne Sætning trænger ikke
til Forsvar. Enhver Videnskab er bygget over
den. Einstein’s Teori staar derimod i Strid med
den. Derfor maa den forkastes.’ 

Tilsvarende indvendinger kendes fra samti-
dens internationale diskussion om den specielle
relativitetsteori. Debatten i Danmark blev ikke
langvarig. Året efter at Kroman havde angrebet
teorien, svarede H.M. Hansen igen. Et par yder-
ligere indlæg kom til, og Kroman afsluttede de-
batten uden at tilføre den noget nyt. Fra om-
kring 1920 – det år da Einstein var på besøg i
Danmark, og et år efter at den almene relativi-
tetsteori var blevet empirisk underbygget – sy-
nes danske fysikere at have accepteret hans teo-
rier.

Brandes og relativitetsteorierne
Under sit besøg i København holdt Einstein et
foredrag om sine relativitetsteorier. Blandt til-
hørerne og deltagerne ved en efterfølgende fro-

kost var den 78-årige berømte danske kultur-
formidler Georg Brandes. 

I en dobbeltkronik i Politiken i 1925 beskrev
Brandes ikke alene sit indtryk af Einsteins per-
sonlighed – ‘Han mangler ikke Skelmeri’ skrev
Brandes – men gav også en hæderlig beskri-
velse af de einsteinske teorier. Nu var Brandes
langt fra sagkyndig på området hvilket han og-
så straks indrømmede, men han havde – hvilket
han også oplyste sine læsere om – brugt nogle
populære artikler om emnet som kilde, heri-
blandt nogle uddrag af Bertrand Russells The
ABC of Relativity fra 1925 som var fremkommet
i et amerikansk tidsskrift. Sin vane tro havde
Brandes udnyttet sine kilder fuldt ud – som han
selv sagde i en anden anledning: ‘Jeg modtager
ikke åbenbaringer!’

Høffdings forsvar for Einstein
Samme år som Einstein var i København,
tilbageviste den 77-årige Harald Høffding i en
lille bog med titlen Relation som Kategori sin
kollegas angreb på den specielle relativitetsteo-
ri.

Han pegede her på at det gælder for både A
og for B at de ud fra hver deres synspunkt kan
gennemføre en konsistent fysisk beskrivelse af
deres erfaringsverden, og at en fysiker – hvis
Einstein har ret – kan forklare at de kommer til
hver deres resultat. 

5 år efter tog Høffding netop denne pointe op
igen i Erkendelsesteori og Livsopfattelse uden
egentlig at problematisere den. Han bemærke-
de blot at i så fald synes fysikeren at være hævet
over de vilkår der karakteriserer normale iagt-
tagelsessituationer.

Historien om Einstein-receptionen inden for
dansk humaniora kan passende afsluttes med
at nævne den unge og nyudnævnte filosofipro-
fessor Jørgen Jørgensens revolutionerende læ-
rebog til filosofikum fra 1926-27. 

Jørgensen gav her en fyldig introduktion til
samtlige grundvidenskaber strækkende sig fra
matematik og logik over fysik, kemi, biologi og
psykologi til sociologi og kulturvidenskaberne.
Heri gav Jørgensen blandt andet en grundig
indførelse i begge relativitetsteorier baseret på
studiet af originallitteraturen. 

Der er ingen tvivl om at Jørgensens bog var
det ideelle undervisningsmateriale på et kursus
hvis opgave var at give unge studerende en in-
troduktion til de videnskabelige studier. Skønt
encyklopædisk i sit sigte var der en tilgrundlig-
gende systematik der fik værket til at fremstå
som en enhed.  Desværre var det nok for svært,
og Jørgensen fulgte senere nødtvungent sine
kolleger og gjorde psykologi til filosofikum-
undervisningens hovedanliggende hvilket var

den direkte vej til institutionens afskaffelse i
1971.

Kontakt mellem naturvidenskab 
og humaniora
Man må imponeres over den vitalitet og ufor-
færdede selvtillid hvormed de tre humanistiske
‘gamlinge’ Kroman, Høffding og Brandes be-
skæftigede sig med de naturvidenskabelige teo-
rier der indebar et brud med et videnskabeligt
paradigme som havde været næsten eneråden-
de frem til omkring 1900. 

Den ene af dem, Høffding, fortsatte igennem
1920’erne at følge naturvidenskabernes udvik-
ling. Han der havde kendt Niels Bohr som barn
og ung, diskuterede i 1920’erne den ny kvante-
mekanik og det bohrske komplementaritets-
princip med ophavsmanden, og forsøgte så sent
som i 1930 – 87 år gammel – i Bemærkninger
om Erkendelsesteoriens nuværende Stilling at
indpasse de bohrske synspunkter i sin filosofi.

Man taler tit om de to kulturer – den naturvi-
denskabelige og den humanistiske – og om den
næsten uoverstigelige kløft imellem dem. På
hver deres måde forsøgte Kroman, Brandes og
Høffding at bygge bro mellem dem. Der har
igennem den sidste snes år været talt meget om
at de videnskabelige elfenbenstårne skal om-
styrtes, selv om det ikke altid har været lige let
at finde dem i det videnskabelige landskab. 

Megen aktuel forskningspolitik synes dog i
disse år at gå ud på at isolere naturvidenskabe-
lig og teknisk forskning fra humanistisk og sam-
fundsvidenskabelig forskning, at bygge et elfen-
benstårn for det ene og henvise det andet til –
ja, til hvad? 

Det kunne måske være lærerigt at bemærke
at i begyndelsen af det 20. århundrede hvor så-
vel dansk humanistisk forskning som dansk na-
turvidenskabelig forskning oplevede en vold-
som opblomstring, var der en frugtbar kontakt
mellem humaniora og naturvidenskab – ikke
blot i forbindelse med det emne der her er
nævnt, men også på en lang række andre områ-
der.

Carl Henrik Koch er filosofi- og
idéhistoriker og docent ved 
Institut for medier, erkendelse
og formidling. Han har senest
udgivet tre bind om dansk filo-
sofi fra ca. 1700 til 1950.

disse år at gå 

isk forskning fra 

kning«

dansk humaniora
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Danmarks Forskningspolitiske Råd der rådgiver
regeringen og Folketinget i spørgsmål om
dansk forskning, har netop indkaldt bud på

‘kernefelter i dansk forskning’ fra alle universiteter og
andre forskningsinstitutioner. Hver institution kan
indmelde et kernefelt for hver 50 VIP-ansatte. Som
landets største forskningsinstitution kan Københavns
Universitet dermed indmelde ca. 44 kernefelter. Dan-
marks Forskningspolitiske Råd ønsker igennem den-
ne kortlægning at kvalificere det grundlag hvorpå de
forskningspolitiske beslutninger og fordeling af
forskningsbevillinger bliver taget. Rådet har naturlig-
vis et skarpt blik for at der nemt kan gå proces og de-
bat i sagen. Det kan hurtigt blive til en diskussion om
man overhovedet - og i givet fald hvordan - kan opgø-
re noget sådant frem for at gøre det. Derfor påpeger
rådet også at det i første omgang primært sigter på at
udvikle en metode til at kortlægge ‘særligt løfterige
forskningsområder’ som rådet så betegner som kerne-
felter. 

I Politiken søndag den 22. maj var der en større arti-
kel om hvordan man kan måle og vurdere forsknin-

gens kvalitet. Metoden var den bibliometriske meto-
de, baseret på optællinger af artikler og hyppigheden
af hvor ofte disse citeres. Talgrundlaget fra den om-
talte metode viser at Danmark ligger flot. Som altid
når det handler om at måle noget, kan denne sag di-
skuteres. Er metoden den rigtige? Og hvad siger det
egentlig om indholdet og kvaliteten at man citeres af
andre forskere? Men selve det at en sådan artikel pry-
der forsiden af en sektion i avisen siger noget om hvor
vigtig forskningen er blevet. Ikke kun for os på uni-
versiteterne. Der investeres verden over i forskning.
Det er ikke alene af ren videbegærlighed, men fordi
forskning og viden er blevet en af de stærkeste dyna-
moer for økonomisk udvikling og for samfundsudvik-
lingen i det hele taget. 

Forskningen er derfor med stor tydelighed rykket
ind på den politiske dagsorden. Det er der flere

tegn på, også herhjemme. En Højteknologifond er på
vej. Og statsministeren har – blandt andet med inspi-
ration fra Finland – sat sig i spidsen for et Globalise-
ringsråd der det kommende år skal kulegrave globali-
seringens udfordringer og se på Danmarks mulighe-
der. Der er ingen tvivl om at forskningen også her vil

blive en af de vigtigste omdrejningspunkter. Men og-
så noget der vil blive sat spørgsmålstegn ved. Set i 
det perspektiv er spørgsmålet naturligvis hvordan vi
bedst kan gøre os gældende. Hvor ligger dansk forsk-
nings styrker, hvor skal der fokuseres, og hvor gode er
vi? Det er overfor sådanne spørgsmål at måling af
forskningens kvalitet og betydning er relevant. Fri
forskning og prioritering er to ord der ikke er hinan-
dens modsætninger. Uanset at vi på Københavns 
Universitet er størst blandt de danske forskningsinsti-
tutioner og derfor kan udpege en lang række forsk-
ningsmæssige kernefelter, er det i sidste ende et spørgs-
mål om netop at udpege og vælge hvor vi er og vil gø-
re os gældende. 

Rådet angiver i sit materiale en række indikatorer
der kan anvendes til at indfange og beskrive ker-

nefelterne som fx antal videnskabelige artikler, cita-
tioner samt erhvervs- og samfundsmæssig betydning.
Det ønsker at beskrivelsen af og begrundelsen for de
udvalgte kernefelter relateres til alle disse indikato-
rer. Et af de grundlæggende problemer med måling af
forskningskvalitet er at målingerne er bagudrettede.
Der måles på en verden af i går – som ikke nødvendig-
vis siger noget om hvad der er brug for i morgen. Rå-
det forsøger at tackle dette problem ved at skelne
imellem nuværende og spirende kernefelter, og de be-
der om at hele 30-50 procent af de indmeldte kerne-
felter skal kunne karakteriseres som spirende. 

Vi mener at der er behov for at hele universitetet
nu spiller med. Sagen handler fra vores side ikke

om på forhånd at udelukke nogen for at fremhæve an-
dre. Men den handler om både for os selv og overfor
omverdenen at få metoder til at tegne et overskueligt
billede af os selv. Kvalitetsmåling er i øvrigt et cen-
tralt emne i vores udviklingskontrakt. Rådets indkal-
delse er kun første skridt. Det er planen at en lignen-
de proces fremover skal gennemføres med to-tre års
mellemrum. Vi må indstille os på at der bliver stadig
flere af sådanne evalueringer, vurderinger og måling-
er. Og de er en forudsætning for at forskningen kan
gøre sig håb om at kunne tiltrække sig både opmærk-
somhed og betydelige bevillinger.

Læs mere på www.videnskabsministeriet.dk/
cgi-bin/doc-show.cgi?doc_id=242510&doc_type=29.

Af rektor Linda Nielsen og 

prorektor Jørgen Olsen

Universitetets 
ny selvangivelse

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.



Un i v e r s i t e t s av i s e n  8  . 2 0 0 5 11

DEBAT

Ti spørgsmål – og svar
Derfor: Her er nogle spørgs-
mål, som kan stilles i anled-
ning af den aktuelle uddeling
af prisen – og nogle meget for-
søgsvise svar: 

1. »Ordener hænger man på
idioter« (som Heiberg sagde),
men hvad hænger man cita-
tionspriser på – forskere?  
Svar: Nej, klovne!

2. Kan al forskning vurderes ef-
ter samme målestok?  
Svar: Ja, men vurderingen
bliver derefter: éndimensio-
nel. 

3. Siger citationer noget om
forskningskvalitet? 
Svar: Det er som at måle
kløgtighed på popularitet,
eller dygtighed på kendt-
hed. Man kan jo enten være
berømt eller berygtet. Man
kan citeres for sine fejl, mis-
visende ideer – brøleren,
der blev en klassiker. 

4. Hvordan har du gjort dig for-
tjent til denne hæder? 
Svar: Et ordentligt svar blæ-
ser i databasernes cita-
tionsindeks (og metoden
hos de analytikere der har
udvalgt materialet og for-
met resultatet), men tal si-
ger i sig selv intet om ind-
hold. 

5. Er det ikke vigtigt at se hvor
Danmark er bedst og hvem de
bedste er? 
Svar: Det gøres ikke ved at
glemme mangfoldigheden
som i sig selv er en styrke.
Glem ikke at spørge: Hvilke
formål ligger bag sammen-
ligning og rangordning? 

6. Giver udvælgelsen af 26 for-
skere fra forskellige felter ik-
ke et pænt billede af de
mange forskellige slags
forskning vi har i Danmark?
Svar: Opdelingen virker til-
fældig og parodisk grov
imod mange områder, især
humaniora og samfundsvi-
denskab. Se på sprogviden-
skab, litteraturvidenskab,
historie, psykologi, medi-
eforskning, osv. – er det
bare ét fedt? Kun en klovn
kan foregive at repræsente-
re det hele. 

7. Skal Danmark ikke værne om
sin elite i såvel forskning som
idræt? 
Svar: Jo, men forskning er
ikke sport, elite er et ret ide-
ologisk ladet begreb, og ‘eli-
te’ i forskning må bedøm-
mes forskelligt fra felt til
felt. Man dyrker videnskab
for at forstå verden dybere.
Sport er en dårlig metafor
for videnskab – indsigtsgi-
vende videnskab kræver tid. 

8. Er det ikke vigtigt at glæde sig
over at dansk forskning er så
god?  
Svar: Så skulle vi fejre dens
indhold, ikke gøre dens
kvantitet til en fetish. 

9. Hvilken rolle har de huma-
nistiske fag i dansk
forskningspolitik? 
Svar: Det er næsten som om
den rolle humaniora tildeles
i det samlede billede af
forskningen, bliver klov-
nens, narrens – noget man
ikke tager seriøst. Men tænk
over det: Klovnens funktion
er dybt seriøs: At vende
vrangen ud på tilvante fore-
stillinger og vedtagne dog-
mer. 

Af Claus Emmeche

Da jeg i slutningen af
april 2005 fik et brev fra
firmaet Thomson Scien-

tific med den noget overras-
kende meddelelse om at jeg
ville modtage en pris som »one
of Denmark’s most-cited au-
thors for your publications in
arts & humanities«, fremgik
det ikke hvor mange andre
indenfor dette felt der også var
udvalgt, men jeg antog selvføl-
gelig, i forestillingen om en art
repræsentativ udvælgelse, at
det måtte være rigtig mange
siden der nu også var plads til
en så perifær repræsentant
som undertegnede. 

Større var min til vantro
grænsende overraskelse da jeg
dagen før prisuddelingen af en
journalist fra Universitetsavi-
sen fik at vide at der blot var
én modtager på dette felt, og
endnu én inden for ‘social sci-
ence’ (undtaget sociologi, ar-
kæologi og antropologi, felter
hvorfra ingen overhovedet var
udvalgt). 

Jeg skal tilføje at mit
forskningsfelt er videnskabste-
ori (der i en vis forstand er en
humanistisk disciplin) med
særlig henblik på naturviden-
skab. Jeg har blandt andet ar-
bejdet – og samarbejdet med
mange andre – om at anvende
semiotik (læren om tegn, no-
get som igen opfattes som en
‘ren’ humanistisk disciplin) på
studiet af levende systemer,
den såkaldte biosemiotik. 

Så hvem citerer én for hvad,
hvornår og hvorfor? En vis
tvivl, og fornemmelsen af til-
fældighed og uigennemskue-
lighed meldte sig snart. 

10. Sæt nu at ranglisten er fejl-
agtig – og senere bliver
tilbagevist. Hvordan ville du
så have det med at have
modtaget en pris? 
Svar: Som en klovn. Så
hvorfor ikke tage rollen på
forskud? 

KOMMENTAR

Ti tanker om forskning, 
rangordning, kvalitet 
og klovneri 
Man bør altid være taknemmelig for at ens arbejde bliver påskønnet. 
Men skal man også være taknemmelig for at blive citeret - og endda
få en pris for det?

HAT OG BRILLER – »Klovnens funktion er

dybt seriøs: At vende vrangen ud på tilvante fore-

stillinger og vedtagne dogmer«, skriver lektor ved

Niels Bohr Institutet Claus Emmeche der her mod-

tager prisen som årets mest citerede forsker inden-

for kunst og humaniora.
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Thomsons skål
»Vi anerkender jeres engagement. Vi fejrer jeres præstation. Vi stræber efter at fort-

sætte med at hjælpe jer med at forfølge og skabe forskningsgennembrud.«

Fra Thomsons pjece ‘2005. A Year of Celebration’.
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Kontakt: E-mail: 

bisleth@tiscali.dk.

Valby

Period: From 15/6 to app. 

15/9-05.

Size: Apartment, 3 rooms, 

80 sqm., kitchen, toilet and

bathroom.

Equipment: Fully furnished, bal-

cony, courtyard, dishwasher

and washing machine.

Rent: 7.000 kr. per month incl.

heating, electricity, cable tv

and adsl.

Deposit: 7.000 kr.

Contact: E-mail: sahc@dpu.dk.

Christianshavn

Periode: Fra 1/8-05 og 1 år frem.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 

77 kvm.

Udstyr: Evt. møbleret. Bad, 2 al-

taner, elevator, vaskekælder.

Husleje: 11.000 kr. pr. md. inkl.

forbrug. 

Depositum: 33.000 kr.

Kontakt: Tlf. 4016 5676.

Nørrebro

Period: From July 2005 to Jan. or

Feb. 2006.

Size: Apartment, 2 rooms, 

50 sqm., bathroom with 

shower.

Equipment: Fully furnished, free

access to washing machine

and garden.

Tenant: Non-smoker.

Rent: 5.000 kr. per month incl. 

a conto heating, electricity

and water.

Deposit: 10.000 kr.

Contact: Mette Hansen, e-mail:

metmet90@hotmail.com or

tel. 2625 3614.

Vesterbro

Periode: Fra 1/7-05 og 1 år frem.

Størrelse: Lejlighed, 31⁄2 vær med

køkken og bad.

Lejere: Gæsteforsker.

Husleje: 9.000 kr. pr. md. inkl.

varme.

Kontakt: E-mail: 

ibentranaes6@msn.com.

Østerbro

Periode: Fra 1/6 til 31/8-05.

Størrelse: Værelser på Hage-

manns kollegium, 16-20 kvm. 

Husleje: 3.850 kr. for 3 mdr. inkl.

mad og internet.

Kontakt: Tel. 3029 0124 el. 

e-mail: balderb@yahoo.com.

Se www.gahk.dk.

Frederiksberg

Peride: Fra 1/6 til 31/8-05. 

Størrelse: 2 værelser med altan. 

Udstyr: Fuldt møbleret. tlf., adsl,

tv og vaskemaskine. Køkken

og bad deles med stud. F.

Husleje: 4.000 kr. pr. md. inkl.

forbrug. 

Depositum: 2.000 kr.

Kontakt: Tlf. 3324 2507 el. 

e-mail:

malene.friis@get2net.dk.

STILLINGER

VIP-stillinger

Samfundsvidenskab

Undervisningsassistenter
Sted: Institut for Antropologi. 

Indhold: 1) Undervisning på 

1. semesters introduktionskur-

sus (uge 36-39) evt. i kombi-

nation med et af flg. kurser:

Tema-regional kursus A med

fokus på Afrika (uge 40-44) 

Tema-regional kursus B med

fokus på Indien (uge 45-49).  

Undervisningen omfatter

holdundervisning (6 timer/

uge),  deltagelse i fællestimer

(2 timer/uge) samt vejledning

og opgaveretning. 2) Under-

visning på 3. semester i kurset

Udvikling og i kurset Kom-

pleksitet (uge 37-48) Hvert

kursus er berammet til 150 ti-

mer. 

Kvalifikationer: Kandidateksa-

men el. tilsvarende niveau

samt dokumenterede kvalifi-

kationer inden for det op-

slåede område og undervis-

ningserfaring. 

Ansøgning: Vedlæg cv og eksa-

mensbevis. Oplys om evt.

hovedstilling.

Sendes til: Studielederen, Insti-

tut for Antropologi, Frederiks-

holms Kanal 4, 1220 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 13/6-05, 

kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Studie-

leder Tine Tjørnhøj-Thomsen,

tlf. 3532 4482.

Sundhedsvidenskab

Professorat MSO i Gravita-
tions- og Rumfysiologi
Sted: Medicinsk Fysiologisk Insti-

tut.

Indhold: 5-årigt professorat med

særlige opgaver. Arbejdsop-

gaverne omfatter undervis-

ning samt forskning og publi-

cering/videnskabelig formid-

ling inden for gravitations- og

rumfysiologi. Forskningsle-

delse, undervisningsadmini-

stration og andre ledelsesop-

gaver.

Ansøgningsfrist: 11/8-05, 

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 7053. 

Yderligere oplysninger: Institut-

leder, lektor, dr.med. Jørgen

Warberg, tlf. 3532 7521.

Professorat MSO i 
Human Muskelfysiologi og
-metabolisme
Sted: Medicinsk Fysiologisk Insti-

tut.

Indhold: 5-årig stilling som pro-

fessor med særlige opgaver i

relation til civilingeniørud-

dannelsen i medicin og tekno-

logi. Arbejdsopgaverne om-

fatter undervisning samt

forskning og publicering/vi-

Amager

Period: From 1/7-05 to 30/6-06.

Size: Apartment, 2 rooms, 

50 sqm. 

Equipment: Unfurnished. 

Kitchen, bathroom, washing

machine and cable TV. Access

to courtyard and parking.

Rent: 6.500 kr. per month incl.

water and heating. Excl. elec-

tricity.

Deposit: 19.500 kr. 

Contact: E-mail: charlottefranc-

kjensen@hotmail.com or tel.

2650 3126.

Virum

Periode: Fra 1/6 til 1/9, evt. til

15/9-05.

Størrelse: 3 vær. og 1 kammer.

Udstyr: Møbleret.

Lejere: Enlig el. par uden børn,

ikkerygere.

Husleje: 6.000 kr. pr. md. inkl.

forbrug.

Depositum: 6.000 kr.

Kontakt: Tlf. 4013 1439.

Indre Vesterbro

Periode: Fra  1/7-05 til min. 

1/10-05.

Størrelse: Værelse, 10 kvm., 

adgang til bad, spisekøkken,

vaskekælder og gård.

Lejer: 1 pers., ikkeryger.

Husleje: 2.000 kr. pr. md. inkl. el,

varme og vask.

Depositum: 4.000 kr.

Kontakt: E-mail: 

stinekjaer@hotmail.com.

København K

Periode: Pr. 1/7-05 el. tidligere.

Størrelse: Værelse, 29 kvm. i bo-

fællesskab med 4 pers. Fælles

køkken og spiseafdeling og

stue. 

Husleje: 4.300 kr. pr. md. inkl. el

og varme. Fællesudgifter til

internet og avis. 

Kontakt: Maria Gadegaard, 

tlf. 2381 1734 el. e-mail: 

gadegaard74@hotmail.com.

Kollegier

Kvinderegensens 
Universitetskollegie
Målgruppe: Kvindelige og

mandlige studerende ved KU.

Kollegiet har kønskvotering

med separat venteliste for

mænd hhv. kvinder.

Kollegiet: Ligger på Amager

Boulevard nær Christians-

havn. Kollegiet huser 58 be-

boere fordelt på 7 køkkener.

Beboerne har fælles bad og

toilet. Se mere på www.qr.dk.

Ansøgning: Ansøgningsskema

hentes på hjemmesiden.

Sendes til: Kvinderegensens

Selvstyre, Amager Boulevard

101, 2300 Kbh. S. Vedlæg kopi

af studiekort og dokumenta-

tion for studieaktivitet.

Christianshavn

Periode: Fra 15/06-05 og ca. 

6 mdr. frem.

Størrelse: Lejlighed, 4 vær., 

112 kvm. med gårdhave.

Udstyr: Møbleret, op- og vaske-

maskine og internet.

Husleje: 10.000 kr. pr. md. inkl.

forbrug.

Depositum: 20.000 kr

Kontakt: Anna Jette Eriksen, 

tlf. 3257 2773 el. e-mail:

annajette@yahoo.dk.

Østerbro

Period: From 1/7-05 to 31/6-07.

Size: Apartment, 80 sqm., 

2 rooms, bathroom with 

shower, kitchen and elevator.

Equipment: Fully furnished, bal-

cony, washing machine, cable

TV and internet.

Tenant: Guest researcher, non-

smoker, no pets. 

Rent: 5.800 kr. per. month incl.

internet and washing.

Deposit: 11.600 kr.

Contact: E-mail:

doritheering@yahoo.dk or tel.

3028 0873.

Charlottenlund

Periode: Snarest, min. 1 år,

maks. 2 år.

Størrelse: Villalejlighed, 3 vær.,

køkken, toilet og altan.

Lejer: 1 pers., ingen husdyr.

Husleje: 4.500 kr. pr. md. ekskl.

forbrug.

Depositum: 27.000 kr.

Kontakt: E-mail: 

bonglit@tiscali.dk.

Islands Brygge

Period: From July or August

2005 and unlimited.

Size: A room, 20 sqm.

Equipment: (Un)furnished, 

access to kitchen with sitting

area and bathroom/toilet,

washing machine, dryer, inter-

net and cable TV. 

Tenant: F, non-smoker.

Rent: 4.000 kr. per month incl.

all.

Deposit: 8.000 kr.

Contact: E-mail: 

thomsentrine@hotmail.com

or tel. 27213 1112.

Frederiksberg

Periode: Fra 15/7 el. 1/8-05 til

15/6-06.

Størrelse: Lejlighed, 4 vær., 

105 kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret.

Husleje: 9.000 kr. pr. md. ekskl.

forbrug.

Kontakt: Christina S. Larsen, 

tlf. 2448 7925 el. e-mail:

christina_schak@mail.dk.

Brønshøj

Periode: Fra 1/11-05 til 1/2-06.

Størrelse: Villa, 4 vær., 100 kvm.,

køkken og bad. 

Udstyr: Fuldt møbleret, op- og

vaskemaskine.

Husleje: 6.000 kr. pr. md. ekskl.

el og varme.

Bolig udlejes

Enghave plads

Periode: Fra 1/7-05 til 1/1-06.

Størrelse: Lejlighed, 47 kvm., 

2 vær. 

Udstyr: Bad, vaskemaskine, fri

internetadgang

Lejer: Ikkeryger

Husleje: 4.500 kr. pr. md. inkl.

alt.

Kontakt: E-mail: 

kolmos_1@hotmail.com.

Christianshavn

Periode: Fra 1/7 og maks. 2 år

frem.

Størrelse: Lejlighed, 4 vær., 

90 kvm.

Udstyr: Delvist møbleret, 2 alta-

ner og adsl.

Husleje: 14.000 kr. pr. md. inkl.

alt.

Depositum: 35.000 kr.

Kontakt: E-mail: jvh@vang-han-

sen.dk el. tlf. 2020 6660.

København K

Periode: Fra 4/7 til 1/10-05.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 

70 kvm.

Udstyr: Moderniseret med køk-

ken og bad/toilet, hurtig

bredbånd og adgang til stor,

grøn gård. Vask i kælderen.

Udstyr: Fremlejes fuldt møble-

ret.

Husleje: 4.100 kr. pr. md. inkl.

alt. 

Depositum: 4.100 kr. 

Kontakt: E-mail: larsl@dbmail.dk 

Vanløse

Periode: Fra 1/9-05 til 30/1-06.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

60 kvm.

Udstyr: Møbleret, køkken, bad,

have og adgang til gård.

Husleje: 4.000 kr. pr. md. inkl. el,

vand, varme og licens.

Depositum: 8.000 kr.

Kontakt: E-mail: maria_kors-

gaard@hotmail.com el. tlf.

60136616.

Østerbro 

Periode: Fra aug. 2005 til maks.

juni 2007. 

Størrelse: Lejlighed, 51 kvm., 

2 vær. med køkken, bad og

gårdmiljø. 

Udstyr: Gerne møbleret.

Husleje: 4.500-5.500 kr. pr. md.

Kontakt: E-mail:

ktl.plo@dadl.dk. 

København

Periode: Fra 1/8-05 til 1/9-06,

evt. før.

Størrelse: Lejlighed, 1 vær.

Udstyr: Møbleret/umøbleret, 

altan, eget køkken og bad,

fælles vaskeri

Lejer: Ikkeryger.

Husleje: 4.500 kr. pr. md. inkl.

varme, el, vand.

Depositum: 4.500 kr.

Kontakt: Henrik, tlf. 6166 1236

el. e-mail:

henrikar@m3.stud.ku.dk.

BOLIGER

Boliger søges

City el. brokvartererne

Periode: Fra 15/8-05 til 31/5-06.

Størrelse: Lejlighed, min. 2 vær.

Udstyr: Møbleret.

Lejer: Amerikansk gæstelektor K

med kat.

Husleje: 4.-5.000 kr. pr. md.

Kontakt: Karin Outzen, 

tlf. 3532 1448 el. e-mail: 

karino@diku.dk.

Copenhagen or vicinity

Period: From July or August

2005, for 1 year or more.

Size: Apartment, 2-3 rooms, 

kitchen and bath.

Equipment: Furnished.

Tenant: Foreign amanuensis. 

Contact: Martin Platt, 

e-mail: platt@hum.ku.dk or

tel. 3296 4407.

København 

Periode: Fra 1/9 til 31/12-05.

Størrelse: Lejlighed, 3-4 vær.,

køkken og bad.

Udstyr: Helst møbleret.

Lejer: Gæsteprofessor med 

familie, 4 pers.

Kontakt: Andi, e-mail: 

awanninger@bi.ku.dk el. 

tlf. 2982 3826.

Indre København/Frb.

Periode: Fra 1/9-05 til 31/7-06.

Størrelse: Lejlighed, 2-3 vær.

Udstyr: Fuldt møbleret med

bad/toilet, evt. vaskemaskine.

Lejer: Gæsteforsker. 

Husleje: Maks. 7.500 kr. pr. md.

inkl. vand, varme og el. 

Kontakt: Tine G. Ceccardi, Øko-

nomisk Institut, tlf.  3532 3002

el. e-mail: tine.greir.ceccardi@

econ.ku.dk.

Indre København

Periode: Fra 1/9-05 til 31/8-06.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær.

Udstyr: Fuldt møbleret med

bad/toilet, evt. vaskemaskine.

Lejer: Gæsteforsker. 

Husleje: Maks. 6.000 kr. pr. md.

inkl. vand, varme og el. 

Kontakt: Tine G. Ceccardi, Øko-

nomisk Institut, tlf.  3532 3002

el. e-mail: tine.greir.ceccardi@

econ.ku.dk.

København

Periode: Fra 1/9-05 og 1 år frem.

Størrelse: Lejlighed el.lign.

Lejere: Ungarsk familie, 4 pers.

Kontakt: Tlf. 2837 3143 el. 

e-mail:

beniczky@yahoo.co.uk.

Copenhagen

Period: From 4/8-05, for up to 

2 years.

Size: Apartment, app. 50 sqm.

Equipment: Furnished.

Tenant: Couple, non-smokers.

Contact: E-mail: david.hughes@

oulu.fi or tel. 3532 1323.

Boliger
Boligannoncer er begrænset til fremlejemarkedet med formidling af boliger til gæs-

teforskere og gæstestuderende for minimum tre måneder. Boligannoncer kan sendes

på e-mail: uni-avis@adm.ku.dk og bringes kun én gang. 

Deadline 30/5 for avis 9 der udkommer 9/6 og 

deadline 22/8 for avis 10 der udkommer 1/9.



MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET

Un i v e r s i t e t s av i s e n  8  . 2 0 0 5 13

denskabelig formidling inden

for Human Muskelfysiologi og

-metabolisme. 

Ansøgningsfrist: 11/8-05, 

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 7053. 

Yderligere oplysninger: Institut-

leder, lektor, dr.med. Jørgen

Warberg, tlf. 3532 7521.

Professorat MSO i Klinisk
Orienteret Anatomi 
Sted: Medicinsk-Anatomisk 

Institut.

Indhold: 5-årigt professorat i

Medicinsk Anatomi med sær-

lige opgaver. Stillingen inde-

bærer forpligtelse til forsk-

ning, undervisning, publice-

ring/videnskabelig formidling,

forskningsledelse og vareta-

gelse af administrative opga-

ver. 

Ansøgningsfrist: 11/8-05, 

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 7053.

Yderligere oplysninger: 

Institutleder, prof. Ole William

Petersen, tlf. 3532 7284.

Professorat MSO i 
Beta-celle vækst og 
regeneration
Sted: Institut for Medicinsk Bio-

kemi og Genetik.

Indhold: 5-årigt professorat med

særlige opgaver i Beta-celle

vækst og regeneration og

inden for forskningsfeltet Dia-

betesforskning. Arbejdsopga-

verne omfatter forskning

inden for et af instituttets 5

hovedområder, samt undervis-

ning, forskningsledelse, publi-

cering/videnskabelig formid-

ling og varetagelse af admi-

nistrative opgaver. 

Ansøgningsfrist: 11/8-05, 

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 7053.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder, dr.phil. Niels Grunnet,

tlf. 3532 7724.

Professorat MSO i 
Molekylær Biomedicin
Sted: Medicinsk Fysiologisk 

Institut.

Indhold: 5-årig stilling som pro-

fessor med særlige opgaver i

relation til uddannelsen i mo-

lekylær biomedicin som udby-

des i samarbejde ml. Sund-

hedsvidenskab og Naturviden-

skab. Arbejdsopgaverne om-

fatter forskning inden for et

af instituttets 5 hovedområ-

der, samt undervisning, forsk-

ningsledelse, publicering/vi-

Deadline for applications: 

24 June, 2005 at noon.

Full announcement: Applica-

tions cannot be based on this

extract. See www.ku.dk/stil-

linger or ask for it at the 

Faculty, tel. 3532 7118.

Additional information: Dean of

the Faculty, professor Ralf

Hemmingsen, tel. 3532 7050.

Forskningsadjunkt 
Sted: Farmakologisk Institut.

Indhold: Forskning inden for

farmakogenetik.

Kvalifikationer: Ph.d. el. tilsva-

rende med medicinsk el. hu-

manbiologisk baggrund.

Ansøgningsfrist: 1/8-05, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/stil-

linger.

Undervisningsassistenter
Sted: Medicinsk-anatomisk 

Institut.

Indhold: Timelønnede undervis-

ningsassistenter i fagene Ana-

tomi, Dissektion, Cellebiologi,

samt Grundkursus i basal hu-

manbiologi er ledige til be-

sættelse i efterårssemesteret

2005.

Ansøgning: Ansøgningsskema

fås på www.mai.ku.dk/in-

struktorer.

Sendes til: E-mail:

V.Lund@mai.ku.dk el. til Ana-

tomisk Institut, Undervis-

ningsafdelingen, Panum 

Instituttet, Blegdamsvej 3,

2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 5/8-05, 

kl. 12.00.

Humaniora

Undervisningsadjunkt 
i Humanistisk informatik
Sted: Institut for Medier, Erken-

delse og Formidling. Afdeling

for Pædagogik. 

Indhold: Stillingen omfatter

undervisning, vejledning og

eksamination inden for områ-

derne kommunikation, usabi-

lity, undervisning og læring

samt teknologi og samfund.

Omfang: Halv tid med besæt-

telse pr. 1/8-05.

Ansøgningsfrist: 15/6-05, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/stil-

linger el. kontakt Det Huma-

nistiske Fakultetssekretariat,

tlf. 3532 8087.

Yderligere oplysninger: 

Studieleder Peter Østergaard

Andersen, tlf. 3532 8873 el. 

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

Instruktorer
Sted: Asien-afdelingen.

Indhold: 2 instruktorer, japansk

I; 1 instruktor, kinesisk I; 

1 undervisningsassistent, 

japansk II; 1 undervisnings-

denskabelig formidling og va-

retagelse af administrative

opgaver. 

Ansøgningsfrist: 11/8-05, 

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 7053.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder, lektor, dr.med. Jørgen

Warberg, tlf. 3532 7521.

Professorat MSO i 
Livsforløb, sundheds-
adfærd og helbred
Sted: Institut for Folkesundheds-

videnskab, Medicinsk-Anato-

misk Institut.

Indhold: 5-årigt professorat med

særlige opgaver i studier af

livsforløb, sundhedsadfærd

og helbred. Arbejdsopgaver-

ne omfatter forskning inden

for et af instituttets 5 hoved-

områder samt undervisning,

forskningsledelse, publice-

ring/videnskabelig formidling

og varetagelse af administra-

tive opgaver. 

Ansøgningsfrist: 11/8-05, 

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 7053.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Erik Lykke Mortensen,

tlf. 3532 7839.

Professorat MSO i Eksperi-
mentel toksikologi med
henblik på modelsystemer 
Sted: Institut for Folkesundheds-

videnskab, Medicinsk-Anato-

misk Institut.

Indhold: 5-årigt professorat med

særlige opgaver i eksperimen-

tel toksikologi med henblik

på modelsystemer, herunder

alternativer til dyreforsøg. 

Arbejdsopgaverne omfatter

forskning inden for et af insti-

tuttets 5 hovedområder samt

undervisning, forskningsle-

delse, publicering/videnskabe-

lig formidling og varetagelse

af administrative opgaver.

Ansøgningsfrist: 11/8-05, 

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 7053.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Erik Lykke Mortensen,

tlf. 3532 7839.

Professorship in 
Developmental Biology
Place of employment: The Facul-

ty of Health Sciences.

Contents: 5-years position as

professor with special duties

in Developmental Biology

with special focus on geneti-

cally modified mice as models

for human disease.

Nuclear Culture in Putin’s Russia

Forelæsning af Paul R. Josephson, Professor of History, Colby College, Maine, USA

Tid: 1/6 kl. 14.15

Sted: Niels Bohr Institutet, Blegdamsvej 17, Aud. A

Arr.: Niels Bohr Arkivet, www.nba.nbi.dk

The Soviet nuclear power establishment, the second largest in the world, has embarked on an ambi-

tious program to build dozens of reactors between 2003 and 2020. The rejuvenation of that Soviet es-

tablishment through Russia’s Ministry of Atomic Energy (‘MinAtom’) is based on the technological uto-

pianism of Russian political and scientific leaders. They see nuclear energy as a way to maintain Russi-

a’s great power status. They have adopted approaches to reactor development prominent in the Soviet

era. These include building dozens of new reactors in construction time faster than seen before in

world history, upgrading several Chernobyl-type reactors, accepting spent fuel from abroad for stora-

ge in exchange for cash, and floating – literally – nuclear power stations on barges for use in Russia’s

far north and for export. There are few controls on MinAtom within the government, and public invol-

vement in the technology assessment process is limited.

Årets bedste datalogiske speciale
Prisen uddeles til det speciale som er mest teoretisk eller empirisk nyskabende eller mest originalt i sin

anvendelse af datalogiske principper. Se de indstillede specialer på www.datalogi.dk 

Tid: 2/6 kl. 18.00-18.30

Sted: DIKU, Universitetsparken 1, lille UP1

Arr.: Dansk Selskab for Datalogi, peterjo@diku.dk

Workshop on NEPAD
Keynote speakers: Minister of Development Ulla Tørnæs, Head of the Nepad-Secretariat prof. 

Wiseman Nkuhlu, prof. Ian Taylor, 

University of St. Andrews and ambassador Torben Brylle

Tid: 3/6 kl. 13.00-17.00

Sted: Danish Institute of International Studies, DIIS, 

Strandgade 56

Arr.: Danish Institute of International Studies, Danida and the Centre of African Studies,

tba@teol.ku.dk

Tværfaglig Centerdag
Fire fremtrædende naturvidenskabelige forskningscentre præsenterer deres igangværende 

forskningsprojekter. Se programmet på www.forsk.dk

Tid: 3/6 kl. 13.15-16.00

Sted: Geologisk Institut, Øster Voldgade 10, 3. sal, Store Auditorium

Arr.: Forskningsrådet for Natur og Univers, FNU, www.forsk.dk

Inventing Superstition
Et NordForsk ph.d.-seminar om religion og overtro i antikken med deltagelse af prof. Dale Martin, 

Yale University, USA

Tid: 6-7/6 kl. 9.00-16.00

Sted: Det Teologiske Fakultet, Købmagergade 46, 2. sal, Aud. 8

Arr.: Afdeling for Bibelsk Eksegese, www.teol.ku.dk/roots

DET SKER

TJERNOBYL – Kernekraftværkets 

sarkofag 15 år efter ulykken.
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assistent, Sanskrit propædeu-

tik; 1 undervisningsassistent,

kinesisk I; 1 undervisningsas-

sistent, kinesisk III; 1 undervis-

ningsassistent, kinesisk over-

bygning; 2 undervisningsassis-

tenter, koreansk I; i undervis-

ningsassistent, koreansk III; 

1 undervisningsassistent, ko-

reansk overbygning; 1 ekstern

lektor, Introduktion til Indolo-

gi; 1 ekstern lektor, Introduk-

tion til Tibetologi; 1 ekstern

lektor, kinesisk I; 2 eksterne

lektorer, kinesisk III, 1 ekstern

lektor, kinesisk overbygning; 

2 eksterne lektorer, koreansk

III, 1 ekstern lektor, koreansk

overbygning. 

Ansøgningsfrist: 13/6-05, 

kl. 12.00.

Naturvidenskab

Instruktorer 
Sted: Biologisk Institut.

Indhold: Øvelsesundervisning i

algedelen af faget Organis-

mernes Diversitet under ny

studieordning.

Omfang: 7 hold a 16 timer i pe-

rioden 21/9-14/10-05.

Ansøgning: Mrk. ‘Instruktorat,

alger, Organismernes Diversi-

tet’. Vedlæg eksamensudskrift

og cv.

Sendes til: Institutsekretær 

Jette Sødahl, Biologisk Insti-

tut, Ø. Farimagsgade 2D, 

1353 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 7/7-05, 

kl. 12.00. 

Yderligere oplysninger: Lektor

Marianne Ellegaard, e-mail:

me@bi.ku.dk, tlf. 3532 2292. 

Instruktorer
Sted: Kemisk Institut, H.C. Ør-

sted Ungdomslaboratorium.

Indhold: Kemisk Institut invite-

rer gymnasieklasser til at be-

søge H.C. Ørsted Ungdoms-

laboratorium for at udføre

forsøg som de normalt ikke

kan gennemføre på deres 

egne skoler. Instruktorernes

opgave er at stille frem til

øvelserne, at være til stede på

øvelsesdagen samt at rydde

laboratoriet.

Kvalifikationer: Min. 3 års kemi-

studium og en solid kemisk 

viden.

Til besættelse: 1/9-05.

Ansøgningsfrist: 1/7-05, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: www.kiku.dk (se

under Nyheder).

Yderligere oplysninger: Daglig

leder Keld Nielsen, e-mail:

keld.nielsen@skolekom.dk.

Undervisningsassistenter
Sted: Kemisk Institut, H.C. Ør-

sted Ungdomslaboratorium.

Indhold: Kemisk Institut invite-

rer gymnasieklasser til at be-

søge H.C. Ørsted Ungdomsla-

boratorium for at udføre for-

søg som de normalt ikke kan

www.teol.ku.dk/northsouth/

el. kontakt piagro@um.dk.

Trainee i Canada
Sted: Det Danske Handelskontor

i Montreal, Canada.

Indhold: Handelskontoret er et

mindre kontor med et team

på fem. Du kommer til at del-

tage i samtlige af kontorets

funktioner og vil få et unikt

indblik i dansk eksportar-

bejde. 

Kvalifikationer: Du er enten i

gang med sidste del af en 

bachelorgrad el. har påbe-

gyndt din overbygning. Ud-

over flydende engelsk taler

du også fransk – gerne på et

højt niveau. 

Til besættelse: 1/8-05.

Ansøgningsfrist: 1/6-05.

Fuldt opslag: http://viden.ruc.dk/

cpo/opslag_vis.php?nr=0147.

Administrator/bogholder
Sted: Forenede Studenterråd,

sekretariatet.

Indhold: Bogholderi, medlems-

adsministration.

Fuldt opslag: Se www.fsr.ku.dk.

Ansøgningsfrist: 17/6-05.

Yderligere oplysninger: Sekreta-

riatsleder Gyrd Foss, tlf. 3532

3830 el. e-mail:

gyrd@fsr.ku.dk. 

Ph.d.-stipendier

Sundhedsvidenskab
Indhold: 5 stillinger som lønnet

turnus-ph.d.-blok stipendiat

er ledige til besættelse pr. 

1/2-06. 

Ansøgningsfrist: 1/9-05, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.sund.ku.dk

el. kontakt Det Sundheds-

videnskabelige Fakultetsse-

kretariat, tlf. 3532 7095, 

e-mail: hei@adm.ku.dk el.

likj@adm.ku.dk.

International Health
Place of employment: Faculty of

Health Sciences within the re-

search priority area Biocam-

pus.

Contents: Two 3-year PhD Scho-

larships within the following

area: The metabolic syndrome

in populations in fast transi-

tion, with special emphasis on

type 2 diabetes and south Asi-

ans. The successful student(s)

will be enrolled at the Depart-

ment of International Health

(http://pubhealth.ku.dk/ais),

while laboratory-related work

may take place where appro-

priate, after mutual agree-

ment. Field work may take

place on invitation from In-

dian partner institution. Prio-

rity will be given to PhD. stu-

dents with working experien-

ce from south Asia, preferably

India.

Applications: Master’s degree in

gennemføre på deres egne

skoler. Undervisningsassisten-

ternes opgaver er hovedsage-

lig at være til stede under

øvelserne og vejlede eleverne

undervejs samt evt. at give

kort orientering til studier på

HCØ som inddrager kemi.

Kvalifikationer: Kkandidatek-

samen i kemi.

Omfang: September-december

2005 med mulighed for for-

længelse i foråret 2006.

Ansøgningsfrist: 1/8-05.

Fuldt opslag: www.kiku.dk (se

under Nyheder).

Yderligere oplysninger: Daglig

leder Keld Nielsen, e-mail:

keld.nielsen@skolekom.dk.

TAP-stillinger

Kommercialiserings-
medarbejder.
Sted: Tech Trans Enheden på

KU.

Indhold: Kommercialisering af

forskningsresultater (her-

under markedsanalyser, mar-

kedsføring, forhandlinger

med kommercielle samarbejd-

spartnere), udvikling af best

practise kommercialiserings-

modeller, organisering af

workshops med Glasgow Uni-

versity. 

Kvalifikationer: Videregående

uddannelse gerne inden for

biotek/pharma/levnedsmid-

delindustrien, min. 5 års er-

hvervserfaring, erfaring med

kommercialisering af forsk-

ningsresultater. Perfekt en-

gelsk i skrift og tale.

Til besættelse: 1/8-05 el. snarest

derefter.

Ansøgningsfrist: 3/6-05.

Fuldt opslag:

www.ku.dk/led/stillinger/.

Faglærer – vikariat
Sted: Skolen for Klinikassisten-

ter og Tandplejere. 

Indhold: Faglærer til skoleprak-

tikordningen på Tandklinik-

assistentuddannelsen.

Omfang: Fra 1/8-05 til 30/6-06.

Ansøgningsfrist: 15/6-05, 

kl. 12.00

Fuldt opslag. Se: www.ku.dk/

stillinger.

Andre stillinger

Praktikant i Uganda
Sted: Danidas Privat Sektor Pro-

gram på Den Danske Ambas-

sade i Kampala, Uganda.

Indhold: Praktikant fra efterårs-

semesteret 2005. Du fungerer

som en integreret del af PS-

programmet og kommer i be-

røring med alle faser af pro-

grammet. Praktikopholdet er

ulønnet, men Ambassaden

yder et økonomisk tilskud på

3.000 kr. pr. md. 

Ansøgningsfrist: 8/6-05.

Fuldt opslag. Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se

Sport for all as Market

Foredrag af prof., Dr. Marie-Luise Klein, Department for Sport Economy, Ruhr-University, Bochum, 

Tyskland

Tid: 7/6 kl. 10.00-12.00

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

Arr.: Gertrud Pfister, gpfister@ifi.ku.dk

During the past years, economical and market-oriented ways of acting has become more and more sig-

nificant in sport. Apart from the high performance sport, the leisure sport market, too, indicates gro-

wing professionalisation and commercialisation. One fact is the continuous success of commercial sport

facilities, like fitness centers, indoor tennis, squash, badminton, football. The other is that even volun-

tary sport organisations make use of marketing instruments to satisfy the demands of their members

and to enlist new members. Thus, an increasing demand of the German population and the competi-

tion of for-profit and non-profit-institutions’ interests have given rise of an enormous growing of re-

creational sport markets. The aim of the lecture is to investigate the marketing processes in the recrea-

tional sport market systematically.

GayDay
Cafeaften hvor du kan møde andre homostuderende

Tid: 7/6 kl. 19.00

Sted: Studenterhuset, Købmagergade 52

Arr.: BLUS – bøsse/lesbiske studerende, www.BLUS.dk

The Social Location of Philosophy in the Ancient World
Et FKK forskningsseminar med deltagelse af George Boys-Stones, Durham, England, Halvor Moxnes,

Oslo, Norge, Dale B. Martin, Yale, USA og Loveday Alexander, Sheffield, England

Tid: 8/6 kl. 9.00-16.00

Sted: Det Teologiske Fakultet, Købmagergade 46, 2. sal, Aud. 8

Arr.: Afdeling for Bibelsk Eksegese, www.teol.ku.dk/roots

Genius and Community: Einstein and Oppenheimer
Forelæsning af Sylvan S. Schweber, Professor of Physics and History of Ideas, Brandeis  University, 

Massachusetts, USA

Tid: 9/6 kl. 10.15

Sted: Niels Bohr Institutet, Blegdamsvej 17, Aud. A.

Arr.: Niels Bohr Arkivet, www.nba.nbi.dk

Tiltrædelsesforelæsninger: Religionsstudier i det 21. århundrede
Religionssociologien og globaliseringen af Margit Warburg og Religionshistorien och verklighets-

referenserna af Catharina Raudvere

Tid: 10/6 kl. 15.00 

Sted: Snorresgade 17-19, Aud. U3

Arr.: Afdeling for Religionshistorie. 

The Upper Atmosphere – the Border to Space
Niels Bohr Lecture by lecturer Stephen B. Mende, Space Sciences Laboratory, University of California,

USA

Tid: 16/6 kl. 15.15

Sted: H.C. Ørstedinstitutet, Universitetsparken 5,

Arr.: The Niels Bohr Institute, www.nbi.dk

Orienteringsmøde om ph.d.-uddannelsen på Jura
Tilmelding til Helle.Bisgaard@jur.ku.dk

Tid: 21/6 kl. 16.15

Sted: Bispetorvet 1-3, BISP 213 

Arr.: Det Juridiske Fakultet, www.jur.ku.dk/phd/ 

Forskningsprojekt søger specialestuderende
Specialestuderende inden for biokemi/biologi/humanbiologi søges til forskningsprojekt vedr. cellestress og hjertesygdom.

Projektet udforsker basale aspekter af hjertecellers overlevelse efter iltmangel. Arbejdet sigter på at udvikle nye moleky-

lære metoder til at overvåge cellernes evne til at modstå stress. Molekylærbiologiske og cellebiologiske teknikker samt

digitalmikroskopi og -billedbehandling benyttes. 

Kontakt lektor, dr.med. M. Treiman, tlf. 3532 7510, e-mail: M.Treiman@mfi.ku.dk.
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medicine, biology, anthropo-

logy or equivalent to a ma-

ster’s. Application form can be

downloaded from www.ku.

dk/satsning/biocampus.

Deadline for applications: 

10 June, 2005.

Full announcement: Applica-

tions cannot be based on this

extract. See www.ku.dk/stil-

linger.

Post doc-stipendier

Novo Nordisk Fonden
Indhold: Toårige postdoc-stipen-

dier i almen medicin. Formå-

let er at støtte almen medi-

cinsk forskning, specielt fast-

holde læger som forskere i de

alment medicinske forsknings-

miljøer på el. knyttet til uni-

versiteterne.

Ansøgningsfrist 1/8-05, kl. 16.00. 

Yderligere oplysninger: Se

www.novonordiskfonden.dk.

Scholarstipendier

Bioteknologi 
Indhold: Med henblik på at støt-

te forskerrekruttering inden

for bioteknologi med særlig

vægt på bioetik, bioret, mole-

kylærbiologi, cellebiologi og

cancerbiologi, opslås et antal

scholarstipendier. Formålet

med stipendierne er at sikre

unge, talentfulde studerende

mulighed for uforstyrret at

beskæftige sig med biotekno-

logisk forskning herunder

etiske, juridiske, humanistiske

og samfundsvidenskabelige

aspekter af denne.

Ansøgning: Ansøgningsskema

fås på www.ku.dk/satsning/

biocampus. 

Ansøgningsfrist: 31/8-05, 

kl. 12.00.

FORSVAR

Ph.d.-forsvar

Teologi

En verden undervejs. 

Gudsforhold og religiøsitet 

i Søren Kierkegaards 

opbyggelige forfatterskab

Kandidat: Cand.theol. Michael

Olesen.

Tid: 30/5-05, kl. 13.00.

Sted: Afdelig for Systematisk

Teologi, Købmagergade 46, 

4. sal, Aud. 12. 

Afhandlingen: Kan købes i Re-

ceptionen på Det Teologiske

Fakultet, Købmagergade 46,

tlf. 3532 3961.

Samfundsvidenskab

Studies in Economic 

Development: Business Cycles,

Economic Structure and 

Enterprise Dynamics

Kandidat: Cand.polit. John

Rand.

Tid: 3/6-05, kl. 12.00.

Sted: Økonomisk Institut, 2. sal,

Studiestræde 6, St. Øvelsessal.

Afhandlingen: Kopi fås ved hen-

vendelse til Karin Eriksson,

Økonomisk Institut, Studie-

stræde 6, tlf. 3532 3011. 

Sundhedsvidenskab

Biological effects of intratumo-

ral aromatase activity in human

breast cancer – In vitro studies

of breast cancer cells and stro-

mal fibroblasts  

Kandidat: Katrine Sonne-Han-

sen.  

Tid: 27/5-05, kl. 13.00.

Sted: Kræftens Bekæmpelse,

mødelokale 4.2.

Afhandlingen: Fås hos forfatte-

ren, e-mail: ksh@cancer.dk. 

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

svar/resumeKatrineSonneHan-

sen.htm.

Bacteraemia after chewing, 

tooth brushing and scaling in

individuals with varying severi-

ty of periodontal inflammation 

Kandidat: Lone Andersen.  

Tid: 1/6-05, kl. 14.00.

Sted: Panum Instituttet, Hade-

rup Auditoriet. 

Afhandlingen: Fås hos forfatte-

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

14-Year Incidence of Age-

Related Maculopathy and 

Cause-Specific Prevalence of 

Visual Impairment and Blind-

ness in a Caucasion Population

Kandidat: Helena Buch 

Hesgaard.  

Tid: 2/6-05, kl. 14.30.

Sted: Righospitalet, opgang 44,

Aud. 2. 

Afhandlingen: Fås hos forfatte-

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

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

forsvar/resumeHelenaBuch

Hesgaard.htm.

Prevalence of cryptorchidism

and hypospadias. 1072 Danish

boys followed from birth to

three years of age

Kandidat: Kirsten A. Boisen.  

Tid: 6/6-05, kl. 14.00.

Sted: Rigshospitalet, Teilumbyg-

ningen, Aud. A. 

Afhandlingen: Fås hos forfatte-

ren, e-mail: boisen@

dadlnet.dk. Se www.sund.

ku.dk/ph.d.-forsvar/resume-

KirstenBoisen.htm.

Determinants of kidney size 

in young children. 1270 Danish

children followed children 

followed from birth to 

18 months of age

Kandidat: Ida Maria Schmidt.

Tid: 10/6-05, kl. 14.00.

Sted: Rigshospitalet, Aud. 2. 

Afhandlingen: Fås hos forfatte-

ren, e-mail: ida.maria.

schmidt@rh.hosp.dk. Se

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

svar/resumeIdaMaria-

Schmidt.htm.

Humaniora

‘Er is een grotere onzekerheid

nodig’. Enhed og ambivalens

hos den unge Lucebert set i 

lyset af Asger Jorns teoridan-

nelse 1946-1952

Kandidat: Jette Skovbjerg.

Tid: 6/6-05, kl. 14.15. 

Sted: Det ny KUA, lok. 22.0.11.

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn og hjemlån i Det Kgl.

Biblioteks information på

KUA og på Det Kgl. Biblioteks

læsesal Øst, Diamanten samt

på Institut for Engelsk, Ger-

mansk og Romansk.

Museet for nordiske oldsager.

Med særlig henblik på bevaring

i perioden 1807-1891

Kandidat: Tove Benedikte 

Jakobsen.

Tid: 10/6-05, kl. 10.15. 

Sted: Afdeling for Arkæologi og

Etnologi, Vandkunsten 5,

Aud. C.

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn og hjemlån i Det Kgl.

Biblioteks information på

KUA og på Det Kgl. Biblioteks

læsesal Øst, Diamanten samt

på Saxo Instituttet, Afdeling

for Arkæologi og Etnologi.

Eskimoer i Tjukotka. Samfund

og etnicitet i forandring

Kandidat: Bent Nielsen.

Tid: 10/6-05, kl. 13.15. 

Sted: Afdeling for Eskimologi,

Strandgade 100H, 2., Store

mødesal.

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn og hjemlån i Det Kgl.

Biblioteks information på

KUA og på Det Kgl. Biblioteks

læsesal Øst, Diamanten samt

på Institut for Tværkulturelle

og Regionale Studier, Afde-

ling for Eskimologi

Naturvidenskab

Coccolith Biomineralisation 

Investigated with Atomic Force

Microscopy

Kandidat: Karen Henriksen.

Tid: 8/6-05, kl. 15.30.

Sted. Geologisk Museum Audi-

torium, Øster Voldgade 3.

Afhandlingen: Fås hos forfat-

teren, e-mail:

khenriksen@geol.ku.dk.

Evolution Problems of General

Relativity

Kandidat: Jakob Hansen.

Tid: 9/6-05, kl. 14.00.

Sted: Niels Bohr Institutet, 

Blegdamsvej 17, Aud. A.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

jahansen@nbi.dk.

Gamma-Ray Bursts and Their

Hosts: A Multi-Wavelength 

Exploration

Kandidat: Palli Jakobsson.

Tid: 13/6-05, kl. 13.15.

Sted: Niels Bohr Institutet, 

Rockefeller Komplekset, 

Juliane Maries Vej 30, Audi-

toriet.

Gamma-Ray Bursts, Collisionless

Shocks and Synthetic Spectra

Kandidat: Christian Busk Hede-

dal.

Tid: 14/6-05, kl. 10.00.

Sted: Niels Bohr Institutet, 

Rockefeller Komplekset, 

Juliane Maries Vej 30, Audi-

toriet.

Novel Optical Micromanipula-

tion Systems Using Spatial Light

Modulators 

Kandidat: John Peter Rodrigo.

Tid: 15/6-05, kl. 13.00.

Sted: Niels Bohr Institutet, 

Blegdamsvej 21, Aud. M 

Afhandlingen: Se

www.nbi.ku.dk/uddannelse/

side11494.htm.



FORSKNINGSFORMIDL ING

Af Lise K. Lauridsen

Der er ikke nogen kondicykel i Bente Klar-
lunds kontor. Den 48-årige forsknings-
professor er ellers mest kendt i offentlig-

heden som kvinden der for alvor fik motion på
den sundhedspolitiske dagsorden med sine bø-
ger Motion på recept, Recept på Motion og se-
nest Graviditet og Motion.

Men selv om Bente Klarlund taler henført om
de daglige løbeture rundt om søerne med ven-
inden hver morgen, så er hun ikke noget stort
sportsmenneske.

»I min familie har vi aldrig dyrket motion, og
jeg blev altid valgt som den sidste til rundbold.
Selv om jeg i dag er overbevist tilhænger af mo-
tion, så er folk her på stedet da efter mig fordi
jeg tager elevatoren i stedet for at gå. Men jeg
har egentlig altid været meget kropsdoven, så
jeg har stor forståelse for folk der ikke har tid til
at motionere. Derfor synes jeg også det er vig-
tigt at ‘afsportificere’ motion. At gå eller cykle
en tur er også fint,« siger Bente Klarlund. 

Det var altså ikke just en kvinde bidt af sport
der for ti år siden begyndte at interessere sig for
musklernes gavnlige virkning på menneske-
kroppen.

»Min forskning i immunologi gjorde mig in-
teresseret i hvordan immunsystemet blev regu-
leret af fysisk aktivitet. Jeg fandt ud af at musk-
ler der bliver trænet, danner et signalsstof som
ellers kun findes i immunsystemet. Signalstof-
fet påvirker vores stofskifte og er med til at hol-
de os raske,« fortæller hun.

Forsker med stort F
Siden 1983 har Bente Klarlund haft sin daglige
gang i laboratoriet på Rigshospitalet på Tagens-
vej der med en bevilling fra Grundforsknings-
fonden på 25 millioner i dag går under navnet
Center for Inflammation og Metabolisme. Cen-
tret hører hjemme på Det Sundhedsvidenskabe-
lige Fakultets Muskelcluster og har været primus
motor i dannelsen af et netværk af 26 partnere i
Europa der tilsammen har opnået EU-bevilling
på 100 millioner kroner til at forske i motion
for. I sidste uge modtog Bente Klarlund så Vi-

denskabsministeriets Forskningskommunika-
tionspris på 100.000 kroner.

»I virkeligheden er formidling ikke noget der
ligger mig enormt meget på sinde. Det jeg går
op i er min grundvidenskab. Jeg er uddannet
læge. Men som forskningsprofessor er det vig-
tigste for mig at arbejde med min grundforsk-
ning, min gruppe og vores internationale rela-
tioner. Det er det der er min ambition; det der
driver mig. Når folk ser én i fjernsynet, så tror
de jo at man ikke laver andet,« siger Bente Klar-
lund Pedersen.

Forskerens præcision går fløjten når alt skal
koges ned til et par linjer eller sekunder, men
mediernes overfladiskhed bliver på mange må-
der opvejet af al den feedback Bente Klarlund
får på sin forskning – ikke bare fra fagfolk, men
fra alle lag af samfundet. 

»Jeg føler virkelig jeg står midt i det danske
samfund når jeg holder foredrag og snakker
med alle mulige slags mennesker. Det giver mig
enormt mange input og giver ny inspiration til
min forskning. Det har fx betydet meget at jeg
kan høre og se at livsstil er så determinerende

for sygdom og død,« fortæller hun.
På det personlige plan kan Bente Klarlund få

lov at lege med nogle kreative udtryk som hun
ikke kan bruge i sin videnskab. 

»Jeg skal udtrykke mig meget eksakt i min vi-
denskab. Jeg udtrykker mig vel nærmest i ko-
der når jeg skriver videnskabelige artikler. Men
når jeg har skrevet populærvidenskabelige bø-
ger eller holder et foredrag, så kan jeg tale til
følelserne, jeg kan bruge anekdoten, finde et
godt billede og lege med sproget. Det synes jeg
er sjovt og udfordrende fordi det er helt ander-
ledes end det jeg gør i mit arbejde,« fortæller
Bente Klarlund der ser formidling som en mo-
ralsk forpligtelse til at melde tilbage til samfun-
det om hvad man får for de mange forsknings-
millioner.

»Jeg mener langt fra at alle forskere nødven-
digvis skal formidle deres egen forskning til of-
fentligheden, men som forsker har man en sær-
lig baggrund for at filtrere hvad der er rigtigt og
hvad der er forkert i junglen af sundhedsbud-
skaber, og jeg føler selv en vis moralsk pligt til
at bruge den viden,« siger Bente Klarlund.

likl@adm.ku.dk
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Motionsforsker får formidlingspris

Formidling er egentlig ikke 
noget forskningsprofessor Bente 
Klarlund Pedersen går så højt op i. 
Alligevel fik hun i sidste uge 
Videnskabsministeriets forsknings-
kommunikationspris 

SPORTY PROFESSOR – Forskningsprofessor

Bente Klarlund Pedersen har fået motion på den

sundhedspolitiske dagsorden via sin forskning og

formidling.

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


