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Vi dør lidt hver dag, og det er godt. Uden døden ville livet være ret
svært for mennesker og alle andre levende organismer. 

Vores celler begår organiseret selvmord for organismens bedste 
LÆS SIDE 5

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

Ph.d. i slik
Thorbjörg Jensdottir skrev ph.d. i et samarbejde
mellem slikproducenten Toms og Tandlægeskolen på
KU. Patentet på hendes opfindelse kan offentliggøres
allerede før hendes ph.d.-forsvar finder sted.
LÆS SIDE 6-7

Kosmisk støv – livets kilde
Vi er skabt af stjernestøv, fortalte fysiker 
Anja C. Andersen i sin festtale til universitetets 
årsfest.
LÆS OM ÅRSFEST SIDE 8-9 & 12-13

Indiansk ildsjæl  
Una Canger nyder international status for sin forskning
i aztekiske dialekter, men engagementet på det lille fag
Indianske Sprog og Kulturer har også gjort hende til
stjerne blandt de studerende. 
LÆS OM ÅRETS UNDERVISER SIDE 10-11

Dødens dont



Nyt fodfæste til bestyrelsen 
TÆ P P E K U N ST  – Københavns Universitet har netop modta-
get et nyt kunstværk. Det er et stort gulvtæppe på 46 kvadrat-
meter som tekstilkunstneren Puk Lippmann har lavet på Ny
Carlsbergfondets regning. Det nye farverige tæppe skal være
det samlende element i det lokale der tidligere har heddet
konsistoriums mødesal eller Konsistoriesalen, og som i dag og
fremover nok vil blive kendt som bestyrelsens mødesal. 
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Administration kulegraves 
Ø KO NO M I  – I november er der blevet igangsat en analyse af administrationen
på Københavns Universitet med bistand af konsulenter udefra. Analysen skal
munde ud i en samlet plan for den administrative organisation og arbejdsdeling
fra Fællesadministrationen og helt ned på institutniveau. Projektet vil blive drøf-
tet af medarbejderrepræsentanterne der løbende bliver orienteret om projektets
arbejde. Analysen skal bruges til at give den nye ledelse et beslutningsgrundlag så
den – når dekanerne er ansat – kan tage stilling til den fremtidige organisation.
(Se KUmmentar s.14)

Af Lise K. Lauridsen

Eliten skal dyrkes. Sådan
lød en af Globaliserings-
rådets anbefalinger til

fremtidens videnssamfund.
Politikerne kunne ikke være
mere enige mens universite-
terne stiller sig mere tvivlende
an.

Men hvis man vil sætte
penge i at slibe skuffens skar-
peste knive, så er det ikke først
og fremmest natur- og sund-
hedsvidenskab der skal satses
på, påpeger Trond Beldo Klau-
sen fra Aalborg Universitet der
via sin ph.d. om social mobili-
tet arbejder med tal for de
danske stjernestuderendes
studievalg.

Tendensen er klar. Største-
delen af de studerende der si-
den 1978 opnåede et snit på
10 eller mere, har valgt at læse
på humaniora eller samfunds-
videnskab.

»Hvis man ser på hvordan
regeringen prioriterer naturvi-
denskab, teknik og medicin,
kunne man frygte en overetab-
lering af eliteuddannelser
inden for de fag. Hvis største-
delen af de bedste gymnasie-
studenter vil læse humaniora
eller samfundsvidenskab, er
politikerne nødt til at satse
langt bredere end på politisk
populære felter på sundheds-
og naturvidenskab,« siger

Trond Beldo Klausen og påpe-
ger at prestigeuniversiteterne
Oxford, Cambridge, Harvard
og Yale i høj grad profilerer sig
på eliteuddannelse inden for
de såkaldte bløde fag.

»De bløde fag giver ikke
umiddelbart overskud på
bundlinjen. Derfor tror jeg
godt man kan sætte et stort
spørgsmålstegn ved om rege-
ringen ønsker at prioritere hu-
maniora og samfundsviden-
skab. Men vil man for alvor
dyrke eliten, så bør man gøre
det på de områder de unge
vælger og bygge videre på de i
forvejen stærke forskningsom-
råder,« siger Trond Beldo
Klausen.

Kigger man på de interna-
tionale rankings er det også
inden for humaniora og sam-
fundsvidenskab at Danmark
placerer sig bedst i verden.
Ifølge Times Higher Education
Supplement er Det Humanistis-
ke Fakultet på KU placeret som
nummer 18 i verden og Det
Samfundsvidenskabelige Fa-
kultet som verdens nr. 50. De
to faglige miljøer er med til at
placere KU som det bedste
danske universitet på verdens-
ranglisten. 

Allerede eliteuddannelse
På Økonomisk Institut er de
vant til at blive kaldt en eli-
teuddannelse, fortæller pro-

fessor i økonomi og prodekan
på Det Samfundsvidenskabeli-
ge Fakultet, Hans Jørgen Whit-
ta-Jacobsen.

»Vi er en uddannelse der
stiller høje krav til de stude-
rende, og hvis man vil, kan
man sagtens vælge den hårde
vej gennem studierne og få sig
hvad der svarer til en eliteud-
dannelse inden for Moderne
Økonomi og Økonometri. Men
vi kan ikke tilbyde et bestemt
elitemiljø eller en særlig titel,«
siger Hans Jørgen Whitta-Ja-
cobsen der derfor mener det
ville være nemt at konvertere
en del af overbygningen på
økonomi til et elitestudie.

Han understreger dog at der
er delte meninger om fordele-
ne ved eliteuddannelser og at
det stadig er uklart hvordan
regeringen og Globaliserings-
rådet definerer eliteuddan-
nelser.

»Uddannelsen til økonom
fungerer jo godt i dag, så det
er spørgsmålet hvilket formål
det tjener at dele den op og la-
ve specielle elitelinjer,« siger
Hans Jørgen Whitta-Jacobsen. 

likl@adm.ku.dk

Elitestudenten 
læser humaniora

KU søger prorektor
L E D E R  – Stillingen som prorektor på Københavns Universitet er nu slået op. 
I opslaget hedder det at universitetet søger en udviklingsorienteret og inspire-
rende leder der er en anerkendt forsker og har erfaring med uddannelse, for-
midling og samspil med institutioner og organisationer i det danske samfund.
Den nye prorektor skal sammen med rektor, universitetsdirektøren og de nye
dekaner udgøre universitetets ledelsesteam og forventes derfor at tage et stort
ansvar og skabe sig en selvstændig profil inden for væsentlige områder af KU’s
aktiviteter. Ansøgere til prorektorstillingen skal fremsende et oplæg på højst tre
sider hvor de gør rede for deres tanker og forslag til universitets udvikling i de
kommende år. Ansøgninger bør ligeledes indeholde betragtninger om hvilke
områder vedkommende mener at kunne bidrage med en særlig indsats og kom-
petence. Ansøgningen skal være universitetet i hænde senest 14. december 2005
kl. 12.00. Der indkaldes til ansættelsessamtaler i begyndelsen af det nye år.    
Kontakt rektor Ralf Hemmingsen, tlf. 3532 2612 eller chefkonsulent Margit Laur-
berg, tlf. 3532 2666 for yderligere oplysninger.

Feltstationer lukkes
NATURVIDENSKAB – Det Naturvidenskabelige Fakultet skal inden marts
måned dreje nøglen om på en række af sine feltstationer. Det drejer sig om Strø-
dam Laboratoriet ved Hillerød, Skalling Laboratoriet i Esbjerg, Rågø Laboratori-
et på Rågø, Isefjordslaboratoriet i Vellerup Vig samt dele af de havbiologiske la-
boratorier i Frederikshavn. Baggrunden for lukningen er især at fakultetet skal
spare på pladsen. Inden 2011 skal fakultetet rømme 19.000 kvadratmetre eller
hvad der svarer til hele H.C. Ørsted Institutet. Det er derfor planen at fraflytte
nogle bygninger på Jagtvej samt at rykke nogle af de boligløse ind på GeoCent-
ret hvor geologerne og geograferne har for meget plads. De få tusinde kvadrat-
metre fakultetet sparer ved at lukke feltstationerne, er dog en dråbe i havet i for-
hold til de 19.000 kvadratmeter. Men planerne om hvad og hvem der skal flytte
tættere sammen er sat i bero indtil den nye rektor Ralf Hemmingsen har set på
hvordan universitetet som helhed kan spare på pladsen. 
Læs mere på: www.scient.fsr.ku.dk

13 stillinger nedlagt 
F Æ L L E SA D M I N I ST R AT I O N E N  – Selv om budgettet stadig ikke er vedta-
get i bestyrelsen, er der intet der tyder på at Fællesadministrationens alvorlige
økonomiske situation vil blive ændret. Det er derfor nødvendigt at nedlægge 
13 stillinger næste år. Ved udpegning af de funktioner der skæres bort, er der
lagt vægt på  at effektivisere arbejdsgange og skære ned på aktiviteter hvor KU
kan leve med en serviceforringelse. Syv af de 13 nedlagte stillingerne er p.t.
ubesatte. I stedet for uansøgte afskedigelser vil universitetsdirektør Else Som-
mer forsøge at tilpasse budgettet ved naturlig afgang i årets løb. Sparerunden
betyder at der kun i sjældne tilfælde kan dispenseres fra ansættelsesstoppet.
Medarbejderne i FA vil derudover også skulle flytte mere rundt mellem afde-
lingerne for løbende at tilpasse arbejdsopgaverne til medarbejderressourcerne.
Fra ledelsens side forsøger man i videst muligt omfang at basere rokeringerne
på de enkelte medarbejderes ønsker.

Regeringen og Globaliseringsrådet vil satse på uddannelse for 
eliten. Men hvor er den danske studenterelite? Set ud fra 
karaktergennemsnit og rankings er det studerende på humaniora 
og samfundsvidenskab pengene skal investeres i 

JULEKORT 2005 –
En engel omgivet af gyld-

ne og rødlige farver pry-

der årets julekort der er

et udsnit af udsmykning-

en på hulkelen (balko-

nens krumme underside) i

Festsalen i universitetets

hovedbygning på Frue

Plads. Georg Hilker (1807-

75) udførte i 1864-65 ud-

smykningen. Julekortet

kan bestilles på e-mail: 

fs-indkob@adm.ku.dk.

EL ITEUDDANNELSE I

Hvad vælger elitestudenten at læse?

• Blandt de studerende der siden 1978 opnåede et gennemsnit

ved studentereksamen på mindst 10, valgte 32 procent en na-

tur- og sundhedsvidenskabelig uddannelse, mens 37 procent

valgte en humanistisk eller samfundsvidenskabelig uddan-

nelse.

• Siden slutningen af 90’erne har en lille overvægt af studeren-

de med topkarakterer valgt et humanistisk eller samfundsvi-

denskabeligt fag.
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Lån dine bøger i Sverige
B I B L I OT E K  – Et nyt samarbejde mellem 14 forskningsbiblioteker i Øre-
sundsregionen forbedrer nu de studerendes og forskernes muligheder for at
låne bøger. Københavns Universitetsbibliotek er en af initiativtagerne til Øre-
sundsuniversitetets biblioteksfællesskab der i Sverige har tilslutning fra Lund
Universitets Bibliotek, Malmö Högskola, Biblioteket, Högskolan Kristianstad,
Biblioteket og Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp, Bibliotek. Aftalen inde-
bærer at der udstedes lånerkort til hver af de 14 biblioteker, og at lån kan ske
på samme vilkår som for andre lånere. 

Se mere på www.kb.dk/yd/oresundaftale

Minoritetsforsker får lærebogspris
P R I S  – Lektor Helen Krag fra Afdeling for Minoritetsstudier på Køben-
havns Universitet er vinder af priskonkurrencen Lærebogsprisen 2005 der
uddeles for første gang af de tre forlag Roskilde Universitetsforlag, Forlaget
Samfundslitteratur og Forlaget biofolia. Helen Krag modtager Danmarks
største faglitterære pris på 100.000 kroner for sin lærebog Mangfoldighed,
magt og minoriteter – introduktion til minoritetsforskningens teorier. Bogen
er den første danske lærebog der giver en introduktion til det store tværfag-
lige og tværkulturelle felt som minoritetsforskningen dækker.

halvandet år fordi undervis-
ningen er så intensiv. Det giver
en større bredde i studiet end
det der findes ved andre ud-
dannelser. Man har således en
bedre baggrund for at spore
sig ind på sit eget interesseom-
råde,« fortæller Christina Nei-
gaard Hansen.

Mængden af stof gør dog
også at uddannelsen har en
tendens til at blive overfladisk
fordi det hele skal med, mener
hun.

Siden Christina blev færdig
med sit speciale i 2003, har
hun ventet på at få et ph.d.-sti-
pendium. 

»Det har været svært at få
job, så jeg har desværre gået
arbejdsløs. Jeg fandt ud af at
mange af de arbejdspladser
jeg troede jeg kunne søge, fak-
tisk mere eller mindre forven-
tede at jeg havde skrevet
ph.d.,« siger Christina Nei-
gaard Hansen for hvem det
lykkedes at få et ph.d.-stipen-
dium i februar i år. 

Eliten skal også spare
Humanbiologi er en af de ud-
dannelser regeringen fremhæ-

en forskningselite. Derudover
kræver de mange fag uddan-
nelsen gaber over, et stort en-
gagement og læsekapacitet.

»Vi har presset en masse vi-
den sammen på tre semestre,
og derfor kræver det dygtige
studerende at komme igen-
nem uddannelsen,« siger Bodil
Norrild.

Uddannelsen tiltrækker i
dag studerende fra alle egne af
de danske universiteter. Fra
2007 bliver al undervisning på
Humanbiologi afholdt på en-
gelsk hvilket Bodil Norrild 
håber vil internationalisere
uddannelsen endnu mere end
den er i forvejen.

Hvad for en elite?
For ph.d.-studerende på hu-
manbiologi Christina Neigaard
Hansen var det primært det
høje engagement og sociale
sammenhold blandt de stude-
rende der gjorde uddannelsen
anderledes.

»På Biokemi hvor jeg kom
fra, var ikke alle studerende li-
ge motiverede, og der var et
stort frafald. Det var anderle-
des på Humanbiologi. Det er
et meget mere socialt studium.
De studerende her er meget
dedikerede, og der er tæt kon-
takt til underviserne,« siger
Christina Neigaard Hansen. 

En af fordelene ved uddan-
nelsen – nemlig tværfaglighe-
den – giver humanbiologerne
mulighed for at supplere hin-
anden under studiet. De giver
dog det problem at man i nog-
le fag er nødt til at undervise
på et generelt niveau for at alle
kan være med.

»Man kommer alligevel
igennem et stort pensum på

Af Lise K. Lauridsen

Alle snakker om eliteud-
dannelser. Men hvor-
dan ser sådan en egent-

lig ud? Humanbiologi på
Sundhedsvidenskab er en af
de få af slagsen. De studeren-
de skal have et snit på over ni
fra en biologisk orienteret ba-
cheloruddannelse for at kom-
me ind på en af de 30 pladser.
Men optag kan også bero på
en helhedsvurdering af perso-
nen.

Formålet med at oprette ud-
dannelsen i humanbiologi i
1989 var at producere elitefor-
skere til det biomedicinske er-
hvervsliv, hospitaler og uni-
versiteter, fortæller studiele-
der Bodil Norrild:

»Vi er en lille og meget ef-
fektiv uddannelse, og det er
noget de studerende kan lide.
Vi er fleksible hvis vi har et
dårligt kursus, så bliver det la-
vet om med det samme. For
med hold på højst tredive får
de studerende en tæt kontakt
til underviserne.«

Uddannelsen bygger bro
mellem naturvidenskabelige
og medicinske fag.

»De studerende bliver ud-
dannet til at kunne forstå cel-
lernes funktion og designe ny
medicin. De studerende mø-
der via klinikophold patienter-
ne og får således større kend-
skab til de medicinske discipli-
ner. Den ekstra uddannelse
humanbiologistuderende får,
er nødvendig hvis du skal ud-
vikle ny medicin i dag,« forkla-
rer Bodil Norrild.

Grunden til at der sin tid
blev indført adgangsbegræns-
ning, var at der skulle skabes

udgangspunkter for at skabe
nye eliteuddannelser, og gode
uddannelser vil altid være
med til at hæve niveauet også
på de brede uddannelser, men
politikerne må være opmærk-
somme på at det også koster
penge,« siger Bodil Norrild. 

likl@adm.ku.dk

Forslaget om flere eliteud-
dannelser kan dog også være
med til at udvikle nogle endnu
stærkere undervisningsmiljø-
er, mener hun.

»Mange af de grundforsk-
ningscentre der eksisterer på
universitetet, ville være ideelle

ver som grundlaget for det
danske samfunds fremtid, alli-
gevel skal de spare syv procent
af undervisningen væk til næs-
te år.

Så selv om Bodil Norrild er
en varm fortaler for at uddan-
ne eliten inden for særligt
stærke og specialiserede fag-
områder, er hun alligevel be-
kymret for hvad politikernes
ideer om eliteuddannelser i
praksis får af betydning.

»At lave eliteuddannelser el-
ler eliteuniversiteter i en tid
med så mange omvæltninger
kan nemt tage fokus fra de vir-
kelige problemer med fx færre
midler til forskning og under-
visning. Endvidere må eliteud-
dannelser ikke udvikles på be-
kostning af de almindelige stu-
dier for alle hvilket meget
nemt kan ske hvis du som på
Medicin ‘låner’ de bedste for-
skere ud til at undervise på
Humanbiologi mens den store
gruppe medicinstuderende så
sidder tilbage med løse lærer-
kræfter. Det er synd, for de
studerende motiveres igennem
forskningsbaseret undervis-
ning,« siger Bodil Norrild.

Ideen om eliteuddannelser er 
ikke ny. Siden 1989 har Human-
biologi på Sundhedsvidenskab 
kun lukket de bedste af de bedste
ind, men de færdige kandidater
har i dag svært ved at komme 
i arbejde uden en ph.d.-grad

Eliten under pres

ELITÆRT? – Selv om man er uddannet på en målrettet eliteud-

dannelse designet til biotekfirmaer som Novo Nordisk og Lundbeck,

så behøver det ikke være nemt at få arbejde bare med en kandidat-

grad. De fleste firmaer vil have medarbejder med en ph.d., fortæller

Christina Neigaard der i dag har fået et ph.d.-stipendium på Human-

biologi.
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Humanbiologi

• er en overbygningsuddannelse på Sundhedsvidenskab

• der kræves en relevant bacheloruddannelse for at

komme ind, ofte med et snit på omkring ni. Optag kan

dog også bero på personlig vurdering

• er en tværfaglig uddannelse der skal give de studeren-

de en dybdegående basalbiologisk- og medicinsk ind-

sigt i menneskets biologi under normale forhold og

ved diverse sygdomme

• 60 procent af alle studerende bliver ph.d.’er.
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REKTORVIS IT

Af Lise K. Lauridsen

Det er en ny situation for
mig at skulle til vælger-
møde efter at være

valgt,« siger den nyansatte
rektor, Ralf Hemmingsen, til
de knap 100 ansatte på Det
Humanistiske Fakultet der er
mødt op til debatmøde med
deres nye chef.

I vanlig humanistisk stil er
der lagt op til disput. Temaer-
ne er forskning, formidling,
uddannelse, ydre og indre ver-
den. Henrik Prebensen der er
bestyrelsesmedlem og medar-
bejderrepræsentant for de an-
satte på Humaniora, præsente-
rer debatpanelet bestående af
fortiden, nutiden og fremti-
den: en professor emeritus, to
ansatte og en ph.d.-studeren-
de.

Rektor Ralf lægger helt i hu-
manioras ånd ud med et stort
spørgsmål til humanisterne.

»Hvad vil Humaniora? Hvis
jeg skal profilere os udadtil, er
jeg nødt til at vide hvad I vil på
Humaniora. Det nytter ikke
noget at gøre det for komplice-
ret, vi bliver nødt til at kom-
munikere ud hvad Humaniora
kan i stedet at gå i defensiven
og bæve over hvad Helge San-
der dog vil gøre med os,« siger
Ralf Hemmingsen.

Lektor på Nordisk Mie Femø
Nielsen fra debatpanelet læg-

ger ud med et femsporet
spørgsmål.

»Hvad er det bedste, det sjo-
veste, det værste, det mærke-
ligste og det mest typiske ved
Humaniora?«

»Jeres stærkeste base er at I
kan levere den opmærksomme
og kritiske analyse både på
universitetet og i omverde-
nen,« svarer rektor og lader et
par af spørgsmålene stå hen i
det uvisse.

Småfagene får en be-
mærkning med på vejen som
det mærkeligste ved Humanio-
ra mens den forskningsmæssi-
ge isolationisme måske er sva-
ret på det værste eller det mest
typiske ved Humaniora.

»Er det rigtigt at det meste
er enmands-forskning på Hu-
maniora? Hvis det er, tror jeg
muligvis at der skal gøres me-
re for at lave fælles forsknings-
projekter og netværk,« siger
Ralf Hemmingsen.

Hvorfor-universitet
Spørgsmålene fra salen var
mange, men ét havde de til
fælles, bekymringen for Hu-
manioras fremtid.

»Der er stor forskel på reto-
rik og realitet i universitetspo-
litik. Vi skal forøge kvaliteten
af uddannelserne samtidig
med at vi må skære ned på ud-
dannelserne. Hvordan kan vi
gøre opmærksom på hvor al-

vorligt undervisningen for-
ringes af de nedskæringer der
kommer år efter år?« spørger
en lektor fra Nordisk.

Ralf Hemmingsen mener at
den eneste metode er at doku-
mentere overfor politikere og
offentlighed hvor meget mid-
lerne til undervisning reelt er
faldet.

Hemmingsen stryger ikke
humanisterne med hårene:
Nok er der stillingsstop, men
det varer ikke evigt. Et andet
af rektors svar på Humanioras
kritik af videnskabsminister
Helge Sander er at humanis-
terne må vise omverdenen
hvad pengene går til. 

Ralf Hemmingsen deler hu-
manisternes bekymring et
stykke ad vejen. 

»Vi bliver i stigende grad
delt i hvordan-universiteter og
hvorfor-universiteter hvor re-
geringen helt klart ønsker at
lægge penge i hvordan-univer-
siteterne. Men vi bliver nødt til
at gøre opmærksom på at
hvorfor-universiteterne er
mindst ligeså vigtige. Det nyt-
ter ikke at adskille grund-
forskning og anvendt
forskning, for sammenhængen
er tæt,« siger Ralf Hemming-
sen.

likl@adm.ku.dk

Er du snart færdiguddannet 
– så mød op på vores kandidatvejledningsmøde

Roskilde Universitetscenter
Universitetsvej 1, Auditorium i bygning 45.0

Tirsdag den 22. november 2005 

kl. 12.30 - 16.00

Aarhus Universitet
Søauditorierne, Bygning 1252 

Auditorium 3 (DJØF og AAK)

Auditorium 4 (GL, DM og MA)

Torsdag den 1. december 2005 

kl. 13.00 - 16.00

Københavns Universitet
Hovedbygningen, Frue Plads, lokale H03 (DJØF og AAK)

og lokale H06 (GL, DM og MA)

Torsdag den 8. december 2005 

kl. 16.30 - 20.00

Arrangør:
Et samarbejde mellem universiteternes centrale studie- 
og erhvervsvejledning, Dansk Magisterforening (DM), 
Gymnasieskolernes Lærerforening (GL), Magistrenes
Arbejdsløshedskasse (MA), Danmarks Jurist- og Økonom-
forbund (DJØF) og Akademikernes Arbejdsløshedskasse
(AAK).

Program

Universitetet
• afslutningen af uddannelsen og

udslusningsregler

A-kasserne: AAK og MA
• hvad kan a-kassen gøre for mig?

• dimittendregler

• dagpenge

Organisationerne: 
DJØF, DM, GL og MJS
• jobsøgning - hvordan får jeg mit

første job?

• hvor er jobbene?

• ledighed og beskæftigelse

• hvad er lønnen, og hvordan er

markedsvilkårene?

• gode kontrakter

• kompetence- og karriereudvikling

MØDEKANDIDAT

Seniorforsker/forsker søges 

Ved Universitetshospitalernes Center for Sygepleje- og omsorgsforskning (UCSF) er en 
stilling som forsker/seniorforsker ledig til besættelse pr. 1. februar 2006.
UCSF har til formål gennem sine forsknings- og undervisningsmæssige aktiviteter at
udvikle områderne sundhedsfremme, omsorg og pleje. UCSFs forskning er 
praksisorienteret med klinisk profil. Gennemførelsen af forskningsprojekter, undervisning
og forskningsvejledning udgør centrets basisaktiviteter. 

Stillingen omfatter forskning og undervisning med forpligtelse til international 
publicering/videnskabelig formidling. Stillingen ønskes besat med en person, der har
relevante videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau indenfor det 
sundhedsvidenskabelige fagområde samt relevant akademisk uddannelse fx sygeplejerske 
med akademisk uddannelse eller sociolog, antropolog, psykolog etc. Ansøgeren må have
indsigt i både kvantitative og kvalitative forskningsmetoder og ekspertise indenfor mindst 
et af felterne. Ansøgeren skal kunne forene teoriudvikling og anvendelsesorienteret 
forskning samt formidle på både videnskabeligt og populært niveau. Stillingen indeholder 
undervisning på flere niveauer af forskellige sundhedsprofessionelle grupper (tværfagligt)
herunder forskerkursus. Der skal ydes vejledning i forbindelse med 
sundhedsprofessionelles forskningsprojekter. 
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst mellem H:S og AC. Til begge 
stillinger er knyttet et årligt pensionsgivende tillæg, som for seniorforskerstillingen udgør 
ca. kr. 75.114,- årligt og for forskerstillingen udgør ca. kr. 28.800,- årligt.

Ansøgningen skal indeholde:

�� Curriculum Vitae 
�� Angivelse af på hvilket grundlag ansøger ønsker sine videnskabelige, 

undervisningsmæssige og eventuelt andre kvalifikationer bedømt
�� En komplet og nummeret publikationsliste med angivelse af de (max 20) arbejder

ansøger ønsker inddraget i bedømmelsen af ansøgers videnskabelige kvalifikationer

Alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold kan søge. 

Yderligere information om stillingen kan fås ved henvendelse til enten forskningsleder Lis 
Adamsen, seniorforsker Lone Friis Thing eller seniorforsker Ingrid Egerod tlf: 35 45 73 36.  

Ansøgningen sendes i fire eksemplarer til:

Universitetshospitalernes Center for Sygepleje- og omsorgsforskning (UCSF) 
Rigshospitalet, afsn. 7331 
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø 
Tlf.: 35 45 73 36 
E-mail: ucsf@ucsf.dk 

Ansøgningen skal være forskningscentret i hænde senest den 15. december 2005.

Ralf i ringen
Find ud af hvad I er bedst til i stedet for at gå i 
defensiven, lød den nytiltrådte rektor Ralf Hemming-
sens råd til humanisterne under et debatmøde 

F
O

T
O

:
L

IZ
E

T
T

E
K

A
B

R
É

HVAD ER HUMANIORA? – Hvad er det bedste, det sjoveste,

det værste, det mærkeligste og det mest typiske ved humaniora? 

lød et af de mere spidsfindige spørgsmål til den nye rektor, Ralf Hem-

mingsen, under en debateftermiddag med de ansatte på KUA.

»

Småfag på skrump
»Særligt bliver det svært at komme i verdensklasse hvis de faglige miljøer bliver bittesmå. Jeg har

derfor sat en proces i gang inden for de bløde humanistiske fag hvor vi har mange mikroskopisk

små fag, hvor få søger ind, mange dropper ud af uddannelserne, og hvor de få der bliver færdige,

vandrer direkte ud i ledighedskøen. Det er et kæmpespild som universiteterne nu er blevet bedt

om at rette op på. Enten ved sammenlægninger eller strategiske partnerskaber.«

Videnskabsminister Helge Sander i læserbrev i Jyllands-Posten 11. november 2005.
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MIKROBIOLOGI

Af Simon James Pettitt

Døden er en del af livet.
Vi dør lidt hver dag, og
det er godt. Uden døden

ville livet være ret svært for
mennesker og alle andre le-
vende organismer. Program-
meret celledød, PCD, en pro-
ces hvor celler begår organise-
ret selvmord for organismens
bedste, er helt essentiel i vores
livsbane fra foster til olding.
Uden PCD ville vi alle have
svømmehud mellem fingrene,
forklarer professor John Mun-
dy.

»I fosterstadiet begår en
række celler kollektivt selv-
mord hvilket er godt fordi vi
ellers ville fødes med svømme-
hud. Hele livet igennem sikrer
PCD at cellerne i væv og orga-
ner jævnligt bliver skiftet ud
og fornyet,« siger John Mundy.
Han er biolog og leder af et
forskerteam på Molekylærbio-
logisk Institut der arbejder
med programmeret celledød.
Desuden er han koordinator
for et samarbejde mellem ti
europæiske laboratorier ved
navn TransDeath. Projektet er
en del af EU’s sjette ramme-
program der søger at fremme
samarbejdet mellem forsk-
ningsinstitutioner i EU. Trans-
Death har modtaget to og en
halv millioner euro i støtte.

Død i doser
»PCD er en balancegang, vi vil
ikke have for meget død eller
for lidt,« siger John Mundy.

»Nogle former for cancer er
celler der ikke har fattet at de
er bestemt til at dø. I stedet for
at begå organiseret selvmord,
fortsætter de med at dele sig,
og det kan udvikle sig til
kræftknuder. Modsat er Alz-
heimers sygdom et eksempel
på at hjernens nerveceller dør
for hastigt.«

Man har på nuværende tids-
punkt et rimeligt godt overblik
over hvordan PCD fungerer i
dyr. Blandt andet modtog tre
forskere Nobelprisen i fysiolo-
gi i 2002 for deres arbejde
med en orm.

»C. elegans er en meget lille
orm med et begrænset antal
celler. Derfor var det muligt
for forskerne at følge alle or-
mens cellers udvikling fra den
første befrugtede celle til den
fuldvoksne orm,« siger Mundy.

Forskerne opdagede i or-
men en række celler som tager
livet af sig selv i løbet af orga-
nismens udvikling. Sådan er
det også hos mennesket. Ved
at udsætte ormen for forskelli-
ge mutationer, lykkedes det at
finde de gener som regulerer
ormens apoptosis. Det er nav-
net på en slags celledød. Nav-
net er latin for løvfald.

»Der sker blandt andet det
at cellen danner enzymer som

simpelthen opløser cellen så
resten af organismen kan have
gavn af cellens materialer.
Men faktisk er navnet apopto-
sis misvisende, for det er tilsy-
neladende ikke denne proces
der får bladene til at falde af
træet om efteråret,« forklarer
John Mundy.

Den banebrydende opda-
gelse som skaffede de tre for-
skere Nobelprisen var en lig-
nende proces i mennesket som
bliver aktiveret af gener der
minder meget om ormens.

»Det er et tegn på at der fin-
des et oprindeligt dødsgen
som i millioner af år har drevet
organismer til organiseret cel-
leselvmord. Den opdagelse har
bragt forskere et skridt tættere
på at forstå hvad døden er,«
fortæller Mundy.

Gåsemad som model
Bladenes metode og de gener
der aktiverer den, er emnet for
John Mundys forskergruppe.

Planten Arabidopsis er gen-
stand for gruppens forskning.
Bag det flotte navn gemmer
sig ukrudtet gåsemad der, lige-
som bananfluen, har så simpel
en arvemasse at den er veleg-
net til forskning. 

»Modellerne er de organis-
mer forskningen tager ud-
gangspunkt i, og de er ofte
kendetegnet ved at være rela-
tivt simple, lette at dyrke og
have en kort reproduktionstid,

altså tiden fra spire til frø.« 
Gåsemad er utrolig velegnet

til formålet fordi den stort set
er uden egenskaber. 

»Gåsemad er et ukrudt. Den
har absolut ingen funktion, og
der er ingen potentiel profit i
at arbejde med den plante. Det
gør det meget lettere at dele
nye resultater med de europæ-
iske laboratorier vi arbejder
sammen med. Ingen holder
deres resultater for sig selv for-
di der simpelthen ikke er no-
gen grund til det. Det gør
forskningen meget mere fly-
dende,« påpeger John Mundy.

Selv om forskningen pri-
mært skal udbygge vores for-
ståelse af hvad død er, så kan
projektet afføde direkte brug-
bar viden.

»Det har vist sig at visse
planter, som gåsemad, bruger
PCD som et forsvar. Hvis en
celle i gåsemad bliver inficeret
af et virus, så kan den og de
omkringliggende celler sim-
pelthen vælge at dø. På den
måde bliver viruset isoleret
uden at kunne sprede sig til
resten af planten. Hvis vi kan
forstå hvordan cellerne gør
det, vil det være nyttig viden
for eksempel i landbruget.«

sjp@adm.ku.dk

BLADDØD – Et europæisk

samarbejde skal kortlægge den

organiserede celledød der får

træerne til at kaste deres blade

og mennesket til at fødes uden

svømmehud mellem fingrene.

Forskere i dødens fodspor
Løvfaldet er snart tilendebragt. Forskere har længe vidst hvorfor træerne smider deres 
blade om efteråret, men metoden ligger hen i det uvisse. En forskergruppe på Københavns
Universitet deltager i et europæisk samarbejde om at løse bladenes dødelige mysterium

Vil du studere i Norden
- Vi hjælper dig på vej!

F
O

T
O

:
S

C
A

N
P

IX

Værdifuldt projekt
»Resultaterne af dette projekt vil være af stor værdi for det europæiske og internatio-

nale videnskabssamfund. Vores indsats vil styrke den europæiske forskning i funktionel-

le gener. Projektet vil give et væld af informationer om hvordan gener spiller ind i pro-

grammeret celledød. Viden der kan være direkte relevant for medicinal forskning og

udvikling.«

Uddrag af målsætningen for TransDeath-projektet.



grad af internationalisering end den traditio-
nelle ph.d., kan søges af alle studieretninger. De
fleste ErhvervsPhD’er udføres dog inden for de
tekniske fag. 

Hvis et projekt får ministeriets godkendelse,
udløser det 100.000 årlige kroner til universite-
tet, og virksomheden får 10.000 kr. om måne-
den i løntilskud. Videnskabsministeriet oplyser
at gennemsnitslønnen for ErhvervsPhD’er p.t.
ligger på omkring 28.000 kroner om måneden.
Man forhandler nemlig selv sin løn som Er-
hvervs-PhD. Nogle får overenskomstmæssig løn
som ordinære ph.d.-studerende, men lønstati-
stikken viser at enkelte er helt oppe og hæve
over 40.000 kroner om måneden.

Kristian Elkjær Kristensen er uddannet biolog og i
virksomhedspraktik på Universitetsavisen.
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ERHVERVSFORSKNING

Af Kristian Elkjær
Kristensen

Marmorhallen på KVL
summede af fagsnak
da Københavns Uni-

versitet, DTU, DFU og KVL i
begyndelsen af november hav-
de indbudt en række mindre
bioteknologiske og farmaceu-
tiske virksomheder til Biome-
dical Matchmaking. Med ord
som matchmaking, science da-
ting og ph.d.-shopping vil uni-
versiteterne gøre en aktiv ind-
sats for at udvide deres forske-
res netværk. Og i sidste ende
er målet at oprette flere Er-
hvervsPhD-stillinger.

Science dating
»Vi vil med dette initiativ åbne
forskernes blik for nogle min-
dre firmaer de ikke kendte i
forvejen. Ofte er der oplagte
muligheder for samarbejde,
men det kræver jo at parterne
kender til hinanden,« fortæller
KU’s medarrangør, Rikke

Bøyesen. Det er første konfe-
rence af sin art, men cirka 115
deltagere fra både universite-
ter og erhvervsliv har tilmeldt
sig hvilket KU ser som en suc-
ces. 

Efter en kort introduktion 
til universiteternes interesser
starter science dating som er
konferencens egentlige mål. 

»Vi har lavet et balkort som
forskerne udfylder, og så går
de ellers på date med de frem-
mødte firmaer som er attrak-
tive for dem. Forskere og virk-
somheder når naturligvis ikke
at aftale konkrete samarbej-
der, men det kan vise sig at der
er fælles interesser på nogle
felter,« fortæller Rikke Bøye-
sen. Hun regner med at dialo-
gen er etableret her, og at
chancen for oprettelsen af fæl-
les ErhvervsPhD’er er skabt.

Heldigt match
Et fremtidigt samarbejde kun-
ne være mellem KU-professor
Søren J. Sørensen, Mikrobio-

logisk Institut og Bo Skaaning
Jensen fra virksomheden Arpi-
da. De kendte ikke hinandens
forskning, men satte hinanden
stævne og har fundet fælles
interesser inden for anti-infek-
tive præparater. 

Sammen fortæller de at de
gerne vil tale mere sammen da
de vil kunne gavne hinanden i
forskellige projekter. Søren er
positivt overrasket over sam-
menfaldet af interesser.

»Jeg savnede lidt informa-
tion om virksomhederne da vi
kom i dag. Jeg havde kun nog-
le navne at gå efter, men skul-
le alligevel tage stilling til
hvem jeg ville tale med. Så det
er lidt heldigt at jeg finder Ar-
pida som min forskning over-
lapper med.«

Bo Skaaning Jensen ser en
ErhvervsPhD som en belejlig
måde at udvikle firmaets in-
terne knowhow på. 

»Det giver jo en teknologi-
transfer samtidig med at det
tvinger virksomheden til at

Af Kristian Elkjær Kristensen

En måde at matche universitet og erhvervs-
liv på er fællesskab i uddannelsen af ph.d.-
studerende. Den studerende udfører sit tre-

årige projekt dels i virksomheden, dels på uni-
versitetet. Samtidig har den studerende både en
vejleder i virksomheden og en på universitetet.

Jens-Peter Vittrup fra Videnskabsministeriet
er entusiastisk omkring ordningen som han har
administreret siden 2002. Det lyder også impo-
nerende at 98 procent af de studerende og 94
procent af vejlederne erklærer sig tilfredse eller
meget tilfredse med forløbet. Og 91 procent af
universitetsvejlederne finder at ErhvervsPhD’en
har ført til et øget samarbejde med den pågæl-
dende virksomhed.

Jens Peter Vittrup fortæller at der sidste år

blev uddelt 70 ErhvervsPhD’er mens 90 projek-
ter i år ser ud til at få støtte. 

»Vi har fået øget midlerne fordi regeringen
mener at de penge er givet godt ud og fordi fle-
re er blevet opmærksomme på ordningen.«

Nogle vil måske finde det tillokkende at sags-
behandlingstiden er nede på omkring seks uger
så man ikke skal gå i flere måneder og vente på
et svar. Der er fire ansøgningsfrister årligt hvil-
ket jo er mange i forhold til mange andre frister
forskerne er vant til at arbejde med.

Det er dog fortsat kun de bedste studerende
der har mulighed for at komme i betragtning til
en ErhvervsPhD. Kravene siger blandt andet
mindst ni i karaktergennemsnit og mindst ti i
specialekarakter.

ErhvervsPhD’en der har fået sin engelskklin-
gende stavemåde for at signalere en højere
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Shop et 
samarbejde

Skriv 
Erhvervs-
PhD
En erhvervsforankring kan sikre
et godt ph.d.-forløb. Både stude-
rende og vejledere er godt tilfred-
se med parløbet, og Videnskabs-
ministeriet lover gode chancer for
støtte

Der skal skabes flere erhvervs-
forskere. Det forudsætter ar-
rangementer hvor universitetet
og de private virksomheder
kan lære hinanden at kende
og få ideer sammen

kigge lidt udenfor sit eget
felt.«

Han påpeger samtidig at det
kan være en fin måde at rekrut-
tere medarbejdere på fordi
man undervejs i ph.d.-forløbet
ser hinanden an og i sidste en-
de kan få en motiveret med-
arbejder der let falder til i fir-
maet.

Lektor Lene Oddershede ar-
bejder med optiske pincetter
på Niels Bohr Institutet. Sam-
arbejde med erhvervslivet er
ikke fremmed for hende, men
alligevel har hendes gruppe-
afdeling ingen ErhversPhD-
studerende. 

»Der er ikke rigtig tradition
for det. Men vi samarbejder
med både små og store firma-
er på andre måder, så måske
skulle vi overveje at oprette
nogle kontakter under denne
ordning.«

Forvirrende
Forskerne tog godt imod initia-
tivet, men formen affødte no-

gen forvirring, og deltagerne
savnede mere information på
forhånd. 

»Jeg synes da at firmaerne
burde skrive sig på vores bal-
kort. Vi kender ikke dem, men
jeg har lige holdt foredrag om
mit arbejde. Som det er nu,
famler man jo lidt i blinde,«
påpegede Søren J. Sørensen. 

Den enligt fremmødte for-
sker fra Novozymes var heller
ikke forberedt på dating-de-
len, men måtte besvare bejler-
nes spørgsmål efter bedste 
evne.

Rikke Bøyesen undskylder
den manglede information
med tidspres op til konferen-
cen og at arrangørerne frygte-
de at for meget hjemmearbej-
de ville skræmme virksomhe-
derne væk.

»Vi udsendte jo en mail med
links til hjemmesiderne for de
deltagende virksomheder en
uge før konferencen. Men vi er
opmærksomme på at der næ-
ste gang skal være abstracts fra

de forskellige virksomheder,«
garanterer Rikke Bøyesen.
Universiteterne vil gerne sætte
skub i samarbejdet mellem
universiteter og private virk-
somheder fordi de tror på at
det vil føre til nye værdiska-
bende produkter. 

For mange af de små virk-
somheder var arrangementet
en god lejlighed til at møde
flere universiteter og afdeling-
er på en gang. 

»Det er jo svært at sige hvor
mange samarbejder der fødes
med afsæt i dette arrange-
ment, for mange har jo mødtes
før og vil mødes igen ved an-
dre lejligheder. Men jeg er
overbevist om at det har en ef-
fekt, for nogle af virksomhe-
derne er også netop blevet ud-
valgt ved at vi har spurgt for-
skerne hvem de gerne ville
møde,« fortæller Rikke Bøye-
sen.

Nogle enkelte håbefulde
kandidater var også mødt op i
håb om at finde deres fremti-
dige ph.d.-projekt her.

Sikker beskæftigelse
Erhvervs-ph.d.-studerende udgør ca. fem pct. af Danmarks ca. 5.000 aktive ph.d.-stude-

rende. 56 pct. af de studerende er mænd. Erhvervs-ph.d.en er en god adgangsbillet til

arbejdsmarkedet. Ud af godt 400 af de færdiguddannede fra 1988 til i dag, er 99 pct. i

beskæftigelse. 80 pct. af dem arbejder i private virksomheder, mens 20 pct. er ansat i

det offentlige.

Kilde: Ministeriet for Videnskab og Teknologi.
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Af Kristian Elkjær Kristensen

T horbjörg Jensdottir skrev Erhvervs-
PhD i et samarbejde mellem slikpro-
ducenten Toms og Tandlægeskolen på

KU, og patentet på hendes opfindelse kan
offentliggøres allerede før hendes forsvar
finder sted.

Thorbjörg spilder ikke tiden. På trods af
at hun skulle bryde isen for mere forskning
hos værtsvirksomheden, nåede hun på de
tre år en imponerende mængde forskning.
Udover laboratorieforsøg lavede hun det
tandvenlige slik i forskellige varianter og af-
prøvede det på forsøgspersoner. Desuden
har hun fået et patent igennem systemet og
har skrevet seks videnskabelige artikler.

»Det var lidt udfordrende at arbejde hos
Toms fordi de ikke var vant til at forske.
Derfor tænker de også mest i penge på bund-
linjen mens vi i min verden godt ved at
forskning tager tid,« forklarer den 30-årige
islænding.

Dynamisk miljø
Det meste af tiden har Thorbjörg været på
universitetet som en almindelig ph.d., og
hun var kun på Toms når hun havde ærin-
der i produktionsafdelingen eller møder. 

»Mange andre ErhvervsPhD’er tilbringer
mest tid i virksomheden, men for mig var
forskningsfaciliteterne bedre herinde på
KU,« fortæller hun der alligevel sætter stor
pris på den kontakt til erhvervslivet som 
ErhvervsPhD’en garanterer. 

»Jeg er superglad for de ting jeg har lært,
og jeg mener at jeg har nået mere fordi 
denne type samarbejde skaber noget mere
dynamik. ErhvervsPhD’en presser en til at
være mere fokuseret og yde lidt mere end
ellers. Og det passer mig fint,« siger hun. 

At forskningen kan bruges til noget, er
med til at drive hende. Derfor er hun også
taknemmelig for ministeriets erhvervskur-
sus som gav hende mod på at søge patent
på sin opfindelse. Udover Toms viser også
Tandlægeforeningen og Kræftens Bekæm-
pelse interesse for projektet. Mange patien-
ter lider efter strålebehandling af nedsat

spytproduktion og må spise syrlige bolcher
for at stimulere spytsekretionen, men får
altså syreskader på tænderne af det. Med
de tandvenlige bolcher slipper de for denne
sideeffekt.

Da Thorbjörg valgte sin ph.d., var det
egentlig lidt af en tilfældighed. Hun skrev
speciale hjemme i Island om tanderosioner,
men var i Danmark til en tandlægekonfe-
rence. Her traf hun en dansk forskergruppe
der delte hendes interesser, og de blev eni-
ge om at samarbejde. Samtidig havde Toms
udtrykt interesse for et samarbejde med
tandlægerne. Derfor skrev den tidligere eli-
teløber et projektforslag som siden blev ind-
sendt til Videnskabsministeriet. Her blev
både projektet og kandidaten godkendt, og
Thorbjörg kunne starte umiddelbart efter
sin kandidateksamen.

Forskning i døgndrift
Thorbjörg ser positivt på tingene. Hvis no-
get er besværligt, siger hun at det er ‘lidt
udfordrende’. Og i stedet for at beklage sig
over patentansøgningen der har besværet
hende i halvandet år, fokuserer hun på sine
privilegier.

»Det er man nok nødt til for at investere
12 timer om dagen i sit projekt. I den sidste
fase før afleveringen var jeg altid herinde
på Odontologisk Institut. Jeg er bestemt ik-
ke stolt af det, men et par gange nåede jeg
ikke det sidste tog hjem, og måtte overnatte
på kontoret.«

Man fornemmer at hun nærmest var glad
for at spare næste morgens transporttid
mens hun siger:

»Jeg er måske lidt for god til at se på det
positive, for jeg havde det faktisk sjovt med
det. Men selvfølgelig er det kun noget man
kan i en periode, for selv om det kan være
svært at drosle ned på arbejdstiden, er det
jo usundt at arbejde så meget.«

Thorbjörg forventer at forsvare sin af-
handling efter nytår, men har ikke indstillet
arbejdet af den grund. Toms har nemlig
sponseret en adjunktstilling så hun kan fort-
sætte sit projekt.
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Slik kan give syreskader i tandemaljen og derved skade
tænderne. Men takket være Thorbjörg Jensdottir kommer
der snart en ny type slik uden den skadelige virkning 

NUL HULLER – Thorbjörg Jensdottir der selv har passet

godt på sine tænder, skrev ErhvervsPhD i tæt samarbejde

med slikfabrikken Toms.

Ph.d. i slik

Nogle tilbud holder ikke hvad de lover! Er du sikker på, at alle hen-
vendelser du får via computeren er, hvad de giver sig ud for at være?

Uopfordrede forespørgsler på computeren kan være tegn på snyd 
og bedrag. Det er almindelig sund fornuft at være skeptisk overfor 
”særligt gode tilbud eller opfordringer” – også på computeren.
Husk, at IT-sikkerheden er afhængig af dig og din adfærd.

Læs vores gode råd om ”phishing”, der er forklædt snyd, på:

www.ku.dk/it-sikkerhed

I T- S I K K E R
– a lminde l ig  sund  fo r nuf t

Hvad er en erhvervs-ph.d.? 
En erhvervs-ph.d adskiller sig fra en traditionel ph.d. ved at være et virksomhedsrettet

forskningsprojekt. Den studerende er ansat på virksomheden, men bruger ca. halvdelen

af tiden på universitetet og vejledes begge steder. I gennemsnit er virksomhedens sam-

lede omkostninger til erhvervs-ph.d.-projektet omkring en mio. kr. for alle tre år. Virk-

somheden har rettigheder til forskningsresultaterne.

Kilde: Ministeriet for Videnskab og Teknologi.



Deres Majestæt, Excellencer, Ministre, Bestyrelse, Rektor,
mine damer og herrer!
I mandags kom jeg hjem fra Sarajevo hvor jeg som re-

præsentant for Danske Studerendes Fællesråd deltog i en serie
møder der fortsætter arbejdet med at skabe fred og stabilitet
på Balkan. Her spiller uddannelser en væsentlig rolle - og gen-
nem de sidste to-tre år har en betragtelig mængde studerende
fra Københavns Universitet været med til at opbygge et net-
værk mellem danske studerende og studenterorganisationer
på Balkan. 

Konkret drejer det sig om at gøre tankerne i Bolognaproces-
sen til virkelighed. I Bolognaprocessen deltager 45 europæiske
lande. Hovedformålet er at skabe et sammenhængende ud-
dannelsesrum i Europa som det bærende fundament for ud-
veksling af viden og arbejdskraft. Det er på baggrund af vores
erfaringer i Sydøsteuropa at denne tale udfolder sig. Selve Bal-
kan kommer dog først ind i billedet til allersidst.

Permanent omstilling
De seneste år har for Københavns Universitet har været præget
af en lang række markante ændringer i universitetets forhold –
en ledelsesreform, en økonomisk reform, en bygningsreform,
en begyndende forskningsreform og ikke mindst en uddannel-
sesreform på alle niveauer. Arbejdet med disse reformer er ik-
ke færdigt. 

Særligt vores ledelsesreform har været længe undervejs –
snart tre år – og er stadig uafsluttet. Tre år hvor alle med god
ret og god samvittighed har kunnet forklare mærkværdige
midlertidige strukturer med ordet overgangsfase. Nu ser vi i
parentes bemærket snart en ende på ledelsesreformen i denne
omgang, og med de planer der er fremlagt fra rektors side, ser
vi ud til at lande godt. Ikke desto mindre er ledelsesreformen
et eksempel på at der på mange måder i de senere år har her-

sket en art nødret i vores almindelige konstante dialog om vo-
res universitet. I de kommende år vil der formentlig komme
nye betingelser der forandrer universitetet markant. Der er ik-
ke udsigt til fred og ro og tilbagevenden til rigtig gamle dages
dyder hvor universitetet i mange henseender ikke var en del af
et omskifteligt samfund. Det er i sig selv meget positivt!

Men hvis vi som universitet skal gøre det rigtig godt i en tid
af permanent omstilling, skal vi beslutte os for at konstant for-
andring er et godt grundvilkår der kan bruges som afsæt for
forbedring i bredeste forstand. Min pointe er at alle løsninger,
uagtet at de kan blive midlertidige, skal leve op til præcis de
samme krav som var de tænkt til evigt virke. 

KU’s rolle i globalt perspektiv
Dette grundprincip bør også gælde for løsningen en af de store
udfordringer vi i de kommende år står overfor, nemlig ud-
formningen af Københavns Universitets rolle i et globalt per-
spektiv. 

Ikke fordi vores aktiviteter i størrelse kommer til at udgøre
en afgørende del af det globale uddannelses- eller forsknings-
rum, men fordi vi som et universitet med demokratiske tradi-
tioner og en værdimæssig ambition om et ansvarligt virke kan
blive en globalt udvekslende, udviklende aktør. En aktør der,
som eksempel til efterfølgelse, både er til fordel for det age-
rende land og dets uddannelsessystem, det vil sige os selv,
men også til fordel for både lande og uddannelsessystemer i
de regioner, lande og verdensdele vi agerer i forhold til.

En tale om globalisering og dens udfordringer gør de fleste
lidt fjerne i blikket, og løsningsforslagene bliver ofte noget
kortsigtede. For globaliseringen er kompleks og lader sig dår-
ligt diskutere i enkeltdele. Derfor ender en diskussion i Dan-
mark om globalisering ofte med en konklusion der siger at
hvis Danmark ruster sig, hvis Danmark øger sin tiltræknings-
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ÅRSFEST 

Af Simon James Pettitt

Mens Universitetsfanfa-
ren lyder ud over de
forsamlede spidser,

virker alt som det plejer ved
universitetets traditionsrige
årsfest den 17. november. To-
nerne, minerne og gæsterne
ligner sig selv. Det er næppe
heller første gang Hendes 
Majestæt har tern på sin spad-
seredragt når hun gæster Frue
Plads. 

Men dagens første taler på
det tungt ornamenterede po-
dium er ny. For første gang i
universitetets historie åbner
en bestyrelsesformand ballet.
Et faktum Bodil Nyboe Ander-
sen, tidligere direktør for Na-
tionalbanken, ikke lægger
skjul på da hun byder forsam-
lingen velkommen. Men ellers
handler hendes åbningstale
om adskillelse.

»Det er vigtigt for mig at der
er en tydelig adskillelse mel-
lem bestyrelse og den øvrige
ledelse. Bestyrelsen skal skabe
de store retningslinjer mens le-
delsen skal have frihed og
kompetence til at køre univer-
sitetet i dagligdagen. Det føl-
ger den traditionelle nordiske
firmamodel hvor lederen af en

virksomhed ikke har en plads i
virksomhedens bestyrelse. På
det område lignede Køben-
havns Universitets konsistori-
um mere den amerikanske
model hvor virksomhedens le-
der samtidig er formand for
bestyrelsen.«

Samtidig understreger be-
styrelsesformanden dog at alle
har taget vel imod den nye be-
styrelse. Og hun takker for et
godt og konstruktivt samarbej-
de med resten af universitetet
her i bestyrelsens første år.
Derefter giver hun ordet til Kø-
benhavns Universitets nye rek-
tor, Ralf Hemmingsen, der blot
har bestridt embedet i 17 da-
ge.

»Den nyvunde position med
en stærk bestyrelse i ryggen og
en erklæret politiks vilje til at
styrke forskning og uddan-
nelse gør at universitetet nu
har en unik mulighed for for-
nyelse,« lød hans budskab der
bragte de seneste års kritiske
og bekymrede røster mod uni-
versitetsreformen til tavshed.

Flammernes pokal
Forinden er de prominente
gæster ankommet i en lind
strøm til universitetets impo-
sante hovedbygning. Allerede

udenfor de tunge egetræsdøre
sender universitetet et signal
om at dagen er højtidelig. De
to store støbejernspokaler på
hver sin side af indgangen er
tændte, og de gule flammer
slikker ivrigt op i den frostblå
himmel.

Der er nok lagt op til en høj-
tidelig dag, men stemningen
er  afslappet inde i salen. De fi-
ne gæster defilerer rundt og
sniksnakker med hinanden.
Æresdoktorer, prisopgavevin-
dere og ministre udveksler nik
og høfligheder.

Den højtidelige stemning er
givet ved dronningens entre.
Hun kan bare det der, og ind-
finder sig med et næsten Mona
Lisa-lignende smil. Seancen
kan begynde.

Ralfs mantra
Fra talerstolen udnytter Ralf
Hemmingsen nok en gang mu-
ligheden for at repetere sit
mantra, vigtigheden af grund-
forskning. Og denne gang bli-
ver der ikke lagt fingre imel-
lem.

»Det er vigtigt at huske på at
grundforskning er selve kilden
til viden, erkendelse, uddan-
nelse og innovation. Grund-
forskning er fundamentet for

nye produkter og værdier,« ly-
der formaningen til de frem-
mødte politikere. 

To af tidens buzz words – in-
novation og iværksætteri – har
også fundet vej til rektors ma-
nuskript. Ralf Hemmingsen
foreslog at universiteterne skal
have midler direkte møntet på
at »realitetsteste ideer« – altså
at undersøge om forskningen
kan lede til flere arbejdsplad-
ser og nye virksomheder. Men: 

»Disse nye midler skal ind

ad fordøren hvis ikke det skal
gå op i bureaukrati hvor for-
skere drukner i ansøgninger,
hvor virksomheder bliver
frustrerede, og hvor selv rege-
ringen som satser så hårdt på
dette tema, vil blive skuffet
over de få resultater.«

sjp@adm.ku.dk

Læs Anja Andersens festforelæs-
ning i Videnskabet, s. 12-13.

KU’s rolle i
globalt 
perspektiv
Et ansvarligt engagement er ikke muligt
hvis vi blot udbyder vores uddannelser 
globalt til højestbydende, lyder budskabet
fra Forenede Studenterråd

Af stud.mag. Henrik Friis, 

Forenede Studenterråd

STUDENTERTALE

Gamle kendinge

SE GODT PÅ DEM – Det er måske sidste gang du ser dem sam-

let. Til næste årsfest kan flere være skiftet ud når dekanerne skal til

at ansættes. Der er allerede et nyt ansigt blandt dekanerne, Ralf

Hemmingsens stedfortræder, Ulla Margrethe Wewer.

Fakta om årsfesten 
Det var første årsfest med en valgt rektor og bestyrelse. Det var 18.

gang Årets Harald blev uddelt. Årsfesten var nummer 526 siden uni-

versitetets start. Årsfesten er en årlig begivenhed hvor universitetets

grundlæggelse fejres.
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kraft, hvis Danmark kommer i front, så skal det nok gå. I det
ræsonnement glemmer folk som regel at globaliseringsproces-
ser i høj grad udgår fra lande som Danmark, og at det dermed
ofte er resultaterne af vores egne handlinger vi ser som proble-
mer. 

Betalingsuddannelser og elitestipendier
En væsentlig del af det danske bud på løsning af globalisering-
ens udfordringer inden for universiteternes område er på den
ene side at ville servicere det globale samfund med uddan-
nelser mod betaling og på samme tid med elitestipendier at til-
trække og fastholde verdens bedste studerende. 

Konkret er der både i Globaliseringsrådet, i Videnskabsmi-
nisteriet og på universiteterne tiltag i den retning på bedding.
Det er nemlig sådan at den fri udveksling som Bolognaproces-
sen skal give, er afløst af fuld egenbetaling for uddannelse i
Danmark hvis man kommer fra et land uden for EU og EØS.
Dermed tilpasser godt 20 lande i Bolognaprocessen – dem der
ikke er i EU – deres uddannelser til et uddannelsesrum som de
ikke kan få del i. 

De penge ministeriet sparer på at uddanne studerende fra
andre steder end EU, omsættes til 75 danske stipendier til de
bedste studerende i verden – fem studerende til hvert dansk
universitet er planen. 

Alt dette er meget paradoksalt og meget uambitiøst, og det
modarbejder direkte universiteternes ambition om et samlet
slagkraftigt europæisk rum for videregående uddannelser og
risikerer at medvirke til at sabotere Bolognaprocessen. 

Underminering af lokale uddannelsessystemer
Det er i dansk sammenhæng noget nyt direkte at udsætte vores
internationale engagement for national profit. I internationalt
perspektiv er det dog et meget udbredt fænomen, og konse-

kvenserne af denne politik har i mange år været tydelige. Store
dele verden kender effekten af at lande med velfungerende
uddannelsessystemer tiltrækker og fastholder de mest talent-
fulde studerende. 

Effekten er underminering af lokale uddannelsessystemer
og gør at landene mangler forskningsaspiranter, dygtige aka-
demikere i centraladministrationen, gymnasielærere, ingeniø-
rer og så videre og så videre. Forsvinder de dygtigste studeren-
de, ophører uddannelsessystemet med at være en hjørnesten i
det stabile samfunds fundament og udvikling. 

Dette er en fantastisk svær problematik fordi
det på den ene side er meget vigtigt for uddan-
nelsesniveauet i et samfund at det er baseret på
udveksling af viden med andre samfund – fx
gennem studerende – men på den side er det
faktisk værre hvis udvekslingen gør at de stu-
derende ikke tager den viden med hjem. 

I det scenario har samfundet både mistet
dets potentielt højtuddannede og  får heller ik-
ke tilført viden fra andre samfund. Denne glo-
balisering af uddannelser bidrager ikke til stabile samfund
med bæredygtige uddannelser, og den type globalisering hvor
alle idealer er sat til side, er derfor ikke en fordel for det dan-
ske samfund. For den stabilitet i verden vi i Danmark arbejder
for, også af langsigtede økonomiske årsager, hviler på at alle
samfund har bæredygtige uddannelsessystemer. Uden dem
ingen stabilitet.

Regionale netværk for universiteter
Spørgsmålet er hvordan Københavns Universitet skal være en
spiller i disse processer? Vi har som universitet nedfældet vo-
res værdigrundlag hvorpå vi vil agere, og her er ansvarlighed
og engagement to helt centrale begreber. 

Vi vil på den ene side engagere os, men det skal foregå an-
svarligt. Hvis dette skal opfyldes, er det nødvendigt at vores
internationale engagement er bundet op i nogle strukturer der
gør det muligt for os som universitet at følge processerne tæt.
Ellers er vi ikke i stand til at ændre på vores engagement hvis
konsekvenserne af vores handlinger ikke er hensigtsmæssige.
Et ansvarligt engagement er derfor ikke muligt hvis vi blot ud-
byder vores uddannelser globalt til højestbydende. Det er nød-
vendigt med en gennemtænkt politisk strategi. 

En bud på en konkret og
realiserbar løsning er at
binde vores internationale
engagement op i langsigte-
de regionale samarbejder.
Her kommer Balkan ind i
billedet som jeg lovede i
min indledning. På Balkan
er det tydeligt for enhver
besøgende at det der er
brug for, er langsigtede løs-

ninger med bedre uddannelser og studerende der ikke for-
svinder nordpå. Hvis Københavns Universitet regionalt,  fx
gennem Øresundsuniversitetet, laver et større universitetsnet-
værk i én bestemt region, fx Balkan, og dér igangsætter ud-
vekslingsprogrammer, udbyder enkeltuddannelser, laver fæl-
lesuddannelser etc., har vi en unik mulighed. For fæstner vi
vores engagement i et konkret samarbejde, så har vi også mu-
lighed for at gøre vores internationale virke ansvarligt og bæ-
redygtigt og på den måde høste de langsomt voksende, men
også langtidsholdbare frugter. Kun sådan vil globaliseringen
være gunstig for både vores samarbejdspartnere og for Køben-
havns Universitet. Tak for ordet.
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»Folk glemmer at globaliserings-
processer i høj grad udgår fra lande
som Danmark, og at det dermed ofte
er resultaterne af vores egne hand-
linger vi ser som problemer.«

og nye ansigter
Selv om meget lignende sig selv ved årets fest, 
gør et nyt vilkår sig gældende. For første gang i 
universitetets historie er det en ansat rektor med 
en bestyrelse i ryggen som træder op på talerstolen. 
Og det lader sig mærke i et par af talerne

ÆRESDOKTORER – Otte

udenlandske forskere blev i år

æresdoktorer på Københavns

Universitet: professor Halvor

Moxnes, Teologi; professor Wen-

dy James, Samfundsvidenskab;

professor Ole Didrik Lærum, Me-

dicin; professor Ronald G. Blas-

berg, Medicin; professor Penelo-

pe Eckert, Filosofi; professor Pe-

ter Sawyer, Filosofi; professor Al-

bert Libchaber, Naturvidenskab

og professor Peter Satir, Naturvi-

denskab.

FØRSTEDAMER – Hendes

Majestæt Dronning Margrethe

vises på plads af Bodil Nyboe An-

dersen, bestyrelsesformand for

Københavns Universitet.

MEDALJEMODTAGERE – Ved årsfesten blev der uddelt 14 medaljer for prisopgaver 2005. Rebec-

ca Alder-Nissen, Karen Louise Erichsen, Jakob Leth Fink, Rasmus Vanggaard Knudsen, Ulrik Lytt Rahbek

og Diana Rigtrup modtog guldmedaljer. Kristian Helge Andersen, Mikkel Christensen, Elsebeth Lang-

holz Kendix, Marta G. Kirilova, Kiki Lyster Larsen, Lars Sandbeck Nielsen, Anette Nørgaard og Michael

Vernersen fik sølv for deres prisopgavebesvarelser. Her ses et udsnit af de glade medaljemodtagere.

At gå ind
»At gå ind uden at vide det/At pege på døren uden at vide det/At gå ind i bjerget og

det er dig selv/At gå længere ind endnu/og der er hele tiden rum/og det er dig de 

flytter/og der er hele tiden åbent/og det er dig der er åben.«

Del af Inger Christensens digt ‘ At gå ind’ citeret i Ralf Hemmingsens festtale 

som motto for universitetets sjæl, ide og ånd.
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ÅRETS HARALD

Af Morten Emmerik
Wøldike

Øh, hvordan udtaler
man det der ‘a’?,« spør-
ger Gustav der er før-

steårsstuderende på Afdeling
for Indianske Sprog og Kultu-
rer da han skal til at læse op
fra grammatikken i aztekernes
sprog nawatl.

»Det er fint du først diskute-
rer hvad der volder dig proble-
mer i sætningen og så udtaler
den til sidst,« siger Una Canger
og hjælper Gustav med at få
styr på den sætning han skal
læse op.

Engagementet og fascinatio-
nen af sit felt lyser ud af Una
Canger. Der er bestemt for-
ventninger til de otte førsteårs-
studerendes indlevelse og del-

tagelse når Una Canger under-
viser i nawatl der er et af de
sprog de skal stifte bekendt-
skab med på faget Indianske
Sprog og Kulturer. Her beskæf-
tiger man sig med det mesoa-
merikanske (dele af det nuvæ-
rende Mexico, Guatemala og
El Salvador) sprog- og kultur-
område, fx samfundsformer,
byplanlægning, handel, land-
brug og religion fra før spani-
ernes invasion i 1500-tallet. 

Men man får også hurtigt
vished for Una Cangers særlige
pædagogiske evne og opmærk-
somhed der inspirerer de stu-
derende til at forbedre sig og
lære det akademiske tanke-
værk. Selv om nawatl ligger
milevidt fra de vesteuropæiske
sprog, bliver alle bedt om tage
livtag med den fremmede

grammatik. Der er plads til
tvivl, usikkerhed og spørgs-
mål, og med gode historier og
eksempler fra mange års felt-
arbejde i Mesoamerikas sprog-
samfund og en insisteren på at
kun øvelse gør mester, sikrer
Una Canger at de studerende
kommer styrket gennem udta-
len af nawatl.

Oplevelser af sprog
Sprog har altid haft 67-årige
Una Cangers interesse, og da
det altid har været nemt for
hende at lære sig fremmed-
sprog, var det oplagt at begyn-
de at beskæftige sig med dem.
Ud over modersmålet beher-
sker Una engelsk, fransk og
spansk som er hendes arbejds-
sprog i Mexico. Under et op-
hold som studerende i Polen i

1960 lærte hun sig desuden
polsk. 

»Jeg har altid haft let ved at
tilegne mig et fremmedsprog
uden at man kunne høre at det
var et fremmedsprog. Jeg har
meget let ved udtale og ved at
tale.«

Mam, teco og lakandon er
tre mayasprog som Una Cang-
er arbejdede med i Mexico i
1960’erne. Sproget mam var
emnet for ph.d-graden som
hun fik på University of Cali-
fornia i Berkeley i 1969. Bille-
derne af en gruppe mayabørn
fra det lakandonske sprogom-
råde der pryder Una Cangers
kontor, vidner om at sprog-
forskning for hende ikke kun
drejer sig om det skrevne
sprog og grammatiske detal-
jer. Forskeren skal frem for alt

ud at studere det talte sprog
og opleve hvordan folk bruger
sproget.

I 1970 vendte Una Canger
tilbage til Danmark og fik en
stilling på KU der var delt
mellem lingvistik og indiansk.
De studerende var glade for
undervisningen i mayasprog,
men ville egentlig hellere læse
aztekernes sprog nawatl. Loyal
over for de studerendes ønske
kastede Una Canger sig frisk
over at arbejde med endnu et
fremmedsprog.

»Jeg sad her i København og
fandt hvad der var af materia-
le. Der findes blandt andet en
fuldstændig fabelagtig gram-
matik fra 1645, men det blev
klart for mig at jeg også måtte
tage derover og høre nawatl.«

Alene i Mexico tales der 75

YDMYG SJÆL – »Jeg ople-

ver det som meget stort at mod-

tage Årets Harald,« siger en smi-

lende Una Canger der håber at

prisen kan medvirke til at kaste

lys over Afdeling for Indianske

Sprog og Kulturer der ikke er på

finansloven som småfag.  

Indiansk ildsjæl
Med otte fremmedsprog på tungen og international stjernestatus 
for sin forskning i aztekiske dialekter er Una Canger en af Københavns
Universitets anerkendte lingvister, men engagementet på det lille fag
Indianske Sprog og Kulturer har også gjort hende berømt hos de 
studerende. De kvitterer nu med at kåre hende som årets underviser

»

Interesse og respekt 
»Hendes forskning hviler dels på opfattelsen af at sprog er en social

institution, og at sproglige data derfor bør indsamles i den kulturelle

kontekst hvor de bruges og dels på en stor interesse for mennesker

og deres liv.«

Anne Jensen om Una Canger, Dansk Kvindebiografisk leksikon.  
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forskellige sprog, og bare
inden for for nawatl findes
mindst 15 forskellige dialek-
ter. Una Canger specialiserede
sig netop i dialekterne der
bragte hende ud på rejser til
fjerne og øde dele af Mexico.

»Jeg har arbejdet med dia-
lekter fordi de giver oplysning-
er om folkenes historie. De di-
alekter der har fælles træk, gi-
ver grundlag for en formod-
ning om at de folk der taler
dem, har en fælles historie.
Jeg har påvist at der fra azte-
kernes hovedstad er udgået
sprogforandringer. Nogle er
kun nået til de nærmeste sam-
fund, mens andre er nået
længere væk. Det giver en ind-
sigt i deres kronologi: Dem der
er kommet længst ud, er selv-
følgelig dem der har eksisteret
længst,« siger Una Canger der
ville ønske hun havde mere tid
til at arbejde på det kæmpe
materiale hun har indsamlet
om nawatl-dialekterne, men
som det er umuligt at finde nu
hvor hun er eneste fuldtidsan-
satte på Afdeling for Indianske
Sprog og Kulturer og derfor
også er studieleder, afdelings-
leder og ansvarlig for at pleje
faget så der tiltrækkes ressour-
cer og flere engagerede stude-
rende.

Viden og kunnen
Længe før kommunikations-
folk rykkede ind på universite-
tet, og formidling blev et krav
til forskerne der blev indskre-
vet i loven om universiteterne,
underviste Una Canger sine
studerende i formidling. Siden
1985 har et formidlingskursus
været en obligatorisk del af
første år på Indiansk.  

»Jeg underviser ikke i viden.
Jeg ved ikke hvor vidende jeg
selv er. Jeg kunne godt tænke
mig at være meget mere viden-
de. Jeg har fire børn, og min
akademiske bane har ikke
indebåret så meget læsning
som andres. I mange år havde
jeg 10-13 timers undervisning
om ugen i områder jeg ikke
vidste meget om. Når jeg alli-
gevel kan undervise, er det
fordi jeg især underviser i kun-

nen. Jeg holder ikke foredrag
om hvordan tingene er. Jeg
underviser de studerende i
hvordan de skal læse, analyse-
re og formulere sig. Vi kan ik-
ke lære dem viden. Det kan de
selv læse sig til,« siger Una
Canger der er blevet headhun-
tet til at holde foredrag flere
steder på Humaniora om for-
midlingskurset på Indiansk.

At lære de studerende at væ-
re præcise og kritiske er ifølge
Una Canger underviserens vig-
tigste opgave; men de skal og-
så lære at forstå den akade-
miske verden.

»Der er studerende der for-
lader universitetet uden at vi-
de hvad en artikel og et tids-
skrift er fordi de får kompendi-
er. På formidlingskurset skal
de skrive fire korte opgaver i
hvert semester hvor de giver et
resume af en artikel fra et tids-
skrift.

Derudover skal de også give
en karakteristik af tidsskriftet.
Når de studerende spørger
hvordan man gør det, så hiver
jeg ‘Alt for damerne’ og ‘Bo Be-
dre’ frem og beder dem beskri-
ve de to tidsskrifter. De stude-
rende får ikke godkendt den
første version. De skriver op til
fem eller seks versioner. De får
dem igen i ikke-rettet stand,
men med kommentarer som
de kan bruge til at forbedre re-
sumeet.«

Frugten af det grundige ar-
bejde med tekst og formule-
ring høstes ifølge Una Canger
allerede når de studerende af-
leverer anden version. Resul-
tatet er meget bedre, og trods
hårdt arbejde er de studerende
begejstrede. 

»Jeg gør også meget ud af
deres ordvalg. Når studerende
kommer ind fra gymnasiet,
vælger de ord som vinden blæ-
ser. De tænker ikke over hvad
et ord gør. Hvad er eksempel-
vis forskellen på betydning og
vigtighed? Hvornår skal man
bruge det ene og hvornår det
andet,« spørger Una Canger
der ikke selv bare har skrevet
tunge arbejder om snævre
grammatiske problemstilling-
er, men også lagt vægt på for-

midlingsperspektivet i sin
forskning. I en bog fra 1993
kombinerer hun studiet af en
nawatl-dialekt med formid-
lingen af hvordan indbyggerne
i en landsby fremstiller tasker
af agavefibre. Et andet formål
med bogen om indbyggernes
agavehåndværk er at vise re-
spekt for de mennesker man
arbejder med hvilket ifølge
Una Canger er en lige så vigtig
grundholdning i det akade-
miske arbejde.  

Tro ikke på noget
På Afdeling for Indianske
Sprog og Kulturer er der ind-
skrevet cirka 35 studerende.
Det giver en intim stemning på
afdelingen og et godt socialt
miljø hvor alle studerende
kender hinanden. Alle kender
også Una Canger som en men-
tor der har overskud til de stu-
derende, men også som en læ-
remester der tvinger dem til at
være kritiske.

»De må ikke tro på det de
læser. De skal selv finde ud af
om der er hold i det. Den kri-
tiske sans er altafgørende.«

Una Cangers råd til de stu-
derende er at de også dyrker
selvstændigheden. Flittighed
er den tredje dyd der gerne
skal komme af sig selv ved
interessen for ens fagområde.

»De studerende skal være
kritiske og selvstændige. Det
er virkelig noget Danmark
kan. Det skal vi holde fast ved.
Derfor skal vi også bevare SU-
’en i Danmark fordi den reelt
giver de studerende mulighed
for at være uafhængige,« siger
Una Canger der er bekymret
over de nedskæringer som ud-
dannelsesområdet udsættes
for.

»Uddannelse er jo det aller-
vigtigste over hele jorden.
Danmark har ingenting. Vi har
ikke sten, vi har intet. Vi har
kun uddannelse. Det er det vi
lever af. Hele vores adminis-
tration og dagligdag fungerer
som den gør fordi vi har så
højt et uddannelsesniveau,« si-
ger Una Canger og tilføjer at
hun med en række forbehold
finder det positivt at der kom-

mer mere styring på universi-
tetet, og der stilles flere krav
og indføres mere professiona-
lisme.

Selv om pensionistlivet ven-
ter tre år fremme, har Una
Canger stadig masser af drøm-
me om hvad hun skal nå. Der
er ikke tid til et frisemester til
fordybelse når man selv bærer
et helt fag og kæmper for at

holde det kørende, men det er
heller ikke alle drømme der
kan gå i opfyldelse.

»Jeg har masser af planer.
Mit store problem er da om jeg
kan nå det. Min drøm har altid
været at have to-tre-fire sidelø-
bende tilværelser. Der er ikke
tid til det hele, og jeg er glad
for mange ting,« siger Una
Canger der på sit kontor omgi-

V I D E N S K A B E L I G T   F O R S Ø G

VACCINATION MOD HUMANT PAPILLOMAVIRUS

Kvinder i alderen 18 til 25 år

Humant papillomavirus (HPV) er en kønssygdom, som kan give 
celleforandringer og livmoderhalskræft.

Vi søger kvinder som vil deltage i et forsøg med en vaccine mod HPV. 

• Du skal være rask og mellem 18 og 25 år
• Hvis du er seksuelt aktiv, skal du anvende p-piller, spiral eller p-stav
• Du må ikke planlægge at blive gravid i de næste 12 måneder

Du skal komme til i alt 5 besøg på Hvidovre Hospital, hvor du skal vaccineres 3
gange og have taget blodprøve 3 gange.

Formålet med forsøget er at sammenligne to forskellige metoder til produktion 
af HPV vaccine. Alle deltagere får aktiv vaccine. 

Forsøget er godkendt af Lægemiddelstyrelsen, Den Videnskabsetiske Komité 
og er sponsoreret af firmaet GlaxoSmithKline.

Du får en kompensation på 200 kroner per besøg.

Er du interesseret i at deltage eller høre mere, så  ring mellem kl. 8 og 15 på telefon

29 45 51 86
eller læg dit navn, fødselsdato og telefonnummer på mail hp-016@hotmail.com
og vi kontakter dig.

Med venlig hilsen

Mette Sørensen Lisbeth Nilas Pernille Svendsen Pia Brenøe
Projektsygeplejerske Overlæge Læge Læge

Gynækologisk-obstetrisk afdeling 537
Hvidovre Hospital

Iver og indlevelse
»Hun tager i sin undervisning udgangspunkt i den enkelte studerende og har indlevelse

i vores liv og formåen. Hun stiller krav til os studerende, men hun varierer kravene efter

hver enkelts formåen og får os derved til at yde vores bedste.«

Fra de studerendes indstilling af Una Canger til Årets Harald, 

Københavns Universitets undervisningspris der er opkaldt efter Harald Bohr.

FRA KALABAS TIL LAKSKÅL – Miguel

Martínez forvandler halve kalabasser til ele-

gante brugslakskåle, et raffineret håndværk

der har været kendt i Mesoamerika i årtu-

sinder før spaniernes invasion.

ver sig med tegninger og bille-
der, skåle af kalabas og den 
fine taske af agavefibre fra
Mexico. Midt i denne eksotis-
ke oase afslører en enkelt far-
verig børnetegning på væggen
at der er kommet børnebørn
til som Una Canger også gerne
vil bruge tid sammen med.

mwo@adm.ku.dk
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Rummet mellem stjernerne indeholder
gigantiske skyer af støv og gas.
Dette støv spiller en helt central
rolle i livets oprindelse.
Af stjerner er vi skabt

Af Anja C. Andersen

For fysikere verden over er året i år et særlig
festligt år. FN har nemlig udnævnt 2005 til
verdensfysik år i anledning af hundredeåret

for Einsteins publicering af den specielle relati-
vitetsteori. 

En af de fundamentale antagelser Einstein
gjorde i forbindelse med sin teori var at lysets
hastighed er den højest opnåelige hastighed i
universet – intet kan bevæge sig hurtigere end
lyset. En konsekvens af det er at når vi ser ud i
rummet og betragter stjerner og galakser der
ligger langt væk, så ser vi dem ikke som de ser
ud i dag, men som de så ud dengang lyset fra
dem blev udsendt. 

Hvis Solen slukkedes nu, ville det tage otte
minutter før vi opdagede det. På den yderste
planet i vores Solsystem, Pluto, ville der gå seks
timer før Solens sidste stråle ville passere forbi. 

Når man står ude en mørk aften og ser op
mod Mælkevejen der strækker sig som et lysen-
de bånd henover himlen, ser vi stjerner der be-
finder sig i vores egen galakse. En galakse be-
står af milliarder af stjerner der ligger sammen i
rummet. På den sydlige halvkugle ser man ind
mod midten af Mælkevejen mens vi her på den
nordlige halvkugle må nøjes med at se ud mod
Mælkevejens yderkant. Ind til centrum af Mæl-
kevejen er der omkring 25.000 lysår, det vil sige
at de stjerner der befinder sig i Mælkevejens
centrum, udsendte det lys vi ser nu dengang
Homo Sapiens indvandrede til Europa for
25.000 år siden. Vi ser derfor tilbage i tiden når
vi ser ud i universet. 

I teorien kan vi gøre os forhåbninger om at
kunne se næsten helt tilbage til universets dan-
nelse. Vi har allerede set tilbage til dengang de
stoffer Jorden er skabt af, blev dannet. På den
måde minder jeg som astronom med en stor
kikkert meget om en arkæolog med sin graves-
ke. 

To grundstoffer startede det hele
Siden Big Bang satte det hele i gang for 13,7
milliarder år siden, har universet være i kon-
stant forandring. Kort efter Big Bang blev de to
letteste grundstoffer, brint og helium, dannet.
Der var ikke nogen af de andre 105 grundstof-
fer som findes i dag. Der var ikke mulighed for
tilstedeværelsen af levende organismer som

dem vi i dag finder på Jorden, for der var ingen
kulatomer at bygge dem af.

Med blot de to gasarter brint og helium er
mulighederne for hvad der kan dannes, ganske
begrænsede. Men heldigvis kan stjerner dannes
af de to gasarter. Det er inde i stjernerne at
resten af de grundstoffer vi finder på Jorden i
dag, er blevet skabt. Det har taget adskillige
generationer af stjerner at danne tilstrækkeligt
af de nødvendige grundstoffer der skulle til for
at skabe Jorden og de andre planeter i Solsyste-
met. 

Grundstofferne bliver hele tiden dannet inde
i stjernerne og spredt ud i rummet ved stjerner-
nes død. Universet er på den måde i et kredsløb
hvor der hele tiden dannes flere og flere af de
forskellige grundstoffer. Det rejser uvilkårlig
det store spørgsmål: Hvor lang tid efter Big
Bang skulle der gå før der var tilstrækkeligt af
nødvendige grundstoffer til at en planet som
Jorden og liv blev muligt? 

Tog den proces netop de otte milliarder år
der gik fra Big Bang og til Solsystemet blev dan-
net? Eller kunne det være sket tidligere? Hvis
betingelserne ikke har været til stede tidligere,
så er vi blandt de første generationer af levende
væsener i universet. Den kombination af grund-
stoffer vi finder på Jorden i dag, er dannet på
basis af de grundstoffer som mange generatio-
ner af forskellige stjerner tidligere i universets
historie har skabt. 

Det er en kontinuerlig proces hvilket betyder
at muligheden for at danne planeter og liv sti-
ger som tiden går. Der kommer hele tiden flere
og flere af de nødvendige byggesten.

Processen er ikke videre effektiv. Således er
blot en procent af den oprindelige brint efter
Big Bang blevet omdannet til tungere grund-
stoffer. Jorden er egentlig ikke særlig repræsen-
tativ for universets sammensætning. Universet
består primært af brint og helium hvilket er
næsten fraværende på Jorden. Brinten på Jor-
den er primært bundet i vandmolekylerne, og
helium er der stort set ikke noget af – ud over
den smule der bruges i ballonerne i Tivoli. 

Født i en sky af gas
Det jeg arbejder med i mit daglige virke er stjer-
nestøv. Modsat hvad mange erfarer med støv
hjemme i boligen, er støv i universet en sjæl-
denhed. Ikke desto mindre har det støv der er i

univer-
set, en
helt afgø-
rende betyd-
ning for at vi
er her i festsalen
i dag. Uden tilste-
deværelsen af støv i
den gassky som Solen
blev dannet af, ville hver-
ken Solen, Jorden eller liv på
Jorden være blevet til. 

Støv i astronomisk sammenhæng
dækker over små faste partikler (mine-
raler) – størrelsesmæssigt er de som røgpar-
tikler på Jorden. Der er en glidende overgang
fra hvornår noget kaldes et makromolekyle til
hvornår det bliver opgraderet til at blive kaldt
et støvkorn. Typisk vil et støvkorn bestå af
1.000 atomer eller mere som befinder sig i en
ordnet fase og derfor betragtes som et fast stof. 

Hvis man betragter livet på Jorden meget ge-
nerelt, så er det et fælles træk at alle levende or-
ganismer er dannet af lange komplekse kæder
af kulatomer. Nogle af de vigtige og fundamen-
tale byggesten er aminosyrer. I rummet mellem
stjernerne – i de smukke gasskyer – har man ob-
serveret tilstedeværelsen af aminosyrer, alkohol
og sukker. Det vil sige at livets byggesten findes
svævende i rummet. 

Der er – så at sige – alle de nødvendige lego-
klodser til stede for at kunne opbygge liv. Disse
komplekse molekyler som aminosyrer, alkohol

og sukker er blevet
dannet på overfladen af støv-
korn. At det lige netop foregår på støvkornenes
overflade skyldes at afstandene i rummet
mellem de enkelte atomer er så stor at sandsyn-
ligheden for at atomerne støder sammen og
indgår en kemisk binding stort set er lig nul.

Men hvis et atom er løst bundet til overfladen
af et støvkorn, så kan det sidde der i måneder
eller år og vente på at et andet atom ender på
støvkornets overflade. Atomerne har mulighed
for at flytte rundt på overfladen af støvkornet
til de mødes og så indgå i en kemisk reaktion. I
sådanne reaktioner er der ofte noget energi der
skal afsættes eller tilføres, og det tager støvkor-

Kosmisk støv
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net sig af. 
Støvkornene er dermed

helt fundamentale for dannelsen af molekyler –
både simple og komplekse og dermed helt es-
sentielle for dannelsen af livets primitive byg-
gesten.

Fra nullermand til planet
I rummet mellem stjernerne findes kæmpestore
skyer af gas hvoraf nye stjerner og planeter dan-
nes. Det sker når dele af skyen bliver så tæt at
den begynder at falde sammen under sin egen
masse. Stjernen dannes i midten og planeterne
i en skive af gas og støv uden om stjernen. I gro-
ve træk kan man sige at planetdannelse sker

ved at
støvkor-

nene stø-
der sammen

og danner
‘nullermænd’

der støder sam-
men og danner små

faste klumper, kaldet
planetesimaler. 

Når en planetesimal er et
par kilometer i diameter, vil

tyngdekraften trække yderligere ma-
teriale til. Planeten vil vokse så længe

der er materiale i skiven omkring stjernen.
Når stjernen i midten af skiven begynder at ly-
se, vil det gas og støv som ikke har klumpet sig
sammen i skiven, blive blæst væk. Dermed stop-
per planetdannelsen. Hele processen forløber
på under 100.000 år, og der er mange detaljer
som vi endnu ikke helt forstår. 

Men en ting ligger rimelig fast. Hvis der ikke
var noget støv til stede i den sky hvoraf vores
Sol blev dannet ville der ikke kunne dannes pla-
neter som Jorden. Støvkornene i skyen fungerer
som ‘kim’ der sætter planetdannelse i gang. Så
uden støv –  ingen planeter.

I modsætning til hvad man umiddelbart skul-
le tro, er det meget få steder i universet der kan
skabes støv. At få et støvkorn til at kondensere
ud af en gas kræver dels at gassen er forholdsvis
kold (under 1.500ºC), dels at molekylernes tæt-
hed er så høj at de har en mulighed for at mø-

des. De fleste steder i universet hvor der en høj
tæthed, er temperaturen høj, og der hvor tem-
peraturen er lav, er tætheden typisk meget lav. 

Stjernens død skaber liv
Det er faktisk kun i forbindelse med en stjernes
død at de rette forhold for støvdannelse skabes.
Stjerner som Solen ender deres liv som røde
kæmpestjerner. I den tilstand vil Solen nå helt
ud til Mars’ bane. Når det sker om fem-seks mil-
liarder år, vil Jorden ende sine dage inde i So-
len. 

Når en stjerne der kun består af gas, bliver
større, vil den samtidig blive koldere. I en kold
gas kan der dannes molekyler. Under gunstige
forhold vil molekylerne gå sammen og danne
støvkorn. Støvet dannes i stjernens yderste lag,
for kun der er det koldt nok. Når støvet dannes,
vil det blive blæst væk fra stjernen, og stjernen
vil langsomt, men sikkert miste mere og mere
af sin masse og ende som en smuk planetarisk
tåge. 

På den måde bliver nydannet støv blæst ud i
rummet mellem stjernerne hvor det vil indgå i
de store gasskyer hvorfra nye stjerner bliver
dannet. Et gigantisk kosmisk kredsløb. 

Stjerner der er mere end otte gange større
end vores Sol, bliver ikke til planetariske tåger
men derimod til supernovaer. En supernova er
en stjerne der ender sine dage i en gigantisk ek-
splosion. Eksplosionen udsender lige så meget
lys som milliarder af sole tilsammen. Under ek-
splosionen dannes flertallet af de tunge grund-
stoffer som findes på Jorden i dag. 

For eksempel er de guldatomer der indgik i
Guldhornene dannet gennem seks-otte super-
novaeksplosioner inden Solsystemet blev dan-
net. 

Et år eller to efter en supernovaeksplosion er
gassen fra den eksploderende stjerne kølet så
meget ned at der er mulighed for at støv kan
dannes i gassen. 

Jeg håber at det nu er klart at det kun er i for-
bindelse med udviklingen af planetariske tåger
og i resterne fra en supernova at forholdene er
de rette til at støv kan dannes. 

Men først når der er tilstrækkelige mængder
af tungere grundstoffer som kul, ilt, silicium,
magnesium, og jern, dannes støvet. Hvor
mange af de enkelte grundstoffer der er til rå-
dighed, afhænger af hvor mange og hvilke gen-

erationer af tidligere stjerner der har bidraget
med materiale til den pågældende stjerne.

Generationer af stjerner
Universet bliver således hele tiden mere og me-
re beriget (man kunne også sige forurenet!)
med tungere grundstoffer som tiden går. Hver
gang en stjerne dør, skabes nye grundstoffer
der blæses ud i rummet. 
Det spørgsmål der trænger sig på, er så: Hvor
mange generationer af stjerner skal der til før
der er dannet nok tunge grundstoffer til at de
første støvkorn kan dannes? 

Var det allerede muligt i supernovatågerne
fra den første generation af stjerner, eller gik
der mange stjernegenerationer – millioner eller
milliarder af år – før at der var nok af de rette
grundstoffer til at de første støvkorn kunne
dannes? 

Så længe vi ikke kan besvare det spørgsmål,
kan vi heller ikke sige noget om hvornår de før-
ste planeter blev dannet. Uden en planetover-
flade er det svært at forestille sig at man kan
have flydende vand hvilket formentlig er en for-
udsætning for liv. 

Vores forståelse af hvordan og hvornår liv i
universet har mulighed for at opstå, er derfor
afhængig af det vi ved – og tror vi ved – om no-
get så banalt som hvordan bittesmå undselige
støvkorn bliver dannet. 

I løbet af de næste fem år hvor jeg er tilknyt-
tet Dark Cosmology Center, vil jeg gøre mit for
at opklare hvilke stjerner der er de største bi-
dragsydere til mængden af kosmisk støv i uni-
verset. 

En ting ligger helt fast: Vi er helt bogstaveligt
skabt af stjernestøv, og det gentager sig igen og
igen. 

Anja C. Andersen er lektor ved
Danmarks Grundforsknings-
fonds Center for Kosmologi,
Niels Bohr Institutet, Køben-
havns Universitet.

ØRNETÅGEN – Denne tåge i stjernebilledet

Slangen er et typisk eksempel på en stor gassky i

rummet mellem stjernerne. Tågen befinder sig i en

afstand af 7.000 lysår fra Jorden, og billedet viser

et udsnit på omkring 80 lysår i diameter. 
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Mellem H.C. Ørsted In-
stitutet og Datalogisk
Institut ligger en ned-

lagt villa som oprindelig tjente
som bolig for en person an-
svarlig for Ørsted-instituttets
drift. Denne villa har gennem
en snes år tjent som gæstehus
med tre værelser til naturvi-
denskabelige gæsteforskere på
kort besøg og mødelokale i vil-
laens opholdsstue.

Grundet Det Naturvidenska-
belige Fakultets påtvungne
arealindskrænkning har admi-
nistrationen foreslået at denne
villa afstås. Hvad den vil kun-
ne afstås til, er meget uklart,
og man risikerer at den bare
kommer til at stå tom og for-
falder helt.

Det er imidlertid en helt uri-
melig og kortsigtet besparelse
som forringer vilkårene for
internationalt forskningssam-
arbejde.

Prisen per værelse er 100
kroner per nat, og for dette be-
løb har det været muligt hen
ad vejen at renovere og vedli-
geholde værelserne.

Visionløs administration
Hvad kommer nedlæggelsen
til at koste forskerne, og hvad
har den danske stat sparet ved
arrangementet? 

Hvis vi konservativt regner
med at der er udlejet tre væ-

relser i 200 dage om året, og vi
regner med en værelsespris på
hotel på 600 kroner per nat,
giver det en merudgift på 3 x
200 x 500 = 300.000 kroner
om året.

Det er altså et årligt beløb af
den størrelsesorden som for-
skerne i Universitetsparken
skal finde på forskningsnings-
kontoen til internationalt sam-
arbejde.

Dertil kommer at mange
forskere langt foretrækker
nærheden til forskningsmiljøet
frem for hotel i centrum. Om
aftenen er det nemt at gå til et
kontor på værtsinstituttet til
fortsat arbejde på det forsk-
ningsprojekt der er baggrun-
den for besøget.

I Århus sørgede den fremsy-
nede Svend Bundgaard for at
der blev indrettet gæstevæ-
relser på Det Matematiske In-
stitut, noget der har været højt
værdsat af det internationale
forskningsmiljø i matematik. I
Universitetsparken har vi ved
heldige omstændigheder haft
noget der lignede, men nu vil
den visionsløse administration
ødelægge vores muligheder.

Christian Berg, professor ved
Institut for Matematiske Fag
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KU’s administration
under lup

En effektiv administrativ organisation. Det er en
forudsætning hvis Københavns Universitet skal
fastholde og udbygge sin position som en føren-

de forsknings- og uddannelsesinstitution. Jeg har der-
for valgt at sætte fokus på dette fra starten af min rek-
torperiode.

Det er vigtigt at de administrative støttefunktioner
målrettes mod de fremtidige krav – et langt mere at-
traktivt uddannelsesmiljø, en skarpere profil i
forskningen og akademisk momentum, større handle-
kraft og prioriteringsevne. Det er samtidig afgørende
at der er sammenhæng og kvalitet i den administrati-
ve organisation, og at der udvikles en samlet og resur-
se-effektiv organisationsmodel for universitetet, fa-
kulteter og institutter. En model som styrker KU’s
identitet som én samlet institution, og hvor de organi-
satoriske strukturer og aktiviteter understøtter vores
kerneopgaver. 

For at sikre at denne proces kommer godt fra start,
har jeg taget initiativ til en organisationsanalyse der
dækker den samlede administration på fælles-, fakul-
tets- og institutniveau. Projektet udføres i samarbejde
med konsulentfirmaet Right Kjaer og Kjerulf.

Projektet kommer til at strække sig over cirka tre
måneder fra slutningen af november til 1. marts

2006. Det vil blive ledet af en styregruppe bestående
af rektor, prorektor og universitetsdirektøren, og ar-
bejdet skal udføres af en projektgruppe bestående af
KU-medarbejdere fra forskellige dele og niveauer af
administrationen og konsulenter fra Right Kjaer og
Kjerulf. 

Dekanerne involveres fra starten af projektet. Deres
medvirken skal sikre at fakulteternes erfaringer, be-
hov og fremtidsplaner udgør en central del af præmis-
serne for fremtidens administrative organisation.

Da der allerede foreligger en række analyser og an-
befalinger af udviklingsinitiativer i administrationen
(fx it, økonomi, bygningsforvaltning og studieadmi-
nistrative systemer), skal denne analyse ikke starte
forfra på de udviklingsplaner der allerede er lavet. I
stedet skal projektgruppen tage afsæt i den udvikling,
der allerede er igangsat, og den skal vurdere barrierer
for omstilling samt andre udfordringer.

Vi har derfor valgt en hypotesedrevet tilgang til ar-
bejdet. Der tages udgangspunkt i to konkrete

spørgsmål om administrationens virke:

• Hvorfor har KU’s administration et dårligt rygte
blandt brugerne?

• Når administrationen forsøger at rette op på rygtet
gennem analyser og projekter, gennemføres anbefa-
linger og handlingsplaner ikke – hvorfor?

Som svar på de to spørgsmål opstilles et sæt hypote-
ser om administrationens udfordringer. Arbejdet

med at afdække konsekvenser og teste hypoteserne
sker gennem brugerevalueringer, analyser af konkre-
te cases og udvalgte administrative områder. Samti-
dig indkredses de centrale eksterne faktorer, som vil
påvirke KU de kommende år. 

Som inspiration indsamles samtidig et antal ek-
sempler på organisationsmodeller fra private og of-
fentlige organisationer samt udenlandske universite-
ter. Organisationsmodeller der viser fordele og ulem-
per ved forskellige former for samspil mellem admi-
nistration og kerneopgaverne forskning og uddan-
nelse.

Projektets første fase gennemføres i december. I
denne fase indsamles og bearbejdes baggrundsma-

teriale om den nuværende administrative organisa-
tion, den fremtidige ledelsesstruktur, status på tidli-
gere analyser og anbefalinger samt en test af de fore-
løbige hypoteser. På den baggrund vil der ske en vur-
dering og justering af hypoteser som ledetråd for det
videre arbejde. I denne fase vil en række ledere og
medarbejdere blive interviewet, eller gennem spør-
geskemaer og på anden vis bidrage til testen af hypo-
teserne.

Projektets anden fase gennemføres i januar 2006.
Her vil vi undersøge hvilke problemer en række for-
valtningsmodeller løser og skaber hvis de gennemfø-
res på KU. 

Projektets tredje fase gennemføres i februar 2006.
Her vil der blive fokuseret på forskellige scenarier for
den fremtidige organisering samt på konsekvenserne
ved en implementering. 

Den samlede analyse skal opstille et eller flere for-
slag til en samlet organisationsmodel. Når vi om få
måneder har fået ansat prorektor og dekaner, vil det
nye ledelsesteam beslutte og implementere planerne
for den administrative organisation.

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.

Pludselig en dag så jeg det:
Chr. III er på Det Sam-
fundsvidenskabelige Fa-

kultet erstattet af en globus.
Tanken bag er sikkert sød: fa-
kulteterne skal have lov til at
markedsføre sig selv, men ud
fra et samlet design. Og netop
globen skal symbolisere at vi
er det ingen tror vi er, nemlig
internationale, en del af den
globale virkelighed.

Men hvor er det logo en mis-
forståelse! Visuelt er det en
ubestemmelig klat; symbolik-
ken er så trendy at den er lige-
gyldig og signalerer i øvrigt ik-
ke samfundsvidenskab på no-
gen måde. Det kunne være lo-
go for geografi eller meteoro-
logi. 

Logoets tekst, kunne man
indvende, fortæller dog at jeg

kommer fra et samfundsviden-
skabeligt fakultet. Så når jeg
er på konference, fortæller jeg
med mit visitkort at jeg kom-
mer fra et samfundsvidenska-
beligt fakultet. Sjovt nok gæl-
der det også alle de andre, så
det er et logo der absolut ikke
differentierer mellem mig og
alle de andre, netop i den glo-
bale landsby. 

Må jeg bede om det gamle
logo som er langt mere diffe-
rentierende. Her fortælles at
jeg kommer fra København og
fra et i international sammen-
hæng gammelt universitet. Det
er et logo der gør en forskel -
og meget smukkere.

Prof. Torben Beck Jørgensen, 
Institut for Statskundskab

Det værst 
tænkelige logo
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Sådan stemmer du
• Du modtager en konvolut med en eller flere stemmesedler med posten
• Du kontrollerer, at stemmesedlen/stemmesedlerne er den/de korrekte
• Du sætter kryds ved den kandidat eller den liste du foretrækker
• Den/de afkrydsede stemmeseddel/stemmesedler lægges i den medsendte konvolut
• Konvolutten returneres så Valgsekretariatet modtager den senest d. 09. december –

HUSK at Post Danmark bruger to dage til at få kuverten frem ! Portoen er betalt
• Du afventer optælling af resultatet
• Du møder op i Udvalgsværelse 1, Frue Plads, Port A, indgang O, 14. december kl. 12.00

for at høre valgresultatet 
• Eller – du klikker ind på www.ku.dk/valg. og klikker på Resultater 
• Du kan klage over valget, men kun til 21. december kl. 12.00

Her skal der være afstemning for studenter:

Stemme-

Antal mandater Antal lister berettigede

Bestyrelsen 2 22 32.538

Fakultetsråd
Det Samfundsvidenskab Fakultetsråd 3 6 6.218

Det Juridiske Fakultetsråd 3 2 4.008

Institutter
Institut for Statskundskab 1 2 1.540

Inst. f. Tværkulturelle og Regionale Studier 2 2 1.555

Inst. f. Engelsk, Germansk og Romansk 2 2 2.041

Studienævn
Studienævn for Statskundskab 4 2 1.540

Studienævn for Sociologi 3 1(s) 596

Studienævn for Forhistorisk Arkæologi 3 1(s) 225

Studienævn for Religionsfagene 4 1(s) 399

Studienævn for Pædagogik 3 1(s) 300

Studienævn for Molekylær Biomedicin 4 1(s) 106

Studienævn for Retsvidenskab 5 3 4.007

Ph.d.-studienævn – Jura 3 1(s) 21

(s): Listen er sideordnet opstillet.

VALG 2005

Hvilke valg skal du stemme til?
Der skal i år vælges studenterrepræsentanter til bestyrelsen, fakultetsråd, institutbesty-

relser, studienævn og ph.d.-studienævn.

Det fremgår af oversigten, hvor der afholdes afstemning. 

Mange steder er der kun opstillet det antal kandidater, der skal vælges, og disse er derfor

valgt ved fredsvalg. Det kan derfor godt være, at du ikke modtager stemmesedler til alle

de steder du har stemmeret til. Du kan se en oversigt over hvilke valg, der er afgjort ved

fredsvalg på hjemmesiden.

Flere oplysninger om valgene kan du finde på www.ku.dk/valg eller ved at kontakte Valg-

sekretariatet, Fiolstræde 22, 1171 København K, tlf. 35 32 35 83, KU-valg@adm.ku.dk.
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Reformklubben er en partipolitisk uafhængig
studenterpolitisk liste med baggrund på Insti-
tut for Statskundskab. Reformklubben mener
ikke, at én studenterpolitisk liste tilfredsstillen-
de kan rumme alle studerendes holdninger.
Det er ikke sundt for debatten, at de studenter-
politiske modsætninger ikke kan mødes og
skabe fælles resultater i demokratisk udvalgte
fora som Bestyrelsen. I dag er det kun Det For-
enede Studenter Råd som er repræsenteret ved
langt de fleste kollegiale organer på Køben-
havns Universitet. Det ønsker vi at ændre.

Københavns Universitet er ved at vænne sig
til en ny tilværelse under en nye universitets-
lov. Universitetet er på en gang blevet mere
selvstændigt og har fået frisk energi i sin øver-
ste ledelse i kraft af en række bestyrelsesmed-
lemmer, der har deres professionelle liv uden
for Universitetets mure. Det ser Reformklub-
ben muligheder i:

Vi skal turde prioritere de stærkeste faglige
miljøer yderligere, så de kan bibeholde eller
opnå et niveau i international topklasse. 

• Vi skal bryde gamle faggrænser ned og ud-
byde flere uddannelsesforløb på tværs af in-
stitutter og fakulteter.

• Vi skal vedvarende styrke Universitetets
internationale profil. Flere forskere og stu-
derende skal rejse mellem Københavns Uni-
versitet og de bedste universiteter i udlan-
det.

• Vi skal geare de fysiske rammer til at få flere
studerende bedre og hurtigere igennem stu-
dierne. Udover en vedvarende opgradering
af undervisningsfaciliteterne, vil Reform-
klubben arbejde for at alle specialestuderen-
de får en specialeplads stillet til rådighed i et
semester.

• Vi skal i alle de uddannelser, der udbydes på
Københavns Universitet sikre, at de stude-
rende tilegner sig kvalifikationer, der giver
dem gode muligheder for et aktivt arbejdsliv
inden for deres fagområde.

Hele forløbet omkring vedtagelsen af den nye
universitetslov har desværre demonstreret, at
der i den gamle studenterorganisation er et
gammeldags syn på universitetsverden som
hævet over det øvrige samfunds interesser. I
stedet for at indse at omverdenens interesser
ligger tæt opad de studerendes interesser i et
helt liv som aktiv akademiker, kæmpede FSR
med næb og kløer for at bibeholde resterne af

det professorvælde, deres forgængere havde
forsøgt at nedbryde i 1970’erne.

Der brug for nytænkning og nye studerende
i Bestyrelsen. Stem Reformklubben!

Yderligere information om Reformklubben
kan fås pr. e-mail: reformklubben@gmail.com. 

Spidskandidat til bestyrelsen: Amanda
Christensen
Amanda Christensen er 24 år og læser Stats-
kundskab på 3. år. Gennem hele sin studietid
har hun været aktiv i studenterpolitik. Amanda
har siddet en valgperiode som suppleant inden
hun ved sidste valg blev indvalgt i Studienæv-
net på Statskundskab. Sideløbende har hun
været suppleant til Reformklubbens plads i det
Samfundsvidenskablige Fakultetsråd (Akade-
misk Råd). 

Derudover opstiller i rækkefølge:
Maria Mejnertsen • Sidsel Høgh • Bent Haug-
land • Søren Høgsbro Larsen • Camilla Hage-
lund • Cathrine H. Frandsen • Signe R. Chris-
tiansen • Sofie Gravers Jacobsen • Laurits Eh-
lers Andersen • Jesper Hansen • Kristine Holst
• Thorsten Sparsø.

TÆNK NYT – 
stem reformklubben i bestyrelsen

Bryd monopolet – stem reformklubbenHvad er Reformklubben? 

Reformklubben stillede for første

gang op til de kollegiale organer ved

valget i december 1999. Siden har lis-

ten oplevet en støt fremgang. Det be-

tød, at Reformklubben, efter et over-

vældende valg sidste år, i dag er ind-

valgt på tre ud af fire studenterplad-

ser i Studienævnet for Statskundskab,

den ene plads i Statskundskabs Insti-

tutbestyrelsen og endeligt med en

enkelt repræsentant i Akademisk Råd

på Det Samfundsvidenskabelige Fa-

kultet. Sidste år opnåede listeforbun-

det mellem Reformklubben og Juri-

disk Diskussionsklub tilsammen 10,5

procent af det samlede antal stemmer

til bestyrelsen – et flot resultat for de

to unge lister, og noget vi håber at

kunne gøre endnu bedre i år.

Landspolitisk arbejder Reformklub-

ben for at fremme studerendes inter-

esser gennem engagement i den

tværpolitiske studenterorganisation

FHS, Foreningen af Universitets- og

Handelsskolestuderende. Reformklub-

ben er her repræsenteret i organisa-

tionens hovedbestyrelse. 

Konservative Studerende går kun til valg med ét løfte. Til gengæld er det en idé, der vil
gøre livet bedre for alle studerende. Vi vil lægge alle forelæsninger på nettet! På den
måde kan du se dem igen, hvis du har glemt en pointe, hvis du var syg den dag eller
hvis du skal læse op til eksamen og mangler forståelse.

Samtidig giver det studerende, der ikke bor i København, bedre muligheder for at føl-
ge undervisningen på lige vilkår med alle andre. I en valgkamp bliver der lovet meget
og til tider kan det knibe med at holde løfterne. Derfor holder vi det simpelt.Alle fore-
læsninger på nettet

Konservative Studerende går kun til valg med ét løfte. Til gengæld er det en idé, der
vil gøre livet bedre for alle studerende. Vi vil lægge alle forelæsninger på nettet! På den
måde kan du se dem igen, hvis du har glemt en pointe, hvis du var syg den dag eller
hvis du skal læse op til eksamen og mangler forståelse.

Samtidig giver det studerende, der ikke bor i København, bedre muligheder for at føl-
ge undervisningen på lige vilkår med alle andre. I en valgkamp bliver der lovet meget
og til tider kan det knibe med at holde løfterne. Derfor holder vi det simpelt.

Alle forelæsninger på nettet
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Bestyrelsen har i det forgangne år ansat Ralf Hem-
mingsen, som ny rektor og det vil få stor betydning for
universitets udvikling. Bestyrelsen skal indenfor det
næste år indføre en grundlæggende ny budgetlægning
for hele universitetet. Det fører til, at der på ny skal
foretages prioriteringer mellem forskningsområder,
uddannelser, særlige satsningsområder, undervis-
ningslokaler, kontorer til ansatte, etc. Bestyrelsen skal
vælge, om Københavns Universitet skal være et uni-
versitet, der har en så bred vifte af fag, at næsten alle
fag er repræsenteret og dermed kan spille konstruk-
tivt sammen indenfor universitetet, eller om universi-
tetet skal specialisere sig og søge at fravælge områder,
der er repræsenteret bedre på andre universiteter.

Vi skal sidde i bestyrelsen, fordi det er væsentligt,
at der er nogle, der bidrager til beslutningsprocesser-
ne med de observationer, som studerende gør. Vi skal
som studerende bibringe bestyrelsen vores ideer og
analyser, ligesom de eksterne, underviserne og det
administrative personale skal bibringe bestyrelsen de-
res særlige observationer og viden med henblik på, at
bestyrelsesmedlemmerne i fællesskab kan træffe kva-
lificerede beslutninger.

Strategiudvikling
Det er vores klare mål, at der skal lægges en strategi
for universitetet. Strategien skal sikre, at vi fortsat ud-
byder gode uddannelser og der forestås betydnings-
fuld forskning. Når der skal lægges strategi for Køben-
havns Universitet, skal der tages højde for det store
antal af andre universiteter i nærheden. De tilbyder
undervisning til de samme studerende og udfører
forskning inden for samme forskningsområder. Kø-
benhavns Universitet skal kunne tilbyde noget andet
end andre universiteter. Vi skal være de bedste til det,
vi laver.

Vi skal vælge, om Københavns Universitet skal være
et universitet, der har en bred vifte af fag, som kan
spille konstruktivt sammen indenfor universitetet, el-
ler om universitetet skal specialisere sig og søge at
fravælge områder, der er repræsenteret bedre andre
steder i hovedstadsområdet eller i resten af Europa.
Det er afgørende, at strategien peger på sammen-
hængende forskningsområder og matchende uddan-
nelsesretninger. 

Vi skal sikre, at der bliver lavet en samlet og bevidst
strategi. Det er helt afgørende, at der bliver lavet en
egentlig strategi, som ikke blot lukker eller skærer
ned på det, der i evalueringer og andre kvalitetsmå-
linger opnår dårlige resultater. Det er vigtigt, at uni-
versitetet får lagt en strategi, der ikke indebærer, at vi
løber efter enhver mulig tilskudskrone fra det offent-
lige eller det private. Vi skal i stedet løbe målrettet og
blive de bedste på de områder, vi udvælger. Dette
gælder såvel indenfor uddannelse som forskning.

Det er vigtigt, at strategien ikke bliver lagt med
henblik på at sikre Købehavns Universitets uforander-
lige beståen, men at strategien i stedet lægges med
henblik på, at der uddannes til og forskes på højeste
niveau.

Økonomi
I dag fordeles universitetets uddannelsesindtægter ef-
ter et princip om, at det fakultet, der har tjent penge-
ne, skal have dem, også selvom indtægternes stør-
relse er historisk arbitrært bestemt. Ligeledes fordeles
forskningsbevillingerne mellem fakulteterne efter
principper fra før 1996 – nittenhundredeogseksog-

halvfems! Det betyder, at der ikke er foretaget én
eneste prioritering mellem fakulteterne indenfor de
sidste 9 år. Én undtagelse bekræfter dog reglen: Ad-
ministrationen har i samme periode fået flere penge
på undervisningens og forskningens bekostning.

En ny budgetmetode bør ikke bare dele besparelser
eller ekstra midler ligeligt mellem fakulteterne, lige-
som, der ikke bør fordeles efter fakulteternes evne til
at få de studerende til at bestå eksamener. Derfor bør
bestyrelsen lave en fordelingspolitik, der gør det mu-
ligt for fakulteterne at lave strategiske prioriteringer.
Bestyrelsen bør arbejde for at de faglige miljøer, som
universitetets strategi fokuserer på, til stadighed får
en tilstrækkeligt stor del af universitetets budget til at
udføre uddannelse og forskning. 

Bestyrelsen skal overveje, hvordan nye initiativer
knyttes til de faglige miljøer både uddannelses- og
forskningsmæssigt. Det er ligeledes vigtigt, at man fra
starten af overvejer, hvordan nye initiativer indlejres i
det ordinære universitetsmiljø, når de ikke længere
skal være særligt prioriterede områder. 

Fokus i uddannelserne
I den nye uddannelsesbekendtgørelse er studiernes
formål todelte, de skal både forberede den studeren-
de til at læse videre og til at kunne varetage erhvervs-
funktioner, begge dele skal være til højeste niveau.
Dette fordrer, at uddannelserne gør sig klart, at der
overordnet findes forskellige slags studerende: Nogle
studerende ønsker at lære at syntetisere ny teori
inden for deres fag, mens andre studerende ønsker at
lære at kombinere kendt teori med praksis og dermed
syntetisere nye løsninger. Spørgsmålet er, hvordan
man rummer de forskellige slags studerende i samme
faglige miljøer, og om det overhovedet er hensigts-
mæssigt i konkrete tilfælde.

Uddannelserne i fokus 
Det store frafald og de lange gennemførselstider er i
dag et problem for universitetet, dels fordi universite-
tets bevillinger afhænger af beståede eksamener, men
i langt højere grad fordi de dækker over problemer i
uddannelserne. De studerende læser ikke i gennem-
snit mere end 6 år, fordi det er sjovt at leve uden SU.
Lange studietider, det store frafald og de mange stu-
dieskift er derimod symptomer på, at studierne og
undervisningen ikke er tidssvarende. 

Derfor er det nødvendigt, at universitetet oppriori-
terer uddannelse og undervisning, så de studerende
ikke længere spises af med uengageret undervisning
leveret med venstre hånd. Opprioriteringen af under-
visning og uddannelse kan opnås ved at give undervi-
sere incitament til at forbedre deres undervisning.
Dette kan motivere de ansatte til at gøre en ekstra
indsats for undervisningen og ikke kun prioritere
forskningen. 

Når man er kommet så langt, skal man give dem,
der har brug for det, nogle redskaber til at forbedre de-
res undervisning. Det er blandt andet pædagogiske og
fagdidaktiske kurser men også faglig sparring med de-
res kollegaer. Herved kan undervisningen ophøre med
at være et rent privat anliggende for den enkelte un-
derviser, og i stedet blive noget alle undervisere er fæl-
les om at forbedre, også gerne på tværs af faglige skel.

Demokrati og legitimitet
Det er vigtigt, at universitetet bliver præget af åben-
hed i beslutningsprocesser, så der skabes klarhed om,

hvordan en ide bliver til virkelighed på universitetet.
Klarheden er afgørende, når den enkelte studerende
eller underviser eller det lokale forskningsmiljø får en
ide, som kan fremme universitetets strategi. Således
at der i langt højere grad end tidligere skabes et miljø,
hvor universitetsbefolkningen kan bidrage til univer-
sitetets udvikling, da det er netop her blandt de
40.000 borgere det store potentiale for udvikling af
Københavns Universitet ligger.

Hvordan kvalificerer vi os?
Vores målsætning er at repræsentere alle de studeren-
de i bestyrelsen bedst muligt. Derfor har vi, siden vi
blev opstillet som spidskandidater, arbejdet målrettet
på at opkvalificere os ved at læse papirer til bestyrel-
sesmøder, deltaget i baggrundsdiskussioner vedrø-
rende næste års budget og fungeret som sparrings-
partnere for de siddende studenterbestyrelsesmed-
lemmer, for at minimere oplæringsperioden når vi
starter i bestyrelsen.

For at kunne repræsentere de studerende kvalifice-
ret, er det vigtigt, at vi er i konstant dialog med et
bredt udsnit af de studerende. Derfor er det vigtigt for
os, at vi kan deltage i Forenede Studenterråds fælles-
rådsmøder, som er åbne for alle studerende. Her vil vi
løbende fremlægge, hvad bestyrelsen arbejder med
og modtage de studerendes kommentarer og indgå i
opkvalificerende diskussioner på tværs af fag, fakul-
tetsgrænser og partipolitisk overbevisning.

Thomas ’Anton’ Antonsen
Har siddet 3 år i det naturvidenskabelige fakultetsråd
og 2 år i Konsistorium, som var den tidligere pendant
til bestyrelsen. Han var i 2 år koordinator for alle stu-
dentermedlemmer i konsistorier og bestyrelser på
landets universiteter. Han sidder p.t. i Forenede Stu-
denterråds Præsidium, hvor han er uddannelsespoli-
tisk sekretær. Har desuden været rusvejleder og er
igen i år studenterinstruktor. 

Stiller op til bestyrelsen for at sikre, at alle de stu-
derendes meninger bliver hørt. Dette er ikke kun vig-
tigt i bestyrelsesarbejdet: Kunsten med at lave en ny
struktur på universitetet er jo netop, at sørge for at in-
stitut- og studienævnsniveauet får nogle rammer, der
tvinger dem til at arbejde konstruktivt sammen. Det
gælder også organer af samme type på tværs af fag-
og fakultetsgrænser 

Anders Ehlers
Har siden studiestart været aktiv på sine studier – fag-
ligt, socialt og politisk. Sidder p.t. i Forenede Studen-
terråds Præsidium, hvor han er international sekre-
tær, har tidligere siddet i studienævn og har været
hovedbestyrelsessekretær i de studerendes landsorga-
nisation DSF. Desuden har han været med til at stifte
Juridisk Akademisk Netværk og er studenterundervi-
ser for tredje år i træk. 

Stiller op til bestyrelsen for at sikre, at universitetet
udarbejder en strategi, som sikrer undervisning og
forskning til højeste internationale niveau, samtidigt
med at de akademiske idealer bevares. Det betyder, at
forskellige universitetsstrategier må analyseres med
henblik på, at den bedst mulige beslutning træffes.
Det er oplagt, at valget af strategi får konsekvenser
for universitetet som institution og universitetsbe-
folkningen som sådan.

Kandidater til bestyrelsen – Forenede Studenterråd

Hvorfor er vi som studerende villige til 
at sidde i universitetets bestyrelse?
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Københavns Universitets
prisopgaver 2006, udskrevet
ved årsfesten den 17. novem-
ber 2005

Det Teologiske 
Fakultet

a) “På grundlag af et selvvalgt
kirkehistorisk kildemateria-
le ønskes en analyse af for-
holdet mellem ritual og
drama”.

b) “Nyere ritualteori applice-
ret på gammeltestamentli-
ge tekster”.

c) “Filons betydning for for-
ståelsen af Paulus”.

d) “Receptionen af bibelske
motiver hos William Blake”.

e) “Religionens bidrag til ud-
viklingen af samfundets
retlige regulering i det 21.
århundrede”

f) “Forholdet mellem den
interreligiøse og den inter-
konfessionelle samtale”.

Det Juridiske Fakultet

a) Præceptive regler i fol-
keretten (jus cogens)
Der ønskes en gennemgang
af indholdet og omfanget af
jus cogens som begreb, og-
så før Wienerkonventionen
om traktatretten fra 1969,
samt en nærmere undersø-
gelse af begrebets mulige
praktiske betydninger be-
lyst ved bl.a. retspraksis og
Den Internationale Lov-
kommissions arbejde inden
for områder som traktatret-

ten, staters immunitet,
statsansvar og diplomatisk
beskyttelse.
(Kontaktperson: 
Ole Spiermann)

b) Konflikten mellem
EMRK og andre inter-
nationale forpligtelser
Den Europæiske Menneske-
rettighedskonvention
(EMRK) binder stater, men
Europarådets medlemssta-
ter er samtidig bundet af en
lang række internationale
forpligtelser, som kan gribe
ind i EMRK’s rettigheder.
Europarådets medlemssta-
ter indgår desuden i andre
internationale organisatio-
ner såsom EU og FN.
Genstanden for den indivi-
duelle klageadgang til den
Europæiske Menneskeret-
tigheds-domstol (EMD)
kan være en stats øvrige
internationale forpligtelser,
f.eks. en konflikt mellem
Danmarks forpligtelser
under EMRK og EU. EMD
har derfor i en række afgø-
relse måttet forholde sig til
sin prøvelsesret – og om-
fanget af prøvelsen – i for-
hold til andre internationa-
le forpligtelser og organisa-
tioner.
Der ønskes en analyse af
EMD’s hidtidige praksis
med henblik på en indgåen-
de drøftelse af, hvordan de
europæiske menneskeret-
tigheder sikres i internatio-
nale relationer, som ikke er
direkte reguleret af EMRK.
(Kontaktperson: 
Jonas Christoffersen)

c) Domspraksis som 
kilde til ændring af
retstilstanden

Det Teologiske Fakultet 

Købmagergade 44-46, st.

Postboks 2164

1150 København K

teol@fak.teol.ku.dk 

Tlf.: 3532 3603

Det Juridiske Fakultet 

St. Kannikestræde 11

Postboks 2177

1017 København K 

jurfak@jur.ku.dk 

Tlf.: 3532 3222 

Alle har mulighed for at deltage i den traditionsrige konkur-
rence om hvem der kan lave årets bedste prisopgaver. Dog
er adgangen for kandidater fra de videregående uddannel-
sesinstitutioner begrænset til de to førstkommende udskriv-
ninger af prisopgaver i faget efter opnået kandidatgrad. Be-
lønningen består af universitetets guldmedalje, der tildeles
når opgaven er besvaret dækkende og med videnskabelig
modenhed. Besvarelser der ikke fuldt ud opfylder disse
krav, kan tildeles universitetets sølvmedalje. 

Den forfatter som belønnes med guld- eller sølvmedalje,
får tillige udbetalt henholdsvis 1.500 og 1.000 kroner samt
et rejselegat fra Direktør Ib Henriksens Fond. Besvarelserne
skal være det pågældende fakultet i hænde senest mandag
den 15. januar 2007 klokken 12.00.

2-årige opgaver for 2006 til Det Naturvidenskabelige Fa-
kultet skal afleveres til fakultetet senest tirsdag den 15. ja-
nuar 2008 klokken 12.00. 

Læs mere på www.ku.dk/prisopgaver. 

Opgaver til den store 

GULDMEDALJE

PRISOPGAVER

Hvor en dom indebærer en
ændring af retstilstanden,
opstår spørgsmålet, fra
hvilket tidspunkt en sådan
ændring tillægges betyd-
ning, og om det har betyd-
ning, hvilket stadium sagen
da er nået. Gælder æn-
dringen kun for sager, der
opstår efter dommen, eller
tillige for sager, der allere-
de verserer, mens den ak-
tuelle sag behandles, eller
måske endda så langt tilba-
ge som regler om foræl-
delse m.v. tillader? Disse
spørgsmål ønskes belyst
komparativt, herunder med
hensyn til europæiske men-
neskerettigheder, føderal
amerikansk ret og EU-ret.
Disse spørgsmål kan præci-
seres i overensstemmelse
med den tradition, der ang-
år loves ikrafttræden. 
En praktisk orienteret frem-
stilling kan suppleres med
overvejelser over, hvordan
spørgsmålets besvarelse
hænger sammen med alme-
ne opfattelser af rettens ka-
rakter. Nogle mener, at
domme kan ændre retten;
andre antager, at den “nye”
retsforståelse blot er en af-
dækning af, hvad loven
m.v. altid har indeholdt.
Sådanne divergenser har
betydning for, hvordan em-
net analyseres.
Spørgsmålet om dommens
betydning for den almene
retstilstand kan blive drøf-
tet og kommenteret allere-
de i selve dommen, der så-
ledes selv bidrager til be-
svarelsen, og det kan opstå
efterfølgende, når dom-
mens rækkevidde skal fast-
lægges ved fortolkning. Og-
så disse to blik på dom-
spræmisser kan inddrages.
(Kontaktperson: 
Henrik Zahle)

d) Sagsomkostninger i
straffesager
Sagsomkostninger i straffe-
sager pålægges efter regler,
der kun i begrænset om-
fang følger de strafferetlige
principper.  Der er derfor
ofte debat om en påstået
mangel på proportionalitet
mellem lovovertrædelsen
og sagsomkostningernes
størrelse; det hævdes, at
inddrivelsen af omkost-
ningerne vanskeliggør re-
habiliteringen; det siges, at
tiltalte afstår fra forsvarer
o.a. for at undgå omkost-
ningerne.  Men der findes
ingen undersøgelser om

den faktiske anvendelse og
af konsekvenserne af de
nuværende regler.  Der er
endvidere behov for en ret-
lig analyse af de gældende
regler stillet over for straf-
feretlige, straffeprocessuel-
le og civilretlige grundprin-
cipper.  Endelig er der be-
hov for en komparativ be-
lysning af det danske regel-
værk og den danske prak-
sis.  Besvarelsen kan tage
disse spørgsmål, nogle af
dem eller /og andre spørgs-
mål op.
(Kontaktperson Vagn Greve)

e) Privatretten som 
offentligretligt 
styringsinstrument
Privatretten anvendes i sti-
gende grad som styringsin-
strument: Det offentlige
bruger i stigende grad afta-
ler til at gennemføre pro-
jekter (f.eks. i private-pu-
blic partnerships), og afta-
lemidlet anvendes også
som grundlag for såkaldt
selvregulering inden for
forskellige samfundsområ-
der. Aftalerne spiller også
en rolle, når offentlige res-
sourcer som information og
kvoter gøres til genstand
for markedsomsætning.
Også erstatningskrav som
sanktion anvendes i dag i
nye sammenhænge. Et ek-
sempel herpå er anven-
delsen af erstatningsbeføj-
elsen som “effektivt rets-
middel “ efter Menneske-
rettighedskonventionen.
Under dette emne ønskes
en belysning af de retlige
konsekvenser af brugen af
privatretlige styringsinstru-
menter i én eller flere så-
danne sammenhænge.  
Kontaktpersoner: 
Mads Bryde Andersen og 
Vibe Ulfbeck

Det Samfundsviden-
skabelige Fakultet

Institut for 
Statskundskab
a) Med udgangspunkt i orga-

nisationsteoretiske per-
spektiver ønskes der en
analyse og diskussion af
kommunale sammenlæg-
nings- og omstillingspro-
cesser i forbindelse med
strukturreformen. 

b) Der ønskes en analyse af
sikkerhedsbegrebets udvik-
ling fra afslutningen af den
kolde krig og frem til i dag. 

c) Der ønskes en komparativ

analyse af EU’s betydning
for demokratiseringspro-
cesser i Østeuropa. 

Økonomisk Institut
a) Der ønskes en diskussion af

konkurrencesituationen på
det danske pengeinstitut-
marked.
Sektorens indtjening er for-
øget i de senere år og for-
brugere, virksomheder og
de konkurrencepolitiske
myndigheder kritiserer ren-
tesatser og gebyrer, som
hævdes at være fastsat un-
der indtryk af en svag kon-
kurrence. Omvendt synes
de udenlandske banker at
være passive på det danske
marked, ligesom danske
banker forekommer at være
konkurrencedygtige på
udenlandske markeder.

b) Er spekulative prisbobler
på aktivmarkeder teoretisk
forenelige med rationel in-
vestor-adfærd? Hvilke fak-
torer er i så fald gunstige
for dannelsen af prisbob-
ler? Har disse faktorer væ-
ret gunstige i forbindelse
med nyere tids formodede
bobler i aktie- og boligpri-
ser? Begrunder teorien no-
gen indgreb i markederne?

c) Der ønskes en diskussion af
udvalgte aspekter af diskri-
mination på arbejdsmarke-
det. Bidraget kan eventuelt
omfatte empirisk analyse på
danske forhold. 

Institut for Psykologi
Der ønskes en redegørelse for
og i videst muligt omfang inte-
gration på tværs af neurobio-
logiske og kognitive forsk-
ningsvinkler på depression.
Opgaven bør om muligt inklu-
dere forfatterens egen empiri
indenfor et eller flere af disse
områder.

Sociologisk Institut
Der ønskes en analyse af kon-
sekvenserne af “det nye ar-
bejdsliv” for relationen
mellem arbejde og fritid i det
senmoderne samfund.

Institut for Antropologi

a) Innovation som socialt
og kulturelt fænomen
Der ønskes en antropolo-
gisk analyse af innovation
som et socialt og kulturelt
fænomen. Besvarelsen skal
tage udgangspunkt i eget
feltarbejdsmateriale. 

b) Slægtskab og køn 
Der ønskes en antropolo-
gisk analyse af forholdet
mellem slægtskab og køn.
Besvarelsen skal tage ud-
gangspunkt i eget feltar-
bejdsmateriale. 

Det Sundhedsviden-
skabelige Fakultet

a) “Naturmedicin og
kosttilskuds indfly-
delse på koagulatio-
nen”.
Produkternes egne effekter
på koagulationen samt pro-
dukternes interaktion med
vitamin k-antagonister øn-
skes belyst”. Opgaven kan
løses som litteraturstudie
alene, eller i kombination
med kliniske forsøg.

b) “Plasticitet i ryg-
marven”.
Redegør for ændringer i
rygmarvens funktion som
følge af inaktivitet samt ef-
ter træning og rehabilite-
ring. Opgaven kan løses
som litteraturstudie alene,
eller i kombination med kli-
niske forsøg. 

c) “De sociale opvækst-
forholds betydning 
for voksnes sundheds-
adfærd”
Opgaven kan løses som lit-
teraturstudie alene, eller i
kombination med kliniske
forsøg.

d) “Celleprogrammering
ved fusion af embryo-
nale stamceller med
somatiske celler og
celleekstrakter”
Opgaven kan løses som lit-
teraturstudie alene, eller i
kombination med kliniske
forsøg.

e) “Neurogenese og
funktionel neuronal
integration i den vok-
sne pattedyrshjerne:
biologiske mekanis-
mer, betydning for
normal hjernefunktion
samt praktiske tera-
peutiske perspektiver”
Opgaven kan løses som lit-
teraturstudie alene, eller i
kombination med kliniske
forsøg.

f) “Initiale mekanismer
der fører til udvikling
af autoimmun syg-
dom”



Det Samfundsvidenskabelige

Fakultet 

Øster Farimagsgade 5

1353 København K 

samf-fak@samf.ku.dk 

Tlf.: 3532 3546

Det Sundhedsvidenskabelige

Fakultet 

Blegdamsvej 3

2200 København N

sund-fak@adm.ku.dk

Tlf.: 3532 7900

Det Humanistiske Fakultet 

Njalsgade 80

2300 København S

hum-fak@fak.hum.ku.dk 

Tlf.: 3532 8811

Det Naturvidenskabelige 

Fakultet 

Øster Voldgade 3

1350 København K

nat-fak@adm.ku.dk 

Tlf.: 3532 4200
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Redegør før og diskuter de
seneste hypoteser og teo-
rier inden  for dette områ-
de. Opgaven kan løses som
litteraturstudie alene, eller
i kombination med kliniske
forsøg.

Det Humanistiske 
Fakultet

Nordisk Forsknings-
institut

Nordisk Filologi
Der ønskes en analyse af
sprogforandringen i et dansk
dialektområde. Analysen skal
bygge på et empirisk sprog-
brugsmateriale, skal inddrage
sprogholdningsmateriale, og
den skal så vidt muligt belyse,
hvilke normcentere der har
betydning for sprogforandrin-
gen i det pågældende område.

Institut for Nordiske Stu-
dier og Sprogvidenskab

Nordiske Studier og Sprog-
videnskab A:
Musikkens indflydelse på
dansk digtning fra 1968 frem-
efter.
Besvarelsen kan handle om
musik i bredeste forstand, men
også mere specielt om beat,
rock, punk o.l. Der tages både
hensyn til musikken som tema
og til musik som rytme og ud-
sigelsesform. Et eller to frem-
trædende forfatterskaber bør
udgøre hovedeksemplet.

Nordiske Studier og Sprog-
videnskab B:
Udviklingen i unges brug af
medie- og populærkultur i den
sproglige konstruktion af so-
ciale relationer, og dennes be-
tydning for sprogforandring.

Nordiske Studier og Sprog-
videnskab C:
Der ønskes en analyse og dis-
kussion af nyere programfor-
mer på tv, der har livsstil (bo-
lig, samliv m.m.) som deres
centrale fokus.

Nordiske Studier og Sprog-
videnskab D:
Dansk med accent. Der ønskes
en behandling af et eller flere
temaer inden for udtalen af
dansk som andetsprog, her-
under evt. aspekter som tileg-
nelse, variation og holdninger
til accent.

Nordiske Studier og Sprog-
videnskab E:

Der ønskes et på sprogsam-
menligning baseret bidrag til
opklaringen af den lydhistori-
ske baggrund for urgermansk.

Nordiske Studier og Sprog-
videnskab F:
I lyset af den nyeste tekniske
udvikling inden for audiolo-
gien ønskes en redegørelse for
audiologopædiske tiltag over-
for hørehandicappede små-
børn. Vægten kan efter eget
valg lægges på de tekniske
og/eller de habiliteringsmæs-
sige aspekter.

Institut for Engelsk, 
Germansk og Romansk
a) Prosodi og interaktion. Der

ønskes analyse og diskus-
sion af et eller flere selv-
valgte prosodiske fænomer
og disses interaktionelle
rolle i naturligt forekom-
mende dialog mellem ind-
fødte talere inden for et el-
ler flere af de romanske
sprog.

b) Der ønskes en behandling
af problemstillinger om-
kring oversættelser af bør-
nelitteratur eller ungdoms-
litteratur mellem dansk og
et eller flere af de frem-
medsprog, der undervises i
på Institut for Engelsk, Ger-
mansk og Romansk.

c) Der ønskes en kritisk stil-
lingtagen til den moderne
funktionslære i dansk me-
taleksikografi kontrasteret
med H.E. Wiegands teori-
dannelse. Eksemplificering
kan ske ud fra dansk og/el-
ler et eller felre af de frem-
medsporg, der undervises i
på Institut for Engelsk, Ger-
mansk og Romansk.

d) Der ønskes en analyse og
diskussion af imitation som
litterær praksis.

Saxo-Instituttet

Historie

Antikkens historie:
Der ønskes en diskussion af re-
ligionens rolle i polis-identitet
i den antikke græske verden.

Middelalderens historie:
Middelalderens memorialkul-
tur.

Økonomisk historie:
Sider af dansk madkultur i

1800-tallet belyst ved kogebø-
ger som kilde.

Samtidshistorie:
Der ønskes en redegørelse for
en eller flere landsdækkende
ungdomsbevægelsers eller
ungdomskorps’ udvikling i
1920’erne og 1930’erne med
henblik på en analyse af deres
placering i forhold til samti-
dens ideologiske, kulturelle og
politiske positioner.

Græsk og Latin
Saxo Grammaticus og Adam af
Bremen. En undersøgelse af
Saxos brug af Adam med sær-
ligt henblik på ét enkelt as-
pekt, f.eks. litterær fremstil-
lingsform.

Etnologi
a) Med udgangspunkt i en be-

folkningsgruppes (f.eks. et-
nisk, national, social) leve-
vis ønskes der en analyse af
konkrete måder hvorpå ak-
tuelle forandringsprocesser
i Europas håndteres.

b) By og oplevelse. Der ønskes
en analyse af, hvordan by-
ens aktiviteter og steder
kan udgøre en oplevelsesø-
konomisk kapital.

c) Kulturforståelse og er-
hvervsliv. Der ønskes en
diskussion  af de kulturana-
lytiske potentialer i relation
til aktuelle problemstilling-
er i erhvervslivet (offentlige
og private).

Forhistorisk arkæologi
a) Fremmede indflydelser?

Kulturelle og/eller teknolo-
giske påvirkninger i et ud-
valgt afsnit af Nordeuropas
historie.

b) Overgangen mellem to for-
historiske perioder i et cen-
tralt område i Middelhavs-
regionen.

Klassisk arkæologi
a) Kulturpåvirkninger i et ud-

valgt område i Middelhavs-
verdenen.

b) Oplevelsesøkonomiens ma-
terielle manifestationer i
det romerske imperium.

Institut for Kunst- og
Kulturvidenskab

a) Der ønskes en kritisk og
konstruktiv redegørelse for
begrebet oplevelsessam-
fund.

b) Der ønskes en redegørelse
for aktuelle nationalisme-
teorier.

c) Der ønskes en redegørelse
for tidsskriftet “Lettre inter-
nationale” som europæisk
litterær offentlighed på
grundlag af to eller flere af
udgaverne.

d) Der ønskes en redegørelse
forforvaltning af krigserfa-
ringer i moderne romaner
ud fra udvalgte eksempler.

e) Der ønskes en diskussion af
æstetiske paradigmer i dan-
ske kunstmuseers indkøbs-
og udstillingspolitik.

f) Der ønskes en undersøgelse
af et eller flere aspekter af
forholdet mellem antropo-
logi og billede med særlig
henblik på forskningsområ-
derne kunsthistorie og visu-
el kultur.

g) Arkitektur og erindrings-
strategier. Der ønskes en
redegørelse for den erin-
dringsbærende dimension i
arkitekturen. I besvarelsen
kan indgå eksempler som
museer, mausuleet eller
“Ground Zero”.

h) Rum og visualitet i drama-
teksten.

i) Interaktivitet som drama-
turgisk strategi.

j) Der ønskes en diskussion af
de kulturanalytiske og -vi-
denskabelige perspektiver i
Luc Boltanski et Eve Chia-
pellos værk “Le nouvel és-
prit du capitalisme”. I be-
svarelsen kan inddrages fæ-
nomener som storytelling,
alliancer mellem kunst og
erhvervsliv, kunstnerisk le-
delse og human resource
management.

Institut for Medier, 
Erkendelse og 
Formidling

Film- og medievidenskab
Medievidenskab
a) Der ønskes en analyse af de

nye gratisavisers (Metro,
Urban, 10 minutter m.fl.)
betydning for den danske

dagspresse.
Besvarelsen
kan inddrage en
eller flere af avi-
serne og kan om-
handle institutionelle,
journalistiske eller mod-
tagermæssige forhold.

Computervidenskab
a) Der ønskes en analyse af

det internetbaserede leksi-
kon Wikipedia med særlig
henblik på at belyse, hvor-
ledes dette leksikons bru-
gerstyring og internetform
udgør en nyskabelse i for-
hold til eksisterende vi-
densarkiver i almindelig-
hed og leksika i særdeles-
hed.

b) Der ønskes en analyse af de
æstetiske udtryksformer i
en udvalgt genre inden for
computerspil.

c) Der ønskes en undersøgelse
af mobile kommunikations-
former med særligt henblik
på deres placering i en af-
grænset brugergruppes
hverdag.

Filosofi
Teoretisk filosofi:
Kontekstualismen og skepticis-
men. Giv en kritisk diskussion
af erkendelsesteoretisk kon-
tekstualismen og dens imøde-
gåelse af den skeptiske udfor-
dring.

Praktisk filosofi:
Lighed som ideal for det multi-
kulturelle samfund.

Filosofihistorie:
Der ønskes en redegørelse for
forståelsen og brugen af Biblen
hos mindst fem filosoffer fra
nyere og/eller moderne tid.

Retorik
Giv en retorisk analyse af et
begrundet udvalg af Folketing-
ets offentlige forhandlinger.
Analysen skal indeholde både
et deskriptivt, et teoretisk og et
normativt/kritisk aspekt.

Institut for Tvær-
kulturelle og Regiona-
le Studier – Sprog, 
Religion og Samfund

Nærorientalsk Arkæologi
Hvis fortid er det? Der ønskes
en diskussion af nærorientalsk
arkæologis rolle i et nutidigt
miljø, der er præget af neo-

kolonialisme,
orientalisme og

politiske turbulens.

Eskimologi
Der ønskes en analyse og dis-

kussion af  urbaniseringspro-
cesser i Arktis samt af de
antropologiske studier heraf.

Persisk sprog og 
litteratur
Der ønskes en syntaktisk-mor-
fologisk fremstilling af et sær-
ligt problemfelt (valgt af
prisopgaveskriveren selv) i
moderne persisk sprog.

Slaviske sprog
Beskrivelse af en markant
morfologisk eller syntaktisk
forandring i et slavisk sprog i
det 20. århundrede i lyset af
nyere sprogforandringsteorier.

Ægyptologi
Der ønskes en undersøgelse af
wn/wnn i klassisk ægyptisk.
Undersøgelsen bør i videst om-
fang baseres på ikke-litterære
tekster.

Asien
Asiatiske kulturer i en global
kontekst: en analyse af den
kulturelle udvikling i et eller
flere asiatiske lande under
indflydelse af globalisering.

Religionshistorie
En kritisk undersøgelse af be-
handling og dækning af reli-
gionsstof i udvalgte danske
massemedier 2000-2005.

Det Naturviden-
skabelige Fakultet

Geografi
Der ønskes en analyse af mor-
fordynamiske sammenhænge i
det estuarine miljø. Der kan
enten tages udgangspunkt i
Holocæne aflejringsmiljøer
med henblik på at afdække
sammenhænge mellem klima-
/havspejlsvariationer og de re-
sulterende aflejringer eller i re-
cente aflejringsmiljøer med
henblik på at opstille modeller
til forklaring af sammenhænge
mellem dynamik og morfologi.

Geologi (2-årig)
Det økologiske samspil mellem
Kridthavets bundfauna og det
sedimentære miljø. 
(Kontaktperson: Finn Surlyk)
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BOLIGER

Bolig søges

København

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

Størrelse: Lille lejlighed med

køkken og bad.

Udstyr: Møbleret.

Lejer: Udenlandsk seniorfor-

sker, ikkeryger.

Husleje: Ca. 4.500 kr. pr. md.

Kontakt: Abigail Mackey, 

tlf. 2984 7324 el. e-mail:

abi4@mac.com.

Copenhagen

Period: From 2/1-06 and for at

least 5-6 months.

Size: Apartment, 2 rooms, 

50-65 sqm.

Equipment: Furnished.

Tenant: Guest researcher, wife

and child from India. 

Contact: E-mail: pgeorge@

bi.ku.dk or tel. 3114 2929.

Copenhagen

Period: From Jan. 2006 for at

least 8 months.

Size: Apartment, 2-3 rooms, 

50-60 sqm.

Equipment: Furnished or un-

furnished.

Rent: Max 6.000 kr. per month

incl. all.

Tenant: Chinese researcher with

wife, non-smokers.

Contact: Xunwei Wu, e-mail:

xunweiwu@biochem.mpg.de

or tel. 0049 89 85782074.

København

Periode: Fra jan. el. feb. 2006.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær.

Lejere: Norsk studerende ægte-

par.

Husleje: Max. 5.000 kr. pr. md.

Kontakt: E-mail:

estdahl@gmail.com el. tel.

6080 9029.

København/Frederiksberg

Period: From 1/12-05 and for 

1-2 year(s) or at least for 

6 months.

Size: Apartment, access to laun-

dry.

Tenant: French PhD student.

Rent: Max 6.500 kr. per month.

Contact: E-mail:

IdaPiedade@bi.ku.dk.

Bolig udlejes

Nørrebro

Period: From 1/2 to 31/7-06.

Size: Flat, 2 rooms, 54 sqm.

Equipment: Fully furnished. 

Cable TV and internet.

Rent: 4.000 kr. per month all

incl.

Deposit: 7.000 kr.

Contact: E-mail: dg@post.au.dk.

Østerbro

Periode: Fra 1/2-06 til 31/1-07. 

Størrelse: Møbleret lejlighed, 

59 kvm., 21⁄2 vær. 

Udstyr: 2 altaner, elevator, inter-

net og adgang til vaskekæl-

der.

Husleje: 6.500 kr. pr. md. inkl.

vand og varme.

Depositum: 19.500 kr.

Kontakt: Tlf. 5194 0048 el. 

e-mail: linnm@webspeed.dk.

Vanløse

Periode: Fra 1/1 til medio juli

2006.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

52 kvm.

Udstyr: Møbleret.

Beboer: Ikkeryger.

Husleje: 3.500 kr. pr. md. ekskl.

varme og el.

Depositum: 10.000 kr.

Kontakt: Nicolai, tlf. 2254 3856.

Christianshavn

Periode: Fra ca. 8/1 til ca. 1/8 el. 

1/9-06. 

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 

100 kvm.

STILLINGER

VIP-stillinger

Samfundsvidenskab

Eksterne lektorater 
Sted: Institut for Statskundskab.

Indhold: Undervisning i National

Forvaltning på bachelor- og

kandidatuddannelsen. 

Omfang: 2-3 timer/uge.

Ansøgningsfrist: 13/12-05, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for 

ansøgning. Se www.ku.dk – 

stillinger.

Yderligere oplysninger: Fag-

koordinator, prof. Hanne Foss

Hansen, tlf. 3532 3403.

Sundhedsvidenskab

Klinisk professorat i klinisk
kardiologi 
Sted: Klinisk Institut for Intern

Medicin.

Indhold: Klinisk professor i kli-

nisk kardiologi med speciel

fokus på iskæmiske hjertesyg-

domme med tilhørende over-

lægestilling i H:S/KAS og ved

Amager Hospital med tjeneste

ved enten H:S Rigshospitalet,

H:S Bispebjerg Hospital el.

Amtssygehuset i Gentofte

Til besættelse: Snarest muligt.

Ansøgningsfrist: 22/12-05, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag 

kan ikke danne grundlag for

ansøgning. Se www.ku.dk/

stillinger el. kontakt fakulte-

tet, tlf. 3532 7048. 

Overlægeopslag kan ses på 

www.laegejob.dk.

Undervisningsassistenter
Sted: Medicinsk-Anatomisk Insti-

tut.

Indhold: Timelønnede under-

visningsassistenter i fagene

Anatomi, Dissektion, Cellebio-

logi og Grundkursus i basal

humanbiologi.

Omfang: Forår 2006.

Ansøgning: Skemaer til ansøg-

ning findes på www.mai.ku./

instruktorer el. fås ved hen-

vendelse på instituttet.

Sendes til: E-mail: V.Lund@

mail.ku.dk el. Anatomisk Insti-

tut, Undervisningsafdelingen,

Panuminstituttet, Blegdams-

vej 3, 2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 6/1-06, 

kl. 12.00.

Humaniora

Lektorat i Dansk som 
fremmed- og andetsprog
Sted: Institut for Nordiske stu-

dier og sprogvidenskab.

Indhold: Forskning og undervis-

ning på alle niveauer inden

for området Dansk som frem-

med- og andetsprog.

Til besættelse: 1/1-06.

Ansøgningsfrist: 2/1-06, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

Udstyr: Fuldt møbleret, vaske-

maskine og karbad. 

Beboer: Gæsteforsker el.lign.,

ikkeryger, ingen børn. 

Husleje: 6.000 kr. pr. md. inkl.

forbrug. 

Kontakt: Tlf. 3254 5841 el. e-

mail: agrundtvig@get2net.dk.

Valby

Periode: Fra 1/12-05 til 1/4-06.

Størrelse: Hus i 2 etager.

Udstyr: Møbleret, have og ter-

rasse, vaskekælder med vaske-

maskine og tumbler.

Husleje: 9.000 kr. pr. md. inkl.

alt.

Kontakt: Lotus Maarbjerg, 

tlf. 3644 0333.

Hillerød

Periode: Fra 10/12-05 til 30/6-06.

Størrelse: Villa, 169 kvm.

Udstyr: Møbleret, lukket atrium

med have og carport.

Husleje: 9.000 kr. pr. md. inkl.

forbrug.

Kontakt: E-mail: knudsen@

mat.dtu.dk el. tlf. 5122 4995.

Copenhagen City

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

months.

Size: Apartment, 150 sqm., 

3 rooms, kitchen, bathroom.

Equipment: Fully furnished.

Tenant: Guest researcher, max 

2 persons, non-smokers, no

pets.

Rent: 8.000 kr. per month incl.

heating.

Deposit: 24.000 kr.

Contact: E-mail: Kirsten.noehr@

get2net.dk or tel. 3315 5005.

Valbyparken/SV

Period: As soon as possible and

until summer 2006.

Size: 2 connected rooms.

Equipment: Separate entrance,

shared tea-kitchen. Access to

terrace.

Equipment: Furnished, access to

washing machine, internet.

Tenant: PhD-student or the like,

non-smoker.

Rent: 3.200 kr. per month all

incl.

Contact: E-mail: lg.ikl@cbs.dk. 

Valbyparken/SV

Period: From Jan. 2006.

Size: 1 room.

Equipment: Furnished, separate

entrance, shared tea-kitchen,

access to terrace and washing

machine, internet.

Tenant: PhD student or the like,

non-smoker.

Rent: 2.200 kr. per month all

incl.

Contact: E-mail: lg.ikl@cbs.dk. 

West Africa as a Conflict Ridden Region: 
Complexities and Recent Developments
Gæsteforelæsning af Richard Cornwell, Institute for Security

Studies, Johannesburg, Sydafrika

Tid: 28/11 kl. 15.00-17.00

Sted: Købmagergade 46, 4., Aud. 12

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

Behandling af intracellulære stafylokokker
Foredrag af Anne Sandbjerg Andersen og Niels Frimodt-Møller, 

Afdelingen for Antibiotikaresistens og Sygehushygiejne, SSI

Tid: 29/11 kl. 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, kantinen

Arr.: Polymorfien, lay@ssi.dk

Nervesystemets udvikling
Tiltrædelsesforelæsning af docent, dr.phil. Claus Nielsen

Tid: 29/11 kl. 15.00

Sted: Biologisk Institut, Universitetsparken 15, Aud. B

Arr.: Biologisk Institut

Sartre i 100 år
Foredrag af cand.phil. Tine Byrckel

Tid: 29/11 kl. 19.30

Sted: Teologicaféen, Købmagergade 44

Arr.: Filosofisk Forum, www.filosofisk-forum.dk

EU foreign policy and the member states: 
Tensions and possibilities
Jean Monnet lecture by Mogens Lykketoft, Danish MP, Former 

Minister of Foreign Affairs

Tid: 30/11 kl. 10.15-12.00

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

lecture room 5.1.22

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

Prædikenstudiekreds
Prædikenstudiekreds med udgangspunkt i prædikener fra den 

forgangne måneds fredagsgudstjenester

Tid: 30/11 kl. 15.15-17.00

Sted: St. Kannikestræde 8, 1, studenterlokalet

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

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

Sound, synd og sans.
Om skandinavisk jazzdigtning

Tid: 5/12 kl. 19.30

Sted: Copenhagen JazzHouse, Niels Hemmingsens Gade 10

Arr.: Filosofisk Forum, www.filosofisk-forum.dk 

Foredrag af Frithjof Strauß, Nordisches Institut der Universität

Greifswald på dansk. Udenfor det anglophone sprogområde er det 

i Skandinavien der er blevet digtet mest om jazzen. Udfordringen

for litteraturen kan forstås både kunstsociologisk og kunstsemiotisk.

På den ene side positionerer teksterne sine forfattere på det litte-

rære felt med hensyn til det finkulturelle establishment og popu-

lærkulturens alternativer. På den anden side kræver jazzens kollek-

tive, improviserende formarbejde, som i sig selv er ikke-betydende,

nogle kognitiv brugbare metaforer uden for musikkens domæne

der kan indkredse jazzen specifikt. Således tilskrives jazzen en mere

eller mindre original semantik. Hvad er meningen mon med jazz?

Boliger
Boligannoncer er begrænset til fremlejemarkedet med formidling

af boliger til gæsteforskere og gæstestuderende for minimum tre

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

og bringes kun én gang. 

Deadline 28/11 for avis 17 der udkommer 8/12 og 

deadline 16/1-06 for avis 1 der udkommer 26/1-06.

DET SKER

NAVNE

Tiltrædelser

Claus Nielsen

Docent, dr.phil.

Claus Nielsen,

er 1. oktober

2005 tiltrådt et

professorat

med særlige

opgaver i evolutionær inverte-

bratembryologi ved Statens 

Naturhistoriske Museum. Claus

Nielsen har et meget betydeligt

videnskabeligt forfatterskab

centreret om marine hvirvelløse

dyr. Det er især fokuseret på

sammenligninger af de tidlige

udviklingsstadier af alle dyreri-

gets hovedgrupper, belyst både

ved omfattende originale un-

dersøgelser og en kritisk vurde-

ring af feltets litteratur som han

behersker som få andre zoolo-

ger på den internationale scene. 

Priser

Søren 

Kyllingsbæk

Adjunkt i kog-

nitionspsykolo-

gi, ph.d. Søren

Kyllingsbæk

fra Institut for

Psykologi har sammen med

prof. Lars Kai Hansen fra IMM/

DTU modtaget en bevilling på

2.717.700 kroner fra Program-

komiteen for Yngre Forskere

under det Strategiske Forsk-

ningsråd. Bevillingen skal an-

vendes til oprettelse af ‘Center

for Computational Cognitive

Modeling’ ved Institut for

Psykologi på Københavns Uni-

versitet. Forskningen vil om-

handle matematisk og statistisk

modellering af kognitive proces-

ser, herunder udvikling af kun-

stige kognitive systemer.
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ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/stil-

linger el. kontakt Det Huma-

nistiske Fakultetssekretariat,

tlf. 3532 8087.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Niels Finn Christiansen,

tlf. 3532 8317.

Naturvidenskab

Adjunkt i datalogi
Sted: Datalogisk Institut, DIKU.

Kvalifikationer: Inden for områ-

det programmeringssprog, fx

semantik, logik, beregnelig-

hed, typer i programmerings-

sprog, implementationsaspek-

ter, term-omskrivning og pro-

gramanalyse, -transformation

og -syntese.

Omfang: 4 år med besættelse

snarest muligt. Stillingen

overgår til lektorstilling efter

positiv lektorbedømmelse.

Ansøgningsfrist: 16/12-05, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Se www.ku.dk/

english/vacant_positions/.

Yderligere oplysninger: 

Institutleder Stig Skelboe, 

tlf. 3532 1449 el. e-mail:

stig@diku.dk.

Instruktorer
Sted: Studienævn for Matema-

tiske Fag.

Indhold: Instruktorater i MatM-

mini; blok 3: Dis&Alg 1,

Geom1, SaSt2, OK1,

Forsik&Jura1, Intro.til Num.

metoder, KomAn, Skade, Sta-

tØ1, Sand2, AnvStat, Fin1, Liv-

Fin, Kredibil; blok 4: An1,

Alg2, SaSt3, MakØk1, Hist1,

MikØk2, NumPDL, Stat2, Stok,

AlgTal, Alg4, RepLie, OR1 og

MatXM.

Omfang: Forår 2006.

Ansøgningsfrist: 9/12-05, 

kl. 13.00.

Yderligere oplysninger: Studie-

nævnets sekretærer, Universi-

tetsparken 5, 2100 Kbh. Ø.

TAP-stillinger

Kontorfunktionær
Sted: Antropologisk Laborato-

rium, Retspatologisk Afdeling,

Retsmedicinsk Institut.

Indhold: Sekretæropgaver, tele-

fonpasning, regnskab, sags-

styring/journalisering, taste-

opgaver, mødearrangemen-

ter, ad hoc-opgaver mv. 

Omfang: 30 timer/uge.

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

linger el. kontakt 3532 6194.

Yderligere oplysninger: Lektor

Niels Lynnerup, tlf. 3532 7239.

Lægesekretær
Sted: Medicinsk Fysiologisk Insti-

tut, Afd. For Patofysiologi.

Indhold: Koordinere forsøgsvirk-

somhed ift. lokaler/forskere,

modtagelse af patienter/for-

søgspersoner, skrivning, ind-

køb og kontrol af varer, lette-

STØTTE

Stipendier

Carlsbergfondets 
engelske stipendier
Støtte: Carlsberg-Clare Hall 

Visiting Fellowship (Cam-

bridge); Carlsberg Visiting

Research Fellowship (Lucy

Cavendish, Cambridge);

Carlsberg Fellowship ved

Churchill College, Cam-

bridge.

Ansøgning: Fra 1/12 via

www.carlsbergfondet.dk.

Sendes til: Carlsbergfondet, 

H.C. Andersens Boulevard

35, 1553 Kbh. V.

Ansøgningsfrist: 15/12-05.

Yngve och Maud Möllers
stipendiefond 
Målgruppe: Ungdomar under 

30 år som studerar internatio-

nella frågor av olika slag.

Støtte: 2 stipendier om 25.000

kronor för internationella stu-

dier.

Periode: Resa skall påbörjas

under 2006.

Ansøgning: Blankett kan rekvi-

reras från www.ui.se.

Sendes til: Utrikespolitiska Insti-

tutet, att: Direktör Tomas

Ries, Box 27035, 102 51 Stock-

holm, Sverige.

Ansøgningsfrist: 31/12-05.

Legater

Adjunkt, frøken Constance
Heides Mindelegat
Målgruppe: Kvindelige stude-

rende under den matemati-

ske-fysiske studieretning med

det mål at undervise i disse

fag.

Støtte: 6 legatportioner på 

7.000 kr. 

Ansøgning: Anvend ansøgnings-

skema for Københavns Uni-

versitets legater. Skema fås 

på www.ku.dk/sa/su-kontor/

legat/. 

Sendes til: SU-kontoret, 

Fiolstræde 22, 1171 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 19/12-05, 

kl. 12.00.

Birthe og Knud Togebys
Fond
Støtte: Ca. 30.000 kr. til udde-

ling til offentliggørelse af

danske videnskabelige arbej-

der (herunder lærebøger) om

emner inden for/i tilknytning

til romanske sprog og littera-

turer. 

Ansøgning: Manuskript og bud-

get for udgivelsen skal med-

følge.

Sendes til: Birthe og Knud

Togebys Fond, Institut for

Engelsk, Germansk og 

Romansk, Njalsgade 128, 

2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 31/1-06.

EUs uddannelsesprogram
Leonardo
Målgruppe: Lærere, vejledere

og studerende inden for de

re regnskab, besvare mail/tlf.,

kopiere/arkivere.

Kvalifikationer:  Lægesekretær.

Omfang: 3 år.

Ansøgningsfrist: 30/11-05.

Fuldt opslag: Se www.ku.dk/

stillinger.

Ph.d.-stipendier

Samfundsvidenskab

Sted: Økonomisk Institut.
Indhold: Ph.d.-uddannelsen i

Økonomi ved KU sikrer den

studerende kvalifikationer af

god international standard på

følgende tre hovedområder:

En generel viden om økono-

misk teori og empiriske meto-

der, en specialviden inden for

området for ph.d.-afhandling-

en og en selvstændig

forskningsindsats i form af

ph.d.-afhandlingen. 

Omfang: 21⁄2-4 år med besæt-

telse 1/2-06 el. efter nærmere

aftale.

Ansøgningsfrist: 2/12-05, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for 

ansøgning. Se www.ku.dk/

stillinger.

Yderligere oplysninger: Ph.d.-

studieleder Christian Schultz,

tlf. 3532 3039 el. e-mail: chris-

tian.schultz@econ.ku.dk. 

Post doc-stipendier

Hjerneforskning
Sted: Center for integrated 

molecular brain imaging.

Indhold: 7 post doc-stillinger der

omhandler den neurale basis

for personlighedsdimensioner

med fokus på det serotonerge

neurotransmittersystem

undersøgt med molekylær 

billeddannelse.

Til besættelse: 1/1-06.

Ansøgningsfrist: 1/12-05.

Fuldt opslag: Dette uddrag 

kan ikke danne grundlag for

ansøgning. Se www.cimbi.dk/

vacancies/.

American Kinship Revisited
Lektor Tine Tjørnhøj-Thomsen og fhv. lektor Jonathan Schwartz giver hver sit bidrag til David M.

Schneiders American Kinship fra 1968. 15 kr. for ikke-medlemmer 

Tid: 30/11 kl. 19.15-21.00

Sted: Institut for Antropologi, CSS, Øster Farimagsgade 5, 

lok. 2.1.36

Arr.: Antropologforeningen i Danmark, AID

Test i e-læring. Hvorfor og hvordan?
Inspirationsdag for alle på KU der arbejder med WBL og som ønsker at benytte tests og selv-

evalueringer som pædagogisk værktøj i undervisningen

Tid: 1/12 kl. 10.00-16.00

Sted: Datalogisk Institut, DIKU, Universitetsparken 1, STORE UP1

Arr.: Center for Web Baseret Læring, CWBL, www.cwbl.ku.dk

Tværfagligt seminar om europæisk identitet
Oplæg og diskussion om nation, stat og kultur i EU. Se www.ku.dk/satsning/europa/

Tid: 1/12 kl. 10.00-16.00

Sted: Det ny KUA, lok. 21.3.19

Arr.: Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, kaspers@hum.ku.dk

Crossing into Solitude – New directions in South African Writing
Gæsteforelæsning af Gabeba Baderoon, pt. Guest Writer at the Nordic Africa Institute, Uppsala 

Universitet, Sverige

Tid: 1/12 kl. 13.00-15.00

Sted: Købmagergade 46, 4 sal., Aud. 12

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

Kønnets magt
Foredrag af post doc Anne Trine Larsen, Aarhus Universitet

Tid: 2/12 kl. 12.00-13.00

Sted: Koordinationen for Kønsforskning, CSS, Øster Farimagsgade 5a, mødelok. 16.1.62

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

Den danske adel i middelalder og renæssance
Seminar i anledning af prof., dr.theol. Troels Dahlerups 80 års fødselsdag

Tid: 2/12 kl. 10.00-16.00

Sted: Mødesal 1, Konferencecentret, Aarhus Universitet

Arr.: Afdeling for Kirkehistorie

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

Funen, fairytales, and Europe
Tid: 30/11 kl. 15.15-16.30

Sted: Det ny KUA, lok. 24.0.57

Arr.: Oversættelseskredsen, www.engerom.ku.dk/oversaettelse/oversaettelseskredsen

Lecture by Cay Dollerup. Translations, his own childhood memories, his travels and his striving for

acceptance are generally known to have prompted Hans Christian Andersen to start writing his fairy-

tales. The lecture will add more features, connect translations with folkloristic activities on Funen,

with Andersen’s relations to a small girl in Copenhagen, and with the aura surrounding folkloristic

material in Denmark to the facts that made him begin write fairytales in 1835.
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erhvervsrettede uddannelser

samt uddannelsesansvarlige i

virksomheder.

Støtte: Tilskud til praktik- og

uddannelsesophold i udlan-

det.

Ansøgning: Skal indsendes af

institutioner, organisationer

og virksomheder på vegne af

deltagerne. Se www.ciriuson-

line.dk

Ansøgningsfrist: 10/2-06.

Yderligere oplysninger: Der er

informationsmøde 30/11 kl. 

9-13 hos Cirius, Fiolstræde 44,

Kbh.

Eva og Robert Voss 
Hansens Fond
Målgruppe: Forskningsprojek-

ter fra KU har fortrinsret.

Støtte: 4 legatportioner på ca.

20.000 kr. til basal og klinisk

forskning inden for området

medikamentel behandling af

hjerte, kredsløbs- og nyresyg-

domme. 

Ansøgning: Vedlæg kort cv

med publikationsliste, pro-

jektbeskrivelse (maks. 5 s.) og

budget for det ansøgte beløb. 

Sendes til: Prof. dr.pharm. Sten

Christensen, Farmakologisk

Institut, Blegdamsvej 3, 

2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 1/12-05.

Gartner Einer Axel Jantzen
Herboms Boglegat
Målgruppe: Studerende med

speciale i botanik på KU.

Støtte: Til bogindkøb der er di-

rekte nødvendige for specia-

let.

Ansøgning: Vedlæg prioriteret

og prissat bogliste, navn, CPR-

nr., privatadresse, tlf. nr., ban-

kens navn, reg. og kontonum-

mer.

Sendes til: Herboms Legat, Bio-

logisk Institut, Att. Jannike

Dyrskjøt, Øster Farimagsgade

2D, 1353 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 15/12-05, 

kl. 12.00.

Grosserer Oluf Olsens 
Legat
Målgruppe: Trængende medi-

cinske studerende ved KU.

Støtte: 2 legatportioner på

12.000 kr. er ledige.

Ansøgning: Anvend ansøgnings-

skema for Københavns Uni-

versitets legater på

www.ku.dk/sa/su-kontor/

legat/. Angiv legatets navn

på forsiden.

Sendes til: SU-kontoret, Fiol-

stræde 22, Postboks 2112,

1014 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 19/12-05, 

kl. 12.00.

Uddeling: Kun modtagerne får

direkte besked.

Jacob Claes Vermehrens
Mindelegat
Målgruppe: Klassisk-sproglig

student (græsk og latin på A-

niveau) der studerer ved KU. 

FORSVAR

Disputatsforsvar

Sundhedsvidenskab

Fuelling cerebral activity in 

exercising man  

Doktorand: Læge Mads K. 

Dalsgaard.

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

Sted: Teilum Bygningen, Aud. A.

Officielle opponenter: Prof. 

Gerald A. Dienel og prof.,

dr.med. Albert Gjedde.  

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarlederen,

prof., dr.med. Henrik Galbo,

tlf. 3532 7423 el. 3532 7422.  

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

madskd@tiscali.dk. Indstillin-

gen kan købes ved skriftlig

henvendelse til fakultets-

sekretariatet.  

Ph.d.-forsvar

Samfundsvidenskab

Accounting-based Credit-

scoring models: Econometric 

Investigation

Kandidat: Cand.polit. Anne 

Dyrberg Rommer.

Tid: 30/11-05, kl. 14.00.

Sted: Økonomisk Institut, Stu-

diestræde 6, 2., St. Øvelsessal.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til Karin Eriksson, Øko-

nomisk Institut, tlf. 3532 3011. 

On Mortality and Investment

Risk in Life Insurance

Kandidat: Mikkel Hindkær Dahl.

Tid: 21/12-05, kl. 14.00.

Sted: H.C. Ørsted Institutet,

Aud. 4.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til Sekretariatet for Af-

deling for Anvendt Matema-

tik og Statistik, tlf. 3532 0791.

Sundhedsvidenskab

Human adipose tissue, hepatic

and skeletal muscle lipid 

metabolism during exercise and

postexercise in the postprandial

state

Kandidat: Lotte Hahn 

Enevoldsen.

Tid: 24/11-05, kl. 15.00.

Sted: Bispebjerg Hospital, Byg-

ning 9, 1, Rødt Auditorium. 

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

lhe01@bbh.hosp.dk. Se

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

svar/resumeLotteHahnE-

nevoldsen.htm.

Long-term postoperative 

mortality and morbidity of 

diabetic patients undergoing

non-cardiac surgery: Inter-

vention effects of metoprolol

Kandidat: Anne B. Juul.  

Tid: 25/11-05, kl. 14.00.

Sted: Panum Instituttet, Dam

Auditoriet. 

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

Støtte: En legatportion på 

4.000 kr. er ledig.

Ansøgning: Anvend ansøgnings-

skema for Københavns univer-

sitets legater fra www.ku.dk/

sa/su-kontor/legat/. Angiv le-

gatets navn på forsiden.  

Sendes til: SU-kontoret, Fiol-

stræde 22, Postboks 2112,

1014 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 15/12-05, 

kl. 12.00.

Forskningsstøtte

P. Carl Petersens Fond
Støtte: Til lægevidenskabelig

forskning. 2-4 kandidat-/intro-

duktionsstipendier samt et

mindre antal scholarstipen-

dier.

Periode: 2006/2007.

Ansøgning sendes til: Fondens

Sekretariat, Vesterbrogade

10, 2., 1620 Kbh. V.

Ansøgningsfrist: 31/1-05

The Copenhagen Interpretation
Lars Becker-Larsen shows his much-acclaimed film from 2004, followed by comments from a physicist’s

(Eugene Polzik), a philosopher’s (Carl Henrik Koch) and a historian of science’s (Helge Kragh) point of view

Tid: 5/12 kl. 14.15

Sted: Niels Bohr Institute, Blegdamsvej 15, Aud. A

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

Mikrobiologisk identifikation ved hjælp af massespektrometri
Foredrag af Dorte Colin, Autoimmunafdelingen, SSI

Tid: 6/12 kl. 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, kantinen

Arr.: Polymorfien, lay@ssi.dk

En bokstav betyder så mycket. 
Om tekniker i medeltida rysk alfabetsdikting
Gæsteforelæsning af prof. Lars Steensland, Lunds Universitet, Sverige

Tid: 7/12 kl. 13.00-15.00

Sted: Østeuropæisk afdeling, Snorresgade 17-19, 3.sal, lok. 368

Arr.: TORS, Østeuropæisk afdeling, jns@hum.ku.dk

Salmestudiekreds
Studiekreds om julens salmer

Tid: 7/12 kl. 17.00

Sted: Trinitatis kirke

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

F O T O :  C O R B I S

New planets, Yellowstone, and Life in the Universe
Tid: 7/12 kl. 15.15

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

Arr.: Niels Bohr Lecture, Behrend@nbi.dk

Lecture by Geoffrey W. Marcy, Professor of Astronomy, University of California, Berkeley. To date over

170 planets have been discovered orbiting other stars. Some planets are scorching hot while many

others travel in strange, elongated orbits. These strange worlds shine a spotlight back on our quiescent

Solar System in comparison. Multiple-planet systems are common, reminding us of  the family of pla-

nets that orbit our Sun. We are beginning to find planets reminiscent of Earth,  and truly habitable

worlds are just over the discovery horizon. The environments are diverse on other worlds, but life may

thrive despite harsh and bizarre conditions. But the search for intelligent life has come up empty, with

possible reasons beginning to emerge.

Adam Smith-bøger fundet 
Efter rektors reception den 8/11 fandt en af gæsterne bind 1 og 2 af Adam Smiths

bog Undersøgelse om National-Velstands Natur og Aarsag, Gyldendals Forlag 1779-

1780, i sin cykelkurv. Bøgerne kan afhentes hos Lillian Stegger, Institut for Matema-

tiske Fag, H.C. Ørsted Institutet, Universitetsparken 5, tlf. 3532 0725.
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ann.j@ctu.rh.dk. Se

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

svar/resumeAnneJuul.htm.

The influence of iodine and 

tri-iodo-thyronine on auto-

immune thyroiditis and type 1

diabetes mellitus inrats and 

application of stereological

tools to the thyroid gland of

rats   

Kandidat: Marie-Louise Hartoft-

Nielsen.  

Tid: 28/11-05, kl. 14.00.

Sted: Rigshospitalet, Aud. 1.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

d305618@post.uni2.dk. Se

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

svar/resumeMarieLouise

HartoftNielsen.htm. 

Inherited fusion of ray 3/4 and

4/5 in the hand: Clinical classi-

fication, pheno- and genotype

relations, and mutation analysis

in selected candidate genes

Kandidat: Klaus W. Kjær.  

Tid: 29/11-05, kl. 15.30.

Sted: Panum Instituttet, Dam

Auditoriet. 

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

klaus.kjaer@medgen.ku.dk. 

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

svar/resumeKlausKjær.htm.

Infections and vaccination in

childhood and risk of allergy

and multiple sclerosis

Kandidat: Peter Bager.  

Tid: 2/12-05, kl. 13.00.

Sted: Statens Serum Institut,

Foredragssalen. 

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

pbg@ssi.dk. Se

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

svar/resumePeterBager.htm.

Interleukin-6 as a hormone. 

Role in exercise and insulin-

resistance

Kandidat: Christian Fischer.  

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

Sted: Panum Instituttet, Dam

Auditoriet. 

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

cfischer@dadlnet.dk. Se www.

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

resumeChristianFischer.htm.

Ocular and respiratory 

symptoms elicited by perfume

and fragrance products

Kandidat: Jesper Elberling.  

Tid: 2/12-05, kl. 16.15.

Sted: Amtssygehuset i Gentofte,

Store Auditorium. 

Afhandlingen: Fås ved hen-

vendelse til forfatteren, 

e-mail: jeel@gentoftehosp.

kbhamt.dk. Se www.sund.

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

JesperElberling.htm.

Naturvidenskab

Animal reservoirs for 

Schistosoma japonicum and

their contribution to trans-

mission in the Yangtze River

Valley, Anhui Province, China

Kandidat: Tianping Wang.

Tid: 7/12-05, kl. 13.00

Sted: DBL – Institute for Health

Research and Development,

Jægersborg Allé 1D, 

Charlottenlund.

Changes in agricultural land use

and household production in

Tanzania – A Case of Small farm

holders in the Usangu Plains,

Mbarali District

Kandidat: Cand.scient. James

Godfrey Lyimo. 

Tid: 9/12-05, kl. 10.00.

Sted: Geografisk Institut, Øster

Voldgade 10, 3., Aud. B.

Structure and evolution of the

pre-Permian basement in the

Danish area

Kandidat: Alexander Lassen.

Tid: 13/12-05, kl. 13.15. 

Sted: Geologisk Institut, Geo-

center København, Øster

Voldgade 10, Aud. A.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

al@geol.ku.dk. 

Cardiovascualr and neuroen-

docrine responses to different

levels of sodim intake in

healthy subjects and patients

with compensated heart failure

Kandidat: Morten Damgaard.  

Tid: 5/12-05, kl. 14.00.

Sted: Medicinsk Museion, 

Bredgade 62.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

mdamgaard@dadlnet.dk. 

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

forsvar/resumeMortenDam-

gaard.htm.

The Effect of mental stress and

delayed-onset muscle soreness

on motor control  

Kandidat: Nis Hjortskov Jensen.  

Tid: 6/12-05, kl. 14.00.

Sted: Panum Instituttet, Hade-

rup Auditoriet. 

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

nhj@dk.alk-abello.com. 

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

forsvar/resumeNisHjortskov-

Jensen.htm.

Gender differences, negative

symptoms and social network

in patients with first-episode

schizophrenia spevtrum disor-

ders randomised to standard

treatment or integrated treat-

ment in the OPUS trial

Kandidat: Anne Thorup.  

Tid: 8/12-05, kl. 13.00.

Sted: Bispebjerg Hospital, Syge-

plejeauditoriet. 

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

atv@dadlnet.dk. Se

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

svar/resumeAnneThorup.htm.

Molecular Genetic

Investigations of Rett Syndrome  

Kandidat: Kirstine Ravn.  

Tid: 8/12-05, kl. 14.00.

Sted: Panum Instituttet, Hade-

rup Auditoriet. 

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

k_ravn@yahoo.com. Se

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

svar/resumeKirstineRavn.htm.

Humaniora

The Poetic Qur’ân, Studies on

Qur’ânic Poeticity

Kandidat: Thomas Hoffmann. 

Tid: 9/12-05, kl. 13.00.

Sted: Det ny KUA, lok. 22.0.11.

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn og hjemlån i Det Kgl.

Biblioteks information på

KUA og til gennemsyn på Det

Kgl. Biblioteks læsesal Øst, 

Diamanten samt på Institut

Kunst og Kulturvidenskab, 

afdeling for Litteraturviden-

skab, KUA.

Kognition, Handling og Selvet
Foredrag af lektor, ph.d. Jakob Hohwy, Institut for Filosofi og Idehistorie, Aarhus Universitet. 20 kr. for

ikke-medlemmer

Tid: 7/12 kl. 19.00

Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5a, lok. 1.1.18

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

Pædagoger i skyggen – holdninger til den pædagogiske profession
Foredrag af ph.d. Esther Nørregaard-Nielsen

Tid: 7/12 kl. 19.30-22.00

Sted: Sociologisk Institut, CSS, Øster Farimagsgade 5a, lok. 1.1.18

Arr.: Dansk Sociologforening i samarbejde med DJØF, www.sociologi.dk

Er du snart kandidat?
Orientering om overgangen fra studie til job

Tid: 8/12 kl. 16.30-20.00

Sted: Hovedbygningen, Frue Plads

Arr.: Dansk Magisterforening, Magistrenes A-kasse, Gymnasieskolernes Lærerforening, DJØF, AAK og

Den Centrale Studie- og Erhvervsvejledning på KU, www.dm.dk og www.djoef.dk

Leni Riefenstahls Olympia film – et æstetisk mesterværk 
i nazismens tjeneste
Med oplæg af prof., dr.phil og ph.d. Hans Bonde. Tilmelding til Carl Fuglsang, tlf. 3393 0183

Tid: 8/12 kl. 18.30

Sted: Cinemateket, Gothersgade 55

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

Den kambriske eksplosion og kinesiske fossiler
Julemøde med foredrag af stud.scient. Jakob Vinther, Geologisk Museum

Tid: 8/12 kl. 19.30

Sted: Biologisk Institut, Aud. B

Arr.: Dansk Naturhistorisk Forening, www.aki.ku.dk/dnf/

En eftermiddag i Afrika
Med baggrund i de store DANIDA-støttede arkæologiske udviklingsprojekter i Bénin & Ghana afholdes

et velillustreret symposium ledsaget af en lille udstilling: Arkæologi & Etnoarkæologi i Vestafrika

Tid: 9/12 kl. 12.30-16.30

Sted: KUA, lok. 16.1.8.

Arr.: Saxoinstituttet, www.worldarchaeology.net

Julefrokost
Tilmelding til julefrokost senest 8/12 til Carl Fuglsang, tlf. 3393 0183 el. e-mail: cf@rundetaarn.dk

Tid: 9/12 kl. 13.00

Sted: St. Kannikestræde 8, 1, studenterlokalet

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

Gnawa – mystiske musikhealers i Marokko
Film og foredrag af docent Peter Danstrup, Rytmisk Musikkonservatorium

Tid: 9/12 kl. 10.00-12.00

Sted: Institut for Tværkulturelle og Regionale studier, Snorresgade 17-19, lok. U8

Arr.: Carsten Niebuhr afdelingen

International Perspectives on Sporting Women in Past and Present
Seminar i anledning af prof. Gertrud Pfisters 60 års dag. Tilmelding på cchristensen@ifi.ku.dk 

Tid: 10-11/12

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

Arr.: Institut for Idræt

Specialeseminar om konflikt, tortur og organiseret vold
Målgruppe: Kandidatstuderende. Deltagere skal indsende abstract på maks. 200 ord til Henrik Vigh,

hv@rct.dk senest 14/12

Tid: 15/1-16/1-06

Sted: Se www.rct.dk

Arr.: Rehabiliterings- og Forskningscenter for Torturofre
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Et lidenskabeligt 
EU-møde

Af Lise K. Lauridsen

Pailletter, tyl og høje hatte
er byttet ud med Chanel-
dragter og jakkesæt. Sce-

nen er en EU-kongres i Wien
om dyrevelfærd. Ministre,
miljøfolk og spindoktorer har
travlt med alt muligt andet
end politik; cocktailparties,
shoppeture og utroskab er den
vigtigste dagsorden.

Studenteroperetteforening-
en Polyhymnia har ført valse-
kongen Johan Strauss’ Wiener-
blod op til i dag. Den oprinde-
lige operette blev opført under
Wienerkongressen (Freds-
kongres i Wien efter Napole-
onskrigene, red.) i 1815. Da
operetten blev uropført i 1899,
var den fyldt med hentydnin-
ger til aktuelle begivenheder
og personer. Denne satiriske
tradition er ført videre i Poly-
hymnias nyfortolkning af fore-
stillingen, fortæller instruktør

Tine Topsøe der til daglig læ-
ser teatervidenskab.

»Operetter er ofte forvik-
lingsdramaer der er som skabt
til at give instruktøren grå hår
i hovedet, men Wienerblod
rummer ud over den fantasti-
ske musik også en samfunds-
kritik,« fortæller Tine Topsøe.

Sommerferien er gået med
at skrive dialogen om og ud-
skifte fyrster, grever og tjenere
med nutidige figurer. 

Wienerblod står for den li-
denskab og livslyst som vi i

dag har en tendens til at kon-
trollere og passe ind i vores
travle tidsplan, fortæller hun.
Plottet er stadig et traditionelt
forviklingsdrama, men fra at
være en museumsgenstand for
indforståede, er Wienerblod i
Polyhymnias fortolkning for-
vandlet til et stykke moderne
samfundskritik i valsetakt.

Revet med af operetten
Men hvad får talentfulde, unge
musik- og sangstuderende til
at kaste sig ud i musikteater

Samfundskritik
og wienervals
går hånd i hånd 
i studenterope-
retteforeningens
nyfortolkning af 
Johan Strauss’
Wienerblod 
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fra det forrige århundrede?
»Som udgangspunkt tænker de
fleste studerende: Nej, nej, nej,
men så sker der noget. Musik-
ken, de pudsige figurer, passio-
nen i sangene tager en med
storm. Operetter er ikke bare
overfladisk musikteater, de har
altid en kant. Strauss’ valsetakt
kan udtrykke vrede såvel som
glæde. Forskellen på operetten
og et stykke af Ibsen er bare
at det menneskelige drama er
pakket smukt ind i musik,«
mener Tine Topsøe.

Centralt i handlingen står
ægteparret Zedlau der er gle-
det fra hinanden på grund af
karriere og kedsomhed. De
har paraderne oppe, men ken-
der knap nok hinanden. Da de
mødes i Wien til kongres, gen-
opdager de hinanden, giver
slip, og resultatet er et bedre
og ærligere forhold, forklarer
Tine Topsøe: 

»Vi kender det fra os selv.
Vores roller som karriere-
mænd og -kvinder, opmærk-
somt familiemedlem og enga-

geret ven levner sjældent plads
til det uplanlagte. Det liden-
skabelige og uregerlige bliver
holdt tilbage, men nogle gange
bobler følelserne over. Det
sker i Wienerblod når figurer-
ne overgiver sig til wienerval-
sen. Det er helt klart liden-
skab, for vi har alle wiener-
blod i os,« siger Tine Topsøe.

Så lad dig gribe af valsen og
giv slip når Studenteroperette-
foreningen Polyhymnia var-
mer op under lidenskaberne
her midt i novemberkulden.

likl@adm.ku.dk

Wienerblod har premiere den
24. november kl. 19.30 i Fest-
salen i Store Kannikestræde 19.
Forestillingen spiller d. 25., 
27., 28., og 29. november kl.
19.30. Den 28. dog kl. 16.00.
Billetter kan bestilles på 
tlf. 3331 3822 eller e-mail 
boelskov@hotmail.com.


