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Naturvidenskab 
i ny indpakning
Væk med de hvide kitler og frem med surf-
brættet. Naturvidenskab på Københavns
Universitet har lagt stilen om for at få flere
studerende  LÆS SIDE 2

Læslet ferie
Det er sommer, det er sol, og det er tid til at
læse til eksamen. Universitetsavisen drog ud
på universitetets forladte gange for at tage
pulsen på læsemoralen  LÆS SIDE 5

Skat på forskning
Beskatning af forskningsmidlerne, kalder
Linda Nielsen anbefalingen om at to pro-
cent skal gå til formidling  LÆS SIDE 5

Max Webers 
aktualitet
I år er det 100 år siden at en af sociologiens
grundlæggere udsendte sit hovedværk om
»Den protestantiske etik og kapitalismens
ånd«. Spørgsmålet er om der stadig er hold i
Max Webers samfundsanalyse? 
LÆS VIDENSKABET SIDE 10-11

Dyret
skal dø
I tusindvis af mus, regnorme
og rotter bliver hvert år af-
livet på medicinstudiet for at
uddanne de bedste læger.
Dyreværnsorganisation 
mener KU overtræder loven 

ved at fortsætte med 
dyreforsøg i undervis-
ningen  LÆS SIDE 3
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Flere bruger PUNKT KU 
K U  O N L I N E  – Studerende ved KU logger sig oftere ind på
PUNKT KU og springer ud i universitetets elektroniske verden.
Det er i takt med at stadig flere oplysninger og funktioner er til-
gængelige via PUNKT KU at de studerende bliver flittige brugere.
Cirka 27.000 har de sidste fire måneder benyttet selvbetjening på
PUNKT KU, og heraf har der været knap 20.000 indlogninger på
eksamenstilmeldingen. Det er dog ikke kun de studerende der be-
nytter selvbetjeningen. Også de ansatte er begyndt at bruge
PUNKT KU i større udstrækning. Især oplysningerne om ferie og
fravær hvor man kan se hvor mange ferie- og fraværsdage man
har haft i det forrige og det nuværende år, er godt besøgt. De sid-
ste fire måneder har der været henholdsvis 1.714 indlogninger på
ferieoplysningerne og 1.447 på fraværsoplysningerne.

Forhistoriske fodspor på KU 
Ø G L E R  – Resterne af en 170.000.000 år gammel strandtur er
netop ankommet til Geologisk Museum. Strandgæsterne var
sandsynligvis en sauropod på cirka 20 meter og en mindre og
endnu uidentificeret pansret dinosaur. De satte deres spor i Jura-
tiden i det bløde mudder på en flodslette mellem Rønne og Halse,
hvor efter flodsletten blev oversvømmet og sporene fyldt med
sand. På den måde blev aftrykkene bevaret lige til ph.d.-studeren-
de Jesper Milan fra Geologisk Institut under feltarbejde på Born-
holm fandt fodsporene fra vores forhistoriske venner. På Geolo-
gisk Museum vil fodsporene bliver undersøgt yderligere og udstil-
let i museets gård sammen med det store mamenchisaurusskelet.
Derefter vil resterne af den forhistoriske strandtur blive udlånt til
naturcenteret NaturBornholm, hvor de vil blive udstillet sammen
med andre dinosaurfund fra ferieøen.

Nej til naturvidenskabelig 
succes
CIRKUS NATURLIGVIS  – Landets folkeskoleelever skal vente
længe på de naturvidenskabelige formidlere fra Cirkus Naturlig-
vis. Undervisnings- og videnskabsministeriet har nemlig sagt nej
til at støtte studenterinitiativet der tryller med naturen. Med en
karakter på 10.4 på 13-skalaen og over 100 skoler på venteliste,
tyder det ellers på at folkeskoleeleverne er vilde med det naturvi-
denskabelige sceneshow. Men skolerne må selv betale, svarer un-
dervisningsministeren. Siden 2001 har de naturvidenskabelige
artister undervist over 8000 elever fra 3. til 6. klasse. Med mini-
steriernes nej ser det ud til at Cirkus Naturligvis må minimere an-
tallet af besøg på folkeskoler rundt omkring i landet. Hidtil har
Lundbeck Fonden støttet initiativet med en million kroner årligt,
men trods stor ros til projektet, så Cirkus Naturligvis stadig ikke
fundet nogle givere til det glade initiativ. Projektleder Morten
Busch forstår dog
ikke ministerier-
nes afvisning af at
bruge cirka
400.000 kroner
årligt på at få
skabt mere inter-
esse for at læse
naturvidenskab
og få uddannet
fremragende for-
midlere.

Af Lise K. Lauridsen

To drenge og en pige ligger i soveposer på en græs-
plæne. En af drengene peger op på nattehimlens lys
hvor der står: »(Nobelprisen i fire trin: Få en masse

ideer, afvis de fleste, undersøg de få og kæmp for den sid-
ste.)«

Plakaten med det lækre look er Det Naturvidenskabeli-
ge Fakultets første forsøg med markedsføring lavet af et
reklamebureau. »Bliv opslugt!« som kampagnen hedder,
er lavet af Propaganda. Ud over streamere i busser og tog,
annoncer i dagspressen, magasiner og plakater på diverse
ungdomsuddannelser, breder Naturvidenskab sig i star-
ten af juni også ud på cafeer og spisesteder som Go-card.

Projektleder Morten Busch fortæller at kampagnen alt
inklusive har kostet 600.000 kroner. Det betyder at hvis
bare 12 nye studerende gennemfører første år, er pengene
tjent ind igen.

»Men vi håber da på at få 70-80 ekstra studerende. Det
kan virke som et beskedent mål, men de mindre årgange
taget i betragtning, så vil vi med lidt over tusind ansøgere
i år have fået vendt en stærkt nedadgående kurve,« siger
Morten Busch med henvisning til at der sidste år kun var
980 ansøgere.

Kreative søges
Men hvem er det plakaterne med de stjernekiggende un-
ge i soveposer og en far og en søn der surfer, skal henven-
de sig til?

»Vi går efter unge som ikke helt ved hvor de vil hen i li-
vet. Plakaterne spiller på den usikkerhed eller kreativitet
der også findes i naturvidenskaben. Mange tror du under-
søger noget, finder et resultat og så færdig slut, men der
findes masser af kampe inden for naturvidenskab. Bare for-
di du har fundet et svar, er der intet der er sikkert,« siger
Morten Busch med henvisning til surferplakaten med tek-
sten »(Naturvidenskab er som elitesport: Find de fysiske
grænser og overskrid dem)«. 

Plakaterne skal også appellere til unges drømme. Helt
konkret er målgruppen folk der er færdige på gymnasiet
for et eller to år siden og som måske ikke ville have søgt
naturvidenskab.

»Vi vil gerne appellere til andre end dem vi plejer; der-
for satser vi også på de mere kreative typer, men gør det
samtidig også meget håndgribeligt ved at opstille 157 for-
skellige jobmuligheder,« siger Busch.

Hjertet frem
På reklamebureauet Propaganda har Naturvidenskab
været lidt af en opgave fordi produktet der skal sælges, ik-
ke er kommercielt eller særlig konkret, forklarer projekt-
leder Frederik Juul.

»Vi ville gerne give naturvidenskab et andet ansigt end
laboratorier og hvide kitler. I princippet er naturviden-
skab jo noget af det mest spændende fordi det handler om
livet og naturen. Bare se hvor populær en tv-kanal som
Discovery er. Dem vi gerne vil fange ind med kampagnen,
er ildsjælene. De er måske i starten af tyverne, har været
ude at rejse et par år og er på nippet til at vælge DTU eller
Handelshøjskolen. Ved at få hjertet og sjælen i naturvi-
denskab med frem for hjernen, så tror jeg også vi appelle-
rer mere til de kommende studerende der hvor de er,« si-
ger Frederik Juul. 

Spørgsmålet er så om det virker. På økonomistudiet har
man i en årrække også lokket nye studerende til med an-
noncer – men mange er siden faldet fra igen. Sådan kom-
mer det dog ikke til at gå på Naturvidenskab, lyder det
optimistisk fra Morten Busch.

»Den egentlige test kommer selvfølgelig først året efter
når vi kan se hvor mange der er faldet fra igen. Men jeg
tror ikke vi rammer de forkerte studerende med annon-
cerne. Ved at appellere til kreativitet og lysten til at un-
dersøge ting, så tror jeg vi kan få rigtig mange dygtige
studerende til at læse Naturvidenskab,« siger Morten
Busch. ■

MARKEDSFØRING ▼  

GENCHIP –
Også moderne

biomedicin fin-

der vej til KU’s

museale samlin-

ger.

Pris til Medicinsk Museion
Æ R E S P R I S  – Det gamle Medicinsk-Historiske Museum for medicinhistorisk forsk-
ning, samlinger og udstillinger på Københavns Universitet er blevet revitaliseret og
genopstået som Medicinsk Museion. For det arbejde modtog professor i medicinhi-
storie ved Sundhedsvidenskab, Thomas Söderqvist den 26. maj en ærespris på
60.000 kr. fra Generalkonsul Ernst Carlsens Fond. Da Thomas Söderqvist tiltrådte
som professor på KU i 1999, var det en stor overraskelse at der fulgte en kvart milli-
on historiske genstande, billeder og arkivalier med, men i dag er det en faglig udfor-
dring at give den moderne biomedicin en plads på det historiske museum.

UFONYT –
Naturviden-

skab vil med

deres nye Bliv

Opslugt-kam-

pagne kapre

flere studeren-

de. Her er det

tre UFO-spotte-

re der bliver

opslugt. 

Væk med de hvide kitler og frem med surfbrættet. Naturvidenskab på
Københavns Universitet har lagt stilen om for at få flere studerende

Naturvidenskab i ny indpakning
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FORMIDLING – Ketil fra børneprogrammet

Naturpatruljen gæsteoptræder i Cirkus Natur-

ligvis.
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Nyt Biofysikcenter på KU
C E L L E L I V  – Københavns Universitet bliver hjemsted for et
nyt forskningscenter i biologisk fysik der skal gøre os klogere på
hvordan levende livs celler opfører sig og kommunikerer.
Åbningsdagen er 1. juli og professor Mogens Høgh Jensen fra
Niels Bohr Instituttet skal stå i spidsen for det nye center der og-
så tæller forskergrupper fra Aalborg og Syddansk Universitet.
Biofysikcentret skal primært udføre grundforskning, men resul-
taterne vil på sigt kunne bruges inden for blandt andet syg-
domsbekæmpelse. Villum Kann Rasmussen Fonden har støttet
oprettelsen af centret. 

DYREFORSØG ▼  

Af Lise K. Lauridsen

Mus, grise, kaniner og
rotter aflives i masse-
vis på Københavns

Universitet. Forsøgsdyr er nem-
lig en fast del af forskningen og
undervisningen på Naturviden-
skab og Sundhedsvidenskab.
Og det er et ømtåleligt emne på
universitetet og en god historie
i medierne. 

Fredag den 28. maj er medi-
cinstudiet på KU således Ekstra
Bladets forsidebasker.»Skærer i
levende dyr,« står der med fede
røde og sorte typer hen over
forsiden.

Det ryster dog ikke leder af
Medicinsk Fysiologisk Institut
Jørgen Warberg der er ansvar-
lig for øvelserne med levende
dyr. 

»Jeg synes det er noget pate-
tisk at avisen skriver at vi tvin-
ger folk, men den undervisning
hvor der indgår dyreforsøg er
obligatorisk. De studerende
fører heller ikke selv kniven. I
langt de fleste forsøg er det in-
struktører der lægger snittet og
så er der i øvrigt strenge regler
om at dyrene ikke må føle
smerte; derfor er de bedøvet.
Ja, vi er da mere humane end
lystfiskerne fordi vi bedøver
regnormen inden vi skærer den

op,« siger Jørgen Warberg om
den første øvelse med forsøgs-
dyr de medicinstuderende ople-
ver.

Ulovlige forsøg
KUs brug af forsøgsdyr i under-
visningen er faldet Forsøgsdy-
renes Værn for brystet i en tid
hvor flere og flere universiteter
i udlandet har erstattet forsøgs-
dyr i undervisningen med com-
putersimulation, modeller og
videooptagelser. 

Direktør i Forsøgsdyrenes
Værn Bente Lakjer er i øjeblik-
ket ved at skrive en klage til Ju-
stitsministeriet over Køben-
havns Universitet og Dyrefor-
søgstilsynet.

»Vi er utilfredse med at til-
synsmyndigheden giver tilla-
delse til dyreforsøg på KU når
der findes alternativer. I loven
står udtrykkeligt at dyr ikke må
anvendes hvis ‘andre metoder
må antages at være lige så vel-
egnede.’ Det er selvfølgelig en
gummiparagraf der giver den
enkelte frihed til selv at tage
stilling. Vores erfaring er bare
at visse lærerkræfter på KU
fortsætter med dyreforsøg uden
at sætte sig ind i hvilke alterna-
tiver der eksisterer. Og Dyrefor-
søgstilsynet har ladet KU gøre
det,« siger Bente Lakjer.

Institutleder Jørgen Warberg
for Medicinsk Fysiologisk Insti-
tut tager kritikken med sindsro.

»Dyreforsøg højner kvalite-
ten af undervisningen for vores
studerende. De skal have med
levende væsner at gøre og her
kan et surrogat altså ikke er-
statte the real thing,« siger Jør-
gen Warberg.

Daglig leder af Dyreforsøgs-
tilsynet dyrlæge H.P. Olesen
mener ikke han kan sætte sig til
dommer overfor hvordan uni-
versiteterne mener de bedst
kan uddanne nye læger.

»Måske er det tradition der
gør sig gældende på Køben-
havns Universitet fordi det er
der teknikkerne er udviklet,
men som læge arbejder du jo
med rigtige levende væsener
derfor har jeg svært ved at se
hvordan dyreforsøg helt skal
erstattes,« siger H.P. Olesen og
forklarer at der er blevet skåret
ned i brugen af forsøgsdyr i un-
dervisningen af medicinstude-
rende på KU.

Åbenhed for nye metoder
Bente Lakjer undrer sig over at
institutlederen på KU kan udta-
le sig så skråsikkert uden reelt
at have afprøvet alternativerne. 

»Jeg tror mere det hænger
sammen med modvilje og ulyst

til at sætte sig ind i de nye
pædagogiske muligheder der er
for at spare dyreliv,« siger hun.

Jørgen Warberg vil ikke afvi-
se nye undervisningsmetoder,
men forklarer at et vigtigt for-
mål med undervisningen rent
faktisk er at tage vare på dyre-
nes tarv. 

»Mange af de studerende
kommer til at bruge forsøgsdyr
når de er færdige og skal arbej-
de i medicinalindustrien eller
som forskere. 

En del af undervisningen
skal bidrage til etisk omgang
med dyr og lære de studerende
de faste regler for fx bedøvelse
og aflivning,« siger Jørgen War-
berg.

Bente Lakjer undrer sig over
det argument. Hvis man vil
være forsker eller arbejde i me-
dicinalindustrien kan man tage
et specielt dyreforsøgkursus.

»I den ordinære undervis-
ning lærer de studerende intet
om bedøvelse eller etisk om-
gang med dyr. Det vil alle stu-
derende kunne bekræfte,« siger
Bente Lakjer. ■

Læs om alternative undervis-
ningsmetoder på www.interni-
che.org og www.forsoegsdyrene-
svaern.dk

Er du allergisk slipper du,
men kan du ikke lide at
dræbe dyr, er det bare ær-

gerligt. På medicinstudiet er
det nemlig obligatorisk at del-
tage i undervisning hvor der
bliver skåret i bedøvede frøer,
regnorme, kaniner m.m.

»Dyreforsøg plejer ikke at
skabe problemer blandt de stu-
derende. At en enkelt studeren-
de i ny og næ nægter at deltage
i undervisningen på grund af et
politisk standpunkt er ikke nok
til at få dispensation fra den ob-
ligatoriske undervisning,« for-
klarer lektor Jørgen Warberg,
leder af Medicinsk Fysiologisk
Institut.

På medicinstudierne i Århus
og Odense er det frivilligt om
de studerende vil deltage i un-
dervisning hvor der bliver
brugt dyr. Men det får ikke Jør-
gen Warberg til at ændre me-
ning. 

»Der skal en meget tungtve-
jende årsag, som for eksempel
allergi, til hvis vi skulle give en
studerende dispensation. Hvis
de andre universiteter mener at
de simulerede forsøg er lige så
gode, så skal de da bruge dem.
Men her på instituttet synes vi
video og computer er passiv
indlæring som de studerende
ikke får nær så meget ud af,« si-
ger Jørgen Warberg.

I Storbritannien, USA og Sve-
rige er dyreforsøg mange steder
afskaffet. Andre steder i Europa
har de studerende ret til at sige

nej til dyreforsøg. Men i Dan-
mark er det stadig et krav at de
studerende skal udføre forsøg
på dyr. Nægter de, kan de ikke
få deres eksamensbeviser.

»I Forsøgsdyrenes Værn får vi
hele året henvendelser fra stu-
derende som er imod at udføre
dyreforsøg, men det kræver
stor styrke at holde fast i den
holdning når man trues med ik-
ke at kunne få sin eksamen. Det
er en usmagelig opførsel,« siger
Bente Lakjer om en konkret sag
hvor de har hjulpet en KU-stu-
derende igennem studierne
uden at lave dyreforsøg. 

En dansk biologistuderende
som ikke ønskede at deltage i
dyreforsøg har kørt sin sag hele
vejen til menneskerettigheds-
domstolen i Haag. Han tabte
sagen. At flytte til et andet uni-
versitet er derfor det eneste al-
ternativ hvis undervisning med
dyreforsøg er obligatorisk. 

I de medicinstuderendes
landsdækkende organisation
FADL er de netop i gang med at
diskutere dyreforsøg. 

Formand og studerende på
KU Simon Serbian synes ikke
der er den store forskel på at se
et perfekt udført forsøg på vi-
deo og så at se på at en instruk-
tør udfører det.

»Men det er en diskussion vi
må tage løbende fordi teknik-
ken til at lave simuleret under-
visning bliver bedre og bedre,«
siger Simon Serbian. ■

likl@adm.ku.dk

Ingen rygrad – 
ingen rettigheder
De seneste år er der blevet brugt godt 5000 dyr i undervisnin-

gen. Industrien og forskningen er storforbrugere af dyr. Hvert

år må cirka 350.000 mus, rotter, grise og meget andet lade livet.

Grundreglen for etisk omgang med dyr er at det skal bedøves

før indgrebet og aflives inden det vågner op igen. Reglerne

gælder dog kun for hvirveldyr (med rygrad, red.): Regnorm og

insekter er derfor retsløse i forskningen og undervisningen.

DYREVELFÆRD – Knap 6000

grise, køer, heste, rotter, mus,

frøer og fisk måtte sidste år lade

livet i forbindelse med undervis-

ning i Danmark. 

Kampen om kaninerne 
Dyreforsøg kan erstattes af mere præcise og billigere metoder, der
skåner dyreliv, mener dyreværnsorganisation. En klage over Københavns
Universitet forsøg med dyr er derfor på vej til Justitsministeriet

Obligatorisk 
dyredrab
Kan du ikke lide at slå dyr ihjel, er det bare 
ærgerligt. På medicinstudiet er der ingen 
kære mor for dyrevenner

Pris til Anja Andersen
FORMIDLINGSPRIS - Nej, det var ikke håndbold-Anja som modtog Viden-
skabsministeriets Forskningskommunikationspris for 2004. Det var derimod
astronom Anja C. Andersen, forskningsadjunkt ved Nordisk Institut for Teore-
tisk Fysik i København. Prisen på 100.000 kroner blev uddelt af Tænketanken
vedrørende forståelse for forskning da den præsenterede sine anbefalinger.
Anja C. Andersen har blandt andet hos DR medvirket i Principia i radioen, Vi-
den Om på Tv og et program der handlede om det videnskabelige grundlag
for film som Contact og Armagedon. Hendes første store Tv-optræden var dog
som solformørkelseskommentator på Tv2.   
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Af Nikolaj Lange

Forskningens Døgn bliver et
af resultaterne af arbejdet i
Tænketanken vedr. forstå-

else for forskning. Efter uden-
landske forbilleder skal det
være en årlig, landsdækkende
festival for forskning. 

Festivalen var blot en af de
tre anbefalinger som viden-
skabsminister Helge Sander på
stedet lovede at iværksætte da
tænketanken fremlagde sin rap-
port onsdag den 16. maj. 

De to andre anbefalinger var
dels en arbejdsgruppe der skal
komme med konkrete forslag til
at styrke formidlingen over for
børn og unge, og dels en årlig
formidlingspris som allerede
ved samme lejlighed på tænke-
tankens initiativ blev uddelt til
astronom Anja C. Andersen.

»Der er virkelig god grund til
at klappe,« sagde ministeren,
da han fik rapporten overrakt.

Han lovede også at selv om
kun tre forslag bliver fulgt op
med det samme, så skal der nok
kommer flere til senere, lige-
som flere vil blive taget med til

bords når der skal forhandles fi-
nanslov.

Generøst universitet
Tænketanken har inddelt sine
27 råd under otte overskrifter. 
Den første hedder ‘Forsknings-
kommunikation – en nyttig for-
pligtigelse.’ Her handler det om
at styrke formidlingen gennem
lyst, incitamenter, udviklings-
kontrakter og kulturen på uni-
versiteterne. Et af midlerne er
formidlingsprisen som Helge
Sander lovede at holde fast i. 

Den næste overskrift hedder
‘Det generøse universitet.’ Her
gælder det blandt andet øget
tilgængelighed på Internettet
og flere korte kurser til forsk-
ningsinteresserede borgere.

Tredje overskrift er ‘Kommu-
nikation mellem forskere og
journalister’, og her handler rå-
dene om at klæde de to racer
bedre på til at møde hinanden.

Fjerde overskrift handler om
at komme ‘Fra mistillid til sund
skepsis’, og det drejer sig om at
imødekomme befolkningens
stigende skepsis over for eksem-
pelvis de områder inden for na-

turvidenskaben hvor de etiske
forbehold begynder at tikke.

Femte overskrift efterlyser
‘Spændende hjernegymnastik i
medierne.’ Her anbefaler tæn-
ketanken en pulje til at støtte
for eksempel nye tv-program-
mer om forskning.

Sjette overskrift hedder ‘Vi-
denskabsoplevelser – også for
voksne.’ Det er her man finder
Forskningens Døgn sammen
med en anbefaling om at analy-
sere og sætte mål for den forsk-
ningsformidling som museerne
står for.

Syvende overskrift drejer sig
om ‘Videbegærlige børn og un-
ge’ og handler om arbejdsgrup-
pen som Helge Sander lovede
at nedsætte.       

Endelig handler den sidste
overskrift om ‘Forskningskom-
munikation i fremtiden.’ I en 
femårig periode skal der ned-
sættes et center for forsknings-
kommunikation, og der skal af-
sættes midler til forskning i
forskningskommunikation og
til at evaluere indsatsen, mener
i hvert fald tænketanken bag
anbefalingerne. ■

FORMIDL ING ▼  

Forsk og fortæl
Christine Antorini fremlagde 27 råd til 
formidling af forskning, og ministeren købte 
de første tre på stedet

Af Nikolaj Lange

Forskning i Danmark skal
være tilgængelig for borger-
ne gennem en samlet ind-

gang på Internettet. Det anbefa-
ler Tænketanken vedr. for-
ståelse for forskning. Baggrun-
den er blandt andet en bruger-
test hvor de tolv universiteters
hjemmesider dumpede fælt.

En sygeplejerske, en arki-
tektstuderende, en belysnings-
medarbejder og en lektor i
dansk blev sat til at prøve
Københavns Universitets hjem-
meside og tænke højt imens.
Deres første store problem var
at de ikke anede hvor de skulle
lede. Den arkitektstuderende
ledte efter Søren Kirkegaard,
men var det mon under huma-
niora eller teologi?

»Måske skulle der også være
en generel oversigt over hvad
der er interessant hvis man
skal have andre ind og kigge på
det,« mente han. 

Sygeplejersken havde sam-
me problemer.

»Det med menneskerettighe-
der kan både være Jura og
Samfundsvidenskab. Selvfølge-
lig ved man det hvis man er in-
den for faget,« mente hun.

På Det Juridiske Fakultets
hjemmeside blev sygeplejer-
skens problemer endnu større.
Her måtte hun nemlig vælge
mellem Forskningsafdeling I, II
eller III. 

»Det siger mig ikke noget. Er
det efter sværhedsgrad?«  un-
drede hun sig, mens den arki-
tektstuderende udtrykte sig
pænt og diplomatisk:

»Jeg synes ikke det er den
bedste måde at formidle det
på.« 

Stram op
På baggrund af testen er der la-
vet en rapport under den infor-
mative titel ‘Retningslinier for
Forskningsformidling på de 12
danske universiteters hjemme-
sider.’ 

Rapporten anbefaler at ind-
holdet på siderne fremover ik-
ke bliver inddelt efter fakulte-
ter og centre, men efter emner,
og at alle universiteternes sider
bør opbygges efter en fælles
skabelon så navigation, place-
ring af menupunkter og navne
på links og indhold er ens på
de forskellige sider.

Rapporten har også mindre
omfangsrige råd om at links og
menupunkter gøres mindre
indforståede, at forskningsom-
råder præsenteres bedre, at
den populært formidlede forsk-
ning fremhæves bedre og at
der kommer flere krydslinks
mellem relaterede områder på
forskellige sider og så videre.

Men den mest ambitiøse an-
befaling om formidling af
forskning på Internettet kom-
mer fra Tænketanken vedr. for-
ståelse for forskning som anbe-
faler den fælles portal med en
titel som fx www.forskning.dk. 

Et forbillede for portalen fin-
des allerede i Norge med
www.forskning.no hvor nord-
mændene kan finde den sene-
ste forskningsbaserede viden
under hovedområderne »kul-
tur, samfunn, helse, miljø, tek-
nologi, hav og fiske, jord og
skog samt naturvitenskap.« 

Videnskabsminister Helge
Sander var interesseret i porta-
len da tænketanken fremlagde
rapporten, men han ville ikke
sige mere før han havde set på
økonomien i projektet.

Tænketankens formand
Christine Antorini beroligede
ham dog med at en stor del af
råmaterialet allerede i findes i
forskningsdatabasen og Det
Elektroniske Forskningsbiblio-
tek. Hun fremhævede også
www.biblioteksvagten.dk hvor
alle og enhver over nettet kan
spørge landets forsknings
bibliotekarer om hvad som helst
og få svar inden for få timer.

»Problemet er bare at næsten
ingen kender til de sider,« sag-
de hun på pressemødet. ■

Hjemmesider 
dumper
Forskning.dk bør være fælles indgang til
dansk forskning. Universiteternes egne sider
er nemlig lige dumpet til eksamen 

SE OP – Forsker-

ne skal være bed-

re til at fortælle

omverdenen hvad

de laver hvis de

også fremover vil

være sikre på at

have penge til at

forske for.
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Universitetsflaget godkendt
B E STÅ E T  –  Siden november 2002 har der været afprøvet universi-
tetsflag i forskellige farver og udformninger på hovedbygningen på
Frue Plads. Det har nu mundet ud i at rektor har tiltrådt en indstilling
fra designgruppen om at gøre det nuværende flags udformning per-
manent. Flaget er 3 meter højt og 4,5 meter bredt og er hejst dag og
nat, bortset fra de dage hvor der flages med Dannebrog

Sikker beskæftigelse 
NYE ARBEJDSGRUPPER - De humanistiske og samfundsvidenska-
belige uddannelser skal indrettes så de fører ud af arbejdsløs-
hedskøen. Derfor nedsætter videnskabsminister Helge Sander nu
to uafhængige arbejdsgrupper der skal se på fremtidens universi-
tetsuddannelser inden for humaniora og samfundsvidenskab. I
dag finder omkring halvdelen af alle nyuddannede humanister job
i den private sektor mens det samme gælder omkring to tredjedele
af alle nyuddannede samfundsvidenskabelige kandidater. Arbejds-
grupperne skal afdække om uddannelserne har taget højde for
dette og komme med sine anbefalinger senest 1. februar 2005. 
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Af Nikolaj Lange 

Det er særligt én af de 27 anbefalinger fra
Tænketanken vedr. forståelse for forskning
der er løbet med opmærksomheden. Nem-

lig den at to procent af forskningsbevillingerne
fremover skal øremærkes til formidling til den
brede befolkning.

»En sådan beskatning af forskningsmidlerne
vil medføre bekostelige og tidskrævende proce-
durer for universiteterne. Konsekvensen vil nem-
lig være at forskerne skal registrere og indrap-
portere hver eneste gang de taler med en journa-
list eller holder et foredrag,« siger rektor Linda
Nielsen på vegne af Rektorkollegiet.

Ifølge Københavns Universitets kommunikati-
onschef, Claes Amundsen, som også har siddet i
tænketanken, er det dog ikke en beskatning, men
derimod en investering der skal sikre flere midler
til forskningen.

»Hvis vi skal gøre os håb om at få den vækst i
forskningsbevillingerne som vi taler så meget
om, er vi ganske enkelt nødt til at bruge flere
kræfter på at fortælle om forskningen og dens re-
sultater. Både politiske beslutningstagere og pri-
vate virksomheder har i stigende grad et ønske
om at kunne dokumentere at deres penge bliver
brugt godt,« siger han.

Tag loven alvorligt
Ifølge tænketankens formand Christine Antorini
kan forslaget også sagtens gennemføres uden det
store bureaukrati.

»Flere steder foregår den registrering allerede.
For eksempel på Institut for Folkesundhedsvi-
denskab er de meget langt med det,« siger hun.

»Jeg synes faktisk det er at tage Universitetslo-
ven seriøst. Den understreger jo at universitetet
har tre opgaver, nemlig at forske, undervise og
formidle,« mener Christine Antorini.

Flere af forskningsrådene har allerede overve-
jelser om formidling med når de uddeler penge.

Hos Statens Teknisk-videnskabelige Forsk-
ningsråd er det en betingelse at resultatet skal
formidles populærvidenskabeligt hvis man vil
have en bevilling, mens Statens Naturvidenska-
belige Forskningsråd allerede er i nærheden af
tænketankens anbefalinger og bruger en til to
procent på formidling. 

To procent er i øvrigt den samme andel som
det amerikanske rumforskningsprogram NASA
bruger på at formidle sit arbejde. De penge lader
til at være givet godt ud. I hvert fald er det de
færreste europæere der ved at ESA er det euro-
pæiske rumforskningsprogram mens ethvert
barn ved hvem NASA er. ■

Den effektive 
Anne Louise Johansen, Arkæologi
»Jeg har ikke været til en eneste forelæsning fordi jeg har arbejdet på en jernalderudgravning i
Varde hele semestret,« fortæller Anne Louise Johansen, 24, der læser forhistorisk arkæologi på
tredje år. Selv om hun lige er kommet hjem fra Jylland, kaster hun sig frisk ud i en to timers skrift-
lig eksamen på sit tilvalgsfag i mellemøststudier.

»Jeg har en uge til at læse de 800 siders pensum. Noter har jeg lånt mig frem til, så jeg tror det
går. Normalt ville man nok udskyde eksamen i den her situation, men min gulerod er at jeg kan
komme med på en udgravning i Jordan hvis jeg tager den eksamen,« siger Anne Louise der regner
med at læse fire-fem timer om dagen og dobbelt så hurtigt som hun plejer.

Den erfarne
Jarl Christensen, Teologi
»Jeg får læseferie i morgen, og så skal der virkelig læses. Jeg ville gerne læse otte timer om dagen,
men det holder ikke. Det bliver nok nærmere til seks timer undtagen i weekenden,« siger Jarl
Christensen, 28, der læser på fjerde år og skal op i faget Praktisk Teologi i juni. Samtidig med den
mundtlig eksamen uden hjælpemidler i 1000 siders pensum regner han også med at gøre sidste
del af sit speciale færdig før sommerferien. Og egentlig er det mest specialet der stresser ham.

»Jeg har fulgt med hele året, men selv om Praktisk Teologi er et af de lettere fag, så skal alle
navnene og teorierne læres udenad,« forklarer Jarl der foretrækker at sidde på Teologi og læse til
eksamen: »Den sidste uge cykler jeg herind og læser også om aftenen. Derhjemme er der alt for
mange andre ting man kan lave.« 

Den tilbagelænede 
Karsten Baum, Dansk
Bag disken på Nordisk Kaffebar står førsteårsstuderende Karsten Baum på 21 år. I midten af juni
skal han op i henholdsvis Medieanalyse og Sprog. Til august skal han aflevere en skriftlig opgave i
Litteraturhistorie, men han tager den med ro.

»Jeg har taget en lille uges forskud på sommerferien, set venner og ordnet den slags sociale ting
og sager. Jeg starter stille op med at læse, og så accelererer jeg senere, for jeg føler jeg har haft
godt styr på stoffet i løbet af året, og vores kære lærer har beroliget os med at det ikke er så svært,«
siger han der på den måde også forsøger at lægge en dæmper på de mest stressede af sine medstu-
derende.

Den grundige 
Cem Avus, Lingvistik
»Pathways to language« står der på bogen som 26-årige Cem Avus ligger og læser i på græsset bag
det gamle KUA. I midten af juni skal Cem op i Sprogtilegnelse som er en del af hans andet år på
lingvistikstudiet.

»Jeg har masser af tid til at læse til eksamen fordi jeg har fået flyttet afleveringsfristen på mit
bachelorprojekt,« siger han og nøjes derfor med at læse tre timer dagligt. Derefter er der masser
tid til at holde sommerferie, øve med bandet og se vennerne.

»Jeg har været til alle lektioner, men faget jeg skal op i, er ikke min stærke, så jeg regner med  at
læse stoffet igennem to gange.«

Den grønne 
Ditte Marie Johansen, Psykologi
I en rundkreds på græsset sidder Ditte på 26 år sammen med fire andre førsteårsstuderende på
psykologistudiet. I juni står den på mundtlig eksamen i Kognition og indlæring med et pensum på
knap 3000 sider.

»Jeg når ikke at læse det hele, for det er meget medicinsk med masser af latinske udtryk og eks-
perimenter. Jeg er ikke helt i panik endnu, men det kan sagtens være det kommer op til eksa-
men,« fortæller Ditte der ikke har nået at læse pensum i løbet af året.

»Jeg har været meget til forelæsninger, men jeg er først ved at lære at læse mere end tre sider i
timen og hvordan jeg kan strukturere mine studier. Jeg synes aldrig rigtig, jeg har lavet lektier før,
og det er langt tid siden jeg har læst faglitteratur,« forklarer Ditte sine startvanskeligheder med.
Med fire timers læsning om dagen giver læseferien langt mindre tid til tant og fjas end resten af
året. ■ likl@adm.ku.dk

Læslet ferie
Det er sommer, det er sol, og det er tid til at læse til eksamen. 
Universitetsavisen drog ud på universitetets forladte gange for at
tage pulsen på læsemoralen

Skat på 
forskning
Beskatning af forskningsmidlerne,
kalder Linda Nielsen anbefalingen
om at to procent skal gå til 
formidling
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Dogmefilm og nanoteknologi 
Ø R E S U N D  – Når de studerende tager på sommerferie, afhol-
der universiteterne i Øresundsuniversitetet det internationale
sommeruniversitet Øresund Summer University. I år lokker
Københavns Universitet med tre kurser om henholdsvis øster-
søregionen, dogmefilm og nanoteknologi. De første internatio-
nale studerende ankommer i midten af juli. Foruden det faglige
udbytte er der også lejlighed til at deltage i en række kulturelle
og sociale aktiviteter. I slutningen af august viger de internatio-
nale studerende pladserne for de almindelige studerende. 
Læs mere på www.summeruniversity.org.

Teologi on air 
MARKEDSFØRING – Det Teologiske Fakultet ved Københavns
Universitet har produceret en radiomontage som skal udbrede
kendskabet til fakultetets virke. En cd med montagen er sendt
ud til alle landets lokalradioer med det mål at kapre flere stude-
rende. “Der er ikke studerende nok. Vi er i en konkurrencesitua-
tion, for der er flere uddannelser i dag til færre mennesker. Så
vi skal markedsføre os”, siger fakultetets kommunikationsmed-
arbejder, cand. theol. Søren E. Jensen til Fyens Stiftstidende.
Han har selv en fortid i Danmarks Radio og tror at mange af de
178 lokalradioer der har modtaget cd’en, vil sende montagen i
sin fulde længde. 
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Af Nikolaj Lange

Kan jeg byde på en kop kaf-
fe?«, spørger han og viser
vej ned ad gangen til kaf-

feautomaten. 
Han trykker på en knap så en

tynd stråle sort kaffe løber ned
i det hvide engangskrus mens
han pænt venter på at den bli-
ver færdig. Så fortsætter vi ned
til mødelokalet.

»Hold da op, der er sørme al-
lerede sat kaffe frem til os,« ud-
bryder han ved synet af bakken
med termokanden, de to porce-
lænskopper og danskvandene. 

Selv om man er direktør, kan
man altså godt blive overrasket
over at man har folk til at lave
kaffe.

Ud over at være direktør i en
milliardvirksomhed, er han og-
så præsident for Nordic Cataly-
sis Society og har siddet i besty-
relsen for The International As-
sociation of Catalysis Societies.
Det er internationale forenin-
ger til fremme af nanoproduk-
ter der indgår i mere end ti pro-
cent af verdensøkonomien,
nemlig katalysatorer. Det gør
katalysatorer til at af de vigtig-
ste områder inden for nanotek-
nologien.

Til næste år bliver han desu-
den en del af bestyrelsen på
Københavns Universitet. Den
opgave griber han også an med
en vis ydmyghed.

»Jeg må da indrømme at jeg
havde nogle overvejelser inden

jeg sagde ja,« fortæller han.
»Men selv om jeg på Køben-

havns Universitet kommer til at
beskæftige mig med en masse
områder som jeg ikke kender
til, tror jeg alligevel at mange af
de krav man stiller om kvalitet,
er de samme. Det gør mig også
tryg at de folk der er valgt til
bestyrelsen, supplerer hinan-
den ret godt. Der er jo både
økonomi, jura, samfund og kul-
tur og så videre. Det var også
med til at gøre at så turde jeg
godt sige ja.«

Ud og hjem
Henrik Topsøe er direktør i
Haldor Topsøe A/S som hans
far grundlagde og opkaldte ef-
ter sig i 1940. 

Man kunne let få den tanke
at Henrik Topsøes uddannelse
som kemiingeniør blot handle-
de om at klæde ham på til at
udfylde faderens fodspor. Men
spørger man ham forsigtigt om
han aldrig har haft lyst til at la-
ve noget helt andet, lyder det
nu mest som om det var en
tilfældighed at han endte hvor
han gjorde.

»Jeg havde faktisk en drøm
om at læse oceanografi og søg-
te også ind på KU. På mange
områder ved vi mere om hvad
der sker på månen end hvad
der foregår nede i havets dyb-
der,« siger han.

Men desværre for drenge-
drømmen blev faget nedlagt
samme år som han søgte ind.

Så i stedet blev det Ingeniør-
akademiet og derefter en tur til
Stanford University i Californi-
en for at tage en Master. Det
optog ham så meget at han bå-
de skrev ph.d., fik en post.doc
stilling og et tilbud om at blive
endnu længere. 

Efter syv og et halvt år i USA
fik han dog et tilbud hjemmefra
om en stilling på Haldor Topsøe
A/S.

»Det var sådan lidt ælle bælle
om jeg skulle tage hjem, men
jeg har ikke fortrudt det.«

Omvendt ville han heller ikke
være foruden opholdet i Cali-
fornien.

»På det tidspunkt var USA
bare så langt foran Danmark.
Verdens to eller tre bedste for-
skere på området fandtes på
det universitet. Jeg har også
fået etableret et enormt net-
værk, for alle de studerende
man arbejdede sammen med,
de sidder jo i dag i vigtige stil-
linger både på universiteter og i
industrien, og dem har man jo
selvfølgelig stadig kontakt
med,« fortæller han. 

Det var også i Californien
han mødte sin kone Nan-Yu der
studerede på University of Cali-
fornia.

»Men dengang vidste jeg ikke
at hun arbejdede med kemi.
Det var ikke det vi snakkede om
først,« husker han.

Men det har de altså måttet
vænne sig til, for i dag er de
nemlig begge ansat i på Haldor

Topsøe A/S, hvor faderen i
øvrigt stadig selv er særdeles
aktiv i bestyrelsen for sin 64 år
gamle virksomhed. 

Så man er næsten nødt til at
spørge Henrik Topsøe hvordan
det føles at være 59 år og stadig
arbejde for sin far.

»Det føler jeg ikke at jeg gør,«
svarer han.

»Det er hel-
digvis en dej-
ligt flad struk-
tur vi har. Vi
arbejder for-
håbentlig alle
for hinanden som et stort te-
am.«

Vigtig grundforskning
Selv om Henrik Topsøe forhol-
der sig ydmygt til bestyrelses-
posten på KU, tror han også at
meget af hans erfaring fra fir-
maet kan bruges på universite-
tet. 

»Vores største opgave er jo at
sikre at det bliver en god ar-
bejdsplads og sikre at KU kan
tiltrække de bedste lærere og
forskere. Det er en forudsæt-
ning for at vi også kan tiltrække
de bedste studerende, og dem
er der jo stærkt stigende inter-
national konkurrence om,« si-
ger han.

En anden opgave bliver at re-
præsentere universitetet over
for eksempelvis politikere. 

»En ledelse der er valgt på
universitetet, vil måske ikke ha-
ve den samme troværdighed,

for så siger folk at det skal de jo
sige, og de kan have nogle for-
kerte motiver. Men når et bredt
udsnit af erhvervslivet og det
kulturelle liv kommer og taler
universitetets sag, så har det en
anden virkning.«

Til gengæld har han svært
ved at se risikoen for at indu-

striens repræsentanter vil mis-
bruge deres plads i bestyrelsen.

»Det industrien er interesse-
ret i, er at universiteterne er
stærke i deres grundforskning,«
mener han.

»Det er en næsten katalytisk
proces. Hvis du er dygtig til
grundforskning inden for et
område, jamen så bliver du in-
viteret til udlandet. Så er det
dig der holder de store foredrag
ved kongresserne, så får du ad-
gang til viden før andre fordi
du kender de rigtige forskere.
Så bliver du også en helt anden
inspirationskilde for de stude-
rende, for de kan jo føle vin-
gesuset og får adgang til det in-
ternationale miljø, og det gør
dem klart til de bedste kandida-
ter for industrien.« 

Derfor fylder grundforsknin-
gen også meget på Haldor Top-
søe A/S. For at holde forskerne
i frontlinjen og gøre dem inter-

essante at tale med for både
universiteter og andre virksom-
heder.

Derimod har Henrik Topsøe
ingen planer om at tvinge mere
anvendt forskning ind på uni-
versitetet.

»Hvis vi går ind og styrer i
detaljer hvad der skal laves på
universitetet, vil det være øde-
læggende, for så om to år kom-
mer vi og siger at de skal lave
noget andet. Og hvis forskerne
for længe har zigzagget mellem
forskellige anvendte områder,
så er de ikke længere i frontlin-
jen. Så gider forskerne i udlan-
det ikke snakke med dem læn-
gere, og det gør vi i erhvervsli-
vet heller ikke, for så vil vi hel-
lere tale med nogen i USA.«   

Kemiske actionmænd
En af de største udfordringer i
Henrik Topsøes øjne er den fal-
dende interesse for naturviden-
skaben, og her må både skolen,
politikerne, industrien og uni-
versitetet hjælpe til. 

Han nævner selv rumforske-
ren Jens Martin Knudsen som
en af dem der bedst har repræs-
enteret de trængte fag med sin
jagt efter liv andre steder i uni-
verset.  

»Han har været med til at in-
spirere unge mennesker og si-
ge: Hov, naturvidenskab, det er
jo spændende.« 

Henrik Topsøe fortæller også
selv om fremtidens udfordrin-
ger for naturvidenskaben med

PORTRÆT ▼  

Hov, det er jo spændende

Selv om Henrik Topsøe er
direktør i et firma med en
årsomsætning på over to
milliarder kroner, er han
stadig en ydmyg mand

»Jeg plejer at sige at en katalysator er
som et dansegulv på et diskotek«
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den samme entusiasme man
finder hos en lille dreng der lige
har bestemt at han vil være
astronaut når han bliver stor.

»Vi står over for nogle
enormt store problemer. Der er
en befolkningstilvækst vi ikke
kan kontrollere og sygdomspro-
blemer både her, i Afrika og an-
dre steder, og vores miljø, mil-
jøet i byerne, det kræver sim-
pelthen nye løsninger. Vi må
finde alternative energikilder,
nye måder at transportere os
på, renere brændstoffer og så
videre.«

Det er altså problemer som
angår os alle, mener han.

»Vi er alle miljøbevidste, og
miljø er jo ikke bare humanio-
ra, det er dæleme hårde facts.
Det er kemi og kræver kemiske
løsninger.«

Som eksempel nævner han et
projekt i Nigeria som firmaet er
involveret i.

»Mange steder kommer olien
og naturgassen op sammen lidt
ligesom boblerne i sådan en
vand,« siger han og peger på sin
halvt tømte danskvand.

»Naturgassen er boblerne, og
resten er olie. Men mange ste-
der er der utroligt mange bob-
ler og ikke særlig meget olie, og
I Nigeria har de svært ved at
bruge naturgassen, så den sæt-
ter de bare ild til. Derfor udle-
der Nigeria mere CO2 end hele
Nordeuropa, og bare et lille olie-
felt kan udlede mere CO2 end
hele Danmark,« fortæller han.

»Vi har udviklet nogle pro-
cesser hvor man kan omdanne
den naturgas til et utroligt rent
brændstof, faktisk renere end
noget brændstof der findes på
markedet i Danmark i dag. Der
er intet svovl i overhovedet.«     

Billeder af viden
En af fordommene omkring na-
turvidenskaben er at den ude-
lukkende beskæftiger sig med
uomtvistelige fakta og eksakt
viden.

»Heldigvis forstår vi ikke alt
endnu. Du forstår jo ikke hvor-
dan hjernen fungerer i mindste
detalje, du forstår heller ikke
Alzheimers, og du forstår ikke
helt hvordan det kommer.«  

Hvis man tror det kræver
uomtvisteligt bevist viden at
opbygge en kemivirksomhed
med en omsætning på to milli-
arder, så tager man fejl. 

»Det der påvirker en kataly-
sator, det er jo hvordan atomer
og molekyler reagerer. Men for
bare få år siden kunne du slet
ikke se dem. Så i gamle dage
var katalysatorforskning noget
med at du prøvede noget, og
pludselig var der noget der vir-
kede. Og ‘jamen hvis jern vir-
ker, hvorfor prøver vi så ikke

med kobolt og nikkel der ligger
ved siden af i det periodiske sy-
stem?’« 

Henrik Topsøe er selv gået
forrest i det han kalder ‘be-
vægelsen fra en empirisk til en
mere eksakt videnskab.’ Det
kulminerede for få år siden da
Haldor Topsøe A/S fik en ver-
denssensation i form af to elek-
tronmikroskoper der for første
gang gjorde det muligt at se
atomerne og molekylerne i ka-
talysatoren under drift. 

»Det er fuldkommen rigtigt
at før da vidste vi ikke helt hvad
der foregik,« siger han. 

»Jeg kan huske at jeg viste
nogle billeder til min mor, og
hun sagde til mig, selv om hun
altså har været gift med min far
i 68 år, at ‘Nej, nu er det da
første gang jeg virkelig forstår
hvad det egentlig er du render
rundt og laver.’«

»Vi er jo visuelle både når vi
går i biografen og når vi vælger
vores partner og så videre. Så
det er samtidig en enestående
chance for medierne. Her har vi
et værktøj så forskere på KU og
rundt omkring i verden kan vi-
se de studerende og de unge

hvad katalyse og nanoteknologi
handler om. Ligesom man kan
vise billeder af Mars. Alle kan
jo huske hvor de var, da de så
de første skridt på månen.«

Begejstringen lyser fra Hen-
rik Topsøe når han fortæller, så
tiden løber, og vi må afslutte in-
terviewet. Men vi mangler vel
lige et billede af hvad en kataly-
sator egentlig er for noget? 

»Jeg plejer at sige at en kata-
lysator er som et dansegulv på
et diskotek. Hvis musikken er
god, så er der gang i den. Så
kommer folk hen og de danser,
og der foregår en masse reakti-
oner, folk finder sammen, og
forlader diskoteket, og der er
plads til nye på dansegulvet.
Det er jo det samme med en ka-
talysator. Det er et sted hvor re-
aktionerne kan foregå i løbet af
brøkdele af sekunder, og måske
det ville tage tusindvis af år
hvis ikke der var en katalysator.
Man får molekylerne til at finde
sammen på nye måder, så du
kan lave et skadeligt produkt
om til to fuldstændigt uskadeli-
ge produkter. Det kan du ikke
gøre uden en katalysator.« ■

nila@adm.ku.dk

Bestyrelsesportrætter
I løbet af foråret har Universitetsavisen portrætteret de eksterne med-

lemmer af KU’s kommende bestyrelse. Med portrættet af Henrik Topsøe

er serien komplet, og i den anledning bringer vi her en oversigt over de

øvrige portrætter.

Bodil Nyboe Andersen
Direktør, Danmarks Nationalbank
Under studenteroprøret var Bodil Nyboe Andersen

med til at reformere økonomistudiet. I 1980 forlod

hun universitetet for at blive direktør i Andelsbanken

og siden i Nationalbanken. 

»En af de gode ting ved universitetet var at man kunne

have en debat og spille bold med tingene. Da jeg i 1980

kom til banken, var det sådan at når en direktør havde en me-

ning, så troede man at så var det sådan. Så hvis jeg var kommet til at

udtrykke et eller andet, så troede folk at det stod fast, mens jeg måske

bare var ude efter at høre hvad andre mente,« fortalte hun. 

Læs Universitetsavisen nr. 3, 2004.

Claus Bræstrup
Direktør, Lundbeck A/S
Da han overtog direktørposten, var Lundbeck A/S lige

kommet ud af et stormvejr. Siden har Claus Bræstrup

stort set kun markeret sig for at nedjustere de økono-

miske forventninger til virksomheden til et mere reali-

stisk niveau. Alligevel mangler han ikke visioner på uni-

versitetets vegne. 

»Hvis man spørger på fremmede universiteter hvad Københavns

Universitet er, så skal de kunne nævne fem områder hvor Københavns

Universitet er verdens førende,« lød hans vision.   

Læs Universitetsavisen nr. 4, 2004.

Boel Flodgren
Professor i Handelsret, Lunds Universitet
Boel Flodgren begyndte sin godt tiårige rektorperio-

de på Lunds Universitet i 1992 samtidig med at den

første bestyrelse trådte til. Et nøgleord i hendes arbej-

de som rektor har været åbenhed, både over for stu-

derende, kvinder og verden udenfor. 

»Vi har den her ide som er meget dominerende i selvfor-

ståelsen, at vi skal omsætte kundskaben til produkter, tjenester

og øget aktivitet. Her opfatter jeg at Københavns Universitet står lidt

mere for sig selv.«

Læs Universitetsavisen nr. 5, 2004.

Jørn Lund  
Direktør, Det Danske Sprog- og 
Litteraturselskab
At blive sat over for en sprogprofessor til et selskab

kan sikkert gøre de fleste nervøse. Men Jørn Lund vil-

le aldrig dømme folk der stopper midt i en sætning. Til

gengæld har han en klar mening om universitetsspro-

get som kom til udtryk da han var formand for udvalget

som sidste år lavede et udkast til en dansk sprogpolitik.

»Det drejer sig overordnet om at hvert eneste område også udvikles

terminologisk så vi kan tale om vores fag på dansk. Vi skal også kunne

tænke på fagene på dansk, for der er meget kreativitet knyttet til mo-

dersmålet som ikke uden videre lader sig mobilisere på et fremmed-

sprog,« mener han.

Læs Universitetsavisen 6, 2004.

Poul Erik Tøjner
Museumsdirektør, Louisiana
Poul Erik Tøjner var selv ni år om at blive kandidat.

Men en del af universitetets nytte er netop at det li-

gesom kunsten går imod resten af samfundet ved ik-

ke at søge nytte. Det er den eneste måde ny viden kan

opstå, mener han. 

»Hvis man tager skulpturen, så kan man jo spørge hvad

der er det provokerende ved den? Jamen det er at den står stille

og bliver ved med at stå der. Det er provokerende i forhold til at alt an-

det bevæger sig, alt er mobilt, alt er disponibelt, alt er ‘on demand.’

Men skulpturen, den står bare der og ser helt dum ud, og man ramler

ind i den hvis ikke man går udenom.«

Læs Universitetsavisen nr. 9, 2004.

Henrik Topsøe  
Direktør, Haldor Topsøe A/S 

Født 10. august 1944 

Uddannelse

Kemiingeniør, Ingeniørakade-

miet i København (1967)

Ph.d., Chemical Enginee-

ring, Stanford University,

USA (1972)

Adjungeret professor

ved Danmarks Tekniske

Universitet 

(1996- )

Tidligere beskæftigelse

Post-Doctoral Research Associate,

Stanford University (1972-1973)

Research Engineer and Project

Manager, Haldor Topsøe Research

Laboratories (1974-1981)

Manager, Fundamental Research

Group, Haldor Topsøe Research

Laboratories (1981-1992)

Manager, Catalysis Research De-

partment, Haldor Topsøe A/S

(1992-2000)

Manager, Strategic Research,

Haldor Topsøe A/S (2000- )

Director, Haldor Topsøe Inc. 

(1982- )

Director, Haldor Topsøe A/S 

(1993- ) 

Desuden er Henrik Topsøe med-

lem af bestyrelserne for en række

internationale tidsskrifter og fag-

lige organisationer.



8 Un i v e r s i t e t s av i s e n  10  . 2 0 0 4

Af Nikolaj Lange 

En direktør i en mellemstor
virksomhed havde slået en
lederstilling op og fået cir-

ka hundrede ansøgninger. Dem
sad han og kiggede på og veje-
de i hænderne. Derefter delte
han stakken midtover og smed
halvdelen i papirkurven uden
at se nøjere på dem.

»Hvorfor gjorde du det? Du

har jo ikke engang set hvad der
stod på kuverten,« var der en af
hans ansatte der undrede sig. 

»Nej, men dem der har skre-
vet de ansøgninger, de er bare
uheldige, og her i firmaet har vi
ikke brug for uheldige menne-
sker,« svarede direktøren.

Med den anekdote bød lige-
stillingsminister Henriette Kjær
velkommen til konferencen om
“Flere kvinder i forskning.” Den

tilfældige frasortering i den
mellemstore virksomhed er
nemlig den samme som kvin-
derne er udsat for i universi-
tetsverden.

»De bliver på forhånd fra-
valgt på grund af deres køn,«
sagde hun.

Konferencen var arrangeret
sammen med Videnskabsmini-
steriet, og på podiet og i pane-
let var repræsentanter fra uni-
versitetsverden, sektorforsknin-
gen og Teknologisk Institut. 

Tal på skævheden
Den skæve kønsfordelingen
blev rigeligt dokumenteret på
konferencen. Blandt andet af
seniorforsker Kamma Langberg
fra Center for Forskningsanaly-
se på Aarhus Universitet.

Hendes slides viste blandt
andet at kun 10.000 af Dan-
marks 38.000 forskere er kvin-
der. Den skævhed vokser dra-
stisk når man ser i hvilke stillin-
ger de er ansat. Knapt 40 pro-
cent af adjunkterne er kvinder,
mens det kun er tilfældet for
godt 20 procent af lektorerne
og ti procent af professorerne.

To statistikker gav dog en
smule håb blandt de sorte tal.
Selvom kun ti procent af pro-
fessorerne er kvinder, så er det
nemlig en tredobling siden man
i 1979 holdt op med at registre-
re andelen af kvinder.

»Ind til 1991 målte man slet
ikke andelen af kvinder fordi
man mente at det var diskrimi-
nerende,« fortalte Kamma
Langberg til stor morskab for
de fremmødte.    

En anden statistik viste at det
i det mindste ikke er alle fag-
områder der klarer sig lige
dårligt. På humaniora er halv-
delen af adjunkterne og en
tredjedel af lektorerne kvinder.
På professorniveau ser det dog
igen sort med under 20 procent
kvinder. 

Men til sammenligning skul-
le man ved de tekniske viden-

skaber kigge godt efter nede
ved nullinjen for overhovedet at
få øje på den kolonne der illu-
strerede kvindelige professorer.

Kvoter for sild
Der var altså ingen tvivl om at
der er et problem.
»Vi kommer til at mangle kvali-
ficerede forskere, og vi har ikke
råd til at lade kvindernes po-
tentiale gå tabt,« sagde viden-
skabsminister Helge Sander.

Men en løsning på problemet
var mindre ligetil. Kvoter og di-
rekte øremærkede stillinger
blev der taget afstand fra. 

»Jeg er enig med skolebor-
gmester Per Bregengaard når
han siger at kvoter er for fisk,«
sagde Henriette Kjær.

Til gengæld mente de fleste
at moderat pres og belønning
er nødvendigt hvis der skal ske
noget. En af dem var rektor
Jens Oddershede fra Syddansk
Universitet.

»Man har jo ikke så mange
magtmidler som rektor, men
man har et interessant middel
og det er penge. Så kræver det
jo ikke så meget fantasi at fore-
stille sig hvordan man kan be-
lønne eller straffe institutter alt
efter om de gør en indsats,«
sagde han.

Nok blev der taget afstand
fra kvoter, men bestemt ikke for
positiv særbehandling. Jens
Oddershede forslog eksempel-
vis rekrutteringsstillinger øre-
mærket kvinder og ‘dual jobs’
hvor flere kvinder ansættes
samtidig for at støtte hinanden
i mandsdominerede miljøer.
Andre forslag var ‘masterclas-
ses’ for kvinder, flere professor-
stillinger på fagområder hvor
der er mange kvinder, vægt på
ligestilling i stillingsopslag og
lige kønsfordeling i bedømmel-
ses- og ansættelsesudvalg.    

Rip, Rap og Rup
Ideen om flere professorstillin-
ger kom fra prorektor Karen M.

Lauridsen fra Handelshøjskolen
i Århus.

Hun viste en statistik over
kønsfordeling på Fakultet for
Sprog og Erhvervskommunika-
tion som faktisk viste en svag
overvægt af kvindelige ansatte.
Men på trods af den kvindelige
overvægt sidder der stadig
mænd på fakultetets fire profes-
sorstillinger.

»Problemet er at hvis først
der er ansat en mandlig profes-
sor, så kan den stilling være
lukket de næste 30 år,« forkla-
rede hun.

Men går man til gengæld ned
på ph.d.-niveau, er billedet helt
modsat. Kun én ud af fakulte-
tets otte ph.d.-studerende er
hankøn, så måske det i fremti-
den er dem der skal til at slås
for ligestilling.

Ifølge Karen M. Lauridsen
kan det blive konsekvensen på
visse fagområder. Men de fleste
steder findes faren dog ikke for-
eløbig.

»Der skal mere end bare et
generationsskifte,« sagde Karen
M. Lauridsen.

»Vi skal undgå Rip-Rap-og-
Rup-effekten: At det mandlige
flertal bare ansætter flere
mænd.«

Denne udlægning kunne de
fleste i panelet tilslutte sig. Der-
for var de to af de mest gen-
nemgående anbefalinger også
den før nævnte om at sikre lige-
stilling i anbefalings- og be-
dømmelsesudvalg og så ikke
mindst at der bliver indført
mentorordninger for bedre at
kunne opdage og støtte de
kvindelige talenter. 

»Kvindelige lærere medfører
flere kvindelige studerende, og
kvinder med kvindelige vejle-
dere publicerer også
mere,«fastslog Katherine Ri-
chardson, der selv er professor
og prorektor på Aarhus Univer-
sitet. ■

nila@adm.ku.dk

L IGEST ILL ING ▼  

MÆND – De sidder tungt og

godt. Her er det KU’s dekaner til

årsfesten 2002 der flankerer rek-

tor Linda Nielsen.

Den lange, seje vej gennem sirup

Mændene har
besat de tunge
stillinger på uni-
versitetet og be-
holder dem selv-
om kvinderne
kommer kryben-
de nedefra
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Ligestilling i år 2262
Kvinder har flertallet, men ikke magten, og på Københavns Universitet

vil der med det nuværende tempo gå 258 år, før balancen er der på de

faste stillinger.

Information, 10.  januar  2004.
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ter afslutningen af den kolde
krig mellem øst- og vestblok-
ken.

Begge disse hovedteorier er
forkerte, hævder imidlertid
professor Mahmood Mamdani,
der er født i Uganda og i dag
underviser i statskundskab og
politisk antropologi ved Colum-
bia universitet.

Mamdani mener ikke at mo-
derne terrorisme nødvendigvis
har noget med islam at gøre,
men snarere er en direkte ud-
løber af den udenrigspolitik
USA har ført efter Vietnam. Ne-
derlaget i Vietnam gjorde nem-
lig at USA ikke længere selv
havde lyst til direkte at bekæm-
pe kommunismen i Sydamerika
og Afrika. Derfor valgte man i
stedet at støtte en række ikke-
statslige guerillabevægelser.
Herved skabte USA ikke alene

selve grundlaget for dagens ter-
rorisme, men hvad værre er, ly-
der Mahmood Mamdanis ho-
vedpointe – man privatiserede
informationer om hvordan ter-
ror og rædselhandlinger ud-
føres. Det er baggrunden for
moderne terrorisme, skriver
Mahmood Mamdani i sin nye
bog ‘Good Muslim, Bad Mus-
lim’. 

Det startede i Afrika
USA har med andre ord kun sig
selv at takke for at kendskabet
til terrorismens kogebog blev
udbredt til en række private
hære i Indokina, Sydamerika
og Afrika. Det var USA selv der
i koldkrigsperiodens sidste da-
ge valgte at støtte – og kultivere
– sådanne ikke-statslige terror-
bevægelser som skulle holde
pro-kommunistiske regimer
verden over i skak.

Professor Mahmood Mamda-
ni hævder således at den største
skade USA gjorde ikke så meget
var at understøtte sådanne be-
vægelser med våben og penge.
Den største fejltagelse var at
sprede informationer om hvor-
dan terror udføres. USA såede
derved selv frøene til den spi-
rende terrorisme som senere
har spredt sig til hele verden.

Det hele startede i Afrika
hvor de-koloniseringen af en
række lande førte til en friheds-
trang der i starten flirtede med
kommunisme og marxisme. Og
da tømmermændene fra Viet-
nam-krigen stadig sad i krop-
pen på USA, var den eneste mu-
lighed for at dæmme op for
denne tendens at  støtte højreo-
rienterede guerillabevægelser i
de pågældende lande. Man
støttede således frejdigt hen-
holdsvis Unita i Angola og Re-
namo i Mozambique.

Sidstnævnte udviklede sig,
ifølge Mamdani, til at blive ver-
dens første unikke terrorbe-
vægelse der udøvede tilfældig
vold mod civile – uden meget

andet mål end terroren selv. På
den måde mener Mahmood
Mamdani at terrorens vugge
står i Afrika.

Denne verdens 
bin Laden’er
Senere understøttede USA con-
tra-bevægelsen i Nicaragua og
støttede også på alle måder en
Pan-islamisk guerillabevægelse
i Afghanistan i kampen mod
det daværende Sovjetunionen.

»Det hele udsprang af en filo-
sofi Henry Kissinger først satte i
værk, men som præsident Ro-
nald Reagan senere nærmest
tilbad«, forklarer Mahmood
Mamdani under et debatmøde i
en boghandel i Berkeley.

Ikke alle i den akademiske
verden er enig i Mahmood
Mamdanis betragtninger om at
USA selv har fostret denne ver-
dens bin Laden’er. Professor 
John L. Esposito der er ekspert i
islam og ansat ved Georgetown
universitet, mener eksempelvis
ikke at man helt kan se bort fra
religionens rolle når man skal
forklare terrorismens rødder.

»Hvis man udelukkende be-
tragter og forklarer terrorisme
ud fra politiske forhold, så ser
man bort fra den kendsgerning
at religiøse motiver rent faktisk
motiverer mange terror-net-
værk. At se bort fra dette er lige
så forkert som at forklare eks-
treme islamiske bevægelser ud
fra rene religiøse motiver. Det
er en blanding af politik og reli-
gion der står bag fundamentalis-
tisk islamisk terror,« udtaler Jo-
hn L. Esposito til the New York
Times. ■

Mahmood Mamdanis bog ‘Good
Muslim, Bad Muslim: America,
the Cold War, and the Roots of
Terror’ er udgivet på det ameri-
kanske forlag Pantheon.
Karsten Bengtsson er freelance-
journalist bosiddende i USA.

UDLAND ▼  

TERRORIST-SPIRE – eller blot

en lille træt dreng bevæbnet med

legetøjsgevær og Osama bin La-

den-papirhat der græder af sult

efter at have brugt lange timer i

en massedemonstration i det øst-

lige Pakistan mod USA’s invasion

af Irak. 
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Af Karsten Bengtsson, 
San Francisco

Når terrorismens årsager
og virkning bliver disku-
teret på amerikanske

universiteter efter den dramati-
ske ødelæggelse af the World
Trade Center, er der som regel
to hovedmodeller der anven-
des. 

Den ene hævder at årsagen
til terror skal findes i den isla-
miske kultur hvoraf radikale
dele ikke kan omstille sig til
modernitet og nye kulturelle
normer hvorfor man reagerer
med voldelige angreb mod Ve-
sten.

En anden gren hælder til den
antagelse at terrorismens rød-
der snarere er plantet i den in-
ternationale muld og voksede
ud af det vakuum der opstod ef-

Terrorismens 
vugge
Terrorismens fødselssted er Afrika hvor
den blev skabt af den amerikanske ef-
terretningstjeneste CIA, der aktivt støt-
tede ikke-statslige guerillabevægelser,
hævder professor Mahmood Mamdani

Belgisk EU-valg
»I forrige århundrede kunne belgierne komme i fængsel, hvis de ikke gik til stemmeurnen,

men med årene blev man mere blødsødne. I princippet kan man stadig få en bøde for ikke

at stemme, men det sker meget sjældent. I praksis får alle, der ikke har stemt, tilsendt et

brev fra staten, hvor de gøres opmærksom på deres demokratiske pligter.«

Berlingske Tidende, 22. maj 2004.



gerede en større Weber-konference (fulgt op af
en tilsvarende konference i Århus arrangeret af
Sociologisk Forum). 

Webers gåseøjne
Weber er en Guds gave for konferencearrangører
fordi han spænder så bredt. Seminaret behandle-
de væsentlige sider af hans forfatterskab der tog
deres udgangspunkt så forskellige steder som i
økonomi, filosofi, videnskabsteori, historie, reli-
gionsforskning og politisk videnskab – ja, der var
endda et centralt bidrag om hans studier af mu-
sikkens rationelle og sociale grundlag. 

Men samtidig har man med Weber det pro-
blem at han ikke gjorde sin eftertid den tjeneste
at lægge sig bekvemt til rette for en entydig ret-
ning eller skoledannelse. Hans arbejde var
enormt, men samtidig stærkt
fragmenteret, så det er kommet
til at fungere som  »et kolossalt
stenbrud som på de mest for-
skellige måder...er blevet udnyt-
tet, bevaret, beundret og besigti-
get« (Dirk Käsler). 

Det har medført at forskere
der beskæftiger sig med Weber,
har tendens til enten at koncen-
trere sig om at få fragmenterne
til at passe sammen, altså at forstå Weber på
hans egne præmisser, eller lejlighedsvis at besøge
stenbruddet for at finde enkeltelementer som de
kan bruge i deres egne konstruktioner. 

Risikoen ved begge tendenser er åbenlys: in-
davl og filologisk pindehuggeri i det første tilfæl-
de, udvendighed og smykken sig med lånte fjer i
det andet. 

Men forholdet mellem de to tilgange kan også
være frugtbart: Den kendsgerning – som en af
oplægsholderne på konferencen brugte en del tid
på – at Weber i sine tidlige metodologiske arbej-
der sætter gåseøjne om ordet »objektivitet«, viser
sig ved nærmere analyse at være en typografisk
genvej til hans fundamentale opgør med mange
forskeres fatale trang til at puste en approach, li-

ge fra den historisk-materialistiske til den libe-
ralt- markedsøkonomiske, op til et »helhedssyn«
eller en »verdensanskuelse« uden dækning i vir-
keligheden. Derfor bliver der også plads til en lil-
le artikel om »Webers gåseøjne« i den omfatten-
de »Weber Dictionary« som konferencens hoved-
taler, den svenske professor Richard Swedberg
fra Cornell University, er ved at lægge sidste
hånd på.

Idealtyper
Webers idealtypebegreb dannes ved at forskeren
ud fra den samfundsmæssige virkelighed vælger
en række elementer som han finder væsentlige
ved det fænomen som han ønsker at danne en
idealtype af. Disse elementer kombinerer han til
et sammenhængende, konsistent billede der

fremhæver det
han finder
særlig interes-
sant ved det
pågældende
fænomen. 

Eftersom
elementerne
normalt ikke
alle er samti-
digt eller fuld-

stændigt til stede i virkeligheden, er idealtypen
uvirkelig. Det er altså i denne forstand at den er
»ideel«. 

Det betyder også at hvis forskeren beskriver
sammenhænge mellem idealtyper, refererer hans
udsagn ikke til virkeligheden, men til forholdet
mellem de konstruerede, uvirkelige begreber.
Men på grund af den måde de er konstrueret på,
vil de idealtypiske begreber til gengæld ofte have
en særlig stærk billedlig kraft, så meget mere
som de, modsat en almindelig definition, ikke
behøver at præsenteres i ét stykke, men kan byg-
ges langsomt op gennem fremstillingen – sådan
som Weber beskriver det i det citat som indleder
denne kronik.

I artiklen om »Den protestantiske etik og kapi-

talismens ånd« præsenterer Weber sin tese om a
den asketiske livsholdning og arbejdsmoral der
efter reformationen udviklede sig hos protestan
ter, især af puritansk eller calvinistisk observan
havde en specifik forbindelse med kapitalismen
dens moderne, rationaliserede form. 

Tanken var i sig selv ikke ny, men den fik i ha
idealtypiske udformning en enestående plastisk
karakter der gjorde den til en af det 20. århun-
dredes mest uforgængelige samfundsvidenskab
lige teorier. Denne kultagtige status er imidlerti
ikke uproblematisk. 

Både den »protestantiske etik« og »kapitalis-
mens ånd« var idealtypisk konstruerede, og We
bers tese vedrørte derfor principielt sammen-
hænge – valgslægtskaber, som han selv kaldte
dem – mellem idealtyper, og ikke sammenhæng
i virkeligheden. Men netop fordi idealtyperne e
så overbevisende og slående konstrueret, har
man alt for ofte glemt at de er uvirkelige, og har
læst tesen som en påstand om faktiske sammen-
hænge. Samfundsforskere, specielt historikere,
har derfor brugt alt for megen tid og plads til at
påpege historiske momenter der skal tjene som
empiriske modifikationer eller tilbagevisninger
af hvad de tror var Webers tese. 

Tesen om protestantismen
Protestantisme-tesen behandles heller ikke altid
korrekt af sine tilhængere. Den er i perioder ble
vet læst som en påstand om at religiøse faktorer
er »primære« i forhold til de økonomiske, og de
med som en art idealistisk »modbevis« af marxi
men. 

Man overser her bekvemt at Weber udtrykke-
ligt afviser denne læsning:

»...[D]et kan ...naturligvis ikke være meninge
i stedet for en ensidigt ‘materialistisk’ kultur- og
historiefortolkning at sætte én, der er lige så en
sidigt ‘spiritualistisk’. Begge er lige mulige, men
den historiske sandhed er lige dårligt tjent med
dem begge...«. 

Bedre er det ikke når en professor i økonomis
historie ved New York University, Niall Ferguson
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Af Hans Henrik Bruun

Forestil dig at du af en studerende får forelagt
et specialeudkast hvor han om en central del
af opgavens emne skriver at det ikke kan de-

fineres på forhånd, men at »det [efterhånden]
må komponeres af sine enkelte bestanddele, der
skal hentes fra den historiske virkelighed. Det en-
degyldige begreb [om emnet] kan derfor ikke stå
i begyndelsen af undersøgelsen, men må komme
til sidst; det vil ... først i løbet af redegørelsen og
som dennes væsentligste resultat vise sig, hvor-
dan man bedst...kan formulere det, som jeg her
forstår ved [det pågældende begreb]”. 

Mon ikke din reaktion som erfaren vejleder vil
være: venligt, men bestemt at opfordre studen-
ten til at forholde sig lidt mindre løsagtigt til det
metodiske, og specielt levere en definition af op-
gavens emne før han begynder at behandle det?

Selv som erfaren vejleder kan man tage fejl.
Den der skrev den citerede passus var Max We-
ber – den mand som medlemmerne af Internatio-
nal Sociological Association kårede som det 20.
århundredes mest indflydelsesrige samfundsfor-
sker; det begreb han foretrak at vente med at de-
finere til afhandlingens slutning, var »kapitalis-
mens ånd«, altså selve hjertet i hans berømte af-
handling »Den protestantiske etik og kapitalis-
mens ånd« der udkom for netop 100 år siden; og
hans tilsyneladende så letfærdige metodiske til-
gang er i virkeligheden et kerneeksempel på dan-
nelsen af idealtypebegrebet der af mange betrag-
tes som hans væsentligste bidrag til samfundsvi-
denskabernes metodologi. 

Også Webers idealtypebegreb holder 100-års-
dag i år idet hans eneste systematiske behandling
af det findes i en anden artikel (»Den socialvi-
denskabelige og socialpolitiske erkendelses ‘ob-
jektivitet’«), der ligeledes udkom i 1904. 

Når man hertil lægger at den første omfatten-
de danske oversættelse af Weber-tekster udkom
sidste efterår på Hans Reitzels Forlag (Max We-
ber, Udvalgte Tekster I-II), var der mange gode
grunde til at Sociologisk Institut i foråret arran-

VIDENSKABET
SOCIOLOGI

100 år efter 
»Den protestantiske etik

og kapitalismens ånd«

Det er 100 år siden at en af sociologiens grund-
læggere, Max Weber, udsendte sit hovedværk
hvor han fremlagde tesen om den fremadskri-
dende rationalisering i det moderne samfund og
advarede mod kapitalismens jernbur. Men er de
stadig hold i Webers samfundsanalyse? 

»De forløbne hundrede år har ikke de-
menteret Webers samfundsanalyse.
Tværtimod. Kravene om økonomisk
rationalitet bliver stadigt mere byden-
de, og de stilles over en stadigt brede-
re front.«



konstaterer at arbejdstiden i Europa er gået stær-
kest ned i de protestantiske lande, samtidigt med
at det er i disse lande at kirkegangen er gået mest
tilbage. Det ser han ufortrødent som et frisk bevis
på Weber-tesens rigtighed, og det hele servere-
des for nylig over fire spalter i New York Times
under overskriften: »Why is the US ahead of Eu-
rope? (solution: ‘the God factor’)«. 

Det er som om tesen trykkes fladere og fladere
af sin egen succes. Hvis det er rigtigt at den ideal-
typiske begrebsdannelse har sejret, bør man der-
for nok tilføje at den på mange måder, med den
gamle LO-formand Thomas Nielsens marvfulde
udtryk, har sejret ad helvede til.

Webers jernbur
Noget af det der gør Webers protestantisme-tese
særlig relevant også i dag, et århundrede efter at
den formuleredes, er hans påpegning af at den
protestantiske etik, især som den kom til udtryk i
sekterne, medførte en stadigt fremadskridende
rationalisering af samfundslivet og hans samtidi-
ge understregning af de paradokse konsekvenser
som dette kunne få. For at jage religiøs tvivl på
flugt, havde puritaneren behov for at tilrette-
lægge sit liv som, med et moderne udtryk, ét
stort frelseprojekt. 

Målet var opnåelsen af vished om saligheden i
det hinsides, og midlet var planmæssigt og meto-
disk virke i det kald og den stand hvori Gud hav-
de sat én. Dette virke skulle være asketisk: formå-
let var ikke at nyde frugten af den fortjeneste
man måtte opnå, men at nyttiggøre den til Guds

ære. Det praktiske resultat blev typisk at den
asketiske forbrugsbegrænsning og sparetvang
førte til ophobning af kapital der, i overensstem-
melse med den samme logik, ikke måtte bruges
til tant og fjas, men måtte investeres så den gav
det bedst mulige afkast. 

Resultatet af denne proces var
paradoksalt. Det metodiske,
asketiske arbejde førte ofte til at
den pågældende person blev
stadigt mere velhavende; og de
livsidealer som var roden til
hans indtjening blev herigen-
nem udfordret stærkere og stær-
kere. Den puritanske strenghed
skabte på denne måde ofte sin
egen modsætning i form af et komfortabelt og af-
slappet, borgerligt liv. 

Og samtidig påpegede Weber at den proces
der herved blev sat i gang, fundamentalt ændre-
de samfundets karakter. »Puritaneren ville være
kaldsmenneske – vi er nødt til at være det,« som
han udtrykte det. 

Det moderne økonomiske system medførte at
denne verdens goder fik en uafvendelig magt
over menneskene som aldrig før i historien. Reli-
giøs stræben blev til økonomisk tvang, et »jern-
bur«, som Weber malende kaldte det.

Weber forudså Lomborgs tankegang 
De forløbne hundrede år har ikke dementeret
Webers samfundsanalyse. Tværtimod. Kravene
om økonomisk rationalitet bliver stadigt mere

bydende, og de stilles over en stadigt bredere
front. Planmæssig stræben efter økonomiske re-
sultater – Webers kernekriterium på den »kapita-
listiske ånd« – er normen ikke blot i det private
erhvervsliv, men også i de offentlige systemer
hvor det bringes i anvendelse både i de overord-
nede enheder og i undersystemerne der på den-
ne måde bringes til at konkurrere med hinanden,
ambassade mod ambassade, sygehus mod syge-
hus, fakultet mod fakultet. 
Cost-benefit-tankegangen anlægges systematisk,
og da »cost« altid er økonomisk og talmæssigt de-
fineret, må »benefit« også defineres talmæssigt.
Produktionsmæssige kvaliteter må derfor med
nødvendighed og systematisk omtolkes i kvanti-
teter. Det er en logisk, om end ekstrem, konse-
kvens af denne tankegang når Bjørn Lomborg i

sine miljøkal-
kuler opererer
med menne-
skeliv som
talmæssige
værdier. 
På områder
hvor man for-
søger at fast-
holde værdier

af ikke-økonomisk karakter, vil der være en ten-
dens til at søge dem afprøvet gennem markeds-
mekanismen: når man eksempelvis vælger at yde
en større del af den offentlige kulturstøtte gen-
nem lempeligere vilkår for virksomhedernes fra-
drag for sponsorater og kunstindkøb, er det ret
beset kun en støtte til den del af kulturen der kan
sælge sig selv. Museernes og de humanitære or-
ganisationers fund-raisere ville i det klassiske er-
hvervsliv hedde salgsdirektører og marketin-
gchefer.

Rationalitet og bløde værdier
Over for denne situation kan man naturligvis
nøjes med at slå fast at Weber så rigtigt med hen-
syn til de grundlæggende tendenser i samfundet.
Men man kan også finde interessante nye træk i

udviklingen. Især kan man lægge mærke
samtidigt med den stadigt stigende økon
ring af samfundskalkulerne pustes nyt li
debatter – som om man har brug for at d
nye, kvalitative »benefits« i stedet for de 
der er blevet reduceret til noget der kan 
ler tælles. 

At det undertiden kan være vanskeligt
konkret hold på de værdier der er tale om
at sige ligner nogle af dem rene henvisni
markedsmekanismerne, blot i mere tiltræ
»demokratisk« eller »anti-smagsdommer
lædning), svækker ikke den fundamenta
te, nemlig at et samfund der gennemrati
res økonomisk, tilsyneladende derigenne
øget behov for at opfatte og diskutere sig
andre præmisser end de økonomiske. 

Efter sigende var der netop i Silicon Va
digitaliseringens Jerusalem – mange dat
ter der kastede sig i armene på indiske g
Og generelt er det værd at notere at den 
mentale økonomiske proces, forbruget, m
mere søges omtolket til noget bredere og
økonomisk: det nye Fields købecenter lev
ke varer, men oplevelser; man skal tage d
ke for at købe ind, men for at komme sam
De hårde økonomiske processer bidrager
muleringen af bløde værdier. 

Det var erkendelsen af det paradoksal
fundsmæssige udviklingslinjer der var en
lig del af det nyskabende i Max Webers »
testantiske etik og kapitalismens ånd«. O
weberske konsekvensparadoks lever åbe
bedste velgående, hundrede år efter at d
gang blev beskrevet. ■

Hans Henrik Bruun er adjungeret professo
Sociologisk Institut.
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Skriv til Videnskabet
Videnskabet er stedet hvor både studerende, forskere og andre har mulighed for 

at komme ud af skabet med deres viden til gavn for Universitetsavisens 47.000 læsere.

Bidrag til Videnskabet har form af en kronik og fylder 12.000-15.000 enheder med 

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

»...et samfund der gennemrationalise-
res økonomisk, får tilsyneladende deri-
gennem øget behov for at opfatte og
diskutere sig selv på andre præmisser
end de økonomiske.« 

RETRO – Et sekel efter sin fød-

sel kan Max Webers hovedværk

stadig sige noget aktuelt om ten-

denser i samfundsudviklingen.  
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Iforrige uge offentliggjorde videnskabsministerens
‘Tænketank vedr. forståelse for forskning’ sin af-
sluttende rapport. Den rummer en række anbefa-

linger som skal føre til en styrket formidling af
forskningen, og det er der god brug for.

For der er slet ikke tvivl om at universiteterne
skal blive endnu bedre til at kommunikere - ikke ba-
re om forskningen, men om alle vores aktiviteter.
Det er nødvendigt for at fastholde og øge bevillin-
gerne fra offentlige og private kilder. Det er nød-
vendigt for at kunne rekruttere de dygtige stude-
rende og forskere som vi har brug for. Og det er
nødvendigt alene af den grund at vi besidder en vi-
den som det øvrige samfund bliver rigere af at få
del i.

Formidling er et om-
råde som ellers let bliver
prioriteret for lavt.
Forskning og uddannel-
se opfattes nok stadig
som universitetets væs-
entligste aktiviteter - og
dermed dem der først og
fremmest bør bruges
penge på. Ved at sætte
formidlingen på den
forskningspolitiske
dagsorden er tænketan-
ken med til at pege på at vi jo i sidste ende forsker
for samfundets skyld, og at det kun giver mening at
forske hvis resultaterne formidles videre. I øvrigt
har den nye universitetslov jo udnævnt formidling -
eller snarere vidensudveksling - til en hovedopgave
for universitetet.

Men det er vigtigt at se forskningsformidling i et
helhedsperspektiv: En stor del af forskningen

formidles gennem videnskabelige tidsskrifter, via
bøger eller i undervisningslokalerne. Tænketankens
fokus er alene på formidling til grupper i den brede
offentlighed. Og derfor er der også afsnit som vi i
rektoratet har svært ved at tilslutte os.

Især ét punkt har fanget vores opmærksomhed:
Forslaget om at to procent af alle forskningsbevil-
linger skal sættes af til den bredere formidling. Det
vil betyde at der i Danmark årligt skal bruges cirka
200 millioner kroner til dette formål, og hvis ikke
forskningen får tilført ekstra penge, vil det medføre
et indhug i forskningsbevillingerne som ikke virker
rimeligt.

Tænketankens rapport har allerede givet anled-
ning til en del debat. Den debat vil nok tage til i
styrke efterhånden som anbefalingerne skal ud-
møntes i praktisk handling. Og lad os håbe at de-
batten kan være med til at forme de endelige
løsninger. For uanset hvad er vi enige i tænketan-
kens hovedbudskab: At forskningsformidling er et
område som der er grund til at ofre mere opmærk-
somhed på.

Mange af tænketankens anbefalinger ligger i
god forlængelse af ting som allerede er sat i

gang på Københavns Universitet. Tænketanken fo-
reslår fx at gøre kurser i formidling til en fast be-
standdel af forskeruddannelserne. På Niels Bohr In-

stituttet er der netop gen-
nemført formidlingskurser
for en gruppe ph.d.-stude-
rende med god succes. Og
forslaget er i øvrigt helt i
tråd med ph.d.-bekendt-
gørelsen som nævner at de
studerende i løbet af ud-
dannelsesperioden skal op-
nå erfaring med videnfor-
midling. Selv om formidlin-
gen ifølge bekendtgørelsen
kan bestå i undervisning, er

der god fornuft i at arbejde med de kommende for-
skeres formidlingsevner i et bredere perspektiv.

BT:Vi vil også gerne forfølge ideen om at inddrage
Folkeuniversitetet mere aktivt i Københavns

Universitets samlede formidlingsarbejde. Gennem
Folkeuniversitetet og i vores åbne uddannelser er vi
for alvor med til at bibringe vores omgivelser en
meget dyb forståelse for forskningens væsen og re-
sultater. Det samme gælder andre af vores udad-
vendte aktiviteter: Museerne, videnskabsfestivaler
og lignende.

Idet hele taget formidler Københavns Universitet jo
ganske meget hver eneste dag - også til det der kan

kaldes den brede offentlighed. Der er god grund til
at systematisere og forstærke det arbejde, og i den
fortsatte debat om universitetets kommunikation
har tænketanken leveret et godt og væsentligt ind-
spil. ■

Formidling og fornuft

Af rektor Linda Nielsen 

og prorektor Jørgen Olsen 

»Ved at sætte formidlingen på den
forskningspolitiske dagsorden er 
tænketanken med til at pege på at vi
jo i sidste ende forsker for samfundets
skyld, og at det kun giver mening at
forske hvis resultaterne formidles 
videre.«

Ikke nu, men måske lige om
lidt, hvis der bliver en ledig
stilling af den rette type. Det

er kendetegnende for persona-
lepolitikken for de løstansatte
videnskabelige medarbejdere
på Københavns Universitet der
tages som gidsel i en forældet
og ufleksibel stillingsstruktur.
Artiklen i sidste nummer (UA
9/04) om Annette Gørtz og
Thomas Westenholz som begge
i 30 år (!) har været løstansatte
UA’ere på Musikvidenskab, il-
lustrerede dette på glimrende
vis, og er desværre både tragisk
på det menneskelige plan og
uklædelig for KU som organisa-
tion. 

Som historien er fremstillet
har det længe været et spørgs-
mål om lige at vente til næste
semester før den faste VIP-stil-
ling var sikret. Annette og
Thomas har dermed ventet i
rundt regnet 60 semestre (=
30 år) på at blive fastansat. Det
fører til følgende spørgsmål:
Burde Annette og Thomas som
løstansatte ikke selv efter
måske bare 15 års ansættelse
have været i stand til at lugte
lunten: En fastansættelse kom-
mer ikke på tale. En del af
sandheden er vel derfor også,
at Annette og Thomas ikke har
taget ansvar for deres egen job-
situation, inklusive overvejel-
sen om hvorvidt de kunne ac-
ceptere de vilkår de er blevet
budt.

Dybt uanstændigt af KU
Det betyder ikke at KU er uden
ansvar, tværtimod.  Det er
skræmmende og dybt uanstæn-
digt at man opererer med en
stillingskategori (UA) der selv
efter et par års kontinuerlig
ansættelse på fuld tid hverken
giver rimelig ansættelsestryg-

hed, pensionsordning eller
nogle af de andre goder som de
fastansatte opnår. Hvorfor ikke
ansætte disse UA’ere som un-
dervisningslektorer eller -ad-
junkter? 

Dog bør man også rette blik-
ket mod fagforeningerne.
Hvorfor har AC/DM/DJØF ikke
forsøgt at løse problematikken
omkring de løstansatte førend
for ganske få år siden? Kan det
være fordi ‘man’ længe var lidt
for selektiv i hvis interesser
man primært ville varetage, i
og med at der potentielt lå en
intern konflikt idet universi-
tetsledelserne har været orga-
niseret i selvsamme fagfore-
ning som de løstansatte? Nu-
vel, man har med forskellige
midler prøvet at løse proble-
merne – senest med et initiativ
om at oprette undervisningsad-
junkturer og -lektorater. Uden
nævneværdig succes.   

Det er uheldigt at KU ikke er
begyndt at anvende undervis-
ningsadjunkturer og -lektorer
når undervisning er så vigtig
for universitetets virke- og ind-
tægtsgrundlag. Derfor bør KU
selv tage initiativ til at få rettet
op på forholdene og få imple-
menteret en forsvarlig og effek-
tiv personalepolitik der – for
organisationens egen skyld –
tillader organisationsudvikling
hvor det handler om at ansætte
det rette personale på ordentli-
ge vilkår til at løse opgaven.
Der kræver fleksible stillingsty-
per, ikke bedagede og fastlåste
stillingskategorier som VIP og
TAP hvor det bare er kanonær-
geligt hvis man ikke lige passer
ind, og derfor må arbejde på de
vilkår man bliver budt. ■

Lars Krogh, studieleder, 
Geografisk Institut

■ DELT IDSANSATTE

Ansvarlighed på
klaveret

Bælgøjede medier
»Især TV har svært ved at håndtere globale emner og vender sig til det nære

og personlige og fylder sendefladen med kongebryllupper.«

Marlene Wind, EU-forsker, Københavns Universitet, til Kristeligt Dagblad.
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SYNSPUNKT

Af Joel Haviv, Kandidatstuderende på

Institut for Religionshistorie, 

Redaktør af TABU institutblad for Re-

ligionshistorie.

Af Hans Raun Iversen, 

formand for styregruppen 

for satsningsområdet Religion 

i det 21. århundrede.

■ REL IGION I  DET 21.  ÅRHUNDREDE

Satser satsningsområdet?

■ SVAR

Vi satser – hvad gør Haviv?

Ioktober 2003 lancerede KU tre ambitiøse satsningsom-
råder hvoraf »Religion i det 21. århundrede« var et af
dem. Der er nu gået et stykke tid og KU’s nyeste flag-

skib har haft mulighed for at etablere sig i sine nye
tværfaglige miljøer.

For at gå lige til makronerne virker det som om at am-
bitionerne for tværfagligt samarbejde lader vente på sig.
Satsningsområdets referat af 13. april 2004 lader ikke
meget stå tilbage af formålsparagraffen der vil »bringe
KU i front som et internationalt centrum for forskning i
religion i det 21. århundrede«. 

Satsningsområdet har satset på små nationale projek-
ter. De internationale og de langsigtede forkromede pro-
jekter er ikke lige at finde blandt ansøgningerne. 

Intern kritik 
Dog er der tydeligvis ikke intern tilfredshed med sats-
ningsområdets nationale forskningsprojekter. Professor
Dr. Fraser Watts (Cambridge) fra det såkaldte fagligt
rådgivende organ, det internationale Scientific Advisory
Board, mener at der er behov for »en meget klarere sats-
ning og flere midler«, og Fraser Watts overvejer at forla-
de projektet! Her er altså en mand af internationalt for-
mat der påpeger den uambitiøse og kortsigtede strategi
som er lagt for dagen.  

Formand for styregruppen Hans Ravn Iversen håber
ifølge referatet »at man bl.a. ved at bede ham [Dr. Fraser
Watts] stå for et fagligt oplæg ved næste lederkonferen-
ce [...] kan give ham lejlighed til at løfte de faglige dis-
kussioner op på et mere principielt og ambitiøst niveau«.
Man undlader selv at tage diskussionen op (ok, man

nedsætter en arbejdsgruppe), og overlader til kritikeren
at højne ambitionsniveauet. 

Til trods for kritikken og de små nationale projekter er
det ikke muligt for satsningsområdet at formøble de
penge det har fået tildelt af KU. Man er nødsaget til at
overføre penge til næste år. Det forekommer ambivalent
når man i stedet for at satse langsigtet på lidt større in-
ternationale projekter, forankret i tværfaglig undervis-
ning og forskning på KU, beslutter sig for flere små og
nationale projekter. 

Eksistentiel krise
Når man læser hjemmesiden, strategierne og kommisso-
rier, tyder det på at satsningsområdet er kommet i en ek-
sistentiel krise der omhandler selve tværfagligheden. 

Der er vrøvl med ph.d.-stipendiater da der er »proble-
mer med at finde en model for opslag af tværfaglige sti-
pendier«. Men det er jo humlen i projektet. 

I forhold til undervisning er der »vanskeligheder med
at organisere tværfaglige undervisningstilbud på KU«. 

En potentiel ekstern finansieringsform til satsnings-
området kommer fra en interreligiøs fond ved navn John
Tempelton Foundation (JTF). Det har været genstand for
stor kritik blandt deltagerne i projektet og en af årsager-
ne til at lektor Mikael Rothstein nu er udtrådt og samti-
digt har fraskrevet sig sin bevilling. 

En yderligere kritik kommer fra prof. David Wulff, Whe-
aton College, medlem af Scientific Advisory Board, der ser
et problem i »at JTF kan komme til at styre forskningen al-
ene i kraft af de mange penge der ligger i fonden«. 

Nu er ansøgningen om ekstern finansiering »helt for-

ankret på Det Teologiske Fakultet«. Måske mener de an-
svarlige på Teologi at de vil kunne levere den vare som
vil være bevillingsudløsende for JTF, men er der ikke ta-
le om et tværfagligt samarbejde for hele Københavns
Universitet der skal bidrage til forskning og uddannelse?
Hvad skal der ske med de penge Teologi eventuelt vil
modtage af denne interreligiøse kristne fond? Skal de bi-
drage til at »samle, sammenholde, koordinere og frugt-
bargøre forskning, uddannelse og formidling«? 

...eller tværfaglighed?
Efter min mening kunne det se ud som om at der mang-
ler en faglig strategi der integrerer projektets tværfaglige
ambitioner og den internationale orientering så sats-
ningsområdet fremstod bedre fagligt forankret, og ikke
fagligt fragmenteret som tilfældet synes nu. 

Man kan med rimelighed stille sig selv spørgsmålet
om ikke satsningsområdets førsteprioritet var at hente
penge til Teologi, og at man så derefter har formuleret et
projekt der kunne skæppe i kassen, for så at opdage at
det hele ikke hænger ordentligt sammen. I alle tilfælde
er der stor forskel på projektets iscenesættelse og den
faktiske grad af tværfagligt samarbejde og internationalt
niveau. ■

Tidligere artikler om Satsningsområdet kan findes i Tabu –
institutblad for Religionshistorie 16. 2&3 2004. Alle cita-
ter er fundet i referater og artikler på hjemmesiden
www.ku.dk/satsning/Religion.

Det er rart med opmærksomhed omkring ens arbej-
de. Mindre rart er det med den slags opmærksom-
hed hvis ærinde i bedste fald er uklart. Hvad satser

Joel Haviv mon på med sin opsats i universitetsavisen? 
De fleste af hans spørgsmål beror på løsrevne citater

fra referatet af mødet i styregruppen for satsningsområ-
det den 1. april der ikke ligger på hjemmesiden sådan
som Joel Haviv skriver. På den baggrund bringer han en
række halve sandheder og insinuationer til torvs. Lad
mig svare så godt det muligt er i kort form.

Som fanden læser biblen
Satsningsområdet skal evalueres efter fire år. Joel Haviv
vil helst evaluere det på forhånd. Vi har lige haft vores
første uddeling af projektmidler.  Vi har, som det frem-
går af hjemmesiden, givet penge til cirka 20 ud af cirka
30 forslag. Vi har gjort hvad vi kunne for at fremme så
mange forslag på så højt et plan som muligt. Og der har
været bred tværfaglig enighed om afgørelserne. 

Det er rigtigt at de fleste projekter begynder fra grun-
den, sådan som tværfagligt arbejde i en vis forstand altid
må gøre det. Men der er selvsagt også en forventning om
at mange af dem vil arbejde sig frem til en solid indsats
på internationalt niveau. Det er status i kort form – og
det svarer til alle rimelige forventninger efter godt et
halvt års arbejde.

Men Haviv læser videre i det interne referat nærmest
som Fanden læser Bibelen. Substansen i Dr. Watts kritik
er styregruppen enig i. Som det fremgår af referatet har

styregruppen bedt såvel netværksledelserne som et
særligt strategiudvalg om at komme med strategiop-
stramningsforslag forud for styregruppens næste møde
14. juni. Selv om jeg i skrivende stund ikke kan vide
hvad styregruppen vil beslutte, kan jeg godt berette at
indstillingerne går ud på at samle en god del af kræfter-
ne omkring cirka en halv snes tværfaglige projekter som
har potentiale til at levere internationalt interessante re-
sultater. Herom vil man kunne læse på hjemmesiden i
løbet af sommeren.

Merit og finansiering
Alle der har samarbejdet tværfagligt på KU, ved af erfa-
ring, at universitetsstrukturen ikke er godt gearet til det.
Med hensyn til behovet for lettere meritoverførsel ved
tværfaglig undervisning har vi henvendt os til rektors
undervisningsudvalg som forhåbentlig kan løsne op for
nogle af vanskelighederne her. Med hensyn til stipendie-
opslag er der just for første gang blevet fundet en model
så der nu kan opslås stipendier tværfakultært under alle
tre satsningsområder. Det er alt sammen vanskeligheder
som ligger i universitetsstrukturen, og som ikke har no-
get særligt – endsige noget eksistentielt – at gøre med
vores område.
Diskussionen om forskningsfinansiering er, som jeg før
har redegjort for det i Universitetsavisen, allerede ført
med stor grundighed i styregruppen. Derfor her blot den
bemærkning at man ikke kan forvente en tværfaglig ind-
sats der hurtigt når internationalt niveau hvis vi også ik-

ke finder veje til ekstern medfinansiering, hvad vi just
skal ifølge vores kommissorium. Det var især den pointe
Dr. Watts insisterede på!

Fortidig strid
Bemærkningerne om Det Teologiske Fakultet, som efter
aftale med prorektor har overtaget administrationen af
en ansøgning om en række internationale post.doc.-sti-
pendier, rammer, som jeg har skrevet om det i Havivs
blad TABU på Religionshistorie, helt ved siden af. Haviv
og alle andre kan på hjemmesiden se at der til dato er
bevilget penge til forskere fra alle fakulteter og forholds-
vist lidt til teologi. 

Vi har satset på åbenhed omkring planlægnings- og
strategiseminarer, opslag, aktiv hjemmeside etc. Til
åbenheden hører også at de udførlige styregrupperefera-
ter udsendes til alle ansatte i netværket på KU. Derfor er
det ærgerligt at Haviv bruger referatet til polemik i ste-
det for at snakke med styregruppens medlemmer om
eventuelle spørgsmål. 

Vi er nu – efter nok en åben diskussion i netværksle-
delserne – på vej mod en stærkere faglig satsning om-
kring de projekter som vi tror vil kunne løftes til gode re-
sultater. Samtidig er det fortsat vores opgave at indbyde
bredt så der kan komme gang i mest mulig tværfaglig
forskning og undervisning omkring Religion i det 21.
århundrede. At det faktisk lykkes i pænt mål, kan man
læse sig til ved at følge med på vores hjemmeside:
www.ku.dk/satsning/Religion/index.htm ■
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IKøbenhavns Universitets Årsberetning
2003, s. 28, fortæller Dan Zahavi os om be-
vidsthedens gåde. Naturvidenskabelige for-

skere har forsøgt at forstå bevidstheden ved
hjælp af de fysiske videnskaber (fysik, kemi,
osv.). Men ifølge Zahavi kan vi »ikke forstå
bevidstheden alene ved at undersøge forhol-
det imellem hjernen og bevidstheden. Vi må
også undersøge bevidstheden på dens egne
præmisser.« 

Artiklen indeholder et dårligt argument for
hvorfor vi ikke kan forstå hjernen uden dette
»subjektive perspektiv« og et dårligt argu-
ment for hvorfor hjernen er forskellig fra be-
vidstheden. 

Falsk præmis
Det sidste er velkendt: Hvis bevidste tilstande
var identiske med processer i hjernen, så ville
alle og kun egenskaber ved processer i hjer-
nen, også være egenskaber ved bevidste til-
stande. Men der er egenskaber ved processer
i hjernen som ikke er egenskaber ved bevid-
ste tilstande, så derfor er processer i hjernen
forskellige fra bevidste tilstande. 

Argumentet er gyldigt, men den anden
præmis er som bekendt falsk. Sætningen »jeg
har en bil«, skal forstås som en relation mel-
lem mig og et fysiske objekt, men »jeg har en
oplevelse af en solnedgang« skal trods sam-
me syntaks ikke forstås logisk som en relati-
on mellem mig og et mentalt objekt. 

Hvis mentale objekter havde eksisteret, så
kunne de formentlig være rød-gule, men ik-
ke have en bestemt vægt. Men det som hæv-
des af de som hævder at bevidstheden er
noget fysisk, er at egenskaben at opleve en
solnedgang er identisk med en fysisk egen-
skab i hjernen, og det er ikke »begrebsfor-
virring« at tilskrive førstnævnte egenskaber
såsom vægt.

Misforståelse
Det andet argument angår forståelse: Hvis vi
kunne forstå bevidstheden naturvidenskabe-
ligt, så skulle vi ved hjælp af naturvidenska-
belige metoder kunne registrere ikke blot at
jeg tænker, men også hvad jeg tænker. Men vi
kan kun afdække hvad jeg tænker ved at
spørge til mine oplevelser heraf, så derfor
kan vi ikke forstå bevidstheden naturviden-
skabeligt, men må inddrage det subjektive
perspektiv. 

Det er muligt at naturvidenskabelige meto-
der ikke pt. anerkender at vi givetvis hver
især har en speciel første-persons autoritet,
men ikke ufejlbarlighed med hensyn til ind-
holdet af vore – nuværende – tanker, men der
er ikke noget til hinder for at de på et tids-
punkt ville kunne tage højde for en sådan au-
toritet. 

Men den første præmis hviler på en misfor-
ståelse. Når jeg tænker at solen er rød, er
genstanden for min tanke et abstrakt objekt –
at solen er rød. Det er hvad jeg tænker. Men
de som mener at vi i princippet kan forstå be-
vidstheden naturvidenskabeligt, hævder ikke
at vi ved at kortlægge hjernen kan registrere
hvad jeg tænker fordi sådanne abstrakte ob-
jekter ikke er identiske med processer i hjer-
nen.

Det er snarere egenskaben at have tanken
at solen er rød som hævdes at være identisk
med en fysisk egenskab ved hjernen, og
grunden hertil er bl.a. at denne egenskab i
samspil med andre intentionelle tilstande
spiller en kausal rolle for min adfærd, fx at
jeg ofte går til stranden ved solnedgang.  ■

Jesper Kallestrup, forskningsadjunkt, Institut
for Filosofi, Københavns Universitet.

■ GÅDEFULD DISKUSSION

Hvem er begrebsforvirret?

Kallestrup påstår at jeg er forvirret. Det kan
han have ret i. Min forvirring skyldes forun-
dring over at Kallestrup bruger tid og spalte-
plads på at reagere på nogle kortfattede ud-
talelser der er faldet i forbindelse med et in-
terview vedrørende satsningsområdet Krop
og Bevidsthed. Havde han været mere fortro-
lig med interviewets form og stil, ville han
have vidst at det sjældent levner plads til de
store nuancer, for slet ikke at tale om ind-
gående diskussioner af emner som redukti-
on, emergens, internalisme, externalisme,
fænomenologi og metafysik. Havde han reelt
ønsket at diskutere den filosofiske gyldighed
af mine overvejelser, burde han i stedet have
forholdt sig til tekster jeg selv havde skrevet. 

Kallestrups kritik er ikke kun malplaceret,
den er også forfejlet. Han skriver bl.a. at jeg
leverer et dårligt argument for hvorfor »vi ik-
ke kan forstå hjernen uden dette ‘subjektive
perspektiv’«. Men det har jeg slet ikke udtalt
mig om. Jeg har derimod sagt at vi må ind-
drage første-persons perspektivet hvis vi skal
forstå bevidstheden. 

Simpel påstand
Min påstand er den simple at bevidsthed (i
den måske mest interessante betydning af or-
det) involverer oplevelser, og at oplevelsesdi-
mensionen ikke kan forstås udtømmende ved
blot at undersøge neurofysiologiske mekanis-
mer. Intet af det som Kallestrup skriver, ryk-
ker ved denne observation. 

Kallestrup klandrer mig ydermere for at
have misforstået hvad dem som hævder at
bevidstheden er fysisk, faktisk mener her-
med. Men for det første udtaler jeg mig heller
ikke om hvorvidt bevidstheden er fysisk eller

ej. Det eneste jeg hævder er at neurofysiolo-
giske processer har egenskaber som vi ikke
tilskriver oplevelser, og vice versa. Men en
sådan påstand er kompatibel med en lang
række forskellige metafysiske positioner. 

Bizar antydning
Derudover er det en anelse bizart at antyde
at alle som mener at bevidstheden er fysisk,
skulle mene et og det samme hermed. Selv
blandt fagfilosoffer er det langt fra tilfældet,
og scenen bliver endnu mere broget hvis man
også begynder at interessere sig for hvad mo-
lekylærbiologer, psykiatere, og neurologer
måtte mene om sagen.

Havde han læst interviewet lidt mere grun-
digt, ville Kallestrup have opdaget at mine
bemærkninger ikke var møntet på den meta-
fysiske diskussion som han og andre ligesin-
dede er optaget af, men at konteksten deri-
mod udgøres af noget langt mere konkret,
nemlig den igangværende empiriske hjerne-
forskning. Nye skanningsteknikker muliggør
til stadighed mere og mere detaljerede bille-
der af hjernens processer. Nogle entusiaster
mener at det først hermed er blevet muligt at
undersøge bevidstheden videnskabeligt. En
af pointerne med mine udtalelser var at ma-
ne til besindighed. 

Lad mig til slut opfordre Kallestrup til selv
at begynde at deltage aktivt i de tværviden-
skabelige forskningsaktiviteter som foregår
under satsningsområdet Krop og Bevidsthed.
■

Dan Zahavi, professor, leder af Danmarks
Grundforskningsfonds Center for Subjektivi-
tetsforskning, Københavns Universitet.

Svar

Forvirringen breder sig

■ ENGELSK T IL  EKSAMEN

Velkommen til det forrige århundrede

Som ældre studerende ved
Åbent Universitet tilknyt-
tet Engelsk Institut slår det

mig med undren at instituttet
stadig befinder sig på det forri-
ge århundredes betingelser,
nærmere betegnet det tids-
punkt hvor skrivemaskinen net-
op var blevet anerkendt som
skriveredskab.

På trods af den nuværende
regerings opfattelse af at Dan-
mark skal være et foregangs-
land i forhold til IT-anvendelse
hvor man satser meget på at
eleverne selv i folkeskolens 3.
klasser skal være computerbru-
gere, ser det ikke ud til at En-
gelsk Institut er fulgt med ti-
den.

Her er det stadig således at
man til de skriftlige eksaminer,
der meget vel kan vare op til
seks timer, ikke må anvende
computere hvis man ikke har et
handicap eller en lægeerklæ-
ring.

Uholdbare argumenter
Undskyldningen er at man ikke
alle steder må anvende hjælpe-
midler – i øvrigt en temmelig
tåbelig regel, eftersom man i
det virkelige liv naturligvis
søger litteratur om emner man
ikke umiddelbart kender svaret
på, og som naturligvis burde
være muligt på landets højeste
uddannelsessted – og derfor
kan instituttet ikke finde ud af

hvordan man selekterer dette i
forbindelse med eksamensaf-
viklingen.

Det første argument var
måske rimeligt i 70’erne da
lommeregnere var rasende dy-
re, men i dag hvor man kan er-
hverve sig en computer for
næsten ingen penge, hvor vi nu
på landsplan i gennemsnit er
oppe på at hver familie har
mindst 2 computere og mindst
en knyttet til internettet, fore-
kommer det argument mildest
talt ubegavet.

Det andet argument om at
man så vil give skrappere
spørgsmål, holder jo heller ik-
ke. Spørgsmålene skal jo gives i
henhold til pensum, og nogle af

eksaminerne tillader hjælpe-
midler uden at det er gået ud
over spørgsmålenes kvalitet. 

Det kan forekomme yderme-
re besynderligt når man ved at
universitetet rask væk giver op-
gaver pr. fjernundervisning via
internetadgang fx i nærorien-
talsk arkæologi, medens man i
et så tæt fremmedsprog som
engelsk absolut vil fastholde
præ-thatcheriske tilstande fordi
de tilsyneladende er besværligt
at håndtere. ■

Arne H. Wilstrup, overlærer,
cand.pæd.pæd.



Cyklen har håndbremse og koster normalt 3.495 uden ekstraudstyr i butikkerne eller 2.795 via 

internettet ekskl. fragt.

Du kan læse mere om den originale, svenske militærcykel med nummerpladen på www.kronan.com. 

Det er vigtigt at du udfylder alle punkter. Fax venligst kuponen på 3312 7284 eller læg den i post-

kassen – portoen er betalt. Du kan også ringe til kundeservice på 3312 7282. Cyklen leveres om 3-4

uger på din hjemmeadresse. Du betaler via ’Cash On Delivery’. Fragten koster 295 kr. pr. cykel.

Der kan kun bestilles én cykel pr. kupon.

Ring til kundeservice eller kopier kuponen hvis du vil bestille flere cykler.

Navn:

Adresse:

Postnummer:

By:

Tlf. privat:

Tlf. mobil:

E-mail:

Kan sendes ufrankeret inden for Norden. 
Modtager betaler porto.

Spar 1.500 kr. når du bestiller
din cykel via Universitetsavisen

Kronan Danmark

+++3024+++

1045 K

Jeg bestiller Universitetsavisen-cyklen:

❏ Herrecykel (1.995 kr.) ❏ Damecykel (1.995 kr.) 

❏ Sort ❏ Creme ❏ Sølv ❏ Rød ❏ Grøn 

❏ Med 3 gear (795 kr.) ❏ Med frontbagagebærer (395 kr.) 

❏ Med lås (249 kr.) 

Universitetsavisen-
cyklen fra Kronan 
til 1.995 kr. 

MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET

Priser

Jens F. Rehfeld

Professor og

overlæge på

Klinisk Bioke-

misk Afdeling

på Rigshospita-

let Jens F. Re-

hfeld har fået 1,1 mio. kr. fra

Lundbeckfonden. Pengene skal

bruges til at klarlægge virknings-

mekanismen for et nyopdaget

hormon ved navn progastrin-de-

riveret gastron. Forskningsgrup-

pen har vist at dette hormon

hæmmer produktionen af mave-

syre hos raske personer. Målet

med projektet er at opnå forstå-

else af gastronets virkning på

molekylært niveau og undersøge

dets mulige betydning for pati-

enter med fordøjelsesbesvær og

mavesår. 

Kirsten

Ketscher

Professor i soci-

alret ved Det

Juridiske Fakul-

tet dr.jur. Kir-

sten Ketscher er

den ene modtager af Vanføre-

fondens Forskerpris 2004 på

100.000 kr. Kirsten Ketscher har

fået prisen for sin kamp for han-

dicaprettigheder og forskning i

retsbeskyttelse af handicappede

borgere. I sit arbejde har Kirsten

Ketscher rejst kritisk af den

manglende retlige opmærksom-

hed på det grundlæggende for-

bud mod at diskriminere

mennesker med et handicap.

BOLIGER

Bolig søges

København og omegn

Periode: Fra 1/8 til 31/10-04.

Størrelse: Lejlighed.

Udstyr: Fuldt møbleret.

Beboere: Færøsk akademiker K, 

i 1/3 af tiden med mand og 3

børn.

Husleje: Maks. 6.000 kr. pr. md.

alt inkl.

Kontakt: M. Zibrandtsen, tlf.

3965 4545, e-mail:

Marianne.Zibrandtsen@skole-

kom.dk.

København og omegn.

Periode: Fra juli til dec. 2004.

Størrelse: Lejlighed, 3-4 vær., 

ca. 100 kvm.

Udstyr: Gerne møbleret med 

køkken, bad/toilet.

Beboere: Norsk gæsteforsker

med familie.

Husleje: Maks. 9.000 kr. pr. md. 

Kontakt: Tom S. Romdal, Zoolo-

gisk Museum, e-mail: 

tsromdal@zmuc.ku.dk.

København

Periode: Fra 1/9-04.

Størrelse: Lejlighed. 

Beboere: Ungt par med lille dat-

ter, ikke-rygere.

Kontakt: E-mail: thomas.markus-

sen@econ.ku.dk el tlf. 3534

3864.

Copenhagen

Period: From 1/8 to mid Decem-

ber 2004.

Size: Apartment, 2 rooms. 

Tenant: New Zealand Senior 

Lecturer. 

Contact: Neville Robertson, 

e-mail: scorpio@waikato.ac.nz

or tel. 0064 7 855 5537.

Storkøbenhavn

Periode: Fra. 1/8 el. 1/9-04, for 

1-2 år.

Størrelse: Lejlighed, min. 3 vær.

Beboere: Finsk forsker med fami-

lie.

Husleje: Ca. 7.000 kr. pr. md.

Kontakt: Nordisk Institut for Teo-

retisk Fysik, tlf. 3532 5227 el. 

e-mail: pedersen@nordita.dk.

København

Periode: Fra ca. 1/9 el. 1/10-04 og

4-12 mdr. frem.

Størrelse: Fortrinsvis mindre

møblerede lejligheder til nor-

diske og udenlandske forskere.

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

Kontakt: Tlf. 3532 5227 el. 

e-mail: pedersen@nordita.dk.

København og omegn

Periode: Fra 1/6-04 el. snarest

muligt for min 1 år.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær.

Udstyr: Delvist møbleret.

Beboere: Polsk lektor med fami-

lie, ikke-rygere.

Kontakt: E-mail:

Kl4sekr@pop.ki.ku.dk.

Copenhagen

Period: From 1/8-04 or earlier.

Size: Individual or shared accom-

modation.

Tenant: Post-doc F.

Rent: Max. 5.000 kr. per month

including utilities.

Contact: Sophie Armitage, e-

mail: saoarmitage@bi.ku.dk or

tel. 3532 1239/3583 2485.

Copenhagen

Period: From 1/8 or 1/9 for 1 year

or longer.

Size: Apartment, 1-2 rooms.

Equipment: Fully furnished.

Shower, kitchen, laundry and

internet access.

Tenant: A couple, no children,

non-smokers.
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NAVNE

Master of 
Baltic Studies
Centre for Baltic Studies offers a two-year Master’s Programme on:

* History and culture of the Baltics

* Regional identity and national identities 

* Regional economic restructuring and integration

* Political democratisation in the Baltic Sea Region

* Academic studies or internship abroad

Requirements: Relevant Bachelor’s degree

Application deadline: 15 August 2004

Programme start: September 2004

Centre for Baltic Studies is a cooperation between University of

Copenhagen, Copenhagen Business School, Roskilde University

and Lund University within the Øresund University network.

www.balticstudies.org

info@balticstudies.org

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 7/6 for avis 11 der udkommer 21/6 og 

deadline 23/8 for avis 12 der udkommer 6/9.



Rent: Max 4.500 kr. per month 

incl. heating, water and electri-

city.

Contact: Kamil Gotfryd, e-mail:

kamil@plab.ku.dk.

Bolig udlejes

Brønshøj Torv

Periode: Fra ca. 1/6 til ca. 15/9-04.

Størrelse: Lejlighed, 6 vær., 156

kvm.

Husleje: 6.600 kr. pr. md. inkl.

forbrug.

Kontakt: E-mail: mn@waffel.dk.

Vesterbro

Periode: Fra 1/7-04 til 1/1-05.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

47 kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret, køkken,

bad, frit internet og vaske-

maskine.

Husleje: 5.000 kr. pr. md. alt inkl.

Kontakt: E-mail: 

kolmos_1@hotmail.com.

Slagslunde

Periode: Fra 1/8 el. 1/9-04 og 1 år

frem.

Størrelse: Hus, 114 kvm. i bofæl-

lesskab på en gård med fem

familier i landsby med

skole/daginstitution. 

Udstyr: Evt. møbleret. Fælleshus

300 kvm. og have. 

Husleje: 10.000 kr. pr. md. inkl.

varme.

Kontakt: Tlf. 35 81 21 32 / 30 24

21 32.

Hellerup

Periode: Fra 10/6-04, for min. 3

mdr.

Størrelse: Værelse, ca. 15 kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret med tv.

Delekøkken og -badeværelse.

Beboere: Ikke-rygere.

Husleje: 4.000 kr. pr. md. inkl.

rengøring, sengelinned og

håndklæder.

Depositum: 4.000 kr.

Kontakt: Tlf. 3962 0628.

Vesterbro 

Period: Fra 1/7-04 til 1/1-05.

Size: Apartment, 4 rooms, 100

sqm. Kithen and bathroom. 

Equipment: Fully furnished. Adsl,

cable tv, heating, tel. and ac-

cess to laundry. 

Tenants: Ideal for a couple, non-

smokers. 

Rent: 9.200 kr. per month.

Deposit: 15.000 kr.

Contact: E-mail: jakobnor@ruc.dk.

Vesterbro

Periode: Fra 1/8 til 31/12-04.

Størrelse: Delelejlighed, 3 vær.,

90 kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret.

Beboer: Ikke-ryger.

Husleje: 6.200 kr. pr. md. inkl.

forbrug og vaskefaciliteter.

Depositum: 8.000 kr.

Kontakt: E-mail: 

mariebak@hotmail.com.

Hellerup

Period: As soon as possible and

up to 2 years.

Size: Apartment, 4 rooms, 92 kvm. 

Equipment: All modern equip-

ment. 

Tenants: Suitable for 1-2 persons.

Rent: Unfurnished: 11.000 kr. per

month or furnished: 12.500 kr.

per month.

Contact: Tel. 2123 4075.

Vesterbro

Periode: Fra 1/7-04 til 1/1-05.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 64

kvm. med køkken og bade-

værelse.

Udstyr: Helt el. delvist møbleret.

Hybridnet, internet og tlf. ef-

ter aftale.

Husleje: 5.000 kr. pr. md. inkl. el

og varme.

Depositum: Efter aftale.

Kontakt: Anne, tlf. 3379 4818.

Frederiksberg C

Periode: Snarest muligt til 31/12-

04 med mulighed for forlæn-

gelse.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 60

kvm. med køkken og bad. 

Udstyr: Møbleret, vaskemaskine,

tv. Adgang til have.

Beboer: Gæsteforsker el.lign., 

ikke-ryger.

Husleje: 5.000 kr. pr. md. ekskl.

forbrug.

Depositum: 10.000 kr.

Kontakt: E-mail: naa@mail.dk.

Frederiksberg

Periode: Snarest muligt, for 6-12

mdr. 

Størrelse: Værelse, 15 kvm. med

altan.

Udstyr: Evt. møbleret.

Beboer: Gæstestud./-forsker, K.

Husleje: 3.200 kr. pr md. 

Kontakt: E-mail:

vaerelse_fred@sol.dk.

Frederiksberg

Periode: Fra 1/7-04.

Størrelse: Værelse, 14 kvm.

Udstyr: Evt. møbleret, fælles

bad/toilet, køkken, bredbånd,

kabel tv og tlf.

Beboer: Ikke-ryger.

Husleje: 2.700 kr. pr. md.

Depositum: 2.700 kr.

Kontakt: Søren og Tina, tlf. 5192

5363 el. e-mail:

soren.skriver@lruddannelse.dk.

Amager

Period: From 1/7-2004 to 30/6-

2005.

Size: Apartment, 68 sqm, 2 ro-

oms, kitchen and bathroom.

Equipment: Fully furnished, bal-

cony, cable TV, access to laund-

ry facilities.

Tenants: Non-smokers.

Rent: 5.500 kr. per month incl.

expenses.

Deposit: 16.500 kr.

Contact: Janne Jensen, e-mail:

jannej@compaqnet.dk, tel.

6171 8283.

Vesterbro

Periode: Fra 1/6-04 for 3, 6 

el. 12 mdr.

Størrelser: Lejlighed, 3 vær., 75

kvm.

Udstyr: Møbleret.

Husleje: 6.500 kr. pr. md. inkl.

varme, ekskl. el.

Depositum: 13.000 kr.

Kontakt: E-mail: curden@mail.dk

el. tlf. 3536 3621/2824 3444.

Valby 

Periode: Fra 1/9-04 og 2 år frem. 

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 53

kvm. 

Udstyr: Helt el. delvist møbleret.

Altan. 

Husleje: 4.850 kr. pr. md. ekskl.

forbrug. 

Depositum: 10.000 kr. 

Kontakt: E-mail:

peder_svend@hotmail.com.

Amager

Periode: Fra 1/8-04 til 1/8-05.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 44

kvm.

Udstyr: Køkken, badeværelse og

altan. 

Husleje: 5.700 kr. pr. md. inkl.

forbrug. 

Kontakt: E-mail: 

reberbahn@oncable.dk. 

Nørrebro

Period: From 1/8-04 to 1/5-06.

Size: Apartment, 3 rooms, 90 sqm.

Equipment: Fully furnished, kit-

chen, tel., TV, adsl and washing

machine.

Tenants: Ideal for a couple or

small family.

Rent: 7.559 kr. per month all incl.

Contact: E-mail: stineoester-

holt@hotmail.com.

Frederiksberg

Period: From 1/7-04 and up to 2

years.

Size: 1 room, 20 sqm, access to

kitchen and bathroom.

Equipment: Washing machine,

access to internet, and tel.

Tenant: Student F, non-smoker.  

Rent: 2.250 kr. per month incl.

water, power and heating.

Deposit: 2.250 kr.

Contact: Diana Vestergaard, 

e-mail: dianajvestergaard@ya-

hoo.ca.

Vanløse

Periode: Fra nov. 2004 og ca. 3

mdr. frem.

Størrelse: Hus i 2 etager, 120

kvm.

Udstyr: Køkken, bad og toilet.

Vaskemaskine og tørrerum.

Husleje: 8.000 kr. pr. md. inkl.

varme og el.

Depositum: 15.000 kr.

Kontakt: Tlf. 3879 7004 el. e-

mail: 4Xnord@get2net.dk.

Indre Nørrebro

Periode: Fra 1/6 til 30/9-04.

Størrelse: 1 el. 2 vær. med ad-

gang til køkken, vaskemaskine,

interimistisk bad.

Udstyr: Evt. møbleret. Adgang til

kabel tv.

Beboer: Evt. par, ikke-rygere.

Husleje: 3.200 kr. pr. md. for 1

vær, 3.800 kr. for 2 vær. alt

inkl.

Kontakt: Eline Roos, tlf. 2242

3255/3534 1404.

Vesterbro

Periode: Fra 1/6 til 30/11-04.

Størrelse: Lejlighed, 4 vær., 90

kvm.

Udstyr: Attraktivt gårdmiljø.

Husleje: 5.000 kr. pr. md. inkl. in-

ternet.

Kontakt: Ole Jacobsen, tlf. 3538

3205 el. e-mail:

olejac39@vip.cybercity.dk.

Kollegier

Regensen
I løbet af efteråret 2004 bliver et

antal kollegieværelser ledige.

Målgruppe: Studerende ved KU

el. DTU der har taget eksami-

ner svarende til 2 års normeret

studietid med min. 8 i gennem-

snit. Særlige optagelsesberetti-

gede er grønlændere og færin-

ger der kan tildeles regens-

plads direkte efter bestået stu-

dentereksamen. Ved bedøm-

melsen af ansøgningen lægges

særlig vægt på ansøgerens so-

ciale og økonomiske forhold.

Kollegiet: Ligger i Indre by og

har plads til 100 studerende.

Hunde og katte er ikke tilladt. 

Husleje: 1.210 kr. pr. md. inkl. te-

lefonabonnement samt 75 kr.

pr. md. til div. fællesudgifter.

Ansøgning: Ansøgningsskema fås

hos SU-kontoret, Fiolstræde

22, 1171 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 1/7-04.   

Elers Kollegium
Periode: Evt. ledige pladser i ef-

teråret 2004.

Målgruppe: Studerende ved KU

el. DTU med 2 års beståede

studier. Evt. slægtninge af fun-

dator el. dennes hustru har

fortrinsret, vedlæg dokumen-

tation. 

Kollegiet: Ligger i St. Kannike-

stræde og har 20 alumneplad-

ser. 

Faciliteter: Værelser på 9-22 kvm.

Til kollegiet hører bl.a. biblio-

tek, computerrum, sauna og

have med kroketbane. Der er

desuden tilknyttet enkelte

mindre legater.

Husleje: 1.210 kr. pr. md. for stu-

derende og 1.815 kr. pr. md.

for kandidater samt 125 kr. pr.

md. til kollegiekassen.

Ansøgning: Benyt Københavns

Universitets ansøgningsskema

for ‘De Gamle Kollegier’ der

fås på SU-kontoret. Vedlæg

skriftlig motivation.

Ansøgningsfrist: 1/7-04.

Yderligere oplysninger: Inspector

Collegii, tlf. 7730 9266 el. 7730

9263. 
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FORTSAT ...

Going Global? 
Studies of Mobility, Rights,
and Political Mobilisation in 
a Globalisation Perspective 

Ph.d.-course in two parts at the Department of Sociology,

University of Copenhagen, Linnésgade 22

Part I: Rights and Political Processes 
of Globalisation 

June 28, 2004

Global Sinners, Global Saints: Transnational Social Movements

and the Organization of Vice and Virtue. 

John Boli, Professor, Emory University, Atlanta, USA

June 29, 2004

Human Rights and Good Government: Contested Standards 

of Global Civilization. 

Søren Christensen, Associate Professor, 

University of Copenhagen

Part II: Diasporas, Transnationalism and 
Political Mobilisation

August 19, 2004 

Blood and Belonging in an Age of Globalization: Blood and Belonging in an Age of Globalization: 

The Paradoxes of Long Distance Nationalism. The Paradoxes of Long Distance Nationalism. 

Nina Glick SchillerNina Glick Schiller, Pr, Professorofessor, University of , University of 

New HampshirNew Hampshire, USA e, USA 

August 20, 2004

How Diasporic Do You Feel Today? Critical Reflections on 

Diaspora as a Political Trope. 

Thomas Blom Hansen, Professor, Yale University, USA

Contact Nauja Kleist, e-mail: nauja.kleist@sociology.ku.dk or

Frederik T. Pedersen, e-mail: ftp@sociology.ku.dk for registra-

tion and additional information. See www.sociology.ku.dk.

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

Debutkoncert med nyt kor
Koret ved Studentermenigheden på Amager holder sin første koncert den 8/6-04 kl. 19.30  i Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6. Koret består af

studerende fra mange forskellige videregående uddannelser i københavnsområdet og har sunget sammen siden februar under ledelse af

stud.mag. Sigrid Damsager Frandsen. Til koncerten synger koret danske og nordiske sange, krydret med enkelte indslag fra den store verden. 

Koncerten er gratis og åben for alle. Efter koncerten bydes på et glas vin i menighedssalen. Der optages nye medlemmer af koret i efteråret,

fortrinsvis herrestemmer. Mød op til koncerten eller kontakt Sigrid Damsager Frandsen, e-mail: sigrid@stud.ku.dk. 



MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET

STILLINGER

FAK-stillinger

Humaniora

Eksternt lektorat
Sted: Afdeling for Religionshisto-

rie. 

Indhold: Undervisning i religions-

videnskabernes teori og meto-

de (REL 7) på den religionsvi-

denskabelige grunduddannelse

Kvalifikationer: Dokumenteret

fagrelevant uddannelse. 

Omfang: Efterårssemesteret 2004

og forårssemesteret 2005.

Ansøgning: Vedlæg kort cv,

publikationsliste, dokumentati-

on for tidligere undervisnings-

erfaring samt en kortfattet un-

dervisningsplan for kurset.

Ansøgningsfrist: 14/6-04, kl.

12.00

Yderligere oplysninger: Studiele-

der Mikael Rothstein, e-mail:

m.rothstein@hum.ku.dk, 

tlf. 3532 8960.

Lektorat i spansk sprog
Sted: Institut for Engelsk, Ger-

mansk og Romansk.

Kvalifikationer: Dokumenteret

original forskning inden for

spansk sprogvidenskab.    

Til besættelse: 1/1-05 el. senere.

Ansøgningsfrist: 20/8-04, kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se

www.ku.dk/led/stillinger el.

kontakt Det Humanistiske Fa-

kultetssekretariat, tlf. 3532

8087 el. 3532 8051.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Jens Erik Mogensen, 

tlf. 3532 8162. 

Lektorat i musikvidenskab 
Sted: Musikvidenskabeligt Insti-

tut.

Indhold: Undervisningen omfat-

ter primært perioden efter ca.

1890 med hovedvægt på euro-

pæisk musikkultur i samspil

med dansk musikliv. 

Kvalifikationer: Dokumenteret

forsknings- og undervisnings-

aktivitet. 

Til besættelse: 1/1-05 el. senere.

Ansøgningsfrist: 2/8-04, kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se

www.ku.dk/led/stillinger el.

kontakt Det Humanistiske Fa-

kultetssekretariat, tlf. 3532

8087 el. 3532 8051.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Peter Woetmann Chri-

stoffersen, tlf. 3532 3747.

Eksternt lektorat
Sted: Spansk og portugisisk stu-

dienævn, Institut for Engelsk,

Germansk og Romansk.

Indhold: Spansksproget kultur på

KA-niveau.

Ansøgningsfrist: 18/6-04, kl. 12.00. 

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

linger/. Romansk Afdeling,

Njalsgade 128, 2300 Kbh. S.

Ekstern lektor 
Sted: Finsk Afdeling.

Indhold: Undervisning i finsk

sprog og litteratur og kultur

på BA-uddannelsen.

Kvalifikationer: Relevant kandi-

dateksamen og dokumenteret

undervisnings- og eksaminati-

onserfaring i disse emner på

universitetsniveau.

Omfang: 14 uger/semester: 6 ti-

mer i efterårssemestret og 4 ti-

mer i forårssemestret. Til be-

sættelse 1/9-04. 

Ansøgningsfrist: 25/6-04, kl. 12.00.

Fuldt opslag: 

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger: Tuula

Eskeland, tlf. 3532 8384.

Undervisningsassistent 
Sted: Finsk Afdeling.

Indhold: Indledende undervis-

ning i finsk (propædeutik).

Kvalifikationer: Dokumenteret

fagrelevant uddannelse og op-

lysninger om undervisningser-

faring.

Omfang: 6 timer/uge i 14 uger i to

semestre til besættelse 1/9-04.

Ansøgningsfrist: 25/6-04, kl. 12.00.

Fuldt opslag: 

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger: Tuula

Eskeland, tlf. 3532 8384.

Samfundsvidenskab

Eksternt lektorat
Sted: Økonomisk Institut.

Indhold: Årsregnskab og regn-

skabsanalyse. Forelæsninger,

eksamensafholdelse og andre

evalueringer inden for fagom-

rådet.

Kvalifikationer: Relevant kandi-

dateksamen, praktisk erhvervs-

erfaring og undervisningsmæs-

sige kvalifikationer.

Omfang: Min. 100 og maks. 780

timer/undervisningsår.

Til besættelse: 1/9-04.

Ansøgning: Stiles til Rektor. Ved-

læg oplysninger om tidligere

undervisningsvirksomhed samt

en publikationsliste med * –

markering af hvilke arbejder

der ønskes bedømt. Produktio-

nen sendes i 2 eks.

Sendes til: Studieleder Peter 

Erling Nielsen, Økonomisk 

Institut, Studiestræde 6, 

1455 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 25/6-04, kl. 12.00.

Fuldt opslag: Kontakt Hanne

Bengtsson, Økonomisk studie-

nævn, tlf. 3532 3050.

Yderligere oplysninger: Studiele-

der Peter Erling Nielsen, 

tlf. 3532 3008.

Eksternt lektorat
Sted: Økonomisk Institut. 

Indhold: Forelæsninger, eksa-

mensafholdelse og andre eva-

lueringer inden for fagområ-

det Økonomisk politik.

Kvalifikationer: Udover relevant

kandidateksamen og videnska-

belige kvalifikationer i almin-

delighed, praktisk erhvervser-

faring og undervisningsmæssi-

ge kvalifikationer.

Omfang: Min. 100 og maks. 780

timer/undervisningsår til be-

sættelse pr. 1/9-04.

Ansøgning: Stiles til Rektor. Ved-

læg oplysninger om tidligere

undervisningsvirksomhed samt

en publikationsliste med * –

markering af hvilke arbejder

der ønskes bedømt. Produktio-

nen sendes i 2 eks. 

Sendes til: Studieleder Peter 

Erling Nielsen, Økonomisk 

Institut, Studiestræde 6, 

1455 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 25/6-04, kl. 12.00.

Fuldt opslag: Kontakt Hanne

Bengtsson, Økonomisk studie-

nævn, tlf. 3532 3050.

Yderligere oplysninger: Studiele-

der Peter Erling Nielsen, 

tlf. 3532 3008.

Sundhedsvidenskab

Eksterne lektorater
Sted: Institut for Folkesundhedsvi-

denskab.

Indhold: To eksterne lektorer in-

den for fagområdet sundheds-

tjenesteforskning. Undervisnin-

gen omfatter forelæsninger,

holdundervisning og projektar-

bejde samt tilrettelæggelse og

gennemførelse af dertil høren-

de eksaminer og andre evalue-

ringer.

Omfang: Stillingerne er 3-årige.

Arbejdsforpligtelsen omfatter

min. 100 og maks. 500

timer/undervisningsår. 

Ansøgning: Stiles til Rektor.

Sendes til: Afdelingsleder Lene

Koch, Afdeling for Sundheds-

tjenesteforskning, Panum Byg-

ning 42, Blegdamsvej 3, 

2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 18/6-04, kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se

www.ku.dk/led/stillinger/.

Yderligere oplysninger: Prof. 

Lene Koch, tlf. 3532 7979.

Naturvidenskab

Lektorat i datalogi
Sted: Datalogisk Institut (DIKU).

Indhold: Ansøgeren skal være

kvalificeret inden for områder-

ne systemarbejde og/el. men-

neske-datamaskine interakti-

on. Relevante delområder er fx

systemudvikling, interaktive sy-

stemer el. innovativt design.

Kvalifikationer: Forskning på in-

ternationalt niveau.

Ansøgningsfrist: 29/6-04, kl. 12.00.

Fuldt opslag: 

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Stig Skelboe, tlf. 3532

1449, e-mail: stig@diku.dk.
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Drag king – for a day
Workshoppen er en del af seminaret Køn i spil.

Deltagere vælger en figur og skuespillerin-

derne fra Subfrau hjælper med at opbygge

mandskarakteren. Der arbejdes med stemme,

holdning og bevægelse, så deltagere trin for

trin lærer deres nye mand at kende

Tid: 27/8 kl. 10.00-18.00

Sted: KUA

Arr.: Afdeling for Dans og Teatervidenskab i

samarbejde med bl.a. Statens Teaterskole. Til-

melding på www.teaterskolen.dk

DRAG – ‘Du er født nøgen – resten er drag’. RuPaul.

Signs of Change
Seminar i anledning af udgivelsen af bogen Signs

of Change: Transformations of the Christian Tra-

ditions and Their Representation in the Arts

1000-2000. Korte præsentationer af bl.a. prof.

Claus Clüver, Indiana University, USA og Nils Hol-

ger Petersen, KU

Tid: 16/6 kl. 13.00-16.00

Sted: Det Teologiske Fakultet, Aud. 7

Arr.: Center for Studiet af Kulturarven fra Middel-

alderens Ritualer

Sommerfest på Antropologi
Middag efterfulgt af støtteshow til fordel for 

antropologis fremtid. Live bands og DJ.

Køb billetter i receptionen 

Tid: 17/6 kl. 18.00-07.00

Sted: Kilden

Arr.: Antrosekten og antropologiens venner An-

tropologi, signehinz@hotmail.com

Køn i spil
Seminar hvor nordiske scenekunstnere, teater- og

kønsforskere stiller skarpt på hvad ligestilling og

seksuel frigjorthed betyder for kønnenes iscene-

sættelse i scenekunsten. Deltagelse: 700 kr./300

kr. for studerende 

Tid: 28-29/8

Sted: KUA

Arr.: Afdeling for Dans og Teatervidenskab i sam-

arbejde med bl.a. Statens Teaterskole. Yderlige-

re oplysninger og tilmelding på www.teatersko-

len.dk

Seminar for biotek studerende
Foreningen BIOSAs første årsmøde nærmer sig. Vi

har reserveret et ophold på Sankt Helene Kur-

suscenter (www.helene.dk) til 20 mennesker 

Tid: 25-26/9

Sted: Sankt Helene Kursuscenter

Arr.: BIOSA, www.biosa.org

Studenterøkonomivejledningen
Kontakt os hvis du fx har opbrugt din SU, er erklæret studieinaktiv,

er blevet mor eller far, føler at din gæld vokser dig over hovedet

eller hvis du har brug for at få overblik over din situation. 

SØ-vejlederen, e-mail: SA-studoekon@adm.ku.dk, tlf. 3532 3899.



Ph.d.-stipendier

Humaniora
Indhold: Samfinansieret stipen-

dium betalt af Det Danske

Sprog- og Litteraturselskab og

Georg Brandes Skolen. Der kan

vælges ml. tre emner: ‘Guldal-

dersprog’, ‘Mundtlighed og ta-

lesprog i dansk fiktionsprosa’

og ‘Fiktion og sprog’. 

Ansøgningsfrist: 2/8-04, kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se www.dsl.dk,

www.georgbrandes.dk,

www.ku.dk/led/stillinger el.

www.hum.ku.dk/phd.

Psykologi
Indhold: Stipendier til ph.d.-stu-

dier i psykologi med tiltrædel-

se 1/1-05 el. snarest derefter

hos Statens Humanistiske

Forskningsråd (SHF) gennem

Dansk Forskerskole i Psykologi. 

Ansøgningsfrist: 1/8-04. 

Sendes til: Dansk Forskerskole i

Psykologi, Att. Anette Ander-

sen, Institut for Psykologi, 

Njalsgade 94, 2300 Kbh. S.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag af ansøg-

ning. Se www.psy.ku.dk.

STØTTE 
Forskningsstøtte

Ikke-ioniserende stråling
Støtte: Forskning i potentielle

sundhedsrisici – inkl. langtids-

virkninger – i forbindelse med

anvendelse af ikke-ioniserende

stråling, med særlig henblik på

brug af mobiltelefoni og mo-

biltelefonnettet. Der lægges

særlig vægt på eventuelle risici

for børn og unge. 

Ansøgningsfrist: 30/6-04, kl. 15.00.

Yderligere oplysninger: Se fuldt

opslag på www.mobil.forsk.dk,

e-mail: forsk@forsk.dk el. 

tlf. 3544 6200.

Yngre forskere
Støtte: Under Det Strategiske

Forskningsråd er afsat 50 mio.

kr. til innovative forskningspro-

jekter under ledelse af yngre

forskertalenter. 

Ansøgningsfrist: 1/9-04, kl. 15.00.

Yderligere oplysninger:

www.forsk.dk/opslag/index.-

htm, e-mail: forsk@forsk.dk el.

tlf. 3544 6200.

Lektorat i Geologisk 
anvendt Geofysik
Place of employment: Geologisk

Institut. 

Contents: Research and teaching

in geophysics and its application

to other geological disciplines at

all levels, as well as in other

geological disciplines. Participa-

tion in field projects and courses

should be expected.

Qualifications: Documented sci-

entific qualifications in applica-

tion of geophysical methods to

solving shallow geological pro-

blems, e.g. related to basin

analysis, hydrogeology and

Quaternary geology. A broad,

general knowledge of geo-

physics and geology is requi-

red. The successful candidate

must have profound experien-

ce with theoretical and practi-

cal aspects of seismic and geo-

radar methods.

Deadline for applications: 15 Ju-

ly, 2004 at noon.

Full announcement:

www.geol.ku.dk.

Undervisningsassistenter
Sted: Kemisk Institut, H.C. Ørsted

Ungdomslaboratorium, kemi.

Indhold: Kemisk Institut inviterer

gymnasieklasser til at besøge

H.C. Ørsted Ungdomslaborato-

rium for at udføre forsøg som

de normalt ikke kan gennem-

føre. Undervisningsassistenter-

nes opgaver bliver hovedsage-

ligt at være til stede under

øvelserne og vejlede eleverne

undervejs samt evt. at give

kort orientering til studier på

HCØ som inddrager kemi.

Kvalifikationer: Kandidateksa-

men i kemi.

Omfang: Fra september til no-

vember 2004.

Ansøgningsfrist: 1/8-04.

Fuldt opslag: www.kiku.dk.

Yderligere oplysninger: Ung-

domslaboratoriets daglige le-

der Keld Nielsen, e-mail:

keld.nielsen@skolekom.dk.

Undervisningsassistent(er) 
Sted: Biologisk Institut.

Indhold: Kandidater til undervis-

ning af 2-3 øvelseshold i zoo-

logidelen af faget Organismer-

nes Diversitet, ny studieord-

ning på Biologi.

Omfang: Fra ca. 1/9 til 1/11-04.

Ansøgning: Mrk. ‘UASS, Zoologi,

Organismernes Diversitet’. Ved-

læg eksamensudskrift og cv.

Sendes til: Institutsekretær Jette

Sødahl, Biologisk Institut, Ø.

Farimagsgade 2D, 1353 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 1/7-04, kl. 12.00. 

Yderligere oplysninger: Lektor

Aase Jespersen, e-mail:

AJespersen@bi.ku.dk, 

tlf. 3532 1243. 

Instruktorer 
Sted: Biologisk Institut.

Indhold: Øvelsesundervisning i

algedelen af faget Organis-

mernes Diversitet, ny studie-

ordning på Biologi.

Omfang: 7 hold a 16 timer i pe-

rioden 23/9-21/10-04.

Ansøgning: Mrk. ‘Instruktorat, al-

ger, Organismernes Diversitet’.

Sendes til: Institutsekretær Jette

Sødahl, Biologisk Institut, Ø.

Farimagsgade 2D, 1353 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 1/7-04, kl. 12.00. 

Yderligere oplysninger: Lektor

Marianne Ellegaard, e-mail:

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

Instruktorer
Sted: Biologisk Institut.

Indhold: Øvelsesundervisning i

svampedelen af Organismernes

Diversitet, ny studieordning på

Biologi.

Omfang: 7 hold a 16 timer i pe-

rioden 30/8-22/9-04.

Ansøgning: Mrk. ‘Instruktorat,

svampe, Organismernes Diver-

sitet’. 

Sendes til: Institutsekretær Jette

Sødahl, Biologisk Institut, Ø.

Farimagsgade 2D, 1353 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 1/7-04, kl. 12.00. 

Yderligere oplysninger: Lektor

Thomas Læssøe, e-mail: Thom-

asl@bi.ku.dk, tlf. 3532 2307. 

Instruktorer
Sted: Biologisk Institut.

Indhold: Øvelsesundervisning i

zoologidelen af Organismernes

Diversitet, ny studieordning på

Biologi.

Omfang: 7 hold a ca. 13 timer i

perioden 30/8-1/11-04.

Ansøgning: Mrk. ‘Instruktorat,

zoologi, Organismernes Diver-

sitet’. Vedlæg eksamensud-

skrift og cv.

Sendes til: Institutsekretær Jette

Sødahl, Biologisk Institut, Ø.

Farimagsgade 2D, 1353 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 1/7-04, kl. 12.00. 

Yderligere oplysninger: Lektor

Aase Jespersen, e-mail:

AJespersen@bi.ku.dk, 

tlf. 3532 1243. 

Instruktorer
Under forudsætning af fornøden

bevilling.

Sted: Biologisk Institut.

Indhold: Øvelsesundervisning i

plantedelen af Organismernes

Diversitet, ny studieordning på

Biologi.

Omfang: 7 hold a 28 timer i pe-

rioden 30/8-1/11.

Ansøgning mrk. ‘Instruktorat,

planter, Organismernes Diversi-

tet’. 

Sendes til: Institutsekretær Jette

Sødahl, Biologisk Institut, Ø.

Farimagsgade 2D, 1353 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 1/7-04 kl. 12.00. 

Yderligere oplysninger: Lektor

Signe Frederiksen, e-mail: 

Signef@bi.ku.dk, tlf. 35322158. 

TAP-stillinger

It-medarbejder
Sted: Datalogisk Institut.

Indhold: Installation og vedlige-

holdelse af materiel og pro-

grammel, brugerstøtte, rådgiv-

ning af studerende og ansatte

samt i mindre omfang udvik-

ling af programmel.

Omfang: 20 timer/uge.

Ansøgningsfrist: 14/6-04, kl. 12.00.

Fuldt opslag: www.diku.dk/stillin-

ger/it-medarbejder.html.

Yderligere oplysninger: Afde-

lingsleder Kim H. Søemosega-

ard, tlf. 3532 1367, e-mail: 

shotokan@diku.dk.

Undervisningsassistent
(tandplejer) og udviklings-
koordinator
Sted: Skolen for Klinikassistenter

og Tandplejere.

Til besættelse: 9/8-04.

Ansøgningsfrist: 21/6-04, kl- 12.00.

Fuldt opslag:

www.ku.dk/led/adm/.

Klinikassistent – vikariat
Sted: Skolen for Klinikassistenter

og Tandplejere, Kliniksektio-

nen.

Omfang: Fra 1/9 til 22/12-04.

Ansøgningsfrist: 11/6-04, kl. 12.00.

Fuldt opslag:

www.ku.dk/led/adm/.

Studentermedhjælp
Sted: Det Internationale Kontor.

Indhold: Vejledning af de stude-

rende der skal til USA og Cana-

da; generel vejledning af dan-

ske studerende der gerne vil

læse i udlandet; afholdelse af

informationsmøder; besvarelse

af generelle henvendelser; ad

hoc opgaver.

Kvalifikationer: Selvstændig og

dygtig studerende med inter-

esse for internationalisering og

erfaring fra studieophold i USA

el. Canada som del af KU-ud-

dannelsen. Gode engelskkund-

skaber.  

Omfang: 21 timer/uge i min. 1 år

til besættelse 1/7-04.

Ansøgning: Vedlæg kopi af eksa-

mensudskrift samt evt. udtalel-

ser. Mrk. ‘Studentermedhjælp

2. sal’.

Sendes til: Det Internationale

Kontor, Fiolstræde 24, 1010

Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 9/6-04, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Special-

konsulent Trine Sand Moalem,

tlf. 3532 3927, e-mail:

tsm@adm.ku.dk el. internatio-

nal vejleder Pernille Winther,

e-mail: pew@adm.ku.dk, tlf.

3532 2918. Se også

www.ku.dk/international.  

Studentermedhjælp 
Sted: Institut for Matematiske

Fags edb-afdeling.

Indhold: Opgaverne spænder fra

opstilling og konfiguration af

maskinel over brugerstøtte til

udvikling af administrative sy-

stemer og systemer til it-base-

ret indlæring.

Kvalifikationer: Bestået kurset

Datalogi A, Datalogi 0 el. til-

svarende og studerende inden

for de matematiske fag,

fysik el. datalogi. Kendskab til

fx Linux, HTML, Perl, Windows

el. SQL er en fordel.

Omfang: Fleksibel arbejdstid. Ca.

15-20 timer/uge.

Ansøgningsfrist: 18/6-04.

Yderligere oplysninger: Edb-an-

svarlig Rasmus Borup Hansen,

tlf. 3532 0759, e-mail:

rbh@math.ku.dk.

Studentermedhjælp
Sted: Center for Anvendt Mi-

kroøkonometri (CAM).

Indhold: Forbedre data, udføre

dataanalyser, yde praktisk

hjælp ved workshops m.v. 

Kvalifikationer: Polit- el. mat-øk-

studerende. 

Omfang: Ca. 20 timer/uge og

gerne i 2-3 år. 

Ansøgning sendes til: Centre for

Applied Microeconometrics,

Att.: Karina Jahn Witzner, Øko-

nomisk Institut, Studiestræde

6, 1455 Kbh. K. 

Ansøgningsfrist: 11/6-04, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Forsk-

ningskoordinator Connie Niel-

sen, tlf. 3532 3084 el. admini-

strator Karina Jahn Witzner,

tlf. 3532 3074. 
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FORTSAT ...

DØMT TIL PERSONLIG UDVIKLING – Nanna Mik-Mey-

er forsvarer sin ph.d.-afhandling om identitetsarbejde i revalide-

ring den 16. juni kl. 13 i Salen på Sociologisk Institut. 

Specialestuderende inden for bioteknologi
Biotech Students’ Association, BIOSA, er en ny forening for specialestude-

rende beskæftiget med bioteknologi uanset uddannelsesmæssig bag-

grund og uddannelsessted. BIOSA er inspireret af ph.d.-forskerskoler, og

et års medlemskab koster 100 kr.

Læs mere på www.biosa.org.
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MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET

FORSVAR
Disputatsforsvar

Sundhedsvidenskab

Heat-washout: A New Method

for Measuring Blood Flow Rate

in Areas with and without Arte-

riovenous Anastomoses. Physio-

logical and pathophysiological

examinations  

Doktorand: Mette Midttun.

Tid: 25/6-04, kl. 14.00.

Sted: Medicinsk-Historisk 

Museum, Bredgade 62.

Officielle opponenter: Overlæge,

dr.med. Jens Bülow og prof.,

overlæge, dr.med. Jens H. 

Henriksen.  

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

prof., dr.med. Søren Peter 

Olesen, tlf. 3532 7400.  

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, Nord-

højen 5, 4000 Roskilde, e-mail:

mettemidttun@post.cybercity.

dk. Indstillingen kan købes ved

skriftlig henvendelse til Fakul-

tetssekretariatet.  

Ph.d.-forsvar

Teologi

Sinners and Works of Law in Gal

2:15-21. A study in Paul’s Line of

Thought

Kandidat: Cand.theol. Nicolai 

Techow.  

Tid: 18/6-04, kl. 13.00. 

Sted: Anneksauditorium, Studie-

stræde 6.

Afhandlingen: Kan ses ved hen-

vendelse på Afdeling for Bi-

belsk Eksegese, Bibliotekssekti-

onen el. Fakultetskontoret. Ef-

ter forsvaret afholder Afdeling

for Bibelsk Eksegese en recep-

tion i afdelingens bibliotek på

2. sal.

Samfundsvidenskab

Promoting Renewable Energy 

Technologies

Kandidat: Cand.merc.mat. Stine

Grenaa Jensen.

Tid: 8/6-04, kl. 15.00.

Sted: Studiestræde 6, 2., St. Øvel-

sessal.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til Økonomisk Institut,

tlf. 3532 3011.

Dømt til personlig udvikling.

Identitetsarbejde i revalidering

Kandidat: Cand.scient.anth. Nan-

na Mik-Meyer.

Tid: 16/6-04, kl. 13.00-15.30. 

Sted: Sociologisk Institut, Linnés-

gade 25, 1., Salen.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til Sociologisk Institut, 

tlf. 3532 3948.  

Legitimitetens logik. Institutio-

nelle dilemmaer i det sociale kla-

gesystem

Kandidat: Cand.scient.anth. Turf
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Succession in African Political Systems: 
Kenya after Moi
Prof. Joel Barkan, Department of political Science, University of Iowa (Advisor to World

Bank on African politics)

Tid: 8/6 kl. 15.00-17.00

Sted: Center for Afrikastudier, Købmagergade 46, 4th Floor, Aud 12

Arr.: Center for Afrikastudier

Afskedsforelæsning: Videnskab og engagement
Staf Callewaert, prof. i Pædagogik, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Tid: 14/6 kl. 9.00-10.30

Sted: KUA, lok. 8.1.13, Store Auditorium   

Arr.: Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

A Tribute to Niels Bohr: From Atomic Theory and Human 
Knowledge to Nature’s Differential Performance and 
Posthumanist Modes of Knowing and Being
Karen Barad, Mt. Holyoke College, USA

Tid: 18/6 kl. 10.15

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

Arr.: Niels Bohr Institutet

Life and the flow of information: A systemic approach 
to information in the domain of action
Maria Eunice Quilici Gonzalez, UNESP, Marilia, SP, Brazil

and Pim Haselager, NICI, Nijmegen, The Netherlands

Tid: 18/6 kl. 12.30

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

Arr.: Niels Bohr Institutet

Transcending Conquest: Nahua Views of 
Spanish Colonial Mexico
Prof. Stephanie Wood, University of Oregon, USA

Tid: 18/6 kl. 14.15-16.00

Sted: Afdeling for Indianske Sprog og Kulturer, Artillerivej 86, lok.1.34

Arr.: Afdeling for Indianske Sprog og Kulturer
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Jazz på Musikvidenskab
Kom og hør unge jazz-talenter præsentere deres musik fra den 8. til 10.

juli på MI-Jazz som er en del af Copenhagen Jazz Festival. Det foregår på

Musikvidenskab i Klerkegade hvor der udover oplevelsen af live musik og

billige øl vil være mulighed for at se sig om på instituttet.

Böcker Jakobsen.

Tid: 21/6-04, kl. 13.00-15.30.

Sted: Sociologisk Institut, Linnés-

gade 25, 1., Salen.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til Sociologisk Institut, 

tlf. 3532 3948.  

Sundhedsvidenskab

Screening for type 2 diabetes.

Dia-Risk

Kandidat: Charlotte Glümer.  

Tid: 14/6-04, kl. 13.00. 

Sted: Hagedorn Auditoriet

(NSK1), Steno Diabetes Center.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

chgl@steno.dk.  

Development of Single-Chain

Antibodies against the Human

Insulin-Like Growth Factor I Re-

ceptor

Kandidat: Inger Lund Pedersen.  

Tid: 15/6-04, kl. 13.00. 

Sted: Hannover Auditoriet, Pa-

num Instituttet.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail: in-

lp@novonordisk.com.  

Fragrance allergy and dermatitis

on the hands

Kandidat: Siri Heydorn.  

Tid: 16/6-04, kl. 13.15. 

Sted: Lille Auditorium, Amtssyge-

huset i Gentofte.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, Burmei-

stersgade 32, 3 tv., 1429 Kbh.

K. Se også

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

svar/resumeSiriHeydorn.htm. 

Factor V Leiden and venous

thromboembolism, aterial

thrombosis, chronic pulmonary

vascular disease

Kandidat: Klaus Juul.  

Tid: 16/6-04, kl. 14.00.

Sted: Lille Auditorium, Amtssyge-

huset i Herlev.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til på forfatteren, e-mail:

d311820@dadlnet.dk. Se også

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

svar/resumeKlausJuul.htm.

Studies of protein expression in

iskets of Langerhans in vitro and

in vivo in diabetes-prone rats

Kandidat: Thomas Sparre.  

Tid: 17/6-04, kl. 13.00. 

Sted: Auditoriet, Hagedorns

Forskningsinstitut.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

tspa@steno.dk. Se også

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

svar/resumeThomasSparre.htm.

The roles of Chk2 in ionizing ra-

diation-induced DNA damage

checkpoints

Kandidat: Jacob Falck.  

Tid: 17/6-04, kl. 14.00. 

Sted: Mødelokale, Kræftens 

Bekæmpelse.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

jf326@cam.ac.uk. Se også

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

svar/resumeJacobFalckHan-

sen.htm. 

Microdeletions on the Y chromo-

some and Male Infertility

Kandidat: Lone Frydelund Larsen.  

Tid: 17/6-04, kl. 14.15.

Sted: Auditorium II, Rigshospita-

let.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, 

e-mail: lfl@biobase.dk.

Humaniora

Objektiv sensibilitet. Om objekti-

veringstendenser i nyere kunst

og musik med refleksioner over

sensibilitetens afgørende rolle i

kunstnerisk udtryk, erfaring og

kritisk potentiale

Kandidat: Torben Sangild.

Tid: 28/6-04, kl. 14.00.

Sted: Det ny KUA, lok. 22.0.11.

Afhandlingen: Ligger til gennem-

syn og hjemlån i Det Kgl. Bibli-

oteks information, KUA og til

gennemsyn på Det Kgl. Biblio-

teks læsesal Øst, Diamanten

samt på Institut for Kunst og

Kulturvidenskab.

Naturvidenskab

Assessment of Primary Producti-

on in a Semi-arid Environment

from Satellite Data. Exploiting

capabilities of new sensors

Kandidat: Rasmus Fensholt.  

Tid: 11/6-04, kl. 13.15.

Sted: Alexandersalen, Bispetorvet.

Afhandlingen: Ligger til gennem-

syn i Biblioteket på Geografisk

Institut.

Modelling food selection by

North Sea whiting

Kandidat: Cand.scient. Anna

Rindorf.  

Tid: 15/6-04, kl. 13.00.

Sted: Riddersalen, Charlotten-

lund Slot, Danmarks Fiskeriun-

dersøgelser. 

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

ar@dfu.min.dk.

Description of Uranocetus Gra-

mensis gen. et sp. nov. (Cetacea:

Mysticeti) from the Late Miocene

Gram Formation, Denmark, revi-

sion of Mysticete classification

and of extinct Belgian Mysticetes

Kandidat: Cand.scient. Mette El-

strup Steeman.

Tid: 25/6-04, kl. 13.15.

Sted: Geologisk Institut, Øster

Voldgade 10, Aud. A.

Afhandlingen: Ligger til gennem-

syn på Instituttets Sekretariat.

Adfærdsberigelse af dyr i zoologiske haver
Bengt Holst, vicedirektør i Zoologisk Have, København

Tid: 15/6 kl. 19.30

Sted: Zoologisk Laboratorium, Universitetsparken 15, Aud. B

Arr.: Dansk Human-etologisk Forening. 20 kr. for ikke-medlemmer

Dyr i naturen lever i et miljø der er karakteriseret ved stor uforudsigelighed og stor

kompleksitet. I zoologiske haver er miljøet generelt mere forudsigeligt og knap så

komplekst. Det kan give anledning til problemer hvis man ikke tager højde for forskel-

len og inkorporerer særlige foranstaltninger i den daglige management. Zoologisk Ha-

ve har i mange år arbejdet aktivt for at berige zoo-dyrenes omgivelser, både i ind- og

udland, og resultatet er dokumenteret gennem adskillige adfærdsundersøgelser. I ad-

færdsberigelsen er det vigtigt at tage udgangspunkt i dyrenes naturlige adfærd, dels af

formidlingsmæssige årsager og dels for virkelig at tilgodese dyrenes behov for udfor-

dringer frem for blot at ‘aktivere’ dyrene. I foredraget vil Bengt Holst komme ind på

problemstillingerne og give eksempler på hvordan man i zoologiske haver kan udnytte

vores viden om adfærd til at forbedre dyrenes forhold.
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KONKURRENCE ▼  

Ibegyndelsen af april udloddede Universitetsa-
visen to kodyle cykler blandt alle der tegnede
abonnement på avisen i perioden indtil 1. juni.

I alt 272 blandede sig i feltet. På sommerens
første dag udtrak lykkens gudinde to vindere. 

Sanja fra serbokroatisk
»Jeg havde glemt alt om konkurrencen. Da I rin-
gede og sagde at jeg havde vundet en cykel, blev
jeg helt overrasket,« siger Sanja Skopljak. 

Sanja læser serbokroatisk på femte år og vil ik-
ke undvære sin Universitetsavis. 

»Jeg har kun en eksamen tilbage før specialet,
og pt. har jeg læseferie, så jeg kommer ikke på
universitetet så tit længere. Derfor vil jeg gerne
have avisen sendt hjem til Køge,« siger Sanja.

Den 26-årige kvinde læser som regel Universitets-
avisen bagfra og bruger den især til at orientere
sig om hvad der foregår rundt omkring på uni-
versitetet og til at tjekke gæsteforelæsningerne.

Sanja er fra Bosnien hvor hun har læst serbisk
litteratur. Hun har boet i Danmark siden 1992,
og hun regner med at være kandidat om et års
tid. Specialet skal handle om den jugoslaviske
forfatter Ivo Andric der fik nobelprisen i littera-
tur i 1962.

»Jeg vinder ellers aldrig noget,« siger Sanja og
fortæller at hendes egen cykel har ti år på bagen.

»Åh, jeg skulle måske ikke have sagt at jeg fak-
tisk allerede har en cykel,« siger Sanja, og flæk-
ker i et bredt smil der lyner om kap med stenene i
hendes flotte briller.

Politisk skandale
»Universitetsavisen er et superfedt nyhedsmedie.
Det er en politisk fadæse at den skulle miste por-
tostøtten mens de erhvervsdrivende får støtte til
deres postomdelinger. Hvad sker der for regerin-
gen? Den bør skiftes ud, og det må du gerne skri-
ve,« siger en hurtigsnakkende John Zibert. 

John er 27 og læser biologi på fjerde år. Han
gør sig store pædagogiske anstrengelser for at
anskueliggøre for bagsidens udsendte hvilken
gren af mikrobiologien hans speciale har under
luppen. Det handler blandt andet om en kikseka-
ge. John skal dog lige overstå en eksamen i im-
munologi og én i bioinformatik før han drager af
til Barcelona med kæresten Christina der sidder
ved siden af os og snakker med.

John viser sig at være en spillernatur. Han har
lige sendt et sloganforslag til Opel, han har vun-
det designersolbriller ved et beachvolleystævne
og, nåja, en Nissan T-shirt er det også blevet til
for nylig. 

»Og så har jeg vundet dig,« siger han med et
kærligt blik på Christina der er gravid i tredje
måned. 

»Nøj hvor den er flot. Min egen cykel er fra de-
cember, men det er en værre plasticcykel der var
rusten efter en måned, og nu har jeg en bremse-
længde på 20 meter,« siger John før han svinger
benet over stangen og sammen med Sanja og fo-
tografen stævner mod Kastellet. ■

gbg@adm.ku.dk

Team Uni-avis

Sanja og John hedder 
de søde vindere af 
Universitetsavisens 
cykelkonkurrence 
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RULLENDE REKLAME – To

studerende vandt konkurrencen

om Kronancykler. Her er de ude

og prøvekøre de svenske mili-

tærcykler.




