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Forsker eller fusker?
Troværdigheden hos ekstern lektorvikar på Statskundskab Preben
Bonnén har fået et ordentligt hak. Han beskyldes for at have pyntet
på sit engelske cv. Selv siger han at der ikke hersker tvivl om hans
integritet som forsker, men hvad siger kollegerne på KU?
LÆS SIDE 6-7

Fra støv til stjerne
Man kan godt blive en funklende stjerne selv om man har henslæbt
sin halve ungdom på et støvet institut på KU. Se bare Divya Das der
holdt tale for årets kandidater på Naturvidenskab 
LÆS SIDE 5

Nano-Science forener kræfterne
Anders Fogh Rasmussen og Helge Sander er med når Nano-Science
Centret på HCØ fejrer sine første tre år. Universitetsavisen har be-
søgt centret der forsker i det uendeligt små med den allerstørste
succes  
LÆS SIDE 8-10

Sydafrikas tidligere ærkebiskop Desmond
Tutu lagde en propfyldt festsal ned i 
begejstring da han med en blanding af
humor og alvor forklarede hvorfor for-
soning og tilgivelse er bedre end hævn
og straf til at stoppe nutidens eskale-
rende volds- og terrorspiral
LÆS SIDE 3

Forsoning 
er vejen frem
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Minister i ungdomslaboratorium
B E S Ø G  –  Det Naturvidenskabelige Fakultets Ungdomslaboratorium på H.C.
Ørsted Instituttet havde den 7. september besøg af Undervisningsminister Ulla
Tørnæs. Her overværede ministeren hvordan Københavns Universitet formidler
forskningsbaseret fysik og kemi til danske gymnasieelever. Baggrunden for mi-
nisterbesøget er et ønske fra Det Naturvidenskabelige Fakultet om at indgå i en
tættere dialog med undervisningsministeriet om fremtidens undervisning i na-
turvidenskab. Det skal ses dels på baggrund af den nye gymnasiereform der
skal give naturvidenskab en bredere og mere central rolle i gymnasiet og dels
på baggrund af finanslovsforslaget 2005 som lægger op til en styrkelse af natur-
videnskab i gymnasiet og folkeskolen. Ungdomslaboratoriet er et samarbejde
mellem Kemisk Institut, Niels Bohr Instituttet og Det Naturvidenskabelige Fa-
kultetssekretariat. Siden åbningen i 2001 har besøgstallet været stigende, og
indtil nu har cirka 4.000 elever været igennem det moderne laboratorium.

Løft til tuberkuloseforskning
S U N D H E D  –  Det nyetablerede Center for International Sundhed & Udvik-
ling, CISU, har modtaget 350.000 kroner fra Apotekerfonden af 1991 til tuber-
kuloseforskning i Danmark. Det er professor, dr.med. Ib Bygbjerg fra Afdeling-
en for International Sundhed ved Institut for Folkesundhedsvidenskab og
lic.pharm. Helle R. Angelo der modtager beløbet. Udbredelsen af tuberkulose
og modstandsdygtighed over for den gængse medicin er et stigende problem,
og forskergruppen i CISU vil derfor etablere metoder til at følge den medicin-
ske behandling af tuberkulose. Analysemetoden skal anvendes til måling af pa-
tienter i Danmark og i Grønland hvor tuberkulose stadig er udbredt og kan
desuden anvendes i de sundhedsmæssige risikoområder i Østeuropa, Asien og
Afrika. CISUs formål er at samle viden om og fremme forskningen i verdens-
samfundets væsentligste sundhedsproblemer. CISU omfatter Institut for Folke-
sundhedsvidenskab og Institut for Medicinsk Mikrobiologi & Immunologi ved
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet samt flere andre forskergrupper med til-
knytning til Københavns Universitet.

Af Lise K. Lauridsen

Internationalisering skal der
til og så alligevel ikke. Histo-
rier om horder af asiatiske

studerende der kvit og frit
snupper en uddannelse i Dan-
mark for så at rejse hjem til
vækstboomet, har fået rege-
ringen til at gøre indhug i
princippet om uddannelse
som et gratis velfærdsgode.

Ifølge finanslovsforslaget
skal studerende der ikke er fra
EU/EØS-landene eller har en
udvekslingsaftale med et
dansk universitet, fra septem-
ber næste år selv betale for de-
res uddannelse i Danmark.

John E. Andersen, leder af
Det Internationale Kontor på
KU, kalder forslaget et halv-
færdigt forsøg på at rette op på
et stort problem.

»Hvis vi skal fastholde
dansk videregående uddan-
nelse som et velfærdsgode, så
er det klart at vi bliver nødt til
at skabe nogle rammer for
hvem der kan få en gratis ud-
dannelse i Danmark. Også
selvom det er et stort skridt i
retning af markedsgørelse af
vores uddannelser. Problemet
er bare at regeringens forslag
primært vil ramme de svageste
studerende og skabe et Fort

Europa hvor momentet af
mellemfolkelig forståelse og
solidaritet i internationalise-
ringen er gået tabt,« siger John
E. Andersen med henvisning
til »den helt urimelige, lille sti-
pendieordning« til dygtige,
men fattige studerende som
regeringen kompenserer med.

Mindre internationalt
I 2005 vil regeringen i stedet
for taxametertilskud tilbyde
35 nye stipendier som dog er
øremærket til natur- og sund-
hedsvidenskab. Det tal stiger
frem til 2008 hvor der vil være
i alt 75 stipendier mere at slås
om. 

De ekstra stipendier vil kun
i meget ringe grad råde bod på
hvor mange udenlandske stu-
derende universiteterne vil
miste hvis forslaget bliver en
realitet, vurderer John E. An-
dersen.

På KU er det kun ti procent
af de internationale studeren-
de der vil blive ramt, men på
de øvrige universiteter i Dan-
mark er andelen langt højere.

»Det virker absurd at tale
om øget internationalisering
som et gode og så på den an-
den side reelt give os færre
muligheder for at til byde de
dygtigste, udenlandske stude-

rende en uddannelse i Dan-
mark,« siger John E. Andersen.

Økonomisk på økonomi
På økonomistudiet er 2,5 pro-
cent af de studerende på kan-
didatuddannelsen fra Afrika,
Asien, Mellemøsten og Syd-
amerika, og studieleder Peter
Erling Nielsen er fortrøstnings-
fuld overfor udsigten til at
skulle kræve betaling for en
kandidatgrad i økonomi.

»Vi ved jo først hvem der
kan betale og hvem der ikke
kan når vi prøver at tage penge
for vores uddannelser. Og be-
taling kan have en vis discipli-
nerende effekt i forhold til at
møde op på studiet og gen-
nemføre det,« siger han og
fortsætter: »Men det er for-
mentlig klart at vores afrikan-
ske studerende kan blive ramt
hårdere end vores kinesiske
studerende, for de udenland-
ske studerende får ikke SU.«

Prisen for en kandidatover-
bygning på Økonomisk Institut
bør efter Peter Erling Nielsens
mening ligge på lidt mere end
det instituttet får til en dansk
studerende på overbygningen
som er 24.300 kroner om året.

likl@adm.ku.dk

INTERNATIONALE STUDERENDE

Nyt segl til Sundhedsvidenskab
D O M Æ N E  –  1. september tog Det Sundhedsvidenskabelige Fa-
kultet og dets enheder et nyt bomærke i brug. Det indeholder et
segl med det kendte lægesymbol æskulapstaven med slangen der
har rod i den græske mytologi og benyttes internationalt af både
læger, tandlæger og farmaceuter. Samtidig skifter Sundhedsviden-
skab fakultetsfarve fra lyserød til mørkeblå. Sundhedsvidenskab er
det tredje fakultet på Københavns Universitet der får segl og bo-
mærke i henhold til det nye designprogram. De fire segl der hidtil
er lavet indeholder alle repræsentanter fra dyreverdenen.

Færre penge til SU-børn
ST U D E N T E R L I V  –  En analyse af de studerendes indkom-
ster fra 1997 til 2002 viser at studerende der befandt sig på en
ikke-lønnet uddannelse og som har børn, tjener mere end stu-
derende uden børn. Alligevel er der flere penge mellem hæn-
derne på dem uden børn. Fra 1997 til 2002 steg den disponi-
ble indkomst for studerende uden børn på en ikke-lønnet ud-
dannelse med 17 procent uden studielån og 20,2 procent med
studielån. For studerende med børn er væksten henholdsvis
8,7 procent og 12,5 procent.
Se mere på http//:pub.uvm.dk/2004/indtjening/.
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– Undervis-

ningsminister

Ulla Tørnæs

deltog i forsø-

gene sammen

med gymna-

sieelever da

hun besøgte

Ungdomslabo-

ratoriet den 

7. september.

Betalingsuddannelse 
for de fattigste
Står det til regeringen, skal en stor gruppe udenlandske studerende
selv betale for deres uddannelse i Danmark. Den stramning 
vil primært ramme de svageste studerende fra den tredje verden,
mener leder af Det Internationale Kontor på KU

INTERNA-
TIONAL
DAG – Årets

nye udenland-

ske studeren-

de mødtes til

international

dag i festsalen,

men fremover

vil humøret

nok knap være

så højt. Stude-

rende fra den

tredje verden

skal nemlig

selv betale de-

res uddannelse

i Danmark fra

2005.
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Af Mette Damgaard 
Sørensen

Den lille mand med det
hvide hår indtager ta-
lerstolen i Festsalen.

Klapsalverne, der sekunder fo-
rinden har gungret rundt
mellem gobeliner, udskårne
træpaneler og 650 stående til-
hørere, er erstattet af lyden af
fotografernes blitz. 

Selv tager han det helt af-
slappet, ærkebiskop Desmond
Tutu – og lægger fluks afstand
til sig selv og sin position på
talerstolen. 

»En præst prædiker for sin
menighed i ualmindelig lang
tid og tordner så mod flokken:
‘Hvad mere kan jeg sige?!’
Hvorefter en tilhører hurtigt
foreslår: ‘Amen!’«

Med den største naturlighed
mikser Nobelpristageren i den
næste times tid lige dele stand-
up og næstekærlig prædiken.

Ikke at der er nogen i salen
som trænger til decideret om-
vendelse, for tilhørerne er til-
syneladende helt på bølge-
længde med ærkebiskoppen,
religiøse eller ej.

Og hans budskab er da også
lige så selvlysende sympatisk
som det er svært at efterleve:
Tilgivelse er den eneste vej
frem. 

»Alle mennesker har kapaci-
teten i sig til at blive bedre. En
gang morder, altid morder –
den tror vi ikke på. For selv
den værste forbryder er et
barn af Gud,« mener ærkebi-
skoppen.

Klap af jer selv
Men først skal vi klappe af os
selv – som tak for danskernes
støtte til ANC under kampen
mod apartheid. Og fordi det
ville lyde af for lidt hvis Des-
mond Tutu skulle klappe helt
alene. Anden gang er ærkebi-
skoppen tilfreds og går over til
det der egentlig er dagens
tekst: Sandhed som vejen til
forsoning.

For det er ti år siden apar-
theidstyret faldt, og emnet for
forelæsningen er det efterføl-
gende arbejde i Sandheds- og
Forsoningskommisionen. Her
fik apartheidstyrets håndlang-
ere i midten af 90’erne amnes-

ti til gengæld for hele sandhe-
den om deres brutaliteter. På
den måde fik de skyldige er-
kendt deres forbrydelser og
sagt undskyld – og de efterlad-
te fik en slags fred.

»Man skal  tænke på at det
måske var første gang at
mange af de skyldige stod og
indrømmede over for deres fa-
milie at de havde været med i
en dødspatrulje. Stigmatise-
ringen i offentligheden var en
dyr pris at betale.« 

Desmond Tutu insisterer på
tilgivelsen, også selvom tilgi-
velse aldrig er nemt og aldrig
er gratis. Og selvom ikke alle
sydafrikanere synes det var
rigtigt at give amnesti i bytte
for sandheden. 

»Men hævn ville kun have
medført en spiral af vold. Som
Ghandi sagde: ‘Et øje for et øje
efterlader verden blind’.«

Og salen lægger villigt arm
til Tutus næstekærligheds-
drop. En kvinde vugger i takt
med ærkebiskoppens pointer
og understreger dem med et
»u-hum« og enkelt »amen«.
Måske var hun selv i Sydafrika
under apartheid. Andre får
blanke øjne.

Efter godt en time, enkelte
spørgsmål fra salen og stående
ovationer skridter ærkebiskop-
pen ud til mere verdslig signe-
ring af sin nyeste bog »Gud har
en drøm«.

Køen vokser sig hurtigt
lang.

Studerende uden studiekammerater
Flere fag end tidligere på Københavns Universitet har i år færre end ti optagne
studerende. Det drejer sig i alt om 11 fag, alle på Humaniora. Sidste år var der til
sammenligning kun to fag med færre end ti studerende. De små fag skal dog sta-
dig tilbydes, mener studiechef på Københavns Universitet Jakob Lange.
»Vi har en forpligtelse til også at tilbyde undervisning i de små fag. Så må man så
vidt muligt samle studierne rundt omkring i landet. Vi har for eksempel Asien-In-
stituttet,« siger Jakob Lange til Urban.

FORNEMT BESØG

TUTU HOS LINDA – Desmond Tutu indledte

sin besøg på universitetet med et besøg hos rektor

Linda Nielsen. Hun udtrykte sin store anerkendelse

af biskop Tutus indsats i Sandheds- og Forsonings-

kommisionen og fortalte at hun som jurist selv hav-

de fulgt forsoningsprocessen med stor interesse.

Der blev også tid til at udveklse gaver: Tutu takke-

de for modtagelsen på universitetet og kvitterede

med et signeret eksemplar af sin bog: »Gud har en

drøm«. Med hjem fik han bogen om kunsten på

Københavns Universitet, »Kundskabens Huse.«

HOLGERS STORE SCOOP – Leder af Center for Afrikastudier

Holger Bernt Hansen sikrer sig en velfortjent signeret udgave af Des-

mond Tutus nyeste bog. Som manden der overtalte Tutu til at komme

til Danmark for at markere tiåret for apartheidstyrets fald, kan Hol-

ger Bernt Hansen være mere end tilfreds. Det er det største arrange-

ment som Center for Afrikastudier nogensinde har holdt. Folk stod i

kø for at komme ind, og over 200 var på forhånd blevet afvist fordi

der ikke var flere pladser. 

Tutus 
kærlighedsdrop
Den tidligere sydafrikanske ærkebiskop og
nobelpristager Desmond Tutu tog Køben-
havns Universitet med storm
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Nyt studenterblad på Naturvidenskab
Ved årsskiftet lukkede Det Naturvidenskabelige Fakultet sin over 30 år gamle avis
Hovedområdet. Nu ligger et nyt blad på alle institutter på Naturvidenskab. Scient
er navnet på det spritnye magasin for studerende på Naturvidenskab der er skabt
af engagerede studerende fra blandt andet Hovedområdets gamle stab af studen-
terskribenter. Scient er uafhængigt af fakultetet der endnu ikke har fundet et al-
ternativ til naturvidenskabs gamle kommunikationsorgan. For at få bladet i tryk-
ken har de ti medlemmer af redaktionen arbejdet gratis i tre måneder på at finde
annoncører, skrive artikler og danne en forening.  Bladet koster cirka 20.000 kro-
ner at producere og skal udkomme fire gange årligt. Alt afhænger dog af annon-
cørerne da Scient er 100 procent annoncefinancieret.
Læs www.scient.fsr.ku.dk  
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VELKOMMEN

Af Jeppe Dong Abrahamsen

Immatrikulationen er en festlig dag som markerer den officielle
velkomst til den fagre, nye verden som universitetstilværelsen
er for flertallet af dem der er mødt op. 
Stemningen er høj og larmen kolossal i Københavns Universi-

tets mest højtidelige sal, Festsalen. Udenfor hovedbygningen på
Frue Plads har de fremmødte i spænding ventet på at dørene bli-
ver lukket op, men ikke alle har lige godt styr på hvad der skal
ske.

»Jeg kan ikke engang udtale det der immatrikulation,« siger
en ung fyr på vej ind i festsalen.

En af universitetsbetjentene prøver ihærdigt at dirigere trop-
perne på plads med en megafon.

»Ryk helt tilbage i salen,« råber han.
En ordre han må gentage om og om igen.
En flok kække drenge fra nanoteknologi har slæbt et skilt med

ind i salen. De vil ikke stå tilbage for de lige så kække drenge fra
datalogi som også plejer at komme marcherende med kæmpe
bannere. I år med påskrifter som »Ridderne af den runde flaske«
og »Ridderne af det hellige buskads« som oven i købet er prydet
med en tegning af det kvindelige skød.

Der er fest i Konsistoriegården bagefter, men mange har taget
forskud på festlighederne og har allerede åbnet eftermiddagens
første øl.

Lettere forsinket istemmer MI22-Bigbandet fra Musikviden-
skab de første toner. Ceremonien kan begynde. Dørene åbnes,
og rektor Linda Nielsen, prorektor Jørgen Olsen og dekanerne
baner sig vej igennem masserne iført deres statelige, sorte silke-
kapper.

Rektor indtager talerstolen.
»Højere,« råber tilhørerne da hun begynder sin tale.
»Jeg er ikke højere,« replicerer Linda Nielsen.
»1,66 plus høje hæle. Det er alt I får,« smiler hun.

Tonen er lagt.
»At blive studerende betyder at I nu siger farvel til én form for

uddannelse og goddag til en studieform der på mange punkter
er helt anderledes end det I kommer fra. Nu står I så her. Se det
som nye døre der bliver åbnet, og ikke døre der lukker sig,« op-
fordrer Linda Nielsen.

»Som I kan se, bærer jeg på denne festdag min rektorkæde. Et
smykke og et smukt symbol. Men universitetets vigtigste kæde er
den I nu bliver led i, nemlig den usynlige kæde der forbinder for-
skere og studerende som det har været tilfældet tilbage fra
Middelalderen. I bliver nu fuldgyldige medlemmer af et fælles-
skab med mennesker der brænder for forskning, undervisning
og studier,« siger Linda Nielsen.

Mor taler
Debatten om hvorvidt der er brug for humanister eller ej får også
et par ord med på vejen.

»Vi har stadig brug for humanister. Har vi ikke?« spørger rek-
tor.

»Neeeeeeej,« kommer det prompte og med stor kraft fra salen.
Her dominerer naturvidenskaberne.
Rektor beretter om sine store forventninger til de nye stude-

rende og opfordrer på sædvanlig vis til at de engagerer sig i stu-
diet:

»Vær opdagelsesrejsende, vær med til at holde jeres fag åbne.
Tag del i det fællesskab med jeres lærere og medstuderende som
er den egentlige betydning af ordet ‘Universitas’ og som bygger
på et kritisk engagement«.

Talen ledsages af spredte bifald. Størst er applauserne og jub-
len da rektor roder rundt i højre og venstre da hun skal præsen-
tere ledelsen som står foran talerstolen.

Selv om tilhørerne knapt nok er begyndt på deres fag, fejler
deres faglige stolthed ingenting, og dekanerne tiljubles som pop-
stjerner da Linda Nielsen råber deres navn op. Især Henrik Jep-

pesen, dekan på Naturvidenskab, er en populær herre.
Da dekan på Jura, Vagn Greve, bliver præsenteret begynder

enkelte i festsalen automatisk på den traditionsrige slagsang:
»Dem der ikke hopper, de er jurister.«

Et hop. Et fløjt.
Rektor er forberedt.
»Vil I ikke nok lade være med det? Ellers ender i kælderen,« si-

ger Linda Nielsen.
Mor har talt.
Efter talen synger studentersangkoret Heibergs og Weyses

kantate »Hellige Flamme«. Traditionen foreskriver at alle står op
under afsyngelsen. Nogle af de nye studerende formaster sig til
at blive siddende på trods af diskrete vink fra salen. Men de ved
jo heller ikke bedre.

Ceremonien afsluttes med det legendariske håndtryk der mar-
kerer at de nye studerende nu vitterligt er blevet en del af Køben-
havns Universitet.

»Tag lidt blidt ved Fru Nielsens hånd,« bønfalder Linda Nielsen
inden hun bevæger sig ned mod døren. 

Over 2.000 håndtryk når det at blive til for rektor for ingen af
de studerende har tænkt at sig at forlade salen uden. Betuttede
og ydmyge trykker de hånd med Linda Nielsen. Nogle få drenge
er dog mere frimodige og giver rektor et galant håndkys.

Håndtrykket er et symbol på en indtræden i en ny verden og
en stolt tradition som de nye studerende tilsyneladende sætter
pris på, og også Linda Nielsen ser ud til at nyde det.

»Velkommen,« gentager hun smilende.
jdab@adm.ku.dk

Immatriku-hva’-for-noget?
Immatrikula’tion -en, -er, indskrivning i et 

universitets fortegnelse over studerende, optagelse

på universitetet.

Gyldendals fremmedordbog.

OVERBLIK – Der var god udsigt over de mange

gæster i festsalen på Københavns Universitet oppe

fra balkonen hvor MI22-Bigbandet fra Musikviden-

skab og Studentersangkoret sørgede for de musi-

kalske indslag.

GODDAG – De mange studerende ventede tål-

modigt på at modtage det symbolske håndtryk fra

rektor som tegn på at de nu har den ære at være

en del af Københavns Universitet.

Fagre, nye verden

Der var liv og
glade dage 
da de nye 
studerende blev 
officielt budt
velkommen på
Københavns
Universitet

STIVESTE PUDS – Rektor, prorektor og deka-

nerne var i dagens anledning alle trukket i deres 

fine, sorte kapper som traditionen foreskriver.

POPULÆR – Dekan for Det Naturvidenskabeli-

ge Fakultet Henrik Jeppesen kvitterer for de takt-

faste jubelråb fra de mange naturvidenskabsstude-

rende der dominerede festsalen.

TRÆNGSEL – Efter immatrikulationsceremoni-

en myldrede de nye studerende ud til fest i Konsis-

toriegården med masser af fadøl, burgere og live-

musik.
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ALUMNE

Af Gry Gaihede

»Så det bliver ret hedt i
den kommende pe-
riode,« siger hun og

smiler sit blændende smil,
DR’s sortøjede vejrgudinde 
Divya Das Andersen.

Og hun er inde i varmen, 
Divya, der er kandidat fra
Geografisk Institut på KU år-
gang 2003. Hun nåede at ar-
bejde et par måneder på Føde-
vareøkonomisk Institut før
hun reflekterede på en DR-an-
nonce. Ingen meteorologud-
dannelse har hun, men drive,
KU-klimatologi og  glamour
viste sig at være en cocktail a
la sunrise. 

Hendes ansøgning var en
primitiv dogmevideo hjemme
fra køkkenet.

»Jeg lånte mine forældres
gamle videokamera som jeg
satte op på en stabel bøger. Så
stillede jeg mig op foran et
skriveunderlag med et dan-
markskort og gav mig til at si-
ge noget om vejret de næste
fem dage,« fortæller Divya. 

Tja. Hvor svært kan det væ-
re?

Gummistøvleglamour 
At Divya Das Andersen, der
ligner en Bollywood-babe og
til daglig går med næsepier-

cing, valgte at læse geografi på
KU, kan synes som lidt af en
gåde.

Landbrugsgeografi, det lyder
ikke så glamourøst?

»Jeg syntes nu det var ret
glamourøst. Jeg valgte en lidt
speciel kombination af natur-
og kulturgeografi. For mig var
det et godt afsæt til drømme-
jobbet, nemlig en stilling som
forsker ved en statslig institu-
tion der beskæftigede sig med
landbrug, miljø, skov og natur,
i den dur. Jeg overvejede at ta-
ge en ph.d., for jeg var super-
begejstret for at skrive specia-
le, og jeg var så heldig at mit
speciale blev udgivet som wor-
king paper på Fødevareøkono-
misk Institut hvor jeg var ansat
på det tidspunkt, så det blev
brugt til noget,« fortæller Di-
vya og afslører hermed en bre-
dere definition af begrebet
glamour end Deres Udsendte.

Hvad var de tre bedste ting
ved din studietid?

»Studiemiljøet var vildt
godt. Vi var vel 100 på årgang-
en til en start, men det tynde-
de ud efterhånden. Det var et
lille intimt studie hvor vi kom
hinanden ved også på tværs af
de to store fagskel, kultur og
natur. Det var superhyggeligt
og socialt. 

Den store fleksibilitet er og-

så et klart plus. Studiet er ikke
decideret skemalagt, og man
kan kombinere sine kurser ef-
ter behag og fx tage kurser på
KVL eller RUC.

Det var også positivt at have
tid til et studiejob. Jeg arbej-

dede både som terminalvagt
på instituttet hvor jeg hjalp
folk med deres computerpro-
blemer, og så underviste jeg
førsteårsstuderende i edb,«
fortæller Divya.

A-nøgle til fremtiden
Dekan Henrik Jeppesen havde
bedt Divya Das Andersen hol-
de hyldesttalen for årets
cand.scient.er da Naturviden-
skab fejrede sine dimittender i
begyndelsen af september. 

Det var svært at blive fær-
dig, synes Divya.

»Det føles som at lukke én
dør bag sig, men samtidig se et
uoverskueligt antal uåbnede
døre foran sig. Når vi går ud af
denne dør fra studiet, så får vi
en titel med og på Geografi får
man også en kandidatgave i

form af en schweizer-lomme-
kniv. Den er rød og fin og sik-
kert også rigtig brugbar, men
ud af den kan man ikke lige
vippe en A-nøgle ud der bare
lige passer til alle dørene,« lød
Divya Das Andersens billede

på den rådvildhed der ofte
rammer den nyuddannede
kandidat. 

»Man kommer fra et intimt
og tæt studie, og så – bum –
står man pludselig der og føler
sig lidt alene. Man kan sige at
det er ens eget problem, men
universitetet har klækket nog-
le kandidater ud – og hvad så?
Jeg havde et behov for at uni-
versitetet fulgte op på det. 

På Fødevareøkonomisk In-
stitut samarbejdede jeg med
en del studerende fra KVL, og
de hev mig med til messer og
næsten-kandidat-arrangemen-
ter på Landbohøjskolen hvor
både private og statslige virk-
somheder kom og bejlede til
de studerende. Det forsømte
Naturvidenskab på KU. Der
følte jeg at jeg stod ret alene.

Selvfølgelig bortset fra alle mi-
ne studiekammerater der var i
samme situation.«

Das Diva
»Nej, Jeg følte mig ikke godt
klædt på til livet efter Køben-
havns Universitet,« siger Divya
Das Andersen.

Har du et råd til de nye stude-
rende der står på tærsklen til
seks års universitetsstudier?

»Jeg synes det er SÅ vigtigt
at man orienterer sig om ar-
bejdsmarkedet. Deltager i fag-
festivaler og messer og finder
ud af hvor uddannelsen bring-
er én hen. Især når man går på
et studie der sigter bredt. Jeg
ville gerne have hørt fra
mange flere kandidater hvad
de var blevet – det er svært når
man kommer ud og dårligt ved
hvad man skal søge. 

Prøv også at skaffe dig også
et relevant studiejob. Det giver
erfaring og netværk som du
kan bruge når du er færdig
med studiet. Brug – om muligt
– underviserne som netværk.
Man kan måske selv banke på
døren til sin underviser og sige
‘Hvad så – skal vi ikke lige
snakke lidt sammen?’« lyder
opfordringen fra Divya der er
godt klædt på i dag.

Hun bliver stylet i en times
tid før hun går på. Og net ser

hun ud i sit jakkesæt. Og gla-
mourøs. En diva.

»Ja, man kan jo ikke se ud
som om man lige er kommet
hjem fra Roskilde Festival når
man skal på tv,« siger stjernen
med en baggrund i gummistøv-
ler på Naturvidenskab ved Kø-
benhavns Universitet.

gbg@adm.ku.dk

Fra tekstfil 
til færdig bog

Tryk af:

– PHD AFHANDLINGER

– DISPUTATSER

– KOMPENDIA

i professionel 
opsætning 

… nemt og hurtigt

KONTAKT:
disp@bookpartner.dk
Tlf: 33 88 20 30
Fax: 33 88 20 50
www.bookpartner.dk

Hver dag er en mundtlig eksamen 
»Jeg har kunnet bruge rigtig meget fra min studietid. Jeg specialiserede mig i land-

brugsgeografi, og vi havde mange mundtlige eksaminer. De har hjulpet mig meget, for

i det her job er hver dag en mundtlig eksamen - med forberedelse.«

Divya Das Andersen i Scient nr. 1, 2004.

GO GET’EM – Divya Das 

Andersen har et godt råd til de

nye studerende: Brug dine un-

dervisere, bank på deres dør. Og

en opsang til universitetet: Hjælp

jeres kandidater bedre på vej.

Fra støv til stjerne
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Man kan godt blive en funklende stjerne selv om man har henslæbt sin
halve ungdom på et støvet institut på KU. Se bare Divya Das Andersen der

holdt tale for årets kandidater på Naturvidenskab 

»Jeg syntes at landbrugsgeografi
var ret glamourøst.«
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BAGGRUND

Af Jeppe Dong Abrahamsen

Det har ikke været sjovt at
være Preben Bonnén de
seneste uger. Fra at væ-

re en meget velanskreven og
hyppigt citeret forsvars- og sik-
kerhedspolitisk ekspert med
prædikatet »en af landets fø-
rende« bliver manden nu
fremstillet som utroværdig.

31-årige Preben Bonnéns
troværdighed som ekspert har
nemlig fået ridser i lakken. For
nylig satte han sig i direktør-
stolen i den nye tænketank
COMPAS Group - Institut for
Forsvarspolitiske Studier i Vi-
borg. 

Før da præsenterede Preben
Bonnén sig blandt andet som
forsvars- og sikkerhedspolitisk
forsker ved COMPAS Groups
canadiske afdeling på Trinity
College i Toronto når han op-
trådte i de danske medier.
Men COMPAS Groups aktivite-
ter i Canada synes at være lig
med Preben Bonnén, og der er
ingen anden sammenhæng
mellem Trinity College og den
dansk/ canadiske tænketank
end at COMPAS Group lejer
nogle kontorer på universite-
tet. 

Desuden har han i den en-
gelske version af sit curricu-
lum vitae, i sine optrædener i
medierne, aviskommentarer
og i mails til pressen pyntet sig
med forskertitler og eksa-
mensgrader han ikke har gjort
sig fortjent til. 

I hvert fald ikke hvis man
skal tro dagbladet Politiken
som i en serie artikler i begyn-
delsen af måneden kørte man-
den igennem vridemaskinen. 

Fx har han ifølge Politiken
tituleret sig ‘associate profes-
sor’ ved Københavns Universi-
tet i sit engelske cv og forsker
samme sted i en række tilfæl-
de. 

Krav om dokumentation
‘Associate professor’ svarer til
den danske titel ‘lektor’. Det er
Preben Bonnén ikke. Han blev
cand.mag. i samfundsfag i
1998 fra Aalborg Universitet
med historie som sidefag som
han læste på Aarhus Universi-
tet. Forsker er ikke en beskyt-
tet titel, men den eneste aka-
demiske grad han reelt må
bruge om sig selv er ‘kandidat’.

Preben Bonnéns tilknyt-
ningsforhold til Københavns
Universitet er udelukkende en
stilling som ‘ekstern lektorvi-
kar’ på Institut for Statskund-
skab som han har beklædt i et
år og som netop er blevet for-
længet. Over de næste to se-
mestre skal han undervise 35
dobbelttimer i International
Politik og ikke andet.

Ikke desto mindre har Pre-
ben Bonnén i visse tilfælde op-
trådt i medierne som forsker
ved Københavns Universitet.

»Jeg har haft en samtale
med ham og pointeret over for
ham at han ikke er forsker ved
Københavns Universitet, og at
det ikke er den titel han skal
bruge når han optræder i me-
dierne,« understreger institut-
leder på Statskundskab Lars
Bille.

Lars Bille har nu bedt Pre-
ben Bonnén om at sende et op-
dateret cv og en kopi af sine
eksamensbeviser og vil efter
modtagelsen tage stilling til

om der skal drages nogle kon-
sekvenser.

Det er kun i det engelske cv
at han har oversolgt sin til-
knytning til Københavns Uni-
versitet. I det danske cv har
han anvendt den korrekte ti-
tel, ‘ekstern lektor’.

Titelforvirring
Preben Bonnén forklarer bru-
gen af titlen ‘associate profes-
sor’ med at der er sket fejl i
oversættelsen af hans cv fra
dansk til engelsk.

»Jeg ved godt at ‘associate
professor’ betyder ‘lektor’, så
for at modificere det har jeg
tilføjet ‘research analyst’. Jeg
har ikke været præcis nok i
oversættelsen af titlen ekstern
lektor, og det har alene jeg an-
svaret for, men mig bekendt er
der ikke noget der hedder ‘eks-
tern lektor’ på engelsk. Derfor
skal man også være meget på-
passelig med at rejse den slags
anklager som Politiken gør,«
siger Preben Bonnén.

Det bekræfter professor ved
Institut for Statskundskab Ole
Wæver.

»Der har vitterlig været me-
gen forvirring om hvilke titler
der skal oversættes til hvad.
Der er ikke ret mange der kan
finde ud af at oversætte titlen
‘ekstern lektor’ til engelsk af
den grund at man ikke har en
fuldt tilsvarende titel på eng-
elsk. Heldigvis er der på det
seneste lavet en officiel over-
sættelsesliste af Rektorkollegi-
ets sekretariat der skal hjælpe
med den slags,« siger han.

Institutleder Lars Bille er
heller ikke helt sikker i sin sag
da Universitetsavisen spørger

ham hvad en ‘ekstern lektor
hedder på engelsk:

»Han er ikke ‘associate pro-
fessor’ for det er en ‘lektor’, og
han er heller ikke ‘assistent
professor’ for det er en ‘ad-
junkt’. ‘External lecturer’ er
vist nok den betegnelse man
bruger.«

Og det har Lars Bille ret i.
Det bekræfter Rektorkollegiets
liste over oversættelser.

»Hvis jeg havde vidst at der
fandtes sådan en oversigt, hav-
de jeg selvfølgelig benyttet
den. Jeg har på ingen måde
forsøgt at skjule noget eller
fremstille mig selv i et bedre
lys. Men hvis forskere ikke en-
gang er sikre på oversættelsen,
hvordan skulle journalister så
kunne være det?« spørger Pre-
ben Bonnén.

Også mediernes skyld
Over for institutleder Lars Bille
har Preben Bonnén desuden
forklaret de misvisende titler
han har optrådt under i medi-
erne, med at det i visse tilfæl-
de er enkelte journalister der
har fået hans titel galt i halsen.
Samme forklaring giver han i
et svar på tiltale der er lagt ud
på COMPAS Groups hjemme-
side.

»Han siger selv at det er me-
dierne der blæser ham op for
at kunne give deres egne artik-
ler mere tyngde, og det kan
godt være at det er rigtigt.
Hvis han ikke selv siger at han
er det største sikkerhedspoli-
tiske håb siden Grauballe-
manden, så er det jo ikke hans
skyld medierne påstår det,«
medgiver Peter Viggo Jakob-
sen der er leder af Afdelingen

for konflikt- og sikkerhedsstu-
dier på Dansk Institut for
Internationale Studier.

Preben Bonnén erkender
dog at han også »har trådt ved
siden af« og tituleret sig for-
sker ved Københavns Universi-
tet:

»Jeg har kaldt mig selv ‘for-
sker og ekstern lektor ved Kø-
benhavns Universitet’, og det
er manglende præcision at jeg
har blandet mit virke som for-
sker sammen med en forkert
institution.« 

Men sagen er blevet blæst
ud af proportioner, mener Pre-
ben Bonnén:

»Der er tale om enkelte mis-
forståelser og fejltrin. Politi-
ken har foretaget en ukorrekt
stramning af fakta. Hvis jeg
ønskede at skjule noget eller
på en anden måde pynte mig
med lånte fjer, ville internettet
eller dagspressen nok ikke ha-
ve været det foretrukne medi-
um.«

Ifølge professor Ole Wæver
vil man også kunne få ting til
at se mystiske ud næsten i et-
hvert tilfælde, uanset om der
er noget om det, blandt andet
fordi der er forvirring omkring
oversættelserne, men også for-
di studieforløb over flere lande
med meritoverførsler er kom-
plekse, og ikke mindst fordi
mange forkerte titelangivelser
faktisk ikke kommer fra for-
skeren selv, men fra journalis-
ter.

»Journalister elsker at pum-
pe folk op til mere end de er
fordi det tjener journalisten i
den enkelte situation. Jeg kan
i sagens natur ikke vide om
han aktivt har lagt til, om han

bare passivt har ladet andre
lægge til eller om der slet ikke
er noget om snakken. Jeg sy-
nes bare det er ret slående at
det her er et område hvor det
er relativt let for journalister at
få noget til at se fordækt og su-
spekt ud. Nogle gange kræver
det at forskere aktivt arbejder
for at få korrigeret misforstå-
elser, hvad de selvfølgelig også
bør gøre,« siger Ole Wæver.

Noget Preben Bonnén også
siger han har gjort. 

Det er især Morgenavisen
Jyllands-Posten der har benyt-
tet Preben Bonnén som ek-
spertkilde, ligesom han også
har haft flere indlæg i avisen. 

Indtil videre har Preben
Bonnén taget konsekvensen af
anklagen om at han skulle ha-
ve pyntet på sit cv og fjernet
indholdet på sin egen hjemme-
side. I stedet er der en besked
om at en »ny webside er under
opsætning med det formål at
udrydde misforståelser som
følge af de sidste dages omtale
i pressen,« da han ikke vil være
»kilde til misforståelser,« som
han udtrykker det.

Både COMPAS Groups be-
styrelse og Morgenavisen Jyl-
lands-Posten har nu modtaget
en redegørelse fra manden
selv. Bestyrelsen i COMPAS
Group har hele tiden bakket
op om Preben Bonnén, og Jyl-
lands-Posten er også tilfreds
med Bonnéns redegørelse.
Kun institutledelsen på Stats-
kundskab venter på at få en
forklaring.

Det sidste vers er ikke sung-
et endnu i balladen om Preben
Bonnén.

jdab@adm.ku.dk

Forsker eller fusker?
Hr. sikkerhedspolitisk fusker Preben Bonnén, hvad siger De til be-

skyldningerne om at deres tænketank er tom?

»Jeg vil ikke udtale mig til ATS fordi jeg føler mig dårligt behandlet.

Jeg må henvise til min afdeling i Canada!«

Jamen, den findes jo ikke!

»Gør den ikke? Det må jeg vist hellere forske lidt i!«

Politikens ATS, 7. september 2004

Balladen om Bonnén

Forsvars- og sikkerheds-
politisk ekspert Preben
Bonnén der er ekstern
lektorvikar på Institut 

for Statskundskab 
beskyldes for at have

smykket sig med lånte
fjer i den engelske udga-
ve af sit curriculum vitae
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REDEL IGHED

Af Jeppe Dong Abrahamsen

De forsvarspolitiske ord-
førere på Christiansborg
har ikke den store re-

spekt for forsvars- og sikker-
hedseksperten Preben Bon-
nén. Deres bedømmelse af
hans forskning svinger lige fra
»ikke dygtig eller seriøs« over
»stærkt svingende« til at han
er »meget hurtig på aftrække-
ren« og »har været ude med alt
for mange fejlskud og uunder-
byggede og tilfældige påstan-
de«, skriver dagbladet Politi-
ken.

Preben Bonnéns svar på til-
tale har været at det kan politi-
kere ikke vurdere. Det giver
hans fagfæller ham ret i, men
de vil meget nødig selv foreta-
ge en faglig vurdering af man-
den.

Årsagen er at ingen af Pre-
ben Bonnéns kolleger på Stats-
kundskab på Københavns Uni-
versitet har læst hans publika-
tioner i et forskningsmæssigt
vurderingsøjemed.

»Hans stjernestatus har ikke
været så alment udbredt at jeg
har sagt at det må jeg kaste
mig over som det første,« er-
kender Henrik Larsen, lektor i
International Politik som lånte
en af Preben Bonnéns bøger på
biblioteket og havde den lig-
gende på sit skrivebord, men
han fik den aldrig læst.

Ekspert?
Preben Bonnén er ellers blevet
udråbt til en førende ekspert på
området.

»Det var måske ikke lige den
betegnelse jeg ville have brugt
om ham. Han er et forholdsvist
ubeskrevet blad i den akade-
miske del af miljøet. Han har
jo ikke rigtig nogen universi-
tetsbaggrund som sådan. Nog-
le gange synes jeg han bliver
skreget ud til at være lidt stør-
re end han er. Personligt er jeg
ligeglad, men hvis jeg var Ole
Wæver ville jeg måske nok sy-
nes det var underligt at læse at
der ikke er anden sikkerheds-
politisk ekspertise i dette land
end Preben Bonnén,« siger Pe-
ter Viggo Jakobsen der har or-
lov fra sin stilling som lektor
på Statskundskab på Køben-
havns Universitet. 

I øjeblikket er han leder af
Afdelingen af konflikt- og sik-
kerhedsstudier på Dansk Insti-
tut for Internationale Studier.

Selv mener professor i Inter-
national Politik Ole Wæver
dog ikke at prædikatet »en fø-
rende ekspert« er decideret

forkert at klistre på Preben
Bonnén. Men det er bare hel-
ler ikke særligt sigende.

»Vi er jo et lille land, så hvor
mange mennesker i Danmark
forsker i forsvarspolitik i
egentlig forstand?« spørger
Ole Wæver retorisk.

Henrik Larsen vil ikke vur-
dere hvorvidt Preben Bonnén
kan kaldes en førende ekspert
eller ej.

»For at gøre det skal jeg ha-
ve kigget på noget af det som
han har skrevet, og det har jeg
ikke gjort,« siger han.

Men medierne må jo have det
et eller andet sted fra at Preben
Bonnén skulle være en af lan-
dets førende eksperter?

»Hvis der er en forsker der
ikke har publiceret i peer-re-
viewed tidsskrifter og som ik-
ke har en ph.d.-grad, er det
klart at det så må være en an-
derledes forsker. Når nogle
kommer udefra, og man ikke
kender dem, så undrer man sig
da over hvorfor de nu lige
pludselig bliver brugt i medi-
erne,« indrømmer Henrik Lar-
sen.

Undrer sig
Preben Bonnén undrer sig og-
så:

»Mine udgivelser er offent-
ligt tilgængelige, men jeg kan
ikke tvinge folk til at læse dem.
At de ikke har læst dem, er ik-
ke mit ansvar,« mener han.

»Jeg burde jo i teorien have
læst dem, men det siger måske
lidt om mine præferencer og
mit syn på manden at jeg ikke
har gidet gøre det,« siger Peter
Viggo Jakobsen.

Ifølge Preben Bonnén har
han både udgivet bøger samt
fået optaget artikler i
forskningstidsskrifter i blandt
andet Danmark, Norge og
Tyskland.

»Og det er jo ikke sådan at
man bare sådan lige får noget
udgivet. Der sidder kompeten-
te fagfolk og vurderer ens ma-
teriale inden det bliver udgi-
vet, så min forskning er blevet
bedømt af fagfæller,« påpeger
han.

»Jeg er særdeles grundig i
min forskning, og det er et fak-
tum at der ikke er nogen i
Danmark der så specifikt be-
skæftiger sig med forskning i
forsvarspolitik som mig. Insti-
tuttet i Viborg hvor jeg er di-
rektør, er jo det eneste af sin
slags herhjemme,« understre-
ger han.

»Der vil altid være uenighe-
der - også mellem forskere -

men så må man kigge på hvad
der er god og dårlig forskning.
Hvis man ikke har læst mine
udgivelser, hvordan kan man
så sige at jeg ikke er blandt de
førende eksperter? Hvordan
kan en forsker med respekt for
sig selv på forhånd selektere
på den måde? Det svarer til at
sige: ‘Det ved jeg ikke noget
om, men jeg kommer gerne
med en ekspertudtalelse’,« si-
ger Preben Bonnén som derfor
ikke kan tage sine kollegers
skudsmål alvorligt.

»Jeg har lagt en ny stil i
forskningen. Jeg har flyttet
nogle hegnspæle, valgt at gøre
forskningen anvendelig og gø-
re den til en integreret del af
den offentlige debat. Det kan
være at min metode så gør at
kolleger ikke har gidet eller
haft tid til at læse mine ting.
Det kan være misundelse eller
brødnid. Noget jeg ikke skal
gøre mig klog på, men om-
vendt er der jo ikke mange på
31 år der har fået et institut

oprettet, og hvis vi vokser os
store, kan det være at de andre
må dele ressourcer med os på
længere sigt,« siger Preben
Bonnén.

»Spørgsmålet er om debat-
ten skal foregå i et lukket
kredsløb af veletablerede me-
ningsdannere uden at der er
nye vinkler der går op imod
den etablerede holdning? Og
hvem bestemmer hvem der må
være med, og hvem der ikke
må være med?« spørger han.

»Min troværdighed og moral
er fortsat høj, men denne sag
har da ikke været sjov,« ind-
rømmer Preben Bonnén.

Han tror dog ikke at sagen
vil få konsekvenser for det
nystartede instituts fortsatte
eksistens selv om økonomien
er skrøbelig:

»På det punkt er jeg fortrøst-
ningsfuld. Udgangspunktet er
godt, og perspektiverne er go-
de.«

jdab@adm.ku.dk

PÅ TYND IS – Smilet var stort

hos Preben Bonnén (forrest th.)

da den nye tænketank COMPAS

Group flyttede ind på den ned-

lagte Viborg Kaserne i begyn-

delsen af august. Smilet stivnede

dog da Preben Bonnén blev be-

skyldt for at have pyntet på sit cv.

Anerkendt forsker
Preben Bonnéns faglige meritter hverken kan eller skal vurderes af journalister eller po-

litikere, men bør kun foretages af andre forskere. COMPAS Group står gerne til rådig-

hed med referencer til Preben Bonnéns internationale samarbejdspartnere som i sagens

natur anerkender Preben Bonnéns forskning.

COMPAS Groups svar på tiltale til forsvar for Preben Bonnén 

fra COMPAS Groups hjemmeside, 5. september 2004.

Preben Bonnén
Uddannelse

• Bachelor i samfundsfag, Aalborg Universitet (1996).

• Cand.mag. i samfundsfag, Aalborg Universitet, og historie,

Aarhus Universitet (1998).

• To udenlandske studieophold på universiteter i Osnabrück i

Tyskland og Salzburg i Østrig undervejs i uddannelsen.

Beskæftigelse

Preben Bonnén har været ansat som ekstern lektor i et semes-

ter på Statskundskab ved Aarhus Universitet og siden efteråret

2003 som ekstern lektorvikar i international politik på Stats-

kundskab ved Københavns Universitet. For nylig tiltrådte han

som direktør for tænketanken COMPAS Group - Institut for

Forsvarspolitiske Studier i Viborg. Desuden har han forsket i

forsvars- og sikkerhedspolitik i Hamburg og Wien.

Bøger

• »Die Deutsche Einheit und Deutschland - Eine ausgebliebene

Einheit?« (1997), S. Roderer Verlag, Regensburg.

• »De Forenede Nationer - Fra vision til virkelighed« (1999),

Modtryk.

• »Towards A Common European Security and Defense Policy -

The Ways and Means of Making It A Reality« (2003), LIT Ver-

lag, Berlin.

• »Krigens klæder - dansk forsvar i det 21. århundrede« (2003

- sammen med Poul Dahl), Lindhardt og Ringhof.

Yderligere tre bøger er under forberedelse. Desuden har Pre-

ben Bonnén skrevet et hav af artikler både til aviser og tids-

skrifter.

Den gode forskning
Påstået titelfusk har sået tvivl om forsvarspolitisk forsker Preben Bonnéns
troværdighed. Selv siger han at »der hersker ingen tvivl om min integritet
som forsker,« men kollegerne tøver med at bakke ham op

Fakta om titler
Lektor:
Først skal man have en ph.d.-grad eller tilsvarende. Dernæst

skal man igennem et fagligt bedømmelsesudvalg. Bliver man

godkendt, bliver man ansat som adjunkt typisk i tre år, og

først derefter kan man søge om at blive lektor. For at blive

godkendt som lektor skal man igen igennem en faglig bedøm-

melse. Man kan dog også søge et lektorat hvis man fx har væ-

ret ansat som forsker på et sektorforskningsinstitut. Hvor en

adjunkt er løst ansat i en tidsbegrænset periode, er en lektor

fastansat. Man skal både undervise og forske som lektor. Lek-

tor hedder på engelsk ‘senior lecturer’ og på amerikansk ‘asso-

ciate professor’.

Ekstern lektor:
Stillingen ekstern lektor er en løs ansættelse, og det er alene

undervisning man skal tage sig af. Der er to typer af eksterne

lektorer: Ansatte i en flerårig periode efter opslag og adminis-

trativt ansatte. For at blive ansat som ekstern lektor kræves et

kandidatbevis, cv og andet materiale som kan sige noget om

ens faglige og undervisningsmæssige kvalifikationer. Som eks-

tern lektorvikar er det den nærmeste fagkyndige der kommer

med en faglig udtalelse forud for ansættelsen. Der er ikke no-

get der hedder ekstern lektor på engelsk. Derfor er der også

fire mulige oversættelser: 

‘External lecturer’, ‘extramural lecturer’, ‘non-tenured associa-

te professor’ eller ‘part-time associate professor’.

Kilder: Institutleder Lars Bille, studieleder Hanne Nexø Jensen,

professor Ole Wæver (Institut for Statskundskab) og Oversigt

over oversættelser mellem danske og engelske akademiske tit-

ler, lavet af Rektorkollegiets Sekretariat. (Oversigten kan fin-

des på www.rks.dk/sider/internationalt/stilstrukRKtabel.pdf)



Af Rasmus Kragh Jakobsen

Nano, nano, nano – man
hører det overalt. Fra
fremtidens biomedicin

til morgensdagens superhurti-
ge computere er nanoteknolo-
gi det helt store buzz-ord. Det
er en fascinerende verden hvor
man bygger usynlige nano-
maskiner, elektroniske nano-
kredsløb, smarte nanosenso-
rer, medicinske nanobeholde-
re og meget mere et atom ad
gangen. 

Fremtidsaspekterne har på
få år grebet virksomheder,
universiteter og regeringer
over hele verden. Det er så
spændende at både statsminis-
ter Anders Fogh Rasmussen og
videnskabsminister Helge San-
der har sagt ja til at komme til
reception på det kun tre år
gamle Nano-Science Center på
H.C. Ørsted Instituttet.

Ekspertisen blandes
Nano-Science Centret ligger
helt nede i bunden af institut-
tets lange og karakteristiske
vandrehal der som en lang for-
bindelsesåre strækker sig
mellem klogskabens tårne – et
kemikertårn, et fysikertårn og
et matematikertårn – hvor
klogskabens tjenere fordyber

sig højt over larmen og mylde-
ret fra de uinitierede studeren-
de. Ligesom troldmandsskoler-
ne i Harry Potter har hvert
tårn sit eget domæne som det
vogter nidkært over.

Men sådan er det ikke på
Nano-Science Centret. Her er
‘samarbejde og tværfaglighed’
overskriften, ligesom anven-
delse og ønsket om at samar-
bejde med erhvervslivet er en
vigtig del af Nano-Science
Centret.

»Det har vi været meget be-
vidste om fra starten,« siger
den 44-årige professor Tho-
mas Bjørnholm som ud over at
være en verdens førende til at
bygge nano-elektronik også er
leder af Nano-Science Centret. 

»Alle her på stedet opfatter
sig jo først og fremmest som
enten fysikere, kemikere eller
molekylærbiologer. Men jeg er
heldigvis kemiker, så jeg ved
at hvis man vil have noget til
at reagere med hinanden, så
skal man blande det i den sam-
me beholder. Ikke have det i
tre forskellige kolber på hvert
sit bord, så derfor har det fra
starten været planen at samle
det hele i en bygning.«

Med besøg af de to ministre
der sammen med erhvervsmi-
nister Bendt Bendtsen har fået

innovation og anvendelse af
grundforskningen indført i
den nye universitetslov, kan
man næsten få det indtryk at
centret er universitetets prøve-
klud på den nye styrelseslov.
Et pilotprojekt som måske kan
blive et eksempel til efterføl-
gelse.

»Det skal da ikke være no-
gen hemmelighed at sådan vil
jeg håbe det ender,« siger
Bjørnholm.

»Vi har prøvet at etablere
noget der kunne vise vejen for
hvordan man godt kan forene
nogle af de målsætninger den
nye universitetslov ligger op til
samtidig med at man ikke sæl-
ger ud af arvesølvet.«

Kort vej fra opdagelse til
anvendelse
Nano-Science Centret har en
ret unik konstellation hvor
henholdsvis Kemisk og Fysisk
Institut ‘donerer’ ansatte til
centret, der altså ikke selv an-
sætter forskerne. Fra den 15.
september udvides samarbej-
det så der ud over kemikere og
fysikere også flytter en gruppe
molekylærbiologer fra Panum
Instituttet ind i bygningen i en
såkaldt bio-nano enhed. Der-
med kobler centret også fakul-
teterne Naturvidenskab og
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Nano-Science 
forener kræfterne

Nanoteknologi er et af de steder hvor 
universitetet satser stort. Nu er biologien
kommet ind på Nano-Science Centeret 
der med samarbejde på tværs af fag, 
fakulteter og erhvervsliv kan vise sig som 
et pilotprojekt for hvordan universitetet
håndterer den nye universitetslov

Sundhedsvidenskab sammen i
et unikt samarbejde som bl.a.
rektor Linda Nielsen forventer
sig meget af.

»I rektoratet har vi gjort me-
get ud af at sige at det er vig-
tigt at vi udnytter det potentia-
le som vi specielt har. Fordi
Københavns Universitet har så
mange emneområder, har vi
virkelig mulighed for at gå på
tværs, og det er det her et godt
eksempel på.«

Samarbejdet er flot og
spændende i sig selv, men det
der virkelig batter er de store
forventninger til den nye
teknologi som spåes en vigtig
rolle i Danmarks fremtid. Her
kan forskernes ønsker for en
gangs skyld forenes med poli-
tikernes visioner om arbejds-
pladser og vækst – eller som
Linda Nielsen skriver i centrets
brochure: 

»Nano-Science Centret er et
godt eksempel på hvordan
universitetets ambitioner og
forventninger om at drive
grundforskning på højt inter-
nationalt niveau kan omsættes
i praksis.«

»Inden for nanoteknologien
er der ofte meget kort mellem
opdagelse og anvendelse,« for-
klarer Bjørnholm.

»Der er eksempler på at

næsten ligeså snart man har
afdækket jomfrueligt land, så
viser der sig anvendelser.«

Og der er allerede flere dan-
ske firmaer med på vognen,
som fx Atomistix, der sælger et
virtuelt nano-laboratorium, og
T-Cellic, som udvikler fremti-
dens cancermedicin i nano-æs-
ker.

Et enzym ad gangen
Med den ny bio-nano del kan
det blive lidt uklart hvor græn-
sen går mellem molekylærbio-
logi og  nanoteknologi, og i
virkeligheden er den eneste
grænse som skiller felterne, en
længdeskala. Nanoteknologer
beskæftiger sig kun med ob-
jekter under hundrede milli-
ardtedel meter. Om det så er
en molekylær transistor eller
et enzym, er det nye evnen til
at håndtere et enkelt atom el-
ler molekyle ad gangen. Hvor
biokemikere fx førhen altid
har studeret gennemsnitsreak-
tioner af millioner eller milli-
arder enzymer, kan man nu ta-
ge fat i et enkelt molekyle og
analysere det.

»Det er fx det vi vil gøre med
den ny bio-nanogruppe som
flytter ind med professor Thue
Schwartz som leder,« siger
Bjørnholm.
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GULD – Atomic Force Microscopy (AFM) billede af atomare trappe-

trin på en ultra plan guld overflade. Hvert trin er under 1 nanometer

højt og kan bla. bruges til at måle højdeforskelle i nanoverden. 

Regeringen satser
»Der står vi altså. Vi må gøre noget for at blive blandt de bedste. Regeringen har peget på, at vi skal satse

på at forvandle Danmark til et højteknologisk samfund. Retningen er at satse på de områder, hvor dansk

forskning og erhvervsliv har nogle spydspidskompetencer. I første omgang er det en satsning på tre brede

områder, som går på tværs af brancher og fag, nemlig forskning i bioteknologi, nanoteknologi og infor-

mations- og kommunikationsteknologi.«

Helge Sander, Videnskabsminister (V) og Ole Krog, direktør i Dansk Industri 

i Berlingske Tidende, 14. september 2004.
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»En af de idéer vi har er at
tage en naturlig cellemembran
med de naturlige membran-
proteiner og så stikke nanoe-
lektroder ind i de biologiske
sensorer og aflæse det bioke-
miske maskineri.«

Et lignende projekt er et
samarbejde med Novozymes
hvor Nano-Science centret må-
ler hvordan et enkelt enzym
arbejder – om det konstant
omsætter sit substrat eller om
det ‘sover’ det meste af tiden
og så vågner op og knokler for
fuld tryk. Det er den slags
grundlæggende viden om li-
vets arbejdsheste der med det
samme vil kunne anvendes
fordi det giver firmaet et nyt
grundlag for at forbedre deres
vaskepulverenzymer.

Et enzym ad gangen
På kun tredje år af sin eksis-
tens er der altså vildt gang i
forskningen, uddannelsen og
erhvervssamarbejdet. Spørgs-
målet er så blot om det er nok
til at Københavns Universitet i
lille Danmark kan gøre sig
gældende på den internationa-
le scene hvor andre bygger na-
nocentre på størrelse med hele
H.C. Ørsted Insituttet. 

»Der er ikke altid noget ved
store størrelser. Jeg tror på at

det her er en god størrelse for-
di det simpelthen er noget
med mennesker og hvordan
man får mennesker til at arbej-
de sammen,« siger Bjørnholm.

»Drømmen er at lave ikke
det største nanoscience-center
i verden, men et af de mest in-
time hvor vi er knyttet helt tæt
sammen. Vi vil konkurrere på
kvalitet og ikke på volumen.«

Der hvor Nano-Science Cen-
teret allerede har vist sin styr-
ke, er inden for nano-elektro-
der hvor man både har en fy-
sikgruppe der er verdensmes-
tre i kulstof nanorør og en ke-
migruppe der er de bedste til
at lave molekylære elektronis-
ke elementer.

»I og med vi nu får Thue
Schwartz ind og de planer der
er med Medicon Vallet og hele
Øresunds Regionen, er vi for-
håbentlig blandt de bedste i
bionano om fem år,« siger
Bjørnholm.

»Man kan sige at receptio-
nen med deltagelse af både
statsminsiter og videnskabsmi-
nister er en slags ‘ringen er
sluttet’ fest fordi vi nu kan lave
bio-nano sensorer helt fra bun-
den.«

Af Rasmus Kragh Jakobsen

Efter tre semestre på Far-
maceutisk Universitet vid-
ste Katrine Holk Rasmus-

sen stadig ikke hvad hun skul-
le bruge alt det hun havde lært
til. Så hørte hun om den nye
uddannelse nanoteknologi lige
på den anden side af vejen og
startede i 2002 på det første
hold af nanostuderende.

»Det var spændende, meget
sjovere og mere selvstændigt.
For eksempel kom vi ud på RI-
SØ og så hvordan nanotekno-
loger arbejdede med solceller
mens vi stod i laboratoriet og
lavede vores egne med brom-
bær,« siger Katrine Holk Ras-
mussen.

Med hvad?
»Brombær. Som farvestof til

at absorbere lyset. Så kunne vi
selv forske lidt i hvordan man
kunne forbedre sine solceller,
og til sidst holdt vi en konkur-
rence hvor vi skulle se hvis sol-
celler kunne løfte en vægt høj-
est.«

Det er kendetegnende for
den nye uddannelse at den er
erhvervsrettet og gør meget ud
af at vise de studerende hvad
de skal blive. At uddannelse
ender på ‘-teknologi’ lugter og-
så mere af et teknisk universi-
tet som DTU end af Køben-
havns Universitet. Det er imid-
lertid et velovervejet valg som
skal signalere hvad man bli-
ver: En nanoteknolog der ar-
bejder i industrien og ikke
gymnasielærer.

Det passer Katrine Holk
Rasmussen fint. Hun kan lige-
som andre studiekammerater
godt se sig selv i industrien,
selv om det nok ikke bliver sol-
celleindustrien.

»For mig er det vildt spæn-
dende med menneskets krop
og biologidelen – altså at finde
ud af hvordan kroppen funge-
rer og måske bruge nanomedi-
cin til at gå ind og angribe de
syge celler. Det er nok en drøm
om at kunne helbrede syg-

domme som aids og kræft,« si-
ger hun.

Det uopdagede 
grænseland
Michael Wrang Mortensen er
allerede igang med fremtidens
kræftkur. Han går rundt i kit-
tel og grønne handsker og er
travlt optaget af sine eksperi-
menterer i et mørkelagt labo-
ratorium i stueetagen på Na-
no-Science Centret. Han er
ph.d.-studerende og delt
mellem universitetet og det
danske firma T-Cellic som ar-
bejder i grænselandet mellem
faststoffysikken og biologien
på at udvikle nano-medicin
mod cancer. 

»Jeg er egentlig uddannet
civilingeniør, men efter jeg
stiftede bekendtskab med
grænsefladen til det biologis-
ke, har jeg været grebet,« siger
han.

»Naturen har med cellen la-
vet et imponerende selvorga-
niserende maskineri, beståen-
de af individuelle nanosyste-
mer som jeg håber at kunne
drage nytte af til medicinsk
brug.«

Andre som Kasper Moth-
Poulsen der er ph.d.-studeren-
de i nano-elektronik, er fasci-
neret af grænselandet til det
ukendte.

»Det er som at være opda-
gelsesrejsende. Vi afdækker
hele tiden noget nyt, opdager
land hvor ingen har været før
og klatrer op på bjerge vi ikke
ved hvor høje er,« siger han.

»Det her felt hvor vi måler
på strømmen gennem et en-
kelt molekyle, er så nyt at teo-
rierne ikke er på plads, og man
må hele tiden prøve at bruge
sin fantasi for at forstå de data
man får.«

Entusiasmen skinner tyde-
ligt igennem på den nye ud-
dannelse som synes at åbne en
bred vifte af muligheder for de
nye nanoteknologer.

Fra brombær til
nanocomputere
De nanoteknologstuderende er begejstrede
for den verden der åbner sig og de mange
muligheder uddannelsen giver

EVENTYRER – Ph.d.-studerende Kasper Moth-Poulsen sammen-

ligner nano-forskningen med at være opdagelsesrejsende i en uud-

forsket verden, hvor regler og teorier ikke er på plads.

Fakta om Nanocentret:

• Nano-Science Center ved Københavns Uni-

versitet blev indviet 5. september 2001 af

daværende forskningsminister Birthe

Weiss. Centeret samler forskere fra kemi,

fysik og biologi under et tag på H.C. Ør-

sted Instituttet i København. Der er i dag

ansat 14 fuldtids- og fem deltids seniorfor-

skere samt fem tekniske og administrative

medarbejdere, alle under Københavns Uni-

versitet. 

Centerleder: Professor Thomas Bjørnholm 

• Thomas Bjørnholms nøgletal for centret

hedder 30 fastansatte superforskere med

tilhørende post-docs, 150 bachelor stude-

rende, 100 master studerende og 50 ph.d.-

studerende. Med bio-udvidelsen er der

fem nye stillinger og målet er næsten nået.

• Uddannelse: Centeret huser landets største

selvstændige bachelor- og kandidatuddan-

nelse i nanoteknologi. Det leder en for-

skerskole for nanoteknologi med 40 ph.d.-

studerende. Nanoteknologi uddannelsen

har været populær fra starten. Førsteårs-

studerende med uddannelsen som første

prioritet var 51 i 2002, 63 i 2003 og 60 i

2004.

Regeringen gambler
»Regeringen (ønsker) en dansk satsning på nanoteknologi. Men en rapport fra EU-kommissionen og det

britiske Royal Society pegede for nylig på risikoen for, at de meget små partikler, som allerede bruges i

f.eks. solbeskyttelsescreme, ved indånding havner helt nede i bunden af lungerne. I Storbritannien blev

det foreslået at forbyde denne brug af nano-partikler straks. Hvis Danmark havde et forskningsmiljø, hvor

den slags sundhedsfaglige emner blev undersøgt samtidig med udviklingen af de nye teknologier, kunne

man satse på en dansk nanoteknologi, som ikke er sundhedsfarlig - og dokumentere det.«

Professor Philippe Grandjean, Syddansk Universitet i Information, 4. september 2004.

Se også artikel næste side.
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Gebyrfrii kassekreditt påå 15.0000 kr.
DJØF bygger bro mellem din studietid og din fremtidige
karriere. Vi er en aktiv del af studiemiljøet, både socialt 
og fagligt. I DJØF får du også en masse kontante fordele.
Så har du bedre råd til alt det sjove.

Studiemiljø?

– din karriere er lige begyndt
Meld dig ind i DJØF nu på telefon 33 95 97 00 eller www.djoef.dk/studerende
Eller send en SMS (normaltakst) til 30 88 00 80 med koden: DJØF INFO og få mere information.

Af Rasmus Kragh Jakobsen

Forestil dig tusindevis af
immunsystemets egne cel-
ler der ladet med tidsind-

stillede nanoskopiske partikler
svømmer rundt i blodårerne
hos en kræftpatient hvor de
med laserskarp præcision
finder og dræber de syge cel-
ler. 

Synes du det scenarie lyder
som en lidt for fantastisk vi-
sion af fremtidens bionanome-
dicin, vil du nok blive overras-
ket over at høre at et dansk fir-
ma er tæt på at skabe noget i
den stil.

»Vi håber på at have et pro-
dukt på markedet i 2008 hvis
alt går som vi planlægger,« si-
ger Elsebeth Budolfsen der er
administrerende direktør i T-
Cellic. 

Firmaet arbejder på at om-
danne kræftpatienters egne
immunceller til dræbermaski-
ner udstyret med cellegift pak-
ket ind i usynlige små nano-
æsker. T-Cellic ved allerede en
masse om hvordan immuncel-
ler kaldet T-celler kan identifi-
cere og binde sig til de syge
cancerceller. Det man mangler
er at give T-cellerne et våben
til at slå cancercellerne ihjel.

Her kommer Nano-Science
Centret ind i billedet. Der er
nemlig ikke ret mange i verden
som har den specielle viden
der kræves for at lave æsker i
nano-størrelse med små hånd-
tag sat på overfladen der lader
æsken passere ind i de syge
celler. 

Omvendt vil nanoforskerne
gerne ind i det biologiske felt.
Derfor har T-Cellic og Nano-
Science Centeret i halvandet
år haft et samarbejde til gensi-
dig glæde.

»Der er ingen tvivl om at når

nye discipliner møder hinan-
den, får man de helt spænden-
de muligheder for fremtiden,«
siger Budolfsen.

Erhvervsliv et plus-ord
Erhverslivet og universitetet
har ikke altid gået lige godt i
spænd. I de gode gamle dage
da lederen af Nano-Science
Centret, professor Thomas
Bjørnholm, var studerende,
var erhvervslivet et fy-ord.

»Det var meget ugleset at
have noget med erhvervslivet
at gøre. Der var nærmest døds-
straf for at nævne det,« husker
Bjørnholm.

Men sådan er det ikke læn-
gere, og på Nanoscience Cent-
ret er man endda villig til at
lukke firmaerne helt ind under
huden.

»Ja, vi vil gerne opfostre et
firma så længe det ikke er for
stort,« siger Bjørnholm.

»Vi har nogle retningslinjer
for hvordan vi gerne vil omgå-
es industrien, og det er blandt
andet at virksomheder kan
være her i op til to år og så
længe de er under fem-ti an-
satte.«

Det første bofællesskab med
Danmarks første rene nano-
teknologivirksomhed, Atomi-
stix, blev meget kortvarigt. De
blev så store at de flyttede ud
efter tre måneder.

»På Nano-Science Centret
var vi ni til sidst og skiftedes til
at arbejde hjemme. Nu har vi
lejet 450 kvadratmeter på Roc-
kefeller, men med vores nuvæ-
rende vækst vokser vi også
snart ud af dem,« siger en af
Atomistix’ grundlæggere, Kurt
Stokbro.

I modsætning til T-Cellic har
Atomistix allerede et produkt:
De sælger software der kan
emulere de kvantemekaniske

tilstande omkring nano-elek-
tronik. Et værktøj der lader na-
noforskere spare en masse tid
ved at lave virtuelle eksperi-
menter inden de går i labora-
toriet.

Produktet har ramt marke-
det lige på det rigtige tids-
punkt og er allerede solgt til
cirka 40 kunder i verden, in-
klusive store elektronik-kon-
cerner som HP og Matsushita
samt de største universiteter i
verden som Stanford og MIT. 

»Det er vigtigt for os med til-
knytningen til forskningsmiljø-
et fordi vi så kan få det nyeste
ind i vores produkt,« siger
Stokbro der ikke er bleg for at
indrømme at det er Niels Bohr
Institutet der fremhæves selv
om han er tilknyttet Nano-Sci-
ence Centret.

»Vores software er jo baseret
på kvantemekanikken, så det
at have tilknytning til Niels
Bohr Institutet hvor kvanteme-
kanikken blev født, har en stor
værdi – specielt i Asien. Niels
Bohr er et vigtigt brand.«

Rasmus Kragh Jakobsen er
journalist, cand.scient.

Niels Bohr 
som brand
I nanoteknologien er vejen fra opdagelse til anvendelse ekstremt 
kort, og da Nano-Science Centret er åbent for industrien, har flere 
firmaer allerede sagt ja tak til samarbejde

NanoFakta

• Nano betyder dværg på græsk og bruges som præfiks i metersystemet. En nanometer er en milli-

arddel af en meter – det svarer til at et menneskehår som er cirka 0,1 millimeter i diameter, bliver

100.000 gange tyndere. Skrevet med nanometerbogstaver vil et 20-binds leksikon fylde mindre

end spidsen af en knappenål! 

• Nanoteknologernes yndlingscitat: »Der er masser af plads på bunden« var titlen på den tale fysi-

keren Richard P. Feynman holdt den 29. december 1959 ved det årlige møde for American Physi-

cal Society på CalTech. Hovedkonklusionen var langt forud for sin tid: 

»Fysikkens principper taler ikke, så vidt jeg kan se, imod muligheden for at flytte ting atom for

atom. Det er ikke et forsøg på at overskride nogen love. Det er noget der i princippet kan gøres;

men som i praksis ikke er blevet gjort fordi vi er for store.« Feynman, der ofte beskrives som den

største fysiker efter Einstein, gav her i princippet forskning i nanoteknologi grønt lys.

• Tidslinje efter Feynman:

1974: Definitionen af nanoteknologi – »at bygge, deformere eller skille materialer ad, et atom eller

molekyle af gangen« – blev først formuleret i 1974 af Norio Taniguchi ved Tokyo Universitet 

1981: Det store gennembrud kom i 1981 med opfindelsen af Scanning Tunnelling Microscope og

fem år senere af Atomic Force Microscope der gjorde det muligt ikke blot at tage billeder af

enkelte atomer, men at flytte et enkelt atom. Opfindelsen blev gjort af forskere ved IBM og

kort efter havde John Foster skrevet »IBM« med 35 xenon atomer på en nickel overflade.

1991: K. Eric Drexler fik verdens første ph.d.-grad i nanoteknologi fra MIT 1991.

Alle er vi cyborgs
»Nogle hævder at vi allerede er cyborgs, fordi vi i vores hverdag med computere, biler, telefoner, aircondi-

tion, pacemakere o.s.v. er uløseligt integreret med maskinerne. Posthuman. Fremtidsvæsener, der oprinde-

ligt var mennesker, men ved hjælp af bio- og nanoteknologi siden udviklede sig til fysisk, intellektuelt og

psykologisk overlegne væsener, der er selvprogrammerende, selvoprettende og potentielt udødelige.«

Jyllands-Posten, 22. august 2003.
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BESTYRELSER

Af Lise K. Lauridsen

Når universitetets øverste
folkevalgte organ Kon-
sistorium holder sit sid-

ste møde d. 15. december, er
en æra forbi. Fra 1. januar ind-
træder en bestyrelse med et
flertal af seks eksterne med-
lemmer og fem internt valgte,
nemlig tre ansatte og to stude-
rende. 

Med bestyrelser fra er-
hvervslivet som forbillede er
spørgsmålet om betaling kom-
met ind i billedet. Flere af de
allerede tiltrådte universitets-
bestyrelser har derfor besluttet
at der ikke skal være forskel på
medlemmernes vederlag.  

Universitetsloven fastslår at
bestyrelsesmedlemmer skal
have betaling efter finansmi-
nisteriets regler om særskilt
vederlag. Her er hovedreglen
for statsansatte at de kun i
sjældne undtagelsestilfælde
kan få det såkaldte ‘særskilte
vederlag’ som er betaling for
varetagelse af hverv i udvalg
o.l. Argumentet er at hvervet
udføres som en del af ens ar-
bejde.

Rektor Jens Oddershede
kender godt reglen, men for-
klarer at de på Syddansk Uni-
versitet alligevel har valgt at
stille et beløb på maks. 50.000
kroner til rådighed for hvert
bestyrelsesmedlem om året.

»Det har ligget i kortene fra
dag et at de eksterne medlem-
mer skulle have honorar, men
det duer ikke at nogle med-
lemmer får løn og andre ikke
gør det. Vi har en helt klar op-
fattelse af at alle i bestyrelsen
skal gøre et stort stykke arbej-
de uanset om de kommer
indefra eller udefra,« siger
Jens Oddershede der mener
bestyrelsesmedlemmerne på-
tager sig et langt større ansvar
end konsistorium.

Også på Handelshøjskolen i
Århus og på Aarhus Universi-
tet får alle bestyrelsesmedlem-
mer således henholdsvis
45.000 og 63.000 kroner om
året for at sidde i bestyrelsen.
Formændene får godt det dob-
belte. 

På Københavns Universitet
er det endnu uvist hvad besty-
relsesmedlemmerne skal have
i vederlag, men beløbet bliver

med stor sikkerhed større end
på de øvrige universiteter fordi
KU er et større universitet.

Studentermedhjælp
Betaling for bestyrelsesarbej-
det kommer også de studeren-
de til gode. 

I Århus-udgaven bliver belø-
bet udbetalt via studenteror-
ganisationerne som sætter
pengene ind på bestyrelsesre-
præsentanternes personlige
konti. 

På SDU og Aalborg Universi-
tet aflønnes de studerende via
ansættelse som studentermed-
hjælpere.

Forenede Studenterråd på
KU har svært ved at se model-
len fra Aarhus, Aalborg eller
Syddansk blive kopieret på Kø-
benhavns Universitet.

»63.000 kroner ekstra i løn
om året for noget du alligevel
ville have gjort, er måske ikke
den bedste medicin for ægte
politisk motivation. Jeg synes
det er på grænsen til det su-
spekte når nogle universiteter
ansætter studerende som er
bestyrelsesmedlemmer i ledel-
sessekretariatet,« mener Kar-
ina Heuer Bach der er medlem
af Konsistorium for Forenede
Studenterråd. Hun er ikke
imod at de studerende får
penge for at sidde i besty-
relsen.

»Men det er et problem hvis
de studerende gør det for
pengenes skyld. Det øjeblik du
får penge for dit arbejde, bli-
ver det også svært at bede om
hjælp som vi i høj grad gør
nu,« siger Karina Heuer Bach. 

Helt uden penge har studen-
terpolitik dog aldrig været.
Studerende der er valgt ind i
fx studienævn og fakultetsråd,
får i dag et såkaldt baggrunds-
tillæg fra universitetet som går
direkte til den studenterorga-
nisation de repræsenterer. 

Ingen mærkesag
På Københavns Universitet bli-
ver det formentlig bestyrelsen
selv der skal vedtage hvad
medlemmerne skal have i ve-
derlag, dog med Videnskabs-
ministeriets velsignelse. 

Ifølge Videnskabsministeriet
er normen at de studerende
har mulighed for at modtage
ekstra SU for politisk arbejde

mens de ansatte ud fra over-
enskomst kan få tillæg eller af-
spadsering. 

De ansattes tillidsrepræsen-
tanter der har meldt sig som
kandidater til bestyrelsesval-
get i november, synes godt om
ideen med lige løn for lige ar-
bejde. AC-fællestillidsrepræ-
sentant Leif Søndergaard me-
ner dog det er unødvendigt
med et vederlag til de ansatte
og studerende: »Det er jo en
del af vores arbejde, så det er
ikke noget vi vil kæmpe for.«

HK-tillidsrepræsentant 
Ingrid Kryhlmand har svært
ved at forestille sig at blive le-
vebrødspolitiker, men synes
samtidig det ville være mærke-
ligt at nogle medlemmer af be-
styrelsen får penge mens an-
dre ikke gør.

Ifølge en rapport fra Viden-
skabsministeriet med anbefa-
linger til god universitetsle-
delse, så må der lønmæssigt
ikke skelnes mellem interne og
eksterne bestyrelsesmedlem-
mer »idet det kan give anled-
ning til en uønskelig ‘rangord-
ning’.« 

likl@adm.ku.dk

LUNDBECKFONDEN

Lundbeckfonden indstiftede i 2002 en talentpris til forskere under 30 år, som har præsteret
særligt lovende forskning inden for sundheds- og naturvidenskaberne. Prisen er en personlig
hæderspris på 50.000 kr. og uddeles hvert år i december til op til 3 unge forskere.

Prisen uddeles på basis af begrundede indstillinger fra ledende forskere ved de danske univer-
siteters institutter eller højere læreanstalter. Indstillingen sendes i 6 eksemplarer til Lundbeck-
fonden, Vestagervej 17, 2900 Hellerup. Indstillingen må højst fylde 1 A4 side og skal ledsages
af C.V. og publikationsliste vedrørende den person, der indstilles. Den indstillede må ikke være
fyldt 30 år den 1. oktober i det år, der søges, og indstillingerne skal være Lundbeckfonden i
hænde senest den 15. oktober 2004. Indstillingen vil blive gemt i indtil 2 år med henblik på
at deltage i proceduren under forudsætning af, at den indstillede fortsat opfylder alderskriteriet.

Forslag, der kun fremsendes pr. fax eller e-mail vil ikke blive accepteret. Eventuelle spørgsmål
kan rettes til fondens forskningschef, dr.med. Henrik Hertz.

LUNDBECKFONDEN,  Vestagervej  17 ,  2900  Hel lerup.  T l f .  39128000 .  www.lundbeckfonden.dk

INDKALDELSE AF FORSLAG TIL  KANDIDATER TIL

L u n d b e c k f o n d e n  e r  e n  e r h v e r v s d r i v e n d e  f o n d  m e d  v æ s e n t l i g e  a k t i e p o s t e r  i  H .  L u n d b e c k  A / S
o g  C h r .  H a n s e n  H o l d i n g  A / S .  F o n d e n  u d d e l e r  å r l i g t  c a .  8 5  m i o .  k r .  t i l  v i d e n s k a b e l i g e  f o r m å l
i n d e n f o r  s u n d h e d s -  o g  n a t u r v i d e n s k a b e r n e .  

Lundbeckfondens Talentpris 2004

Kandidater til bestyrelsen
Studerende Katrine Møller, Sociologi og Anne Marie Kjær Poulsen,

Historie stiller op til bestyrelsesvalget for Forenede Studenterråd.

Henrik Friis, Musik og Kristian Lauta, Jura stiller op som suppleanter.

Blandt TAP’erne er HK fællestillidsrepræsentant Ingrid Kryhlmand of-

ficielt stillet op. Fristen for at stille op til valget er 1. oktober

Læs mere på www.ku.dk/led/valg

Mere levebrød i 
universitetspolitik 
Før fik universitetspolitikere ikke en krone, men i 
de nye universitetsbestyrelser ryger der penge ind 
på kontoen for det politiske engagement
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dere i dag åbner nye muligheder, er ring-
mærkningen stadig den metode der suverænt
har løst flest af trækfuglenes mysterier. Alene i
Europa er der nu ringmærket over 120 millio-
ner fugle.

Enestående langtidsstudium
Danmark fungerer hvert år som en flaskehals
for millioner af trækfugle der forår og efterår er
på træk mellem deres ynglepladser og vinter-
kvarterer. For at holde et vågent øje med fugle-
bestandenes ve og vel, indledte man for knap
30 år siden en videnskabeligt tilrettelagt fangst
af trækfugle på Christiansø i
Østersøen. Her blev der forår
og efterår i årene fra 1976-97
fanget og ringmærket over en
halv million fugle fordelt på 
ikke mindre end 184 forskellige
arter. Samtidig ønskede man at
forske i fuglenes trækruter og
overvintringsområder.

Datamaterialet er særlig værdifuldt på grund
af den standardiserede indsats der blev an-
vendt. Lange tidsserier af data begynder i disse
år for alvor at vise deres betydning for tolknin-
gen af en lang række klimatologiske og økologi-
ske problemstillinger. 

I mit specialeprojekt som jeg afsluttede fra
Zoologisk Museum i år, har jeg analyseret over
hundrede tusinde ringmærkede trækfugle fan-
get på Christiansø. Jeg har kigget på ankomst-

og afrejsetidspunkt for både første, midterste
og sidste del af bestanden af hver enkelt art og
derved opnået en stor indsigt i hver arts træ-
krytme.

Trækfugle ændrer trækrytme
Resultaterne af analyserne er klare: alle 25 in-
kluderede arter ankommer tidligere til yngle-

pladserne nu
end for 22 år
siden. Det
gælder såvel
de arter der er
kortdistance-
trækkere der i
gennemsnit
ankommer

fem dage tidligere, som langdistance-trækkerne
der ankommer to dage tidligere. 

Det ser samtidig ud til at forskellen mellem
disse to grupper ikke er tilfældig. Hvis man
sammenholder hver arts trækdistance med æn-
dringen i dens ankomsttidspunkt, viser der sig
et klart billede: jo længere en fugleart trækker,
desto mindre har arten ændret sin ankomsttid.
De første nattergale ankommer to dage tidlige-
re fra Østafrika mens de tidligste sangdrosler

der overvintrer i landene omkring det vestlige
Middelhav, nu indfinder sig ikke mindre end 
13 dage tidligere end de gjorde for 22 år siden.

I løbet af bare 22 år er ændringerne i an-
komst altså helt tydelige, og dette gælder ikke
blot første og sidste fugl. Hele bestanden af
hver fugleart der trækker forbi Christiansø, har
ændret trækrytme. Men ændringerne er ikke
helt ens for den først og sidst ankommende del
af bestanden. Det kan måske ved første øjekast
virke underligt og så alligevel ikke. Man kan
sagtens forestille sig at de enkelte dele af be-
standen af en given art påvirkes forskelligt og
følger forskellige strategier under trækket, lige-
som de gør i deres livscyklus generelt.

Man kan altså ikke regne med at påviste æn-
dringer i trækrytmen der er fastslået på grund-
lag af fx ankomsten af første individ, også gæl-
der resten af bestanden. Dette er vigtigt i for-
bindelse med fuglebeskyttelse og er endnu et
bevis på at grundige langtidsstudier – der må-
ske er dyre i dag – meget vel kan vise sig uvur-
derlige i fremtiden.

Når ynglesæsonen er overstået, skal trækfug-
lene af sted mod mildere himmelstrøg. Her vi-
ser resultaterne at fuglene der skal hele den
lange vej til tropisk Afrika, udviser uændret af-

VIDENSKABET
ZOOLOGI

»Aristoteles var den første der beskrev
hvorledes fuglene forsvinder om 
vinteren. Han mente at de klarede
vinteren ved at sove vintersøvn.«

Af Anders P. Tøttrup

Hundrede tusindvis af trækfugle passerer
hvert år Danmark på rejse til og fra deres
yngleområder i Skandinavien. På Christi-

ansø i Østersøen har man gennem mere end to
årtier fulgt dette fænomen på nærmeste hold.
Øen ligger som en oase midt i Østersøens – for
småfuglene – dødsensfarlige bølger, og man har
derfor kunne fange og ringmærke over en halv
million småfugle. En analyse af det indsamlede
datamateriale viser naturovervågningens vig-
tighed – vore trækfugle har ændret trækrytme i
løbet af kun 22 år!

Det er svært at forestille sig hvordan det over-
hovedet kan lade sig gøre. Nattergalen med si-
ne blot 25 gram foretager en rejse på hen ved
9.000 kilometer – vel at mærke som en hel na-
turlig del af sin livscyklus og tilmed to gange
om året. 

Og dette gælder ikke kun nattergalen, men
en lang række af vore helt almindelige danske
ynglefugle. Yngleperioden for nattergalen – alt-
så den tid fuglene befinder sig i Danmark – er
fra slutningen af maj til begyndelsen af august.
Altså blot tre måneder! Under dette korte besøg
i Danmark skal fuglene nå at besætte et territo-
rium, finde en mage og producere unger. Ung-
erne skal nå at vokse sig store inden den lange
rejse over både Middelhavet og Sahara venter. 

Sangfugle trækker om natten og enkeltvis. 
I nattergalens tilfælde går ruten fra Danmark
mod sydøst til det østligste Middelhav og heref-
ter stik syd så langt som til Sydafrika. Rejsen til
Østafrika tager godt to måneder hvilket giver
fuglene mindre end fem måneder i vinterområ-
det før rejsen går mod nord igen.

Rejsens længde er dog ikke noget særligt i
fuglenes verden. Den islandske ryle foretager
sit årlige træk i ganske få etaper og flyver over
7.500 kilometer nonstop. Havternen der er
indehaver af rekorden i træklængde, flyver fra
de højarktiske yngleområder (fx. i Nordgrøn-
land) til havet omkring Antarktis – en årlig di-
stance på 50.000 kilometer. Og eftersom hav-
terner gerne bliver over 20 år gamle, tilbage-
lægger disse fugle mere end en million kilome-
ter i deres levetid.

At foretage en rejse mellem yngleplads og
vinterkvarter er ikke usædvanligt i fuglenes ver-
den. Af Europas godt 500 ynglende arter og
verdens næsten 10.000 arter, er halvdelen træk-
fugle. Det betyder at der findes hen ved 50 mil-
liarder trækfugle på verdensplan.

Fugle på Månen
Filosoffen Aristoteles var den første der beskrev
hvorledes fuglene forsvinder om vinteren. Han
mente at de klarede vinteren ved at sove vinter-
søvn. Det blev en myte som overlevede langt op
i 1700-tallet hvor Carl von Linné beskrev hvor-
dan svalerne tilbragte vinteren i mudderet på
bunden af søer.

Andre teorier gik på at fuglene forvandlede
sig, og det er endda blevet foreslået at fuglene
fløj til Månen i vinterperioden. Siden hen er
disse historier blevet afløst af mere velunder-
byggede forklaringer på fænomenet.

Det var en dansk skolelærer ved navn Hans
Chr. C. Mortensen der affyrede startskuddet til
opklaringen af fugletrækkets gåder. I 1899 satte
han hjemmelavede ringe med numre om bene-
ne på nogle stære, og han blev derved den før-
ste i verden som ringmærkede en fugl. 

Selv om moderne teknikker som satellitsen-

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 maks. 12.000 enheder med 

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

VERDENSREKORD PÅ VINGER – Havternen er den trækfugl der flyver længst

– den starter fra sin yngleplads i de højarktiske områder, fx Grønland, til havet omkring

Antarktis som er en årlig distance på 50.000 kilometer. 
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rejse tidspunkt mens trækfuglene med kurs
mod Sydeuropa siger farvel tidligere end de
gjorde førhen. 

Det virker måske mærkeligt at kortdistance-
trækkerne ikke bliver i længere tid og udnytter
det mildere klima. En forklaring kan være at
når de først har fået to kuld unger på vingerne,
så tjener det sandsynligvis ikke noget formål at
blive længere. En forklaring på at lang-distance

trækkerne har forsinket deres afrejse kan være
at disse fugle der tidligere overvejende kun
havde tid til at opfostre et kuld unger, nu på
grund af den tidligere ankomst får mulighed for
at formere sig to gange.

Følger fuglene det ændrede klima?
Årsagerne til ændringerne i trækrytmen er 
svære at fastlægge, men meget tyder på at de
højere forårstemperaturer, især her i Nordeur-

opa, spiller en rolle. Der kan blot være tale om
små, naturlige svingninger, men måske ser vi
her de første tegn på længerevarende, ensrette-
de forandringer. 

Om det berører fuglene og deres mulighed
for at opretholde sunde bestande, er selvsagt
svært at svare på. Umiddelbart ser det ud til at
trækfuglene kan ændre trækrytme – i al fald
over en relativt kort tidsperiode. Men spørgs-
målet er om de også kan følge med hvis klima-
ændringerne – som de fleste scenarier forudser
– accelererer? 

Klimaændringerne vil ikke kun påvirke fugle-
nes trækrytme. Ændrede temperaturforhold vil
forskyde de foretrukne ynglesteder så fuglene
må trække endnu længere nordpå. Det kan især
blive problematisk for langdistance-trækkerne
der efter deres lange rejse fra Afrika, ikke mag-
ter den forlængede distance. Samtidig vil den
optimale yngleperiode forskydes idet de insek-
ter som fuglene lever af også vil tilpasse – og
dermed forskyde – deres livsrytme i forhold til
det ændrede klima. 

Det er svært at spå om konsekvenserne af det
ændrede klima for trækfuglene, men under alle
omstændigheder må fuglenes trækrytme nød-
vendigvis følge med de klimatiske variationer,
og fordelen ved trækfuglenes omfattende rejser
bliver måske mindre. 

Langtidsstudier lukkes ned
I mit specialeprojekt har et langtidsstudium vist

sig som et yderst nyttigt og uvurderligt redskab
for forskningen. Eftersom det standardiserede
arbejde på Christiansø som nævnt blev lukket af
sparehensyn i 1997, er mulighederne for at føl-
ge med i den videre udvikling foreløbig udtømt. 

I disse år hvor penge til naturbeskyttelse og
overvågning bestemt ikke ligger løst i lommer-
ne nogen steder, er det måske forståeligt, men
ikke desto mindre uheldigt at netop langtidsstu-
dier med krav om tålmodighed med hensyn til
resultater og økonomi, ikke er i høj kurs hos be-
slutningstagerne.

Jeg var i mit specialeforløb heldig at deltage i
en felttur til Wytham Woods hvor Oxford-for-
skere i mere end 100 år har studeret dyre- og
plantelivet. En kontinuitet der er enestående og
misundelsesværdig – især set i lyset af at Dan-
mark ikke har prioriteret at opretholde selv den
mindste registrering af trækfuglene til trods for
at vi globalt set er enestående i fugletræksam-
menhæng. Resultaterne af det unikke datama-
teriale indsamlet på Christiansø Feltstation vi-
ser med al tydelighed at langsigtet monite-
ringsarbejde sagtens kan begrundes.

Selv om den danske overvågning af trækfug-
lene er sat på vågeblus (til dels holdt i live af
enkelte frivilliges engagement), arbejdes der

heldigvis videre andre steder nær Danmarks
grænser, fx i Sverige og Finland. 

Eftersom Østersøen er den sidste store bar-
riere for trækfuglene der yngler på den Skandi-
naviske halvø, ville et oplagt projekt i fremtiden
være at sammenligne resultaterne af ændrin-
gerne i trækrytme på tværs af Østersøen og
undersøge forskelle mellem arter med hensyn
til træklængde og vinterkvarter. 

Klimaændringer påvirker 
planter og dyr
Studier har påvist at ændringerne i trækrytmen
er forårsaget af de stigende forårstemperaturer
i Nordeuropa, men hvornår på fuglenes lange
rejse disse ændringer er foretaget vides der in-
genting om. Det ville derfor være oplagt i et
fremtidigt studie at inkludere oplysninger ind-
samlet på et tidligere tidspunkt under trækket. 

Heldigvis findes der også i Sydeuropa og fx i
Israel ringmærkningsstationer der i årevis har
indsamlet materiale på samme måde som på

»Til forskel fra os har planter og dyr 
ikke muligheden for at forebygge 
tingenes gang, men må tilpasse sig.
Om tilpasningsevnen kan holde trit
med klimaforandringerne vil kun 
tiden og den fremtidige forskning
kunne fastslå.«

Rod i økosystemerne
»Vi vil højst sandsynligt i årene fremover være vidne til en ganske betydelig uorden i Jor-

dens økosystemer. Det unikke lige nu er at forandringerne sker rasende hurtigt. Især de

seneste 20 år er det blevet markant varmere – ifølge FN’s klimapanel (IPCC) blandt andet

på grund af en forøget menneskeskabt drivhuseffekt.«

Carsten Rahbek, professor ved Zoologisk Museum, 

Københavns Universitet, Politiken 9. august 2004.

Trækfuglene 
har fået 
nye rejsetider
Blomstringstid og ynglestart for 
planter og dyr er i rivende udvikling.
Efter kun 22 år har trækfuglene 
ændret deres fartplan. Er det en 
tilpasning til et varmere klima? 

NATTESANGEREN – Med sine blot 25 gram tilbagelægger nattergalen 

9.000 kilometer to gange årligt på sin tur mellem Danmark og Sydafrika. 

Christiansø. Derfor er en direkte sammenlig-
ning mulig, og dette vil givetvis løfte sløret for
om nattergalen er startet tidligere på turen fra
Østafrika eller om den har sat tempoet op
undervejs. 

Selv om trækfuglene ikke længere registreres
i Danmark, findes der allerede store mængder
indsamlet datamateriale der bare venter på at
blive analyseret. Fremtidige studier vil givetvis
afsløre hvilke klimafaktorer der påvirker fugle-
ne, og hvorvidt de er i stand til at tilpasse sig
det ændrede klima. 

Der er ingen tvivl om at klimaet ændrer sig
voldsomt i disse år. I forbindelse hermed er
forskningen i eventuelle følger intensiveret og
alt tyder på at disse forandringer har store kon-
sekvenser for både planter og dyr. 

Den ene undersøgelse efter den anden påvi-
ser store forandringer – fx i blomstringstid for
flere træarter, sværmetid for insekter, samt
æglægning og trækrytme hos trækfugle. Fælles
for resultaterne er at den biologiske verden
ændrer sig som en direkte følge af klimaæn-
dringerne. 

Diskussionen om de mulige årsager til og
konsekvenser af disse forandringer har været
voldsom blandt andet i forbindelse med hvor-

vidt det kan betale sig at reducere den menne-
skelige effekt. Til forskel fra os har planter og
dyr ikke muligheden for at forebygge tingenes
gang, men må tilpasse sig. Om tilpasningsevnen
kan holde trit med klimaforandringerne vil kun
tiden og den fremtidige forskning kunne fast-
slå.

Anders P. Tøttrup er cand.
scient. fra Københavns Univer-
sitet, og kronikken er baseret
på hans speciale fra foråret
2004 udarbejdet på Zoologisk
Museum med ph.d.-studerende
Kasper Thorup og professor
Carsten Rahbek som vejledere.
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Universitetsavisen

Under dette års immatrikulationsfest vajede et
stort banner midt i festsalen med påskriften ‘Less
is More’. Det var de nyoptagne på nanoteknolo-

gi-uddannelsen som havde gjort slagordet til deres. Og
det ligger fint i tråd med overskriften på en af Nano Sci-
ence-centrets brochurer: ‘Du kan blive noget stort ved
at studere noget småt’.

For småt er det. Som det kan læses andre steder i det-
te nummer af Universitetsavisen, beskæftiger nano-

teknologi sig med det som kan måles i milliarddele af
en meter. På den skala skal en stor del af
samfundets fremtidige teknologiske
landvindinger formentlig gøres. 

Og det er ikke kun noget vi tror på her
på Københavns Universitet. Det om-

givende samfund – og mere konkret forskningsrådene –
har udtrykt deres enighed ved at bevilge universitetets
Nano-Science Center 25 millioner kroner sidste år.
Centret holder til på H.C. Ørsted Instituttet og må siges
at være et af universitetets fyrtårne. Ikke så meget på
grund af størrelsen, men fordi det – ved et samarbejde
mellem Det Naturvidenskabelige og Det Sundhedsvi-
denskabelige Fakultet – er lykkedes at samle nogle af
de allerbedste forskere på området i en samlet enhed.
Og fordi der forskes så fokuseret og ambitiøst at Køben-
havns Universitet her kan siges at være godt med i den
internationale elite.

Iden forgangne uge er centret blevet udvidet og gen-
indviet, og det skete med deltagelse af både statsmi-

nisteren og videnskabsministeren. Deres tilstedevæ-
relse vidner jo også om at vi med Nano-Science Centret
har skabt et miljø som tiltrækker sig endog meget stor
opmærksomhed. Nano-Science Centret er blot tre år
gammelt, men forskningsmæssigt har det allerede mar-

keret sig i internationale tidsskrifter. På uddannel-
sessiden er centret også ret enestående: Alle studie-
pladser er optaget, og faget må hvert år afvise ansøge-
re.

På hele Københavns Universitet er der god grund til
at være glad for den succes centret har opnået. For

det første er det vigtigt for universitetet at have
forskningsmiljøer i verdensklasse. Det er med til at si-
kre det omdømme og den respekt som betyder at vi kan
tiltrække og fastholde de gode forskere og studerende.

En international rangordning af uni-
versiteter placerer Københavns Uni-
versitet som nummer 14 i Europa og
nummer 59 i verden. Det er flot, og
den position kan blandt andet tilskri-
ves forskningsmiljøer som det på Na-

no-Science Centret.

En anden grund til at glæde sig er at centret på smuk-
keste vis demonstrerer behovet for grundforskning.

Centret udmærker sig ved både at levere den praktisk
orienterede forskning som samfundet her og nu kan
omsætte i patenter og kontanter og at dyrke den grund-
forskning som dybest set er forudsætningen for ethvert
teknologisk gennembrud.

Iforbindelse med årets finanslovsforhandlinger har
rektoratet understreget vigtigheden af at samfundet

satser på begge spor. Vi har med glæde modtaget nyhe-
den om regeringens højteknologiske satsning. Og vi har
samtidig påpeget at det er vigtigt sideløbende at styrke
grundforskningen som det fundament højteknologien
skal hvile på. Vi er sikre på at budskabet bliver hørt.
Under alle omstændigheder blev det gentaget og smukt
eksemplificeret i Nano-Science Centret i sidste uge. 

Af rektor Linda Nielsen 

og prorektor Jørgen Olsen 

DEBAT

NY LØN

Løn efter
kvalifikatio-
ner, tak

Ny løn har nu været i spil på Københavns
Universitet siden 1998 - først kom aka-
demikerne, derefter HK-laboranterne og

ved sidste overenskomst kom de fleste andre
faggrupper med. 

Ny løn lægger op til andre forhandlingsprin-
cipper end lokallønsforhandlingerne gjorde.
Ny løn lægger vægt på kompetenceudvikling,
langsigtede mål og strategier, den enkelte an-
sattes evner og muligheder for at indfri de krav
som stilles til jobbet osv. Desværre er det HK-
Områdeklubbens opfattelse at der mange ste-
der forhandles som om vi fortsat har lokalløn.
Lønpolitikken for Københavns Universitet for-
udsætter at alle medarbejdere en gang om året
skal have forhandlet deres løn således at løn-
nen matcher arbejdsopgaverne. Det er et kæm-
pearbejde, men det er nødvendigt hvis Ny løn
skal fungere efter hensigten. 

Flere steder hører tillidsrepræsentanterne at
det er ledelsens opfattelse at hvis en medarbej-
der har erhvervet sig nye kvalifikationer, eller
hvis der ansættes en ny medarbejder, skal de
vise hvad de dur til inden de kan få løntillæg.
De skal med andre ord stige i graderne og »gø-
re sig fortjent til« at få mere i løn. Det er efter

Et fyrtårn bliver højere

MISTILL ID

Bestyrelse 
eller 
samarbejds-
udvalg

Af Universitetsavisen nr. 12 fremgår det at
der arbejdes på at opstille tillidsrepræ-
sentanter til de tre poster i universitets-

bestyrelsen der skal vælges af VIP og TAP-grup-
perne. Ideen er mildest talt besynderlig. Disse i
øvrigt udmærkede mennesker er valgt til at ta-
ge sig af vores ansættelsesmæssige forhold -
eventuelt med assistance fra diverse fagfor-
eninger. De er ikke valgt på grundlag af univer-
sitetspolitiske, det vil sige forskningspolitiske
eller undervisningspolitiske synspunkter. De
hører hjemme i samarbejdsudvalgene hvor ar-
bejdsgiver og arbejdstagere sidder over for hin-
anden. I en sådan betragtning er det jo netop
bestyrelsen der er arbejdsgiveren. 

Se dog på hvem de eksterne bestyrelsesmed-
lemmer er, og lad os finde kandidater der kan
matche dem. Valget drejer sig ikke om vores ar-
bejdsforhold på Københavns Universitet; det
drejer sig om Københavns Universitets fremtid
som universitet.

Finn Berg Rasmussen, lektor, Niels Bohr Institut-
tet for Astronomi, Fysik og Geofysik.

Fortsættes næste side

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

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

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

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

Debatindlæg indsendes på e-post til uni-avis@adm.ku.dk. Deadline: se kolofonen på side 14.

»Less is More.«
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Ja tak!

❏ Jeg vil gerne tegne et års abonnement på Universitetsavisen 

og deltage i konkurrencen om at vinde en cykel fra Kronan.

Navn:

Adresse:

Postnummer og by:

E-mail: 

Tlf.nr.:

Sendes til:

Universitetsavisen

Krystalgade 16, 1.tv.

1172 København K

Navn:

Adresse:

Postnummer:

By:

Tlf. privat:

Tlf. mobil:

E-mail:

Kan sendes ufrankeret inden for Norden. 
Modtager betaler porto.

Sendes ufrankeret
Modtageren 
betaler portoen

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.) 

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 udfyl-

der alle punkter. Fax ven-

ligst kuponen på 3312

7284 eller læg den i post-

kassen - portoen er betalt.

Du kan også ringe til kun-

deservice på 3312 7282. Cy-

klen leveres om 3-4 uger

på din hjemmeadresse. Du

betaler via 'Cash On Deli-

very'. Fragten koster 295

kr. pr. cykel.

Der kan kun bestilles én cy-

kel per kupon. Kopier ku-

ponen eller ring til kunde-

service hvis du vil bestille

flere cykler.

Køb en cykel
Spar 1.500 kr. når du bestiller 
din Kronan cykel her

Vind en cykel
Tegn abonnement på Kloge Åge 
og vind en havelåge

Savner du Universitetsavi-

sen derhjemme? Du kan få

avisen med posten i et år

for 150 kr. Blandt vores nye

abonnenter trækker vi lod

om to Universitetsavisen-

cykler fra Kronan.

Kampagnen kører i to må-

neder, og vi afslører kon-

kurrencens to vindere i avis

17 der udkommer den 11.

november 2004. Du delta-

ger ved at sende en mail

med navn og adresse til

uni-avis@adm.ku.dk eller

ved at udfylde og indsende

svarkuponen her.

vores opfattelse helt forkert! Lønnen skal af-
spejle kvalifikationerne.

Nyansatte og ‘gamle’ medarbejdere
Ansættelse som tandklinikassistent, kontor-
funktionær eller laborant sker efter et stil-
lingsopslag hvor der forinden er taget stilling til
hvad stillingen skal indeholde af arbejdsopga-
ver og hvad man vil ‘betale’ for arbejdskraften.
Når ansættelsesudvalget har udvalgt en person
til jobbet, må det antages at ansættelsesudval-
get har vurderet at vedkommende er i stand til
at bestride stillingen fra dag ét, og skal derfor
også have den korrekte løn fra starten. Det er
med andre ord ansættelsesudvalgets opgave og
ansvar at sørge for at matche den rigtige person
med kravene i stillingsopslaget.

Mange kollegaer som har været ansat i
mange år, spørger: »Hvordan får ‘vi gamle’ me-
re i løn når de nyansatte overhaler os fra star-
ten?«. Og vores svar er: »Det gør man ved at sø-
ge den stilling som har været slået op! Eller ved
at påtage sig nye og ændrede opgaver, påtage
sig ansvar, være en god og pålidelig arbejds-
kraft, være servicemindet, ved løbende kompe-
tenceudvikling osv.« 

Her skal man også huske at overdrager man
nye arbejdsopgaver til en allerede ansat, så skal
lønnen forhandles. Lønnen skal forhandles hver
gang der sker væsentlige ændringer i stil-
lingsindholdet, og den årlig lønforhandling skal
være med til at rette op på eventuelle skævhe-
der - men aktuelle ændringer i stillingsindhol-
det skal ikke vente til den årlige lønforhandling.

God personaleplanlægning
Vi skal også her understrege at det er vigtigt at
personalepolitikkens beskrivelse om at ansæt-
telser skal ske som led i en bevidst personale-
planlægning, tages alvorligt, og at man i ansæt-
telsesudvalget drøfter hvilke krav man har til
stillingens indhold inden den slås op!

Til en god personaleplanlægning hører også
at man har tilbudt opgaverne eller stillingen til
allerede ansatte, og først når disse har haft mu-
lighed for at melde til eller fra, udarbejdes et
stillingsopslag på de opgaver som er ledige. Der
findes altså ingen naturlov som siger at den le-
dige stilling skal slås op med helt de samme op-
gaver som før!

HK-tillidsrepræsentanterne er altid villige til
at indgå i et samarbejde om at få løst disse op-
gaver bedst muligt, og vi ser frem til at Ny løn
bliver brugt på KU med den intention forhand-
lingspartnerne havde. 

Joan Lykkeaa, formand for HK-Områdeklubben
på Københavns Universitet.

DEBAT
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Humaniora

Tilmelding til vintereksamen 2005

Tilmeldingen foregår via nettet, ved Studiekontorets eksamens-

administration eller ved dit fag.

Tilmelding via internettet

Du har mulighed for at tilmelde dig via internettet på

www.punkt.ku.dk i perioden fra mandag den 18. oktober til søndag

den 31. oktober.

Tilmelding via Studiekontorets eksamensadministration

Denne tilmelding foregår på TORVET mellem trappe 17 og 18 på

det gamle KUA i perioden fra tirsdag den 19. oktober til fredag den

22. oktober kl. 10-14 (begge dage inkl.) 

Winter Exams 2005

If you want to take an exam at the Faculty of Humanities this sum-

mer, it is time to sign up. 

You can enrol for an exam in two ways. You can 

1) enrol for exams via the internet at www.punkt.ku.dk from Mon-

day, October 18th to Sunday, October 31th or,

2) enrol personally at ‘the square’ located between staircase 17 and

18 in The Old KUA from Thursday, October 19th to Friday, Octo-

ber 22th. Opening hours are 10-14.

Naturvidenskab

Tilmelding til eksaminer på bachelor- og kandidatuddannelsen vin-

teren 2004/2005

Fag

De naturvidenskabelige fag (Matematik, Datalogi, Statistik, Aktuar,

Matematik-Økonomi, Fysik, Astronomi, Biofysik, Geofysik, Nano-

teknologi, Kemi, Miljøkemi, Biokemi, Geologi, Geologi-Geofysik,

Geologi- Geoscience, Idræt, Biologi, Geografi og Geoinformatik

samt Molekylær Biomedicin).

Tilmelding for semesterstruktur 

Tilmeldingen foregår uge 40 og 41 (fra mandag den 27. september

til og med fredag den 8. oktober 2004) via internettet på

www.punkt.ku.dk eller på Studie- og Eksamenskontoret, Øster

Voldgade 3.

Tilmelding for blokstruktur 

Automatisk tilmelding til eksamen for studerende der er tilmeldt

undervisningen. Hvis du ikke er tilmeldt undervisningen, skal tilmel-

dingen til eksamen foregå i første undervisningsuge (uge 36) direk-

te til Studie- og Eksamenskontoret enten pr. brev, e-mail 

eller ved personlig henvendelse.

Afmelding 

Alle afmeldinger til eksamen skal ske skriftligt til Studie- og 

Eksamenskontoret senest 1 uge før eksamen. Ved mundtlige eksa-

miner der strækker sig over flere dage, regnes fristen fra en uge før

første eksamensdag. 

Yderligere oplysninger

www.nat.ku.dk/studerende/. Studie- og Eksamenskontoret, Øster

Voldgade 3, 1350 Kbh. K, tlf. 3532 4260, e-mail: 

NAT-eksamenskontor@adm.ku.dk.

Husk eksamenstilmeldingen
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Boliger
Boligannoncer er begrænset til fremlejemarkedet med formidling af boliger

til gæsteforskere og gæstestuderende for minimum tre måneder. Bolig-

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

Deadline 20/9 for avis 14 der udkommer 30/9 og 

deadline 4/10 for avis 15 der udkommer 14/10.

NAVNE

Priser

Minik Rosing

og Klaus 

Mosegaard

Professor og

direktør på

Geologisk Mu-

seum Minik

Rosing og lek-

tor Klaus 

Mosegaard fra

Niels Bohr In-

stituttet mod-

tog den 3. sep-

tember Det

Naturvidenskabelige Fakultets

formidlingspris 2004. Begge har

gjort et ekstra stort stykke ar-

bejde for at få deres forskning

ud til et bredere publikum. 

Minik Rosing tildeles prisen for

sin engagerede formidling af

geologi og verdens tilblivelse.

Han er en hyppig gæst på tv og

i radioens naturvidenskabelige

programmer og besidder de ev-

ner der skal til for at gøre den

forudsætningsløse lytter og seer

interesseret. Klaus Mosegaard

tildeles formidlingsprisen dels

for sin rolle som leder af som-

merskolen Sorø-dage for 2.g’er

og dels for sin fremragende for-

midling af naturvidenskab til

gymnasieelever. Med priserne

følger, foruden æren, 25.000 kr.

Ulrik Gether

Professor,

dr.med. Ulrik

Gether på 

Farmakologisk

Institut har

modtaget 

3,3 mio. kr. fra Lundbeckfon-

den. Pengene skal anvendes til

forskning i en række såkaldte

neurotransmittere, bl.a. seroto-

nin og dopamin der spiller en

central rolle ved udvikling af

psykiske sygdomme og i forbin-

delse med indtagelse af en ræk-

ke misbrugsstoffer. Målet med

at studere mekanismerne bag

neurotransmitterne er udvikling

af nye effektive og hurtigtvir-

kende præparater til behand-

ling af psykiske sygdomme, her-

under depression og stofafhæn-

gighed. 

Gentofte/Dyssegård

Periode: Fra 1/11-04. 

Størrelse: 2 vær. 

Udstyr: Evt. delvist møbleret.

Køkken, bad og haveadgang.

Husleje: 3.800 kr. pr. md. inkl. 

el og varme.

Depositum: 11.400 kr. 

Kontakt: Tlf. 2842 7202, 

e-mail: pejensen@image.dk.

Nørrebro

Period: As soon as possible until

1/9-06.

Size: Apartment, 2 rooms +

small office, kitchen and bath-

room, 50 sqm.

Equipment: Fully furnished, TV,

washing machine.

Tenant: Non-smoker, no pets.

Rent: 6.400 kr. per month incl.

heating.

Deposit: 18.000 kr.

Contact: E-mail: bjbohr@nbi.dk,

tlf. 4593 9854.

Vanløse

Periode: Fra 1/11-04 til 18/2-05.

Evt. 1/3-05.

Størrelse: Værelse, 30 kvm.

Udstyr: Møbleret. Køkken og

bad.

Beboer: Vicevært (600 kr. pr.

md.) til snerydning og trappe-

vask. Ingen husdyr.

Husleje: 2.200 kr.

Depositum: 4.400 kr.

Kontakt: E-mail: gunilla.som-

mer@bigfoot.com.

Amager

Periode: Pr. 1/10-04.

Størrelse: Værelse, 6,5 kvm. med

delt køkken og bad. 

Beboer: Ikke-ryger på min. 

22 år.

Husleje: 1.300 kr. pr. md. inkl. 

a conto varme, ekskl. gas/el.

Vi deles om øvrige fælles 

udgifter. 

Kontakt: Camilla, e-mail: 

camjannaes@hotmail.com, 

tlf. 3297 6885. 

Amager

Periode: Fra 1/10 til 31/12-04,

evt. længere.

Størrelse: Lejlighed, 54 kvm, 

2 vær.

Udstyr: Møbleret med køkken,

bad, vaskemaskine og kabel

tv.

Husleje: 5.000 kr. pr. md.                

Kontakt: Pia, tlf. 2246 3516.

Christianshavn

Periode: Fra 1/10 el. 1/11-04 og

maks. 2 år frem.

Størrelse: Lejlighed, 1 vær, 

55 kvm.

Udstyr: Køkken og badeværelse

med vaskemaskine. 

Husleje: 7.000 kr. pr. md. 

A conto varme og hybridnet

ca. 700 kr. pr. md. El efter for-

brug.

Depositum: 21.000 kr. 

Kontakt: Robert Barrett, 

tlf. 4086 3126/3254 2247 el. 

e-mail: 

robert.barrett@skolekom.dk. 

BOLIGER

Bolig søges

(Stor)København

Periode: Fra 1/10 til 31/12-04.

Størrelse: 2 vær. med adgang til

køkken og bad.

Udstyr: Møbleret.

Beboere: 2 norske K studerende.

Husleje: Ca. 3.000 kr. pr. md. 

pr. vær.

Kontakt: Line Giske Dragsund,

tlf. +47 9580 7738, e-mail: 

linedr1@m8.stud.ku.dk.

København

Periode: Fra 1/10 til 31/12-04.

Størrelse: Vær. med adg. til køk-

ken og bad.

Udstyr: Møbleret.

Beboer: K studerende.

Husleje: Ca. 3.000 kr. pr. md.

Kontakt: Lone Jørgensen, 

tlf. +47 9168 0396, e-mail: 

lonetorh@stud.ntnu.no.

Copenhagen

Period: For three months. 

Size: Apartment, 2 rooms. 

Tenant: Non-smoking couple

from New Zealand. 

Rent: Max 6.000 kr. per month.

Contact: Tel. 6077 5992, 

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

Bolig udlejes

Lyngby

Periode: Fra 18/10-04 og op til 

2 år frem.

Størrelse: Hus, 4 vær., 112 kvm.

Udstyr: Delvist møbleret el.

umøbleret. Op- og vaskema-

skine. Have.

Husleje: 9.000 kr. pr. md. ekskl.

el og varme.

Depositum: 27.000 kr.

Kontakt: E-mail: hf@dmi.dk.

Emdrup

Periode: Fra 1/10-04 til 3/1-05.

Størrelse: 2 vær., køkken, bad,

altan.

Udstyr: Fuldt møbleret med 

køleskab, tv osv.

Husleje: 4.500 kr. pr. md.

Kontakt: Anna Berthelsen, 

tlf. 3966 0569, e-mail: 

molnar@adr.dk.

Christianshavn

Period: From 15/9-04 to 15/1-05.

Size: Apartment 100 sqm. 

Equipment: Fully furnished.

Courtyard. 

Rent: 6.500 kr. per month incl. 

utilities.

Contact: Jann Delaporte, 

tel. 2670 6335.

Østerbro

Period: From 1/11-04 to 

30/10-06.

Size: Flat, 3 rooms, 82 sqm.

Equipment: Unfurnished. 

Balcony.

Rent: 9.000 kr. per month excl.

electricity, telephone and 

cable TV. 

Contact: Anton or Anne, 

tel. 3538 2505, e-mail: 

anpirct@yahoo.com. 

STILLINGER

FAK-stillinger

Samfundsvidenskab

Ekstern lektorvikar
Sted: Institut for Antropologi.

Indhold: Undervisning på 3. se-

mester i faget Introduktion 

til kvantitative metoder (nov.

og dec. 2004 uge 48-50 og be-

dømmelse af ca. 60 kortere

eksamensopgaver.

Kvalifikationer: Kandidateksa-

men el. kvalifikationer på til-

svarende niveau samt særlige

kvalifikationer inden for det

opslåede område og tidligere

erfaring med undervisnings-

opgaver.

Omfang: Stillingen er normeret

til 120 timer.

Ansøgning sendes til: Studie-

lederen, Institut for Antropo-

logi, Frederiksholms Kanal 4,

1220 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 16/10-04, 

kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: 

Studieleder Birgitte Refslund

Sørensen, tlf. 3532 3463. 

Sundhedsvidenskab

Klinisk professorat
Sted: Klinisk Institut for Intern

Medicin eller Klinisk Institut

for Diagnostiske Fag.

Indhold: En varig stilling som

klinisk professor i virussyg-

domme med tilhørende over-

lægestilling i H:S/KAS og ved

Amager Hospital med tjeneste

ved enten Amtssygehuset i

Herlev, mikrobiologisk afde-

ling el. Hvidovre Hospital, 

infektionsmedicinsk afdeling

el. mikrobiologisk afdeling el.

ved Rigshospitalet, infektions-

medicinsk afdeling el. mikro-

biologisk afdeling.

Til besættelse: Snarest muligt.

Ansøgningsfrist: 25/10-04, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku/stillinger.

De fuldstændige overlæge-

opslag kan ses på 

www.laegejob.dk.

Lektorat
Sted: Medicinsk Anatomisk 

Institut.

Indhold: Forskning, undervis-

ning, vejledning, publicering

inden for området celle- og

vævsbiologi. 

Til besættelse: Snarest muligt.

Ansøgningsfrist: 18/10-04, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/

stillinger el. kontakt Institut-

leder Ole William Petersen,

tlf. 3532 7284 el. Fakultets-

sekretariatet, tlf. 3532 7048.

MEDDELELSER FRA
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Specialepladser

Specialeplads udlejes. 

Specialeplads i Kbh. K med fri

adgang til internet, bord,

lampe, varme, el mm. udlej-

es 5 dage om ugen. 

Husleje: 800 kr. pr. md. 

Kontakt: E-mail: 

linda_d@tiscali.dk.



STØTTE 

Stipendier

Internationaliserings-
stipendier
Støtte: Stipendier til studie-

ophold i udlandet i 2005. 

Se www.ku.dk/international.

Ansøgningsskema: Fås på Det

Internationale Kontor hvor

ansøgningen også skal afleve-

res.

Ansøgningsfrist: 1/10-04, 

kl. 12.00.

Michaelsen Fonden 
Støtte: Et skolarstipendium i år

2004, fortrinsvis til lægestude-

rende, på 120.000 kr. der ud-

betales i 4 rater. Stipendiatens

institut modtager desuden

15.000 kr. til materialeudgif-

ter.

Ansøgningsskema: Fås hos ad-

vokat Niels Kahlke, Købma-

gergade 3, 1150 Kbh. K, 

tlf. 3312 2550. Ansøgning

med bilag skal fremsendes i 

8 eks.

Ansøgningsfrist: 1/10-04. 

Nordplus stipendier
Støtte: Stipendier til studie-

ophold i Norden. Se www.ku.

dk/international. NORDLYS –

Tværfakultært netværk: Stu-

derende der ønsker at ansøge

om stipendium og studieop-

hold ved et nordisk universi-

tet uden for de faglige net-

værk, kan søge stipendium til

studieophold ved de universi-

teter der deltager i det tvær-

fakultære Nordlys netværk.

Ansøgning: Fås på Det Interna-

tionale Kontor, hvor ansøg-

ningen også skal afleveres.

Ansøgningsfrist: 1/10-04 

kl. 12.00.

NORDPLUS – Faglige netværk:

Forespørgsler om de eksiste-

rende faglige netværk samt

ansøgninger om studieophold

og stipendium rettes direkte

til instituttets/fagets Nordplus

koordinator. Ansøgningsfrist

og -procedure vedrørende sti-

pendieansøgning samt opta-

gelse på den nordiske under-

visningsinstitution bekendt-

gøres på instituttet. 

Rejsefonden til 
juridiske kandidater 
og studerende ved 
Københavns Universitet
Støtte: Til rejser for juridiske

kandidater og studerende.

Støtte ydes til ansøgere der

har præsteret videnskabeligt

arbejde af værdi og/eller må

antages at kunne få udbytte

af udlandsophold, deltagelse 

i møder og kongresser mv.  

Ansøgning: Ansøgningsskema

fås hos Det Juridiske Fakultet,

Dekansekretariatet, St. Kanni-

kestræde 11, 1017 Kbh. K. 

Ansøgningen stiles til Rejse-

fonden.

Ansøgningsfrist: 1/11-04, 

kl. 12.00.

Rejsestipendier til Vietnam
Støtte: Afdeling for Internatio-

nal Sundhed har til uddeling i

efteråret 2004 to rejsestipen-

dier a 6.000 Euro til medicin-

studerende (Osval II) el. folke-

sundheds-videnskabsstude-

rende (speciale) med henblik

på at lave et mindre hiv/aids-

forskningsprojekt  i Vietnam.

Se enrecahealth.ku.dk.

Sendes til: Vibeke Rasch, Afd.

for International Sundhed, 

Institut for Folkesundheds-

videnskab, e-mail:

v.rasch@pubhealth.ku.dk.

Ansøgningsfrist: 1/10-04. 

Yderligere oplysninger: 

Vibeke Rasch, tlf. 3532 7472/

61277443.

San Cataldo
Støtte: Til ophold på klostret

San Cataldo ved Amalfi i Syd-

italien uddeler Institutionen

San Cataldo stipendielodder

til danske videnskabsmænd,

herunder lærere ved højere

læreanstalter, arkitekter, bil-

ledkunstnere, forfattere,

komponister, musikere m.v.
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FORTSAT ...

Bliv medlem af Det Læge- og Naturvidenskabelige Udvalg
Kræftens Bekæmpelse indkalder forslag til nye medlemmer af Det Læge- og Naturvidenskabelige 

Udvalg. Den ledige udvalgsplads ønskes besat med en aktiv, erfaren forsker der er epidemiolog med

cancerindsigt. Motiverede forslag bilagt cv og publikationsliste for den foreslåede sendes til 

Kræftens Bekæmpelse senest 10/10-04.

Kræftens Bekæmpelse, Bevillingssektionen, Strandboulevarden 49, 2100 Kbh. Ø.

Postgraduate kliniske 
lektorer 
Sted: Den Pædagogisk Udvik-

lende Funktion i Region Øst.

Indhold: 10 stillinger som post-

graduat klinisk lektor sats B.

Omfang: 4 år med besættelse

1/11-04 el. snarest herefter.

Ansøgningsfrist: 8/10-04,

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag 

kan ikke danne grundlag for

ansøgning. Se www.sygehuse-

kbhamt.dk/laegeuddannelsen

el. www.ku.dk/stillinger el. fås

ved henvendelse til Fakultets-

sekretariatet, tlf. 3532 7048.

Adjunkt
Sted: Farmakologisk Institut, 

Laboratoriet for Kardiovasku-

lær Farmakologi.

Indhold: Forskning og undervis-

ning i kardiovaskulær/renal

farmakologi.

Kvalfikationer: Ph.d. el. tilsva-

rende med medicinsk el. hu-

manbiologisk baggrund.

Ansøgningsfrist:1/11-04, kl.12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for 

ansøgning. Se www.ku.dk/

stillinger.

Humaniora

Lektorat
Sted: Institut for Kunst- og kul-

turvidenskab.

Indhold: Undervisning, formid-

ling, vejledning og forskning i

Dansens æstetik og historie.

Til besættelse: 1/1-05 el. senere.

Ansøgningsfrist: 6/10-04, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/

stillinger el. kontakt Det 

Humanistiske Fakultetssekre-

tariat, tlf. 3532 8051.

Yderligere oplysninger: 

Institutleder Mikkel Bogh,  

tlf. 3532 8234.

TAP-stillinger

Driftschef
Sted: Det Sundhedsvidenskabe-

lige Fakultet.

Indhold: Ledelse af et område

præget af teknisk kompleksi-

tet og et betydelig bygnings-

mæssigt etageareal.

Kvalifikationer: Ledelsesmæssig

erfaring og dokumenterede

resultater på et tilsvarende

område – gerne fra en lignen-

de politisk styret organisation

og en faglig/teknisk uddan-

nelse kombineret med leder-

uddannelse el. en mere admi-

nistrativ uddannelsesmæssig

baggrund.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/

stillinger el. kontakt Personale

og Jura, tlf. 3532 2645. 

Ansøgningsfrist: 27/9-04,

kl. 12.00.

Studievejleder
Sted: SAXO-instituttet, Afdeling

for Historie.

Indhold: Vejledning af kandi-

dat-, grunduddannelses- og 

sidefags-/tilvalgsstuderende

samt studerende ved Åbent

Universitet.

Omfang: 2 år med mulighed for

forlængelse.

Til besættelse: 1/11-04 el. sna-

rest derefter.

Ansøgning: Sendes til Studie-

nævnet for Historie med op-

lysninger om hidtidige studie-

forløb samt andre relevante

oplysninger.

Ansøgningsfrist: 4/10-04, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: 

Se www.historie.ku.dk.

Yderligere oplysninger: Studie-

vejledningen, tlf. 3532 8251,

el. Studienævnets sekretariat,

tlf. 3532 8248/3532 8249.

Studievejleder
Sted: Studievejledningen 

Humaniora.

Indhold: En studerende ved 

Det Humanistiske Fakultet til

ansættelse i Studievejledning-

en Humaniora.

Til besættelse: 1/11-04 el. sna-

rest derefter.

Omfang: 2 år og omfatter 

20 timer/uge.

Ansøgningsfrist 7/10-04, 

kl. 15.00.

Fuldt opslag: Se www.hum.

ku.dk/studievejledning.

Studentermedhjælp
Sted: Institut for Statskundskab.

Indhold: Edb-kyndig studenter-

medhjælper til IT-afdeling der

kan være med til at varetage

den daglige drift og vedlige-

holdelse af instituttets IT-faci-

liteter samt support af medar-

bejdere og studerende. 

Til besættelse: Snarest muligt.

Omfang: Til 31/12-05 ca. 15 ti-

mer/uge.

Ansøgningsfrist: 30/9-04.

Fuldt opslag: Se www.polsci.ku.

dk/sk2/stillingsopslag/it.htm.

Yderligere oplysninger: IT-afde-

lingen, tlf. 3532 3366.

Andre stillinger

Baransvarlig
Sted: Studenterhusets café.

Indhold: To lønnede stillinger

hvor den ene fortrinsvis gæl-

der torsdag og fredag aften.

Den anden stilling er fortrins-

vis til tirsdag aften.

Til besættelse: Snarest muligt.

Fuldt opslag: Se www.studenter-

huset.ku.dk/stilling.doc el. på

husets opslagstavler.

Ansøgningsfrist: 23/9-04.

Yderligere oplysninger: Studen-

terhuset, tlf. 3532 3861.

Ph.d.-stipendier

Sundhedsvidenskab

Forskningsassistent/ph.d.

Indhold: Med henblik på ind-

skrivning som ph.d.-studeren-

de opslås en stilling som

forskningsassistent til ‘Geners

interaktion med partikelluft-

forurening på udvikling af

lunge- og hjertekarsygdomme

i den almindelige befolkning’.

Delprojekt af ‘Air Pollution in

a Lifetime Health Perspective’

(AIRPOLIFE).

Til besættelse: 1/11-04 el. sna-

rest derefter. 

Fuldt opslag: Se

www.airpolife.ku.dk.



DET SKER

Historia de profectione Danorum in 
Hierosolymam (ca. 1200)
Frokostmøde om korstogsideologi og -historie i beretningen om

danske korsfarere ved seniorforsker, dr.philos. Karen Skovgaard-

Petersen, Det Kongelig Bibliotek

Tid: 20/9 kl. 12.00-13.30

Sted: KUA, lok. 2.2.21

Arr.: Center for europæiske middelalderstudier

Emnesøgning på Det Kongelige Bibliotek
Tilmelding til kurset på www.kb.dk/yd/kurser senest 3 dage før

Tid: 21/9 kl. 10.15-13.00   

Sted: KUA, lok. 8.1.128a

Arr.: Det Kgl. Bibliotek

Dansk kunst i 1890’erne
Et symposium om dansk kunst i 1890’erne opdelt i 2 temaer om

henholdsvis selve perioden og værkerne og kunstnerne

Tid: 21/9 kl. 13.00-17.00

Sted: Hirschsprungs samling

Arr.: Det Humanistiske Fakultet

Fra forskning i fag til forskning i fagdidaktik –
det antropologiske synspunkt

Tid: 21/9 kl. 14.00-16.00

Sted: HCØ, D 317

Arr.: Center for Naturfagenes Didaktik, www.naturdidak.ku.dk

Den røde tråd – strikkecafé
Vi – både nybegyndere og erfarne – strikker igen hver torsdag 

i semestret. Der er pinde og garn til de indledende øvelser og

desuden kaffe og kage at styrke sig på. Alle er velkomne

Tid: 23/9 kl. 15.30-17.30

Sted: Sankt Hans Torv 30, mellem Sebastopol og Pussy Galores

Arr.: Studentermenigheden ved Natur og Sund,

www.sund.ku.dk/praest 

Béla Bartók and Nationalism
Internationalt symposium med deltagelse af bl.a. prof. Lászlo 

Somfai og Uffe Østergaard samt koncert med DR Radiokoret

Tid: 25/9 kl. 10.00-16.00

Sted: Kunstindustrimuseets Sal, Bredgade 68

Arr.: Musikvidenskabeligt Institut og Det Danske Kulturinstitut i

samarbejde med Den ungarske Ambassade

Studiekreds om fænomenet og forbrydelsen
folkedrab
Studenteroplæg, filmforevisning og gæsteforedrag med førende

udenlandske forskere. Er du interesseret i at deltage i studiekred-

sen, så indsend inden 30/9-04 en kort beskrivelse af dit interesse-

felt og af dit igangværende projekt på maks. 1 side til e-mail:

pso@diis.dk

Tid: 30/9-04

Sted: Afdelingen for Holocaust- og Folkedrabsstudier

Arr.: Dansk Center for Internationale Studier

Seksualundervisning med hjertet
Carsten Borup fra Lysthuset i Århus fortæller om vigtigheden af at

integrere kulturelle udtryksformer i seksualoplysning. Derefter

opføres ‘Og dansen går’ der er en teaterforestilling i billeder, 

poesi og ord om ung kærlighed og spirende seksualitet 

Tid: 30/9-04, kl. 16.00-18.00

Sted: Psykiatrisk afd. O’s aud., Borgmester Jensens Allé 55, opg.

61a

Arr.: Dansk Forening for Klinisk Sexologi og Foreningen Sex &

Samfund, www.klinisksexologi.dk 

Emnesøgning på Det Kongelige Bibliotek
Tilmelding til kurset på www.kb.dk/yd/kurser senest 3 dage før

Tid: 4/10 kl. 17.15-20.00  

Sted: KUA, lok. 8.1.128a

Arr.: Det Kgl. Bibliotek

Bevidsthed, demokrati og køn i græsk oldtid
Foredrag ved docent, dr.phil. Keld Zeruneith

Tid: 4/10 kl. 19.30

Sted: H.C. Andersens Boulevard 35. Gratis adgangskort fås på 

Folkeuniversitetet, Købmagergade 52

Arr.: Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab

Studerendes fælles skriveprocesser på et 
2. års-kursus i matematik

Tid: 5/10 kl. 14.00-16.00

Sted: HCØ, D 317

Arr.: Center for Naturfagenes Didaktik

Mini-koncert med Martin Ryum
Først er der café og kl. 21 kigger Martin Ryum forbi og spiller musik

fra sit nye album Uden garanti

Tid: 5/10 kl. 20.00

Sted: Studenterhuset, Købmagergade 52

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

Teologi – også et humanistisk fag?
Temadag arrangeret af Studienævnet for Teologi. Åben for alle

interesserede. Foredrag af bl.a. Henrik Tronier, Hans Raun Iversen

og Arne Grøn

Tid: 7/10 kl. 9.15-15.30

Sted: Det Teologiske Fakultet, Købmagergade 46,1. sal, aud. 7

Arr.: Det Teologiske Fakultet 

Madness and Irrationality
NOS-H workshop

Tid: 8/10 kl. 14.00-17.30

Sted: Center for Subjektivitetsforskning, Købmagergade 46, 

aud. 9, 2. sal

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

Political Concepts beyond the Nation State:
Cosmopolitanism, territoriality, democracy
A seminar with keynote speeches by five internationally known 

researchers and five workshop discussions with around 50 paper-

givers from different countries

Tid: 27-30/10

Sted: Institut for Statskundskab, Vartov Konference Center

Arr.: Institut for Statskundskab, Dr. Noel Parker, e-mail:

admin@beyond-the-state.dk
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Chado – Japansk teceremoni

Kom og deltag i Japansk teceremoni. Tilmelding skal ske

til sekretariatet senest 18/10 på tlf. 3532 8848

Tid: 20/10 kl. 15-17 

Sted: Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier,

Afdelingen for Asienstudier, Leifsgade 33, lok. 607

Arr.: Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier –

Sprog, Religion og Samfund

Japansk te-ceremoni – i Japan også kaldet Chanoyu eller

rituel tedrikning – er en væsentlig del af det japanske

kulturliv og har spillet en stor rolle historisk. Tedrikning-

en har gennemgået en lang udvikling i samspil med an-

dre kulturfænomener. Den har udøvet en stor indflydelse

på kunst, kunsthåndværk, arkitektur, havekunst, madlav-

ning, etikette og god smag. Søren M. Chr. Bisgaard har

studeret kunsten ved den største af Japans te-skoler, 

Urasenke, i 28 år og lever som te-mester i Kyoto hvor han

underviser og laver teselskaber. Søren Bisgaard vil fortæl-

le om dette fascinerende emne og give en uformel de-

monstration af hvordan det foregår. Til demonstrationen

bliver Søren Bisgaard bistået af tre af sine elever fra Ja-

pan. De som måtte ønske det, vil også have mulighed for

at smage på teen.



Hvad er livslykke?
Vind rejser og muligheden for at lave en meritgivende opgave i samarbejde med TV3. 

TV3 inviterer de studerende på Institut for Medier, Erkendelse og Formidling på Københavns 

Universitet til at give deres bud på danskernes liv og lykke og dermed drømme.

I første del af udfordringen inviteres alle studerende til at give deres bud på det konstruerede ord

Livslykke. Hvordan kan det defineres og hvordan opnår man det? Besvarelsen skal tage udgangs-

punkt i de studerendes teoretiske baggrund, være på maksimalt 1 A4 side og indsendes til TV3 

senest den 24. september; mrk. Udfordringen.

På baggrund af de indsendte bidrag vælges tre-fire studerende som TV3 i samarbejde med 

instituttet giver en chance for at afprøve teorierne i praksis i et projekt hvor begreberne uddybes

yderligere gennem feltstudier. Denne proces kan – hvis de studerende ønsker det – lede til en 

egentlig meritgivende opgavebesvarelse. Anden halvdel af processen forventes afsluttet senest 

december 2004. Blandt de indsendte svar vælges tre der belønnes med et gavekort til en studietur

til en af filosofiens vugger i Europa. 

Læs mere om konkurrencen på www.livslykke.dk.

Niels Thygesen, Økonomisk

Institut, tlf. 3532 3006. 

Ansøgning: Skal vedlægges an-

befalinger fra min. to lærere,

karakterliste, cv og et kort 

essay om studieinteresser og 

-planer. Alt indleveret mate-

riale bør være på engelsk.

Sendes til: Niels Thygesen.

Ansøgningsfrist: 20/10-04, 

kl. 12.00.

S. Gønge Virginia 
Fellowship Fund – Jura, 
Literatur, MBA
Støtte: Stipendium til et el. flere

års videregående studier på

kandidat- el. ph.d.-niveau ved

University of Virginia’s (UVa)

School of Law, Darden School

of Business el. College of Eng-

lish Language and Literature.

Stipendiet uddeles årligt til én

person og udgør 15.000 US-

dollars pr. år. 

Ansøgning: Se http://hjem.

get2net.dk/sgoengefund.

Vedlæg eksamenspapirer,

min. 2 anbefalinger samt kopi

af evt. udgivelser. Alt på en-

gelsk i 4 eks. 

Sendes til: Lisbeth Løkke, 

Skibsholtvej 86, Assendrup

7120 Vejle Øst.

Ansøgningsfrist: 20/10-04.

Indstilling til 
samarbejdsplads
Støtte: Københavns Universitet

har over 100 bilaterale samar-

bejdsaftaler med universiteter

i hele verden. Se

www.ku.dk/international.

Ansøgningsskema: Fås på Det

Internationale Kontor hvor

ansøgningen også skal afleve-

res. 

Ansøgningsfrist: 1/10-04 

kl. 12.00.

Landsretssagfører af 
Assens, A. M. Andersen og
hustrus legat
Støtte: Til trængende juridiske

og medicinske studerende ved

Københavns Universitet. Stu-

derende fra Assens Kommune,

og endvidere studerende der

er blevet studenter på Odense

Katedralskole, har fortrinsret. 

Ansøgning: Københavns Univer-

sitets ansøgningsskemaer for

legater anvendes. 

Sendes til: SU-kontoret, 

Fiolstræde 22, 1171 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 13/10-2004.

Skræddermester Jens 
Peter Larsen og hustru 
Anna Larsens mindefond 
Støtte: Til unge studerende fra

Vordingborg sogn, Vording-

borg landsogn eller Kalvehave

sogn der har påbegyndt et

studium enten på DTU el. 

KU og hvis hidtidige studier

har vist lovende resultater.

Ansøgningsskema: Anvend KU’s

ansøgningsskema.

Sendes til: Legatbestyrelsen, 

v/ advokat Jørn K. Hedin, 

Københavnsvej 28, 4760  

Vordingborg.

Ansøgningsfrist: 15/10-04.

Forskningsstøtte

Det Danske Pasteur-
Selskab
Målgruppe: Danske forskere

inden for mikrobiologi, immu-

nologi og de dertil knyttede

videnskaber.

Støtte: Studieophold, aktiv del-

tagelse i symposier, evt. kon-

gresser og i særlige tilfælde

kurser ved Institut Pasteur el.

lign. institutioner i udlandet.

Ansøgning: Vedlæg oplysninger

om personnummer, adresse,

cv, formål med rejsen, evt. an-

befalinger samt hvor og hvor-

dan legatet tænkes anvendt.

Oplys om anden støtte er op-

nået. Sendes i 10 eks. 

Sendes til: Prof., dr.med. N. 

Høiby, Klinisk-Mikrobiologisk

Afdeling, Rigshospitalet, Af-

snit 9301, Juliane Maries Vej

22, 2100 Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: 15/10-04.

FORSVAR

Disputatsforsvar

Sundhedsvidenskab

Dynamic aspects of blood flow

to the brain 

Doktorand: 1. reservelæge

Frank Christian Pott.  

Tid: 17/9-04, kl. 14.00.

Sted: Medicinsk Museion, 

Bredgade 62.

Officielle opponenter: Prof.,

dr.med. Albert Gjedde og

prof., overlæge, dr.med.

Gorm Greisen  

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

prof., dr.med. Olaf B. Paulson,

tlf. 3545 6710.  

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, Hillerød

Sygehus, anæstesiafd., Helse-

vej 2, 3400 Hillerød, e-mail:

fpott@dadlnet.dk. Indstilling-

en kan købes ved skriftlig

henvendelse til Fakultets-

sekretariatet.  

On the role of the incretin 

hormones GIP and GLP-1 in the

pathogenesis of type 2 diabetes

mellitus

Doktorand: Cand.med. Tina 

Vilsbøll.

Tid: 17/9-04, kl. 14.00.

Sted: Store auditorium, Amts-

sygehuset i Gentofte, Niels

Andersensvej 65, Hellerup. 

Officielle opponenter: Prof.,

dr.med. Michael Nauck og 

lektor, ph.d. Jørgen Vinten.  

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

prof., dr.med. Andreas Kjær,

tlf. 3532 7504 el. 7503.  

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, Krat-

mosevej 11, 2950 Vedbæk.

Indstillingen kan købes ved

skriftlig henvendelse til Fakul-

tetssekretariatet.  

New Stroke Risk Factors and

Trends in Stroke Occurrence

Doktorand: Cand.med. Thomas

Truelsen.  

Tid: 11/10-04, kl. 14.00.

Sted: Dam auditoriet, Panum 

Instituttet, Blegdamsvej 3 B.

Officielle opponenter: Associate

prof. Birgitte Stegmayr og

prof., overlæge, dr.med. Jes

Olesen.  

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

prof., overlæge, dr.med. Peter

Wolf, tlf. 3545 3545.  

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

Truelsen@post3.tele.dk. Ind-

stillingen kan købes ved

skriftlig henvendelse til Fakul-

tetssekretariatet.  

Specific Chemokines and 

Chemokine Receptors in the 

Immunopathogenesis of 

Multiple Sclerosis

Doktorand: Læge Torben Lykke

Sørensen Klitgaard.  

Tid: 21/10-04, kl. 14.30.

Professor Ludvig Wimmer
og Hustrus Legat 
Støtte: Til fremme af videnska-

belige, særlig historiske og

sproglige studier ved KU og til

yngre forskere der har lagt

fremragende videnskabelig

dygtighed for dagen, særlig

ved arbejder vedrørende Nor-

dens historie, nordisk sprog

eller sammenlignende sprog-

videnskab. Studerende vil nor-

malt ikke kunne komme i be-

tragtning.

Ansøgning: Der foreligger ikke

særskilt skema. Cpr.nr. bedes

oplyst.

Sendes til: Det humanistiske 

Fakultet, Njalsgade 80, 

2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 11/10-04.

Einar Hansens 
Forskningsfond
Støtte: Til fremme af videnska-

beligt samarbejde og institu-

tionskontakt mellem de hu-

manistiske discipliner på 

Københavns Universitet og

Lunds Universitet gennem

symposier, ekskursioner og

gæstebesøg.

Ansøgningsskema: Findes på

www.eken.lu.se/stipendier

samt i Donationsgruppens 

lokaler på bottenvåningen i

Byrålogen, Paradisgatan 5 C,

Lund.

Sendes til: Prof. Greger Anders-

son, Institutionen för 

konst- och musikvetenskap,

Box 117, 221 00 Lund.

Ansøgningsfrist: 1/10-04.

Olriks legat, Njalsgade 120,

bygning 22, 2300 Kbh. S. 

Ansøgningsfrist: 11/10-04. 

Yderligere oplysninger: Henrik

Blicher, tlf. 3532 8329, e-mail:

henblich@hum.ku.dk el. di-

rektør Palle Ove Christiansen,

Dansk Folkemindesamling, 

tlf. 3313 5802, 

e-mail: palle@dafo.dk.

Flemming og Judy 
Heilmann’s stipendium
Støtte: Til et års videregående

studier i økonomi ved Cornell

University, New York Ithaca i

universitetsåret 2004/05. Sti-

pendiet på 12.000 US dollar

dækker en væsentlig del af

undervisningsafgiften på Cor-

nell. Modtageren, der ende-

ligt udvælges af Cornell i

marts 2004 efter indstilling fra

Københavns Universitets Øko-

nomiske Institut og donorer-

ne, vil kunne følge undervis-

ning på graduate niveau i

Cornell’s Department of Eco-

nomics, i Johnson School of

Management og School of In-

dustrial and Labor Relations.

Ansøgere bør kontakte prof.

Stipendierne består i et frit

ophold med fuld forplejning.

Ansøgningsskema og yderligere

oplysninger fås hos Hanne

Krogh, tlf. 3532 3121 el. på

www.sancataldo.dk.

Ansøgningsfrist: 1/12-04 for op-

hold i forår-sommer 2005 og

1/4-05 for ophold efterår-vin-

ter 2005. 

Legater

Svend Grundtvigs og 
Axel Olriks legat 
Støtte: Til en viderekommen

studerende el. en yngre kan-

didat der studerer nordisk fi-

lologi eller kulturhistorie, her-

under specielt den ældre litte-

ratur. Slægtninge der ned-

stammer i lige linje fra biskop

N.F.S. Grundtvig el. fra præ-

sten Jørgen Block i Lønborg

har fortrinsret.

Ansøgning: Vedlæg adresse og

personnummer/CVR-nummer,

men ikke publikationer i ori-

ginal.

Sendes til: Institut for Nordiske

Studier og Sprogvidenskab,

att. Svend Grundtvigs og Axel
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SU-kontoret er lukket 
den 29. og 30. september 2004 på grund af seminar.
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Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

m.moldovan@mfi.ku.dk el. via

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

svar/resumeMihaiMoldovan.ht

m. 

Prenatal treatment with the

antimitotic compound 

methylazoxymethanol (MAM)

as development model for 

schizophrenia

Kandidat: Peter Flagsted.  

Tid: 24/9-04, kl. 15.00. 

Sted: Medicinsk Museion, audi-

torium, Bredgade 62

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til Hanne Albertsen, 

H. Lundbeck A/S, Dept. of 

Psychopharmacology, Ottilia-

vej 9, 2500 Valby.

Assessment of Cerebral Involve-

ment in SPG4 linked Heraditary

Spastic Paraplegia

Kandidat: Kristin Husby Scheuer.  

Tid: 28/9-04, kl. 13.15. 

Sted: Auditorium 93, Rigshospi-

talet.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

scheuer@nru.dk.  

Humaniora

Masters and Paragons. 

Learning, Power, and the 

Formation of a European 

Academic Culture c. 900-1230

Kandidat: Mia Münster-Swend-

sen.

Tid: 24/9-04, kl. 14.00.

Sted: Det ny KUA, lok. 22.0.11

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn og hjemlån i Det Kgl.

Biblioteks information på

KUA og til gennemsyn på Det

Kgl. Biblioteks læsesal Øst, 

Diamanten samt på Saxo-Insti-

tuttet, Afdelingen for Histo-

rie.

Naturvidenskab

A Danish Soil Reference System

for Soil Interpretations on a 

Detailed Scale

Kandidat: Mogens Humlekrog

Greve.

Tid: 5/10-04, kl. 13.00.

Sted: Danmarks Jodbrugs-

ForskningForskningscenter

Foulum, Blichers Allé 1, 

8830 Tjele.

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn i Biblioteket på Geo-

grafisk Institut, Øster Vold-

gade 10, Kbh. K.

Indeterminate Moment Pro-

blems within the Askey-scheme

Kandidat: Cand.scient. Jacob

Stordal Christiansen.

Tid: 8/10-04, kl. 15.00.

Sted: H.C. Ørsted Instituttet,

Aud. 4.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse på e-mail

stordal@math.ku.dk.

Købmagergade 46, 3. sal, aud.

11.

Afhandlingen: Kan købes i Re-

ceptionen, Det Teologiske Fa-

kultet for 50 kr.

Sundhedsvidenskab

Control of diabetogenic T cells

in vivo by CD4+ regulatory 

T cells

Kandidat: Dorthe Lundsgaard.  

Tid: 17/9-04, kl. 10.00.

Sted: Auditoriet, Hagedorn 

Research Institute.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

dolu@novonordisk.com og på

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

svar/resumeDortheLunds-

gaard.htm. 

Pertussis in Denmark – 

Laboratory, Clinical and 

Epidemiological Aspects

Kandidat: Ditte Marie Dragsted.

Tid: 17/9-04, kl. 14.00. 

Sted: Statens Serum Institut,

kantinen, bygn. 37.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

dmd@ssi.dk og på

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

svar/resumeDitteMarieDrag-

sted.htm. 

Health-related quality of life 

after cervical cancer

Kandidat: Pernille T. Jensen.  

Tid: 17/9-04, kl. 14.30.

Sted: Auditorium A, Teilumbyg-

ningen, Rigshospitalet. 

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

pernille_jensen@dadlnet.dk

og på www.sund.ku.dk/ph.d.-

forsvar/resumePernilleTJen-

sen.htm. 

PET with MRI co-registration

and image fusion in children

with CNS-tumors

Kandidat: Lise Borgwardt.  

Tid: 22/9-04, kl. 14.00.

Sted: Auditorium A, Teilum-

bygningen, Rigshospitalet.

Afhandlingen: Fås ved 

henvendelse til forfatteren, 

e-mail: lise.borgwardt@

rh.hosp.dk og på www.sund.

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

Lise Borgwardt.htm. 

The Role of CD3ã in TCR Assem-

bly and Cell Surface Stability

Kandidat: Jens Peter Holst 

Lauritsen.  

Tid: 22/9-04, kl. 14.00. 

Sted: Dam Auditoriet, Panum 

Instituttet.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

jens_peter.lauritsen@fccc.edu.  

Recovery of excitability pf 

peripheral motor axons during

long term regeneration

Kandidat: Mihai Moldovan.  

Tid: 23/9-04, kl. 14.00.

Sted: Henrik Dam Auditoriet,

Panum Instituttet.

og prof., dr.med. Søren Peter

Olesen.  

Opponenter ex auditorio: 

Kan melde sig til forsvarlede-

ren, prof., dr.med. Niels-

Henrik Holstein-Rathlou, 

tlf. 3532 7408.  

Afhandlingen: Fås ved 

henvendelse til forfatteren,

Margrethesvej 15, 2840 Holte.

Indstillingen kan købes ved

skriftlig henvendelse til Fakul-

tetssekretariatet.  

Humaniora

Dummettianske temaer

Doktorand: Mag.art. Stig 

Alstrup Rasmussen.

Tid: 22/10-04, kl. 13.00.

Sted: Det ny KUA, aud. 23.0.49

Officielle opponenter: Prof.,

dr.phil. Olav Gjelsvik, Univer-

sitetet i Oslo og prof. Finn

Collin, Institut for Medier, Er-

kendelse og Formidling, KU.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til dekanen eller

den, der leder forsvaret.

Afhandlingen: Udkommer 24/9

på forlaget Museum Tuscula-

num. Bedømmelsesudvalgets

indstilling kan købes hos

Kompendieudsalget Huma-

niora, tlf. 3532 9161 mellem

kl. 10-14 og 17-19 (dog ikke

fredage).

Naturvidenskab

Cerebral perturbations 

provoked by prolonged exercise

Doktorand: Cand.scient. Lars 

Nybo Nielsen.

Tid: 1/11-04, kl. 15:00.

Sted: August Krogh Institutet,

aud. I.

Officielle opponenter: Prof.,

dr.med. Albert Gjedde og

prof. David Jones

Opponenter ex auditorio: 

Tilmelding inden forsvarets

begyndelse hos leder af for-

svaret.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til almindelige bog-

handlere i Danmark. ISBNnr.:

87-89361-91-1. Indstilling fra

bedømmelsesudvalget kan fås

ved henvendelse til Det natur-

videnskabelige Fakultet, 

tlf. 3532 4256 el. e-mail:

gin@adm.ku.dk.

Ph.d.-forsvar

Teologi

Naturetik og bioteknologi. En

kritisk læsning af K.E. Løgstrups

forståelse af erkendelse og 

etik med særligt henblik på en

undersøgelse af de bioetiske

problemstillinger ved udvikling-

en og anvendelsen af grise i xe-

notransplantationsteknologien

Kandidat: Cand.theol. Mickey

Gjerris.

Tid: 8/10-04, kl. 13.00.

Sted: Det Teologiske Fakultet,

Sted: Dam auditoriet, Panum 

Instituttet, Blegdamsvej 3 B.

Officielle opponenter: Prof.,

dr.med. Bente Finsen og prof.,

overlæge, dr.med. Per Soel-

berg Sørensen.  

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

prof., overlæge, dr.med. Gud-

run Boysen, tlf. 3531 2454.  

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, Øjen-

ambulatoriet E6, Amtssyge-

huset i Herlev, 2730 Herlev, 

e-mail: torbenls@dadlnet.dk.

Indstillingen kan købes ved

skriftlig henvendelse til Fakul-

tetssekretariatet.  

Mental health in prison 

populations: A review with 

special emphasis on a study of

Danish prisoners on remand

Doktorand: Overlæge Henrik

Steen Andersen.  

Tid: 29/10-04, kl. 14.00.

Sted: Anneksauditorium A, 

Studiestræde 6.

Officielle opponenter: Over-

læge, dr.med. Annette Gjerris

og prof., overlæge, dr.med.

Lars Kessing  

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

klinisk forskningslektor, over-

læge, dr.med. Birte Y. Glent-

høj, tlf. 3531 2309.  

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, psykia-

trisk afdeling, Rigshospitalet,

2100 Kbh. Ø. Indstillingen kan

købes ved skriftlig henven-

delse til Fakultetssekretariatet 

Mechanisms and Functional

Aspects of Multidrug Resistance

in Ehrlich Ascites Tumour Cells

Doktorand: Overlæge Dorte L.

Nielsen.

Tid: 12/11-04, kl. 14.00.

Sted: Anneks auditorium A, 

Studiestræde 6. 

Officielle opponenter: Klinisk

lektor, overlæge, dr.med.

Maxwell Sehested og prof.,

overlæge, dr.med. Mikael

Rørth.  

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

prof., overlæge, dr.med. Keld

Danø, tlf. 3545 5715.  

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, Onkolo-

gisk afdeling, Amtssygehuset i

Herlev, Herlev Ringvej, e-mail:

dln@dadlnet.dk. Indstillingen

kan købes ved skriftlig hen-

vendelse til Fakultetssekreta-

riatet.  

Bioavailability of Nitric Oxide.

Nitric Oxide and Free Radicals in

Cardiovascular Disease States

Doktorand: Læge, ph.d. Jørn

Bech Laursen.  

Tid: 19/11-04, kl. 14.00.

Sted: Medicinsk Museion, audi-

toriet, Bredgade 62.

Officielle opponenter: Prof.,

dr.med. Niels C. Berg Nyborg
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GÆSTEFORELÆSNINGER
The Role of Diaspora Communities in 
Homeland Development – the Case of Somalia
Über das Dokumentationszentrum Berliner
Mauer und andere gedenkstätten Berlins
Claus Nieländer, arkitekt, Berlin, Tyskland

Tid: 17/9 kl. 11.15-13.00

Sted: Det ny KUA, lok. 23.4.39

Arr.: Fredagsforelæsninger på Afdelingen for Tysk

Ethnicity and the Nation-States of Thailand
and Vietnam
Prof. Charles Keyes, University of Washington, Seattle, USA

Tid: 20/9 kl. 13.00-15.00

Sted: KUA, lok. 16.1.21

Arr.: NIAS og Institut for Historie

Controlled Language
Else Mogensen, Eriksen Translations Inc., New York, USA

Tid: 22/9 kl. 15.15-16.30

Sted: KUA, pavillon 4

Arr.: Oversættelseskredsen

Det vidende samfund – digitale teknologier,
internet og læring
Prof. Lars Qvortrup, Center for Medievidenskab og direktør for

Knowledge Lab, SDU

Tid: 22/9 kl. 19.00-21.00

Sted: Salen, Linnésgade 25

Arr.: Sociologisk Udsyn, www.sociologiskudsyn.dk

Troy, myth and reality. Om debatten 
vedrørende de seneste udgravninger af Troia
Prof. Frank Kolb, Universität Tübingen, Tyskland

Tid: 23/9 kl. 11.15-12.00

Sted: KUA, lok. 6.1.48

Arr.: Saxo-Instituttet, Adeling for Historie

Tiltrædelsesforelæsning: Birkebarksbreve,
hjælpeverber og grammatikalisering
Dr.phil. Jens Nørgård-Sørensen

Tid: 23/9 kl. 14.15

Sted: Østeuropæisk Afdeling, Snorresgade 17-19, lok. U5

Arr.: Østeuropæisk Afdeling, Institut for tværkulturelle og regio-

nale studier

Tiltrædelsesforelæsning: Kampen om 
fremtiden. Problematiseringer i gen- og 
forplantningsteknologiens historie
Lektor, dr.phil. Lene Koch

Tid: 23/9 kl. 15.00

Sted: Panum Instituttet, Hannover auditoriet

Arr.: Institut for Folkesundhedsvidenskab

Naturbevaringens udfordringer på den 
modsatte side af vor klode. Singapore og 
New Zealand som eksempler
Seniorkonsulent, cand.scient. Birgith Sloth, Be-eco Tours & Consult

Tid: 23/9 kl. 19.30

Sted: Zoologisk Institut, Aud. B

Arr.: Dansk Naturhistorisk Forening

Vesten set fra Mellemøsten
Dr.phil. Jakob Skovgaard-Petersen

Tid: 23/9 kl. 20.00

Sted: Vartov, Farvergade 27, opg. H

Arr.: Studenterkredsen. 25 kr. for ikke-medlemmer



Kompetencesproget – ord er magiske
Journalist, tv-tilrettelægger, coach Mette Koors

Tid: 23/9 kl. 20.00

Sted: Trinitatis Sognehus, Pilestræde 67, st.

Arr.: Studentermenigheden ved Trinitatis

Guds svøbe? Pesten som religiøst problem
Ekstern lektor, dr.phil. Peter Christensen, Afdeling for Historie

Tid: 23/9 kl. 20.00

Sted: Afdeling for Religionshistorie, lok. 2.34

Arr.: Religionshistorisk Forening

The Worlds of Power: Religious Thought and
Political Practice in Africa
Prof. Gerrie ter Haar, Institute of Social Studies, The Hague

Tid: 24/9 kl. 11.00-13.00

Sted: Center for Afrikastudier, Købmagergade 46, 4th Floor. 

Aud. 12

Arr.: Center for Afrikastudier, www.teol.ku.dk/cas

Botho Strauss og Novalis – to engle ved 
demokratiets port
Amanuensis Henrik Stampe Lund, Afd. for Litteraturvidenskab

Tid: 24/9 kl. 11.15-13.00

Sted: Det ny KUA, lok. 23.4.39

Arr.: Fredagsforelæsninger på Afdelingen for Tysk

The Quiet Diplomacy of the Mandela and
Mbeki Governments: International Politics 
and South Africa’s Transition
Prof. Chris Landsberg, Centre for Policy Studies, Johannesburg, 

Sydafrika

Tid: 24/9 kl. 13.00-15.00

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

Arr.: Center for Afrikastudier, www.teol.ku.dk/cas

Erinnerungskultur. Konzentrationslager als
Gedenkstätten und Museum
Prof. Günter Morsch, Tyskland

Tid: 24/9 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, lok. 8.1.13

Arr.: Fakultetets Forsknings Fredage, www.hum.ku.dk/fff

Dansk kultur- og samfundsforskning 
i Grønland
Lektor Susanne Dybbroe, Afdelingen for Etnografi og Antropologi,

Aarhus Universitet

Tid: 24/9 kl. 13.15-15.00

Sted: Afdeling for Eskimologi og Arktiske studier, 

Strandgade 100, bygning  H, 2 sal

Arr.: Afdeling for Eskimologi og Arktiske studier

Tiltrædelsesforelæsning: 
Samfundsvidenskaber, normativitet og kritik
Prof. Heine Andersen

Tid: 24/9 kl. 14.00-14.45

Sted: Sociologisk Institut, Linnésgade 25, Salen, 1. sal

Arr.: Sociologisk Institut

Tiltrædelsesforelæsning: Livet i kosmopolis
Prof. Henning Bech

Tid: 24/9 kl. 14.50-15.35

Sted: Sociologisk Institut, Linnésgade 25, Salen, 1.sal

Arr.: Sociologisk Institut

The Currency of Economic Criticism
Prof. Mark Osteen, English Department, Loyola College, Maryland,

USA

Tid: 27/9 kl. 11.15-13.00

Sted: KUA, lok. 13.1.43

Arr.: Georg Brandes Skolen, www.georgbrandes.dk

Some Relations between Alphabetic Writing,
Digital Technology, and the Body
Prof. Brian Rotman, Comparative Studies, Ohio State University, USA

Tid: 27/9 kl. 14.15-16.00

Sted: KUA, lok. 13.1.43

Arr.: Georg Brandes Skolen, www.georgbrandes.dk

An Insider’s View on Japanese Official 
Development Assistance
Gotaro Ogawa, Japans ambassadør i Danmark

Tid: 27/9 kl. 15.00-17.00

Sted: NIAS, Leifsgade 33, lok. 305

Arr.: NIAS og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Transcriptional regulation and transformation
by myc
Prof. Martin Eilers, Institute for Molecular Biology and Tumour

Research, University of Marburg, Germany

Tid: 27/9 kl. 14.00-16.00

Sted: Symbion Sciencepark Fruebjergvej 3, mødelok. M2

Arr.: Symbion Sciencepark

Virginia Woolf and the Shop Window
Prof. Rachel Bowlby, Department of English, University of York, 

England

Tid: 28/9 kl. 9.15-11.00

Sted: KUA, lok. 13.1.43

Arr.: Georg Brandes Skolen, www.georgbrandes.dk

Att göra penningens genius till sin slaf. 
Om Almqvists romantiska ekonomikritik
Anders Mortensen, Litteraturvetenskap, Lunds Universitet

Tid: 28/9 kl. 11.15-13.00

Sted: KUA, lok. 13.1.43

Arr.: Georg Brandes Skolen, www.georgbrandes.dk

Penge, gæld og samvittighed. En medie-
historisk læsning af Selma Lagerlöfs fortælling
Herr Arnes penningar
Prof. Dr. Annegret Heitmann, Institut für Nordische Philologie, 

Ludwig-Maximilians-Universität, München, Tyskland

Tid: 28/9 kl. 14.15-16.00

Sted: KUA, Lok. 13.1.43

Arr.: Georg Brandes Skolen, www.georgbrandes.dk

Gc-globulin – terapeutiske og 
diagnostiske aspekter
Benny Dahl og Frank Schiødt, Rigshospitalet

Tid: 28/9 kl. 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, kantinen

Arr.: Poymorfien

Monetisation, Philosophy, and Tragedy among
the ancient Greeks
Prof. Richard Seaford, Classics and Ancient History, University of 

Exeter, England

Tid: 29/9 kl. 9.15-11.00

Sted: Det ny KUA, lok. 25.1.26

Arr.: Georg Brandes Skolen, www.georgbrandes.dk
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C#: Platform og sprog
Anders Hejlsberg

Tid: 24/9 kl. 14.00-16.00

Sted: Datalogisk Institut, store UP1

Arr.: Datalogisk Institut

Som chefdesigner for C# er Anders Hejlsberg i dag en af dem

der for alvor tegner udviklingen af Microsofts .NET plat-

form. I dette foredrag vil han give et overblik over de nye

faciliteter der er introduceret i C# 2.0. Han vil desuden for-

tælle om baggrunden for C#, hvordan det er inspireret af

andre sprog, om bestræbelserne på at skabe et komponent-

orienteret sprog. Anders Hejlsberg er på verdensplan en af

de mest succesfulde udviklere af programmerings-sprog.

Han har været chefdesigner for Delphi og Turbo Pascal, og

han modtog i 2000 Dr. Dobb’s Excellence in Programming

Award for sit arbejde. Foredraget skal specielt give forskere

og andre med en særlig interesse for programmeringssprog

mulighed for at høre både om den sidste udvikling indenfor

C# og om Anders Hejlsbergs erfaringer.

Grimme ællinger? 
H.C. Andersens eventyr 
på engelsk
Lektor Viggo Hjørnager Pedersen,

Engelsk Institut

Tid: 30/9 kl. 19.30

Sted: Det ny KUA, lok. 27.0.09

Arr.: Selskab for Nordisk Filologi

Foredraget tager udgangspunkt

disputatsen ‘Ugly Ducklings? Stu-

dies in the English Translations of

Hans Christian Andersen’s Tales and

Stories’, Odense Universitetsforlag

2004. Heri påvises på den ene side

at oversættelserne der strækker sig

fra 1846 til i dag, generelt ikke er

så slemme som de har ry for, men

på den anden side at en hel del af

dem ikke primært er oversat fra

dansk, og at de udgør en tradition idet nyere oversættelser i meget høj grad står i gæld til ældre. Desuden diskuteres på basis af en

række eksempler forskellige sprogligt og kulturelt betingede oversættelsesproblemer, og det forklares hvordan ‘Lille Claus og store

Claus’ kan gøres mere harmløs, hvorfor prinsessen ofte sover på tre ærter og hvorfor en anden prinsesse bliver kysset på hånden i

stedet for på munden.
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Billedkunst og økonomi
Prof. Michael Møller, Institut for Finansiering, Handelshøjskolen, 

København

Tid: 29/9 kl. 11.15-13.00

Sted: Det ny KUA, lok. 27.0.09

Arr.: Georg Brandes Skolen, www.georgbrandes.dk

Sprog og sprogtilegnelse i økonomisk 
belysning
Prof. Chr. Hjorth-Andersen, Økonomisk Institut, KU

Tid: 29/9 kl. 14.15-16.00

Sted: Det ny KUA, lok. 24.4.01

Arr.: Georg Brandes Skolen, www.georgbrandes.dk

Europæisk standard for oversættervirksomhed
Jørgen Chr. Nielsen, Forbundet ‘Kommunikation og sprog’

Tid: 29/9 kl. 15.15-16.30

Sted: KUA, pavillion 4

Arr.: Oversættelseskredsen

Afskedsforelæsning: I læ af de norske fjelde
Lektor Jørgen Haugan

Tid: 29/9 kl. 15.15

Sted: Det ny KUA, lok. 23.0.49

Arr.: Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Granular Physics using Statistical Mechanics
Prof. Sir Sam Edwards, Cambridge, England

Tid: 29/9 kl. 15.15

Sted: H.C. Ørsted Instituttet, Aud. 3

Arr.: Niels Bohr Lecture

‘Petersborgerteksten’ i russisk litteratur: 
ironi vs historie
Prof., dr.phil. Peter Alberg Jensen, Stockholms Universitet, Sverige

Tid: 29/9 kl. 10.00-12.00

Sted: Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Snorres-

gade 7-19, 1. sal, lok. U5

Arr.: Østeuropæisk Afdeling, Institut for Tværkulturelle og Regio-

nale Studier

Skabende kunstner mellem ultrakapitalisme,
statssubsidier og mikro-makroøkonomier
Billedkunstner, gæsteprofessor ved Statens Kunstakademi i Oslo,

Henrik Plenge Jakobsen

Tid: 29/9 kl. 16.15-18.00

Sted: Det ny KUA, lok. 24.4.01

Arr.: Georg Brandes Skolen, www.georgbrandes.dk

The Cult of the Author: Print Culture and 
Authority in an Era of Individual Authorship
Prof. of Media and Print Culture, David Finkelstein, Queen Margaret

University College, Edinburgh, Skotland

Tid: 30/9 kl. 9.15-10.30

Sted: KUA, lok. 13.1.59

Arr.: Georg Brandes Skolen, www.georgbrandes.dk

Constructing the author – a literary 
pragmatics approach
Prof. Dr. Fotis Jannidis, Technische Universität, Darmstadt, Tyskland

Tid: 30/9 kl. 10.45-12.00

Sted: KUA, lok. 13.1.59

Arr.: Georg Brandes Skolen, www.georgbrandes.dk

Thinking the Unheard, Writing the Unwritten
– Reflecting on Marginality, Ethnography and
Text in a Collaborative Research Project
Prof. Maria Jaschok, University of Oxford, England

Tid: 30/9 kl. 13.00-16.00

Sted: Institut for Antropologi, Frederiksholms Kanal 4

Arr.: NIAS og Institut for Antropologi

Hi Er Og Ly Ph Er Ne – materialitet og 
intentionalitet i Jens Baggesens Labyrinten
Lektor Henrik Blicher, Institut for Nordisk Filologi, KU

Tid: 30/9 kl. 13.15-14.15

Sted: KUA, lok. 13.1.59

Arr.: Georg Brandes Skolen, www.georgbrandes.dk

Afskedsforelæsning: Danmark, Norge og 
hertugdømmerne
Lektor, dr.phil. Esben Albrectsen, Saxo-Instituttet, Afdelingen for

Historie

Tid: 30/9 kl. 14.00

Sted: KUA, aud. 15.1.30A

Arr.: Saxo-Instituttet, Afdelingen for Historie

Ekspressiv typografi og intentionalitet hos 
Kierkegaard
Lektor Johnny Kondrup, Institut for Nordisk Filologi, KU

Tid: 30/9 kl. 14.30-15.30

Sted: KUA, lok. 13.1.59

Arr.: Georg Brandes Skolen, www.georgbrandes.dk

The Afrikaner Experience – Coming to Terms
with the Past and the Present: 
Afrikaner Experience of and Reaction to the
‘New’ South Africa
Senior Lecturer Wessel Visser, Dept. of History, University of 

Stellenbosch

Tid: 30/9 kl. 15.00-17.00

Sted: Center for Afrikastudier, Købmagergade 46, 4th Floor. 

aud. 12

Arr.: Center for Afrikastudier, www.teol.ku.dk/cas

Tid og materialitet – i Søren Kierkegaards 
konstruktion af det æstetisk-pseudonyme 
forfatterskab
Lektor Poul Behrendt, Institut for Nordisk Filologi, Københavns 

Universitet

Tid: 30/9 kl. 15.30-16.30

Sted: KUA, lok. 13.1.59

Arr.: Georg Brandes Skolen, www.georgbrandes.dk

Transaktionalismens død i regnskoven: 
om Fredrik Barths monografi Ritual and know-
ledge among the Baktaman of New Guinea
Finn Sivert Nielsen

Tid: 30/9 kl. 18.15-20.00

Sted: Institut for Antropologi, Auditoriet

Arr.: Antropologforeningens Klassikerserie. 15 kr. for ikke-med-

lemmer

Kærlighedens blik: Synderinden, forføreren 
og Kristus
Prof., ph.d. George Pattison

Tid: 30/9 kl. 19.30

Sted: Kældercafeen, Købmagergade 44

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

Hitler-Mythos und monumentalisierte Macht.
Reichsparteitag, Reichsautobahn, Reichshaup-
stadt als Dekoration für die Diktatur
Prof. Peter Reichel, Tyskland

Tid: 1/10 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, lok. 8.1.13

Arr.: Fakultetets Forsknings Fredage, www.hum.ku.dk/fff

Arkæologisk centralpladsteori og navne-
miljøstudier – aspekter af to kontekstuelle 
teorier og koblingen mellem disse
Stud.mag. Lisbeth Christensen, Aarhus Universitet

Tid: 1/10 kl. 14.15-16.00

Sted: Det ny KUA, lok. 27.5.26

Arr.: Afdeling for Navneforskning, Nordisk Forskningsinstitut

Making a Case for Woodrow Wilson 
(The Niels Thorsen Memorial lecture)
John Milton Cooper, University of Wisconsin, USA

Tid: 1/10 kl. 14.15-16.00

Sted: Det ny KUA, lok. 23.0.49

Arr.: Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

‘Time of the Tribes’ revisited
Prof. Michel Maffesoli, Sorbonne, Paris, 

Frankrig

Tid: 5/10 kl. 14.00

Sted: Salen, Linnésgade 25, st.tv.

Arr.: Sociologisk Institut

Michel Maffesoli er verdenskendt for bogen

‘Le temps des tribus’ (1988; engelsk udgave

‘The time of the Tribes. The decline of Indi-

vidualism in Mass Society’ 1996). Bogen inspi-

rerer og provokerer ved sin anderledes til-

gang til studiet af sociale og kulturelle for-

hold. Her kritiseres de udbredte begreber om

magt, politik, kamp, hegemoni osv. Samfund

og kultur tænkes i stedet ud fra begreber om

æstetik, eksistens og socialitet. Michel Maffe-

soli er professor i sociologi ved Sorbonne i

Paris. Han er desuden leder af CEAQ (Center

for studier af hverdagliv og aktuelle for-

hold). Forelæsningen vil blive holdt på fransk

med engelsk oversættelse.
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