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Valgfarce på KU
Studentervalget på KU skal gå om på grund
af fejl på stemmesedlerne. Det er anden
gang i år det sker. Valgudvalget beklager. De
studerende er i oprør. 
LÆS SIDE 4

Bedre studievaner 
på Statskundskab
Institut for Statskundskab på Københavns
Universitet har hyret en underviser som skal
lære de studerende bedre studievaner. Hå-
bet er at kurset vil sprede sig til resten af
universitetet. 
LÆS SIDE 5

Mere alvor end fest
Alvorlige emner som globalisering, økono-
miske nedskæringer og religionens rolle i
sikkerhedspolitik prægede den traditionsri-
ge årsfest på Københavns Universitet
LÆS SIDE 6-8 OG 10-11

Statsministeren vil 
satse massivt på forsk-
ning og uddannelse. 
Linda Nielsen frygter at 
bunden vil blive slået ud af
det danske universitetssystem  
LÆS SIDE 2-3 OG 12

Fogh på

frierfødder
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KU-forskere sprænger 
internettets fartbegrænsninger
K VA N T E M E K A N I K  – En gruppe forskere fra Niels Bohr Instituttet har ta-
get et vigtigt skridt i retning af et internet der er mange gange hurtigere end
det vi kender i dag. Internettet fungerer i dag ved hjælp af bittesmå lys-im-
pulser der bliver svagere og svagere for at netværket kan klare den evigt sti-
gende strøm af informationer. Grænsen er snart nået for hvor svage impul-
serne kan gøres hvis de skal bære informationer. Og dermed er grænsen også
nået for hvor hurtigt internettet fungerer. Men med KU-forskernes såkaldte
kvante-internet kan de hastighedsgrænser vi kender i dag overskrides. For at
få det nye net til at fungere i praksis, har forskerne fundet en ny måde at op-
dage og gemme informationer om lys i atomer - en såkaldt kvantehukom-
melse. Atomhukommelsen er et kæmpe spring fremad inden for forskning i
kvanteinformation. Bag det kvantemekaniske gennembrud står professor 
Eugene Polzik, forskningsadjunkt Brian Julsgaard og ph.d.-studerende Jacob
Sherson der har arbejdet sammen med tyske og tjekkiske forskere. Forsker-
nes gennembrud bliver offentliggjort i Nature den 25. november.
Kontakt professor Eugene Polzik, Niels Bohr Instituttet, tlf.: 35 32 54 24, 
e-mail: polzik@nbi.dk

Paprika Steen hædret 
REJSELEGAT  –  Skuepiller
og filminstruktør Paprika 
Steen modtog Ingmar Berg-
mans rejselegat på Køben-
havns Universitet 18. novem-
ber. I 1989 kvitterede Ingmar
Bergmann for modtagelsen af
Sonningprisen ved at give
pengene tilbage til KU. De har
siden dannet grundlag for en
årlig uddeling på 50.000 kr. I
sin tale lagde filmjournalist
Ebbe Iversen, som er medlem
af legatkomiteen, især vægt på
den udvikling Paprika Steen
har gennemgået siden sin de-
but hvor hun har udviklet sig
til at blive en af Danmarks
største karakterskuespillere,
og Ebbe Iversen understre-
gede at han håbede at Paprika
Steen vil fortsætte sin dob-
belte karriere med både skue-

spil og instruktion. Det var 14. gang Københavns Universitet uddelte legatet
til en repræsentant for den danske teater- eller filmverden. 

Tidsfrister for omvalg 
ST U D E N T E RVA LG  – På grund af en trykfejl på stemmesedlen til valg af
studenterrepræsentanter til bestyrelsen, har universitetets valgudvalg beslut-
tet at erklære valget ugyldigt og afholde omvalg. Omvalget afholdes efter føl-
gende tidsplan:

– Fredag den 26. november: Stemmesedler afleveres til PostDanmark
– Lørdag den 27. november: Stemmesedler modtages. 
– Mandag den 29. november til fredag d. 10. december: Afstemning
– Fredag den 10. december kl. 14.00: Sidste frist for at aflevere sin stemme-

seddel ved personligt fremmøde på Valgsekretariatet og sidste frist for at
klage over manglende modtagelse af stemmemateriale. Klagen skal indgi-
ves personligt og skriftligt til Valgsekretariatet. Det er kun studerende der
allerede er optaget på valglisten, der har stemmeret ved omvalget. 

– Mandag den 13. december: Stemmesedler der modtages med posten, anses
som rettidigt indkomne.

– Tirsdag d. 14. december kl. 16.00: Offentliggørelse af valgresultat.
– Tirsdag d. 21. december kl. 16.00: Sidste frist for at klage over valget.

Valgcirkulæret og yderligere oplysninger om valget kan læses på
www.ku.dk/valg.                                                                                    Se artikel side 4

Af Lise K. Lauridsen

Efter mordet på den islam-
kritiske filminstruktør
Theo Van Gogh i Holland

har regeringen blæst til værdi-
kamp mod religiøse fanatike-
res angreb på frisind, ytrings-
frihed og demokrati.

Et af de hjemlige eksempler
statsminister Anders Fogh
Rasmussen brugte under Ven-
stres landsmøde i Herning, var
overfaldet på en underviser på
Københavns Universitets afde-
ling for mellemøststudier be-
dre kendt som Carsten Nie-
buhr. 

Den eksterne lektor i ara-
bisk på KU blev i oktober over-
faldet af ukendte arabisktalen-
de gerningsmænd der ankla-
gede ham for som vantro at
have læst op af Koranen i
undervisningen.

Med henvisning til overfal-
det og et par lignende aktuelle
eksempler opfordrede statsmi-
nisteren særligt kulturperso-
ner og personer i undervis-
ningssystemet til at tage et an-
svar og sige fra når danske
samfundsværdier kommer
under angreb.  

Institutleder for Institut for
Tværkulturelle og Regionale
Studier, Ingolf Thuesen, vil
nødig være en del af forskræp-
pet til en valgkamp fordi han
tilfældigvis er ved at arrangere
en konference på baggrund af
efterårets overfald på den
nævnte underviser. Men radio,
tv og aviser har været over
Thuesen siden statsministe-
rens bandbulle mod funda-
mentalistiske angreb på yt-
ringsfriheden. 

»Overfaldet på vores ekster-
ne lektor er naturligvis en for-
kert og kriminel handling. Det
kan alle være enige om. Hvad
politikerne så vælger at drage
ind i en værdi- eller valgkamp,
er jo ikke noget jeg blander
mig i. På den ene side skal

man passe på med ikke at
overdramatisere problemet
fordi det lokalt i Danmark til-
syneladende kun drejer sig om
en lille håndfuld mennesker
med stærkt fundamentalistis-
ke og voldelige holdninger. På
den anden side betyder globa-
liseringen som bæres af inter-
net og telekommunikation, at
vold og terrorisme ikke længe-
re er et nationalt fænomen. På
den globale scene har proble-
met en meget større og poten-
tielt farligere dimension,« si-
ger Ingolf Thuesen.

Lukkede døre
Valg eller ej. Med overfaldet
som baggrund er Ingolf Thue-
sen i gang med at arrangere en
konference om den politisere-
de religion og vidensfrihed. 

»Overfaldet skulle lidt på af-
stand; ellers ville det blive
præget for meget af personlige
aspekter. For ti år siden ville
jeg ikke have drømt om at jeg
nogensinde kunne få behov for
at arrangere en konference om
ytringsfrihed i dansk forsk-
ning. Men som et af de steder i
Skandinavien hvor vi ved mest
om islam og Mellemøsten, me-
ner jeg vi har en forpligtelse til
at forhindre at fundamentalis-
mens angreb på ytringsfrihe-
den og fordommene omkring
islam eskalerer,« siger Ingolf
Thuesen.

Offeret for overfaldet der
underviser i arabisk og he-
braisk, har siden efterårsferien
været tilbage på arbejde, for-
tæller institutlederen. Men po-
litiet er ikke nået videre i efter-
forskningen.

»Uanset hvor få tilfælde af
overgreb på friheden der fore-
går, og hvor få mennesker der
begår dem, så er det en meget
alvorlig sag. Det er helt åben-
bart at der kommer funda-
mentalistiske muslimer på vo-
res institut. Det kan vi se på lø-
besedler og andet materiale

fra fx Hizb ut Tahrir. Jeg har
ingen grund til at tro at vores
studerende bakker op om
dem. Men ekstremister har
nem adgang på universitetet
fordi her er åbent for alle,« si-
ger Ingolf Thuesen der efter
overfaldet har overvejet om
Carsten Niebuhr skal lukkes
mere af, så ikke alle og enhver
kan komme ind fra gaden.

»Det strider imod vores
principper, men når studeren-
de og ansatte risikerer at blive
udsat for trusler, så er det
naivt at nedtone eller benægte
problemet. Med konferencen
vil vi klart markere hvor vi
som institut og universitet står
så denne debat ikke får lov til
at udvikle sig uhæmmet og
uden at vi med vores kompe-
tencer har præsenteret sam-
fundet for vores advarsler.
Skrækscenariet er trediverne i
Europa hvor man alt for sent
tog udviklingen alvorligt,« si-
ger Ingolf Thuesen.

»Vi har også en forpligtelse
til at slå fast at her på stedet
skal vi vide og ikke tro. Univer-
sitetets natur indebærer fri vi-
den og vidensudvikling som
også er en grundsten for vores
samfund. Samtidig skal vi nu-
ancere den offentlige debat så
folk ikke bliver bekræftet i de-
res fordomme om at eksem-
pelvis alle muslimer er terror-
ister. Det bliver desværre kon-
sekvensen når medierne kun
fokuserer på ekstreme og vol-
delige begivenheder. Langt det
største flertal af muslimer er
tolerante og moderate, og dem
rammer de voldelige handling-
er især hårdt,« siger han.

likl@adm.ku.dk

Programmet for konferencen
ligger endnu ikke fast. Konfe-
rencen kommer til at foregå i
december eller januar og vil væ-
re åben for alle.

VENSTRES LANDSMØDE I

I retten for at advare mod Darwin
I N T E L L I G E N T  D E S I G N  – »Denne lærebog indeholder materiale om udvik-
lingslære. Udviklingslære er en teori, ikke et faktum, om levende organismers
oprindelse. Dette materiale skal behandles med åbent sind, studeres nøje og
overvejes kritisk.« Sådan lød påskriften på et klistermærke som en skolebesty-
relse i USA havde sat i biologibøgerne. Klistermærket er nu årsag til at en grup-
pe forældre har slæbt bestyrelsen i retten. Under retssagen er det kommet frem
at skolebestyrelsens formand forsøgte at skrive intelligent design-teorien ind i
læseplanen.

Overblik over religiøst morads
Å B E N  FO R E L Æ S N I NG  – Det vrimler med sekter og alternative religiøse
bevægelser - også i Danmark som ellers er et af verdens mest homogene lande
når det handler om religion. Hvad er hoved og hale på de mange grupper, hvad
motiverer deres tilhængere, og hvordan kan man bedst forstå dem? Lektor i re-
ligionshistorie Mikael Rothstein giver sit syn på sagen ved en åben forelæsning
onsdag den 1. december kl. 16.30-18.00 i Anneks A, Studiestræde 6. Arrange-
mentet er blevet til i et samarbejde mellem Københavns Universitet og Politi-
ken.
Bestil gratis billet på www.politikenbillet.dk.

Værdi- eller 
valgkamp
Med overfaldet på en underviser der havde læst op af Koranen, 
er KU blevet hvirvlet ind i regeringens værdikamp mod religiøs 
ekstremisme. Ude på Carsten Niebuhr tager de deres helt egen 
værdikamp med en konference om forskningsfrihed
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BioCenter grundlagt 
G RU N D ST E N S N E D L Æ G G E L S E  – Videnskabsminister Helge San-
der har lagt den første sten til et kommende BioCenter. Det er første
gang et tværfagligt forskningscenter samler så mange aspekter inden
for bioteknologien, på dansk jord. Det kommende BioCenter skal huse
både KU’s Institut for Molekylærbiologi, Rigshospitalets Finsenlaborato-
rium, Bartholin Instituttet ved Hovedstadens Sygehusfællesskab og
forskningsenheden Biotech Research and Innovation Centre. BioCent-
ret, der kommer til at strække sig over et areal svarende til tre og en
halv fodboldbane i Universitetsparken, vil få ca. 150 ansatte og stå fær-
digt om cirka to år.

Af Jeppe Dong Abrahamsen
og Lise K. Lauridsen

Bid venligst mærke i føl-
gende sætning: »Når an-
dre er billigere, skal vi

være bedre.«
Den sætning gik nemlig igen

og igen da Anders Fogh Ras-
mussen i sin afsluttende tale
på Venstres landsmøde i Her-
ning fremlagde sin vision for
fremtidens Danmark: Dan-
mark skal være blandt de fø-
rende på forsknings- og ud-
dannelsesområdet.

»Når de andre er billigere,
skal vi være bedre.« Mon ikke
Venstre vil fremsætte sætning-
en i en uendelighed når valg-
kampen for alvor går i gang?

Ifølge Anders Fogh Rasmus-
sen er det i hvert fald nødven-
digt at vi bliver bedre hvis vi
skal vinde på globaliseringen i
stedet for at tabe kampen om

arbejdspladser til hurtigøko-
nomier som fx Kinas som han
brugte som eksempel i sin tale.

I talen knæsatte Fogh derfor
en strategi for hvordan Dan-
mark netop kan blive bedre:
– Danmark skal være et mere

iderigt samfund
– Danmark skal være et af ver-

dens førende iværksætter-
samfund

– Danmark skal være en ud-
dannelsesmæssig frontløber

– Danmark skal være verdens
mest konkurrencedygtige
samfund

Det er svært at være uenig i
disse fire punkter, og dermed
er det også umiddelbart svært
at se at det kan blive et cen-
tralt tema i valgkampen. 

Gentagelser virker
Valgforsker og lektor på Stats-
kundskab Hans Jørgen Nielsen

tror nu heller ikke at uddan-
nelse og forskning i sig selv
kommer til at spille en rolle i
valgkampen. 

»Universiteter og forskning
får svært ved at blive et valgte-
ma da mange har blandede fø-
lelser overfor de to ting. Men
bliver det brugt til at sige at vi
skal have mere innovation så
vi kan bevare vores velfærds-
samfund, så kan de fleste være
med på at støtte mere
forskning,« vurderer han.

Professor i retorik Christian
Kock tror sagtens at uddan-
nelse og forskning kan komme
til at dominere en kommende
valgkamp.

»Når statsministeren beto-
ner at vi skal være bedre når
de andre er billigere, kan de
fleste godt se at det har noget
med forskning at gøre, og så
begynder forskning at blive et
plusord. Det er ved at trænge

VENSTRES LANDSMØDE I I

Forskning 
bliver valgtema
Skal man tage Anders Fogh Rasmussens tale på Venstres 
landsmøde som et tegn, ser forskning og uddannelse ud til 
at blive centrale emner i den kommende valgkamp
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Afsked med maner
INTERNATIONAL KONFERENCE – Professor, dr.polit. Niels Thygesen 
tager efter 33 år som økonomiprofessor ved Københavns Universitet afsked
med manér den 10. december i Festsalen på Vor Frue Plads. Økonomisk Insti-
tut, Danmarks Nationalbank og Nationaløkonomisk Forening har taget initiativ
til en international konference til ære for Niels Thygesen som selv slutter konfe-
rencen med sin afskedsforelæsning. Temaet for konferencen bliver den mone-
tære union, som Niels Thygesen selv stod fadder til som ekspertmedlem af 
Delors-udvalget i 1989. En lang række kendte navne deltager.
Læs mere på www.econ.ku.dk/MonetaryUnion_inEurope.

VALGKAMP – Efter Anders Fogh Rasmussens

afsluttende tale på partiets landsmøde ser

forskning og uddannelse ud til at blive Venstres

kæpheste i en kommende valgkamp.

Af Jeppe Dong Abrahamsen og 
Lise K. Lauridsen

Et privat universitet kan være løsningen på
hvordan regeringens vision om at Dan-
mark skal være med helt fremme i

forskningseliten, kan gå i opfyldelse. 
Det mener videnskabsminister Helge Sander

i hvert fald.
»Vi skal simpelthen blive bedre i Danmark.

Derfor vil jeg ikke se bort fra muligheden for at
vi enten inddrager nogle af de miljøer vi kender
i dag eller et privat universitet,« siger Helge
Sander til Berlingske Tidende.

Med et privat universitet vil man kunne
skræddersy teknologiske topuddannelser der
passer til erhvervslivet.

Sander åben for privat universitet
Venstre luftede på sit
landsmøde tanker om
private universiteter
og at lade taxameter-
pengene følge de 
studerende. Ideerne
vækker dog ikke lige-
frem begejstring hos
rektor Linda Nielsen

ind at mange arbejdspladser
forsvinder til Østen, og det er
ikke svært at forstå at noget af
det man kan stille op imod det,
er en forskning der vil skabe
nye arbejdspladser.«

Samtidig er der noget reto-
risk klogt i at gentage letfor-
døjelige og mundrette sæt-
ninger som »når andre er billi-
gere, skal vi være bedre«, me-
ner Christian Kock:

»Hvis man siger noget længe
nok, tror folk på det uanset om
det er sandt eller ej.«

Et eksempel er de ældre som
har været det helt store slag-
nummer i de sidste par valg-
kampe i Danmark. 

»Hvordan er de blevet det?
Det kunne være interessant at
studere nærmere, men det må
være fordi der er nogen der har
gentaget det tilstrækkeligt
mange gange og tilstrækkeligt
effektivt,« siger Christian Kock.

Formanden for Rektorkollegiet og rektor på
Københavns Universitet, Linda Nielsen, synes
ikke umiddelbart om ideen om at tillade private
universiteter:

»Faktisk har OECD påpeget at vi i forvejen
har for mange universiteter i Danmark. Politi-
kerne har sat et kæmpe apparat i søen med
kommercialisering af forskning, eksternt domi-
nerede universitetsbestyrelser og øget samar-
bejde med erhvervslivet. Skal vi tage det pro-
jekt alvorligt,  kan jeg ikke se fidusen i at tillade
private universiteter som vil gøre at pengene
spredes på endnu flere universiteter,« siger hun
til Universitetsavisen.

Lad pengene følge de studerende
En andet kontroversiel tanke om at lade taxa-
metertilskuddet følge de studerende frem for at

gå til universiteterne blev også luftet på lands-
mødet.

Denne gang var det dog Anders Fogh Ras-
mussen der var på banen.

»Studerende der vil tage noget af deres ud-
dannelse i udlandet, kan tage deres SU med. Vi
bør overveje at gå et skridt videre. Hvorfor ikke
lade pengene følge den studerende?«, spurgte
statsministeren og tilføjede:

»Taxametertilskuddet kunne følge den stude-
rende til det sted hvor man tager sin uddan-
nelse. Det er underordnet både samfundsmæs-
sigt og for statskassen om den studerende tager
sin uddannelse i Odense eller Oxford.« 

likl@adm.ku.dk

jdab@adm.ku.dk

Læs i øvrigt rektoratets svar på statsministerens
tale i KUmmentaren side 12.

VENSTRES LANDSMØDE I I I
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BESTYRELSESVALG

Af Richard Bisgaard

HK-fællestillidsrepræsen-
tant Ingrid Kryhlmand
smiler over hele femø-

ren. 
»Jeg er bare så glad«, udbry-

der hun efter at formanden for
valgudvalget, professor dr. jur.
Henning Koch har offentlig-
gjort resultatet af valget til Kø-
benhavns Universitets kom-
mende bestyrelse for de om-
kring 30 studerende og ansat-
te som er mødt frem i konsisto-
riums mødesal denne torsdag
ved middagstid den 18. no-
vember.

Og glæden er forståelig.
Med knap 600 personlige
stemmer har hun fået over
halvdelen af de godt 1100 af-
givne stemmer blandt det
teknisk-administrative perso-
nale og dermed vundet stort
over sin rival, institutadminis-
trator Flemming Juelsholt der
måtte nøjes med knap 90 per-
sonlige stemmer.

»Det er jo et helt fantastisk
mandat. Det levner ikke nogen
tvivl om at nogen med min
baggrund kan sidde i besty-
relsen for Københavns Univer-
sitet«, siger Ingrid Kryhlmand
med henvisning til valgets sto-
re stridsspørgsmål – om rollen
som tillidsrepræsentant kan
forenes med rollen som besty-
relsesrepræsentant.

»Jeg håber at kunne honore-
re forventningerne, men ved
også at det bliver hårdt arbej-
de at skabe en platform for at
tage TAP-forhold op i besty-
relsen,« siger hun.

Anderledes afdæmpet står
professor, dr.med. Bjørn Quis-
torff, ovre ved vindueskarmen
og studerer stemmetallene for
det videnskabelige personale,
de såkaldte VIP’ere. Han er
den eneste af de seks spid-
skandidater til de to VIP-pos-
ter i bestyrelsen der er mødt
frem for at overvære offentlig-
gørelsen af valgresultatet. Det
kunne han godt have sparet
sig, kan han konstatere.
Blandt de fire professorer som
stillede op i listeforbund som
modkandidater til de to fælles-
tillidsmænd fra henholdsvis
den tørre og den våde liste, er
det prodekanen fra Jura, Jens

Kristiansen, der med knap 160
stemmer sætter sig på den ene
bestyrelsespost. Den anden
post indtages suverænt af fæl-
lestillidsmanden på Humanio-
ra Henrik Prebensen der med
170 personlige stemmer ud af
de 300 stemmer på den tørre
liste blev topscorer blandt VI-
Perne. 

Tør sejr
»Resultatet overrasker mig da.
Jeg havde nok forventet at den
generelle stemning ikke var til
fordel for tillidsrepræsentan-
terne,« siger Bjørn Quistorff
der havde regnet med at han
selv eller Søren-Peter Olesen
fra Sundhedsvidenskab eller
Jens T. Høeg fra Naturviden-
skab som ‘våde’ repræsentan-
ter var selvskrevet til den ene
af de to VIP-stole. Nu bliver re-
sultatet i stedet at det viden-
skabelige personale på de to
‘våde’ fakulteter med de
mange væsker og reagensglas
som noget helt ekstraordinært
må lade sig repræsentere af to
‘tørre’ VIP’ere fra henholdsvis
Humaniora og Jura.

Traditionelt har det ellers
været de to ‘våde’ fakulteter
der med deres relative over-
vægt af VIP-ansættelser i for-
hold til KUA og Indre By har
bestemt melodien i de styren-
de organer. Denne gang kan
det imidlertid konstateres at
Quistorff, Olesen og Forsker-
listen har skudt sig selv i fød-
derne ved hver især at fasthol-
de deres kandidatur og således
sikre maksimal spredning af
stemmerne fra Naturviden-
skab og Sundhedsvidenskab.
Resultatet er at stemmerne fra
Nat og Sund er blevet brugt til
at sikre valget af Juras prode-
kan, Jens Kristiansen – og det
på trods af at AC-fællestillids-
mand og lektor i molekylær-
biologi Leif Søndergaard som
spidskandidat for Den våde lis-
te fik betydeligt flere stemmer
– nemlig 244 mod Jens Kristi-
ansens 159. Valgmetoden med
listeforbund indebærer nemlig
at man først opgør det samle-
de antal stemmer på hvert lis-
teforbund hvorefter man ser
på hvilken kandidat inden for
hvert forbund der har fået flest
stemmer. 

Henrik Prebensen er selvføl-
gelig ked af at han ikke fik Leif
Søndergaard med ind i besty-
relsen.

»Han har næststørst op-
bakning af alle kandidater, så
det er lidt uretfærdigt. Men så-
dan er valgmetoden«, siger
Henrik Prebensen og inviterer
i stedet Jens Kristiansen til et
tæt samarbejde.

»Eftersom valget har fået
det lidt besynderlige udfald at
Sund og Nat ikke er repræsen-
teret i bestyrelsen, påhviler
der os et stort ansvar for at dis-
se fagområders utroligt væ-
sentlige bidrag til Københavns
Universitets udvikling bringes
frem i bestyrelsen af VIP-re-
præsentanterne, helst lige så
godt som hvis de selv sad der
med en repræsentant«, siger
Henrik Prebensen.

Lav valgdeltagelse
Valgdeltagelsen blandt VIP’er-
ne var 39 procent, mens den
blandt TAP’erne var noget høj-
ere, nemlig 49 procent. Det er
betydeligt under det normale
ved valgene til de styrende or-
ganer på Københavns Univer-
sitet hvor stemmeprocenten
ved rektorvalg plejer at være
over 50 procent for VIP’ernes
vedkommende og 75 procent
for TAP’ernes vedkommende. 

Den lave stemmeprocent
undrer dog ikke valgforsker
Lars Bille der som medlem af
valgudvalget har fulgt valget
på tætteste hold.

»Der har ikke rigtig været
noget der har kunnet mobilise-
re vælgerne – som hvis der
havde været en konflikt eller
nogle alternativer at forholde
sig til«, siger han og konstate-

Af Richard Bisgaard

Der må ikke kunne sættes
det mindste spørgsmåls-
tegn ved valget af re-

præsentanter til universitetets
første bestyrelse.

Med den begrundelse har et
enigt valgudvalg besluttet at
annullere optællingen af stu-
denterstemmer og udskrive
omvalg til de to studenterpos-
ter i den nye bestyrelse. Årsa-
gen er at der åbenbart ikke er
blevet læst ordentlig korrektur
på teksten til stemmesedlerne
inden de er sendt ud til samtli-
ge studerende, og det har
straks resulteret i en klage fra
en emsig studerende.

Mere konkret drejer det sig
om at der nederst på de ud-
sendte stemmesedler skal stå
hvilke opstillede lister som har
indgået valgforbund og hvilke
der har indgået listeforbund.
Under opsætningen af stem-
mesedlen er en linje imidlertid
forsvundet med det resultat at
det ikke fremgår at S4 (Medi-
cinsk Studenterråd) er i liste-

forbund med L3 og L4 som er
fælles listeforbund for Forene-
de Studenterråds mange for-
skellige lister.

Og så skal valget gå om.
Lad være at flertallet af stu-

derende ikke skænker valget
en tanke; og at resultatet for-
mentlig ville blive det samme
under alle omstændigheder;
og at det koster en hulens mas-
se penge at udsende endnu
32.000 frankerede svarkuver-
ter a 4,50 kroner stykket. Set
ud fra en juridisk betragtning
er sådanne praktiske indven-
dinger imidlertid fuldstændig
irrelevante. Spørgsmålet er
alene om valghandlingen kan
siges at være forløbet uden fejl
– og det er den ikke når der er
fejl på stemmesedlen.

»Der skal være fuldstændig
legitimitet bag valget«, under-
streger valgudvalgets for-
mand, statsretsprofessor Hen-
ning Koch.

Selv om de studerende er
rasende over at de ligesom ved
suppleringsvalget til studen-
terposterne i konsistorium i
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Uantageligt rod
»Det er yderst kritisabelt at vi i en tid hvor den demokratiske proces

forringes, skal opleve gentagen rod i valghandlingen fra administra-

tionens side. Det er ganske enkelt uacceptabelt at de studerendes en-

gagement i valghandlingen og dermed det demokratiske valgs legiti-

mitet på den måde sættes over styr.«

Maja Barfod Hørsving, formand for Forenede Studenterråd, 

pressemeddelelse 18. november 2004.

VALGETS VINDER – Nok

bliver Ingrid Kryhlmand ene om

at repræsentere det tekniske vi-

denskabelige personale i den nye

bestyrelse, men hendes mandat

er til gengæld uhyre stærkt.

Kanonvalg 
til Kryhlmand

Valgresultat 

VIP-resultat:

I alt afgivet 1028 stemmer,

stemmeprocent 39.

Valgt: Henrik Prebensen og

Jens Kristiansen.

Listeforbund mellem V1 og

V2 – i alt 545 stemmer

V1 – Den tørre liste: i alt 301

stemmer

• Listestemmer 80

• Henrik Prebensen: 169

(valgt)

• Mie Femø Nielsen: 52

(1.suppleant)

V2 – Den våde liste (Sund –

Nat): i alt 244 stemmer: 

• Listestemmer 31

• Leif Søndergaard: 158

• Jesper Brahm: 55

Listeforbund mellem V3, V4,

V5 og V6 – i alt 483 stemmer

V3 – Søren Peter Olesen: i alt

107 stemmer

• Listestemmer: 8

• Søren Peter Olesen 99

V4 – Bjørn Quistorff: i alt 108

stemmer

• Listestemmer: 10

• Bjørn Quistorff: 98

V5 – Forskerlisten: i alt 109

stemmer

• Listestemmer: 38

• Jens T. Høeg: 49

• Carsten Rahbek: 22 (1. sup-

pleant)

V6 – Jens Kristiansen: i alt 159

stemmer

• Listestemmer 19

• Jens Kristiansen: 140 (valgt)

TAP-resultat:

I alt afgivet 1126 stemmer;

stemmeprocent 49. 

Valgt: Ingrid Kryhlmand

TAP-fælleslisten: i alt 823

stemmer

• Listestemmer: 103

• Ingrid Kryhlmand: 587

(valgt)

• Ole Bedsted: 55 (1. supple-

ant)

• Joan Lykkeaa: 45

• Poul Erik Krogshave: 33

TAP’er på tværs – et godt al-

ternativ: i alt 303 stemmer

• Listestemmer 115

• Flemming Juelsholt: 92

• Inge F.H. Olsen: 41

• Marit Warrer: 37

• Martin Petersen: 18

Tillidskvinde fejede mellemleder 
af banen blandt TAP’erne, mens
de våde blev tørret af repræsen-
tanterne fra Hum og Samf 
blandt VIP’erne

Studentervalg annulleret
På grund af en trykfejl på stemmesedlen har universitetets valgudvalg
besluttet at erklære studentervalget ugyldigt og afholde omvalg

rer at demokratiets tilstand
har fået et skud for boven i og
med at det ikke længere er
valg der afgør hvem der skal
sidde i den øverste ledelse,
men ansættelser. 

»Det har formentlig demobi-
liseret mange. Valgmøderne
med under ti tilhørere var og-
så en klar indikation af det ik-
ke er noget der har optaget
universitetsbefolkningen. I alt
fald ikke i denne omgang. Men
det er jo oplagt at man på en
institution som var en af de
første inden for den offentlige
sektor til at indføre medarbej-
derdemokrati hele vejen igen-
nem, er lidt tøvende over for
den nye bestyrelseskonstruk-
tion.«

rjb@adm.ku.dk

foråret endnu engang skal ud i
omvalg på grund af adminis-
trativt rod i valghandlingen,
bakker Forenede Studenterråd
op om valgbestyrelsens beslut-
ning om omvalg.

»Vi vil gerne opfordre alle til
at stemme endnu engang og
på den måde bakke op om stu-
denterdemokratiet«, hedder
det i en pressemeddelelse fra
FSR.

Mads Skovgaard Andersen
der er kandidat for Juridisk
Diskussionsklub, mener på
den anden side at omvalget er
spild af både universitetets og
studenterorganisationernes
ressourcer.

»Vi skal ud og lave valg-
kmap igen og gøre de stude-
rende opmærksomme på at de
skal stemme én gang til. Det er
fuldstændig åndsvagt og spild
af ressourcer. Man skulle ikke
tro det er valgforskere og uni-
versitetsansatte der sidder
med ansvaret,« udtaler han til
Jyllands-Posten.
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STUDIEVANER

Af Jeppe Dong Abrahamsen

Det kræver absolut sin
mand eller kvinde at
være studerende. En

god studerende i al fald. Over-
alt lurer fristelsen for at lave
de berømte overspringshand-
linger over det lige så berømte
lave gærde. Dårlige vaner har
lange rødder, så når bøgerne
skal åbnes, er det ofte nødven-
digt for studerende at hive sig
selv op ved nogle andre rød-
der. Hårrødderne.

Derfor har Institut for Stats-
kundskab dette semester op-
rettet et studievanekursus for
interesserede studerende. 

»Kurset handler om hvordan
man ændrer vanerne og ikke
nødvendigvis om de hårde
værktøjer,« påpeger civilinge-
niør og ph.d.-studerende på
Danmarks Tekniske Universitet
(DTU) 26-årige Camilla Kring
som underviser på kurset.

Det er tredje gang Camilla
Kring står bag et studievane-
kursus for studerende på Kø-
benhavns Universitet. Tidlige-
re har kurset kørt på  Asien-
studier og Nordisk Filologi.
Her har ‘lokale’ studerende nu
overtaget undervisningen. Det
samme skal ske på Statskund-
skab, er ideen.

»Jeg synes det er vigtigt at
kurset er forankret ude på de
enkelte institutter,« forklarer
Camilla Kring.

På Statskundskab står arvta-
gerne da også allerede klar i
skikkelse af 22-årige Jesper
Johnsøn og 25-årige Helle
Bager Eriksen der læser på
henholdsvis tredje og femte
semester. 

»Jeg har selv gjort noget ud
af at arbejde med mine studie-
vaner,« siger Helle Bager Erik-
sen om årsagen til at hun søgte
stillingen som studievaneun-
derviser. 

Jesper Johnsøn nikker sam-
stemmende.

For at forberede sig bedst
muligt til at stå for kurset, del-
tager Helle og Jesper selv i
kurset samtidig med at de

hjælper Camilla Kring med at
tilrettelægge kurset så det er
målrettet mod netop stats-
kundskabsstuderende.

Økonomisk perspektiv
De tre har således holdt møde
et par timer inden kursisterne
en efter en kommer dumpen-
de. Nogle direkte fra undervis-
ning mens andre har siddet
derhjemme og læst. Der er til-
meldt omkring 20 studerende
på kurset, men denne råkolde
mandag eftermiddag dukker
kun syv op. Kurset strækker sig
over otte mandage klokken 16-
18.

»Tidspunktet er lidt dumt.
Mange har undervisning til
klokken 17, og andre har haft
fri i lang tid,« forklarer Camil-
la Kring det svage fremmøde.

»Det er svært at lave en ak-
tiv, opsøgende indsats på uni-
versitetet over for de studeren-
de der har behov for at få be-
dre studievaner,« supplerer
Helle Bager Eriksen.

De få deltagere er dog ikke
et udtryk for et manglende be-
hov for kurset på Statskund-
skab.

»Studievejledningen efter-
spurgte kurset da de hørte at
lignende kurser var blevet
holdt på Asien-Instituttet og
Nordisk Filologi,« fortæller Ca-
milla Kring.

»Det ville være fantastisk
hvis kurset blev en obligato-
risk del af et studieforløb. Det
er der også nogle økonomiske
perspektiver i,« fortsætter hun.

Hvis et institut afsætter nog-
le penge til at lære de stude-
rende at få bedre studievaner,
vil det nemlig minimere frafal-
det og få de studerende til at
gennemføre studiet hurtigere.
Det betyder flere penge i kas-
sen. Derfor håber Camilla
Kring at studievanekurset vil
brede sig som ringe i vandet
på Københavns Universitet.

Og det er bestemt ikke umu-
ligt.

»Jeg har hørt flere fra andre
institutter sige: “Vi vil også ha-
ve sådan et kursus ude hos os”.
Alle kan jo have brug for at få
bedre studievaner. Der er vel

ikke noget institut der kan si-
ge: “Vi har perfekte studeren-
de”,« siger Helle Bager Erik-
sen.

Planlæg jeres tid
Men først gælder det altså In-
stitut for Statskundskab. Med
et kvarters forsinkelse begyn-
der eftermiddagens lektion.
Denne gang er emnet læse- og
notatteknik.

»I skal elske jeres bøger. Det
er den eneste måde I kan suge
stof ud af dem på,« lyder det
med smittende entusiasme fra

Camilla Kring mens hun gen-
nemgår sine medbragte over-
heads.

Og kursisterne labber bud-
skabet i sig. Intet råd er for
corny.

Camilla Krings væsentligste
pointe er imidlertid ikke at
man skal elske sine bøger. Det
handler i stedet om at få skabt
den optimale studiesituation
og om undgå de såkaldte risi-
kosituationer. 

Derfor fik kursisterne udle-
veret to skemaer til at registre-
re hvad de brugte ugens 168
timer på og til at planlægge
den kommende uge.

»Vi skal få folk til at tænke
over deres vaner. Som stude-
rende har man altid dårlig
samvittighed over om man nu
får læst nok. Det er rart at ha-
ve planlagt sin uge så man kan
se at nu har man faktisk brugt
37 timer på at studere,« forkla-
rer Jesper Johnsøn.

»Mange vil gerne lære at
kunne holde fri – og have det
godt med at holde fri,« tilføjer
Helle Bager Eriksen.

Det første emne i kursus-
rækken var derfor logisk nok
planlægning. Mange var imid-
lertid skeptiske.

»Der var flere der tænkte:

“Nu vil hende DTU-tingen sik-
kert komme her og fuldstæn-
dig planlægge min tid ned til
den mindste detalje og fjerne
al spontanitet i mit liv”,« hus-
ker Jesper Johnsøn mens Ca-
milla Kring slår en høj latter
op.

For sådan er det ikke. Der
findes nemlig ingen universal-
løsning, mener Camilla Kring:

»Hver person har sin egen
arbejdsmetode. Vi præsenterer
folk for forskellige metoder, og
så kan de vælge den der passer
til dem.«

Man kan altid blive 
bedre
Kurset veksler imellem oplæg,
gruppearbejde og diskussioner
i plenum. Inden Camilla Kring
sætter de studerende til at må-
le deres læsehastighed, benyt-
ter Deres udsendte en kort
pause til at spørge  to af kursis-
terne om hvorfor de har valgt
at deltage i kurset.

»Jeg vil godt have nogle
værktøjer så jeg kan planlægge
min tid og lære at læse mere
effektivt, og så vil jeg godt af
med den dårlige samvittighed
man får fordi man føler man
spilder sin tid på nogle forker-
te ting,« siger Sibal Atay.

Hun er glad for kurset:
»Man bliver opmærksom på

nogle ting som man i forvejen
måske godt vidste, men som
man måske ikke har været nok
bevidst om.«

Morten Hyllegaard der lige-
som Sibal Atay læser på tredje
semester, bakker op.

»Jeg bliver mere bevidst om
hvad jeg bruger min tid på.
Kurset har tydeliggjort for mig
hvad der er studietid og hvad
der er fritid. Og så er det hyg-
geligt at komme her. Der er en
afslappet stemning. Det er
godt for ens motivation lige at
stoppe op og få tænkt over
hvorfor man gør som man
gør.«

Ingen af de to synes selv at
de har decideret dårlige studi-
evaner, men »man kan altid
blive bedre,« er de enige om.

Men behøver man virkelig
gå på et kursus for at lære
hvordan man får bedre studie-
vaner?

»Hvor skulle de ellers kom-
me fra? De kommer ikke af sig
selv. Du skal selvfølgelig sætte
dig ned og læse i din bog, men
den er bare for let at springe
over,« erkender Morten Hylle-
gaard.

jdab@adm.ku.dk

Studerende skal lære at lære
»Som studerende skal du ikke kun lære det faglige, men også lære at lære. Man kunne

ønske sig at dette allerede havde fundet sted på de studieforberedende uddannelser,

men det afspejler sig ikke i de studievaner som vi kan iagttage ved de første studieår på

universiteterne.«

Thomas Harboe og Jakob Ravn i bogen ‘Studieteknik - eller kunsten at studere’.
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MOTIVERENDE – »Det er godt for ens motivation lige at

stoppe op og få tænkt over hvorfor man gør som man gør,« si-

ger Morten Hyllegaard (yderst th.) om studievanekurset.

Parolen hedder
planlægning
Studerende på Asien-Instituttet og Nordisk Filologi
har prøvet det, og nu er turen kommet til Statskund-
skab. Et otte ugers kursus skal give de studerende
bedre studievaner. Håbet er at kurset vil sprede 
sig til resten af Københavns Universitet

VANEBRYDERE – Institut for Statskundskab har hyret Camilla Kring (i forgrunden)

til at lære de studerende bedre studievaner. Fra næste semester er det Jesper Johnsøn

(bagerst tv.) og Helle Bager Eriksen der overtager.
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ÅRSFEST

KU som magnet
»Vi kan og skal ikke forhindre vore egne unge talenter i at søge ud.

Men vi skal prioritere således at vi også kan trække dem hjem igen

og måske få nye talenter med fra udlandet.«

Rektor Linda Nielsen i sin tale til årsfesten.

Af Jeppe Dong Abrahamsen

E t øjebliks høje bankelyde
fra nogle arbejdende
håndværkere på Frue

Plads var eneste forstyrrende
element da den fornemme
festsal på Københavns Univer-
sitet lagde parketgulv til den
traditionsrige årsfest.

Larmen forstummede dog
hurtigt igen, og tilhørerne
kunne atter rette deres mere
eller mindre opmærksomme
blikke imod talerstolen hvor
rektor Linda Nielsen var i gang
med at tale om Julius Gersons
gamle børnerim En lille nisse
rejste som hun brugte som et
billede på hvor vigtigt interna-
tionalt samarbejde er for at
kunne overleve i globaliserin-
gens århundrede.

»Ligesom den lille nisse må
vi af sted, helst med ekstra-
post, for at måle os med dem
der er større. Helst de største.«

For at det ikke skal gå Kø-
benhavns Universitet – og
Danmark i det hele taget –
ligesom det gik den lille nisse,
der troede han var verdens
største mand, er det ifølge rek-
tor nødvendigt at være mere
åben over for udlandet og se
længere end til spidsen af ens
egen næsetip.

Og så var dronningen der

Af Karina Heuer Bach, stud.mag.

Deres Majestæt, Deres Kongelige Højhed, Excellencer, 
Videnskabsminister, mine Damer og Herrer: 
I de seneste par år har der været øget fokus på universi-

teterne. Først og fremmest med den nye universitetslov, men
også som følge af en øget fokus på forskningen. Der er blevet
givet penge til forskning! Man kan ligefrem tale om en stig-
ning i bevillingerne til forskning. Og det er jo ganske glæde-
ligt. Det ser ud til at være en god begyndelse, men det er langt-
fra nok.

Et universitet adskiller sig fra andre forskningsinstitutioner
ved at forskningen også ligger direkte til grund for uddannelse
og undervisning. Det er forskere der underviser, og dermed
viderebringer de deres viden til de studerende der tager denne
viden med sig ud i arbejdslivet. 

De studerende udgør den største og væsentligste vi-
densoverførsel fra forskning til erhvervsliv. En vidensoverfør-
sel der er helt nødvendig ikke blot for det danske erhvervsliv,
men også for det danske samfund som en helhed. Og det er
netop denne vidensoverførsel som Danmark skal bygge på i
fremtiden. 

Bedre grundforskning og bedre uddannelser er også frem-
over vores stærkeste våben, og vi bliver nødt til at satse på beg-
ge dele.

Nye undervisningsformer
Man skulle tro at når politikere fokuserer på forskningen, smit-
ter dette også af på uddannelserne og på uddannelsernes kva-
litet. For det er jo netop denne form for synergi der er et af uni-
versitetets kendetegn.

Desværre er alt ikke rosenrødt af den grund. For godt nok er
der fokus på forskning, og der følger penge med. Men samtidig
insisterer politikerne på at skære ned på uddannelserne. År ef-

ter år bliver der skåret en lille smule. Det bliver godt nok kaldt
for effektivisering – men resultatet er stadigvæk færre penge
til uddannelserne. 

For hvordan er det lige man kan effektivisere uddannelserne
uden at det samtidig går ud over uddannelsernes kvalitet? Jeg
kan umiddelbart kun se to måder man kan spare på når der
drejer sig om uddannelse: færre timer eller flere på holdene.
Ingen af løsningerne er særligt attraktive hvis vi også gerne vil
opretholde et højt fagligt niveau i vores uddannelser. 

Og uddannelserne ændrer sig jo også gennem årene. Det er
ikke helt de samme undervisningsformer der bliver brugt nu
som for 20 år siden – og heldigvis for det. Den almindelige ud-
vikling i samfundet medfører at nye emner og metoder skal
inddrages i undervisningen. 

Et eksempel er medicinuddannelsen: de har ændret deres
undervisningsform fra mere eller mindre udenadslære til mere
sammenhængende undervisning ved brug af cases. En omlæg-
ning der har kostet ressourcer, både i udviklingsfasen og i den
konkrete undervisning. Men det var en omlægning der var
nødvendig for at fremtidssikre lægerne – i hvert fald for en tid.
Udvikling af bedre undervisningsformer er aldrig overstået.

Også den nødvendige indførsel af Web Based Learning er
omkostningsfuld. Det betyder ikke blot at kurser skal omlæg-
ges og planlægges på ny. Det betyder også at der skal indkøbes
tekniske hjælpemidler – og den slags koster jo. Og selv om det
koster er der ingen vej uden om. 

Det kan ikke forsætte
Udvikling af uddannelser kan også blive nødvendiggjort af po-
litikerne selv. Hele gymnasiet er blevet omlagt, og der stilles
andre krav til gymnasielærerne end tidligere. Disse krav skal
indfries af universiteterne inden for samme økonomiske ram-
me. 

Det betyder at gymnasiefagene bliver yderligere presset på

STUDENTERTALE

Stop ned-
prioriteringen 
af uddannelse

Rektor Linda Nielsen havde taget de internationale briller på 
til Københavns Universitets traditionsrige årsfest

Hvis ikke nedskæringerne stopper, 
ender politikernes ønske om at uddanne
flere og flere for samme penge som et
gravmonument over uddannelse

FØRSTEDAMER – Med Prins Henrik de

obligatoriske to-tre skridt efter sig ankom Hen-

des Majestæt Dronning Margrethe til årsfesten

sammen med rektor Linda Nielsen.
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Derfor fik det længe ventede
ændringsforslag til universi-
tetsloven om muligheden for
at agere internationalt også et
par harske ord med på vejen
fra rektor.

»Vi har fået et forslag hvis
første linje lyder: “Danske ud-
dannelser skal alene udbydes i
Danmark.” Selv Færøerne og
Grønland er forbudt område i
den sammenhæng. Jeg håber
meget at de stopklodser bliver
taget ud inden forslaget bliver
til lov,« formanede Linda Niel-
sen.

Det fik straks flere i salen til
at vende deres blik i retning af
videnskabsminister Helge San-
der der dog ikke fortrak en mi-
ne.

Mere alvor end fest
I det hele taget var årsfesten
præget af alvor mere end af
fest. Hverken Forenede Stu-
denterråds Karina Heuer Bach
som holdt studentertalen, eller
festforelæsningen som profes-
sor ved Institut for Statskund-
skab Ole Wæver havde fået
æren af at give, gav folk i salen
lejlighed til at motionere lat-
termusklerne.

Flere i salen kæmpede tvært-
imod med at holde sig vågne.

Kun professor Jakob Krarup

fra Datalogisk Institut var i
stand til at bryde årsfestens
søvnfremkaldende rytme da
han skulle motivere udnæv-
nelsen til æresdoktor af Dorit
S. Hochbaum fra University of
California. Den gav han nem-
lig på dansk. Til stor forun-
dring for de fleste i salen.

Forklaringen gav han selv.
»Dorit har besøgt vores

prægtige land utallige gange,
og hun er i øjeblikket ved at
lære vores vanskelige sprog, så
derfor forstår hun mig når jeg
siger: “Tillykke, kære Dorit,
med udnævnelsen til æresdok-
tor,« smilte han hvorefter sa-
len kvitterede med ekstra høje
klapsalver.

Universitetskoret Lille MU-
KO, Studenter-Sangforeningen
og MI22 – Musikvidenskabe-
ligt Instituts Bigband leverede
musikalske pusterum imellem
rækken af taler og diverse over-
rækkelser og udnævnelser.

Og – nå ja – så var dron-
ningen der.

jdab@adm.ku.dk

Læs Ole Wævers festforelæsning
i Videnskabet på side 10-11.

PRÜGELKNABE – Videnskabsminister Helge

Sander måtte lægge ryg til en omgang verbal 

spanking fra såvel rektor Linda Nielsen som Karina

Heuer Bach fra Forenede Studenterråd.

deres udvikling, mens de stadig skal udbyde undervisning af
samme høje kvalitet som før – også selvom udviklingen i for-
bindelse med gymnasielæreruddannelserne ikke er færdig. 

På Københavns Universitet har vi gennemgået en audite-
ringsproces med det formål at få forslag til forbedringer af vo-
res systemer til at sikre kvaliteten i uddannelserne. Det er vig-
tigt for et universitet at kvaliteten bliver sikret og forbedret. 

Studenterfaciliteter og -læsepladser er nogle af de mest
håndgribelige elementer der bliver foreslået i rapporten, men
på et mere strategisk plan er: 

• at der skal følges op på evalueringer og at disse får konse-
kvenser – negative som positive;

• at udviklingen af undervisnings- og eksamensformer skal
fortsætte og

• at der skal udvikles kvalitetssikringssystemer for hele uni-
versitetet.

Det kan dog godt blive svært at gøre de helt store ting, taget i
betragtning at uddannelse og undervisning også i de kommen-
de år kan se frem til besparelser. Flere kandidater, god kvalitet
for færre penge – det kan jeg godt forstå at man ønsker sig. Men
bare fordi det indtil videre er lykkedes at skære uddannelserne
økonomisk i bund uden at det er gået for meget ud over kvali-
teten, tør jeg garantere at det kan man ikke fortsætte med. 

Forfængeligt håb
I sommer oplevede vi at fem professorer sagde fra over for
økonomien – de havde svært ved at stå inde for kvaliteten af
uddannelserne. Professorerne mente at den nuværende øko-
nomimodel med bevilling per bestået eksamen medfører at
studier i økonomisk trange tider slækker på kvalitetskravene
for at få flere til at bestå. Deres indvendinger blev nærmest
bare fejet af bordet.  

Som studerende må jeg sige at jeg heller ikke håber at de
har ret, men jeg er ikke sikker. Når der bliver færre penge til
uddannelse, og det gør der i disse år, så kan jeg godt se hvor-
for nogle studier som den sidste krampetrækning kunne finde
på at ty til den slags overlevelsesmetoder. Jeg forstår bare ikke
at deres kritik ikke blev undersøgt bedre før den blev afvist. 

Mit naive håb er at denne tale er det sidste opråb før politi-
kerne ændrer deres indstilling til uddannelse og stopper den
nuværende nedprioritering. Et håb jeg er bange for ikke bliver
indfriet foreløbigt.

Forskel på overskrifter
Kigger man nærmere på de forskningsområder der især har få-
et øget deres bevilling, har de noget til fælles. Det er primært
nanoteknologi, bioteknologi og informationsteknologi. De har
alle det til fælles at de skaber overskrifter. Og den øgede bevil-
ling på disse områder skaber i hvert fald overskrifter.

Og åbenbart er det kun de dårlige historier om uddannel-
serne der kan skabe overskrifter på samme måde som fx en
Højteknologifond. Oprettelsen af Højteknologifonden kan
man kalde et stort monument over sin politik! 

Desværre lader det ikke til at politikerne synes at uddan-
nelse på samme måde kan skaffe dem et monument over deres
indsats. Og hvis ikke denne nedskæring af uddannelserne
stopper, bliver monumentet for uddannelse nok snarere et
gravmonument.

Når der bliver fokuseret på uddannelsesområdet er det tit i
forbindelse med oprettelsen af en ny uddannelse. Ofte er det
nye, halvsmarte, tværfaglige uddannelser der bliver oprettet.
Og det er jo ganske fint. Det er bare vigtigt at huske at før man
kan få tværfaglighed, er man nødt til at have faglighed. 

Det nytter ikke noget at oprette alle mulige uddannelser
hvis det betyder at de ‘almindelige’ uddannelser bliver svigtet.
Der skal være plads til både ordinære uddannelser og tværfag-

lige initiativer. Fokus er dog nødt til at være på de ordinære
uddannelser – det er der vores kernekompetence ligger.

Fokus på kvalitet
Opbygningen af et fagligt sundt miljø tager tid, og det skal
universitetet støtte. Vi må på Københavns Universitet satse på
kvalitet og det langsigtede frem for at løbe derhen hvor de po-
litiske vinde blæser lige den dag. 

Det er vigtigt at universitetet udvikler sig og at uddan-
nelserne med jævne mellemrum gennemgås for at foretage
nødvendige justeringer. Det skal vi studerende nok presse på
for, men vi er oppe imod næsten uovervindelig modstand hvis
udviklingen skal finansieres med mindre undervisning, min-
dre vejledning og i sidste ende også mindre nytænkning. 

Øgede investeringer i forskning er vigtig, men lad nu være
med at lægge alle æggene i én kurv. Husk uddannelserne og
indtænk effektivisering på andre måder end grønthøstermeto-
den. 

Stil i stedet krav om systemer der løbende udvikler uddan-
nelserne, og stil krav om at uddannelserne forholder sig til
den internationale udvikling.

Den selvevalueringsrapport som meget store dele af univer-
sitetet har været med til at skrive, lover godt for uddannelser-
nes fremtid. Der er masser af gode ideer og ønsker om udvik-
ling og kvalitetssikring, men også meget kritiske bemærknin-
ger til uddannelsesaktiviteternes lave status i forhold til forsk-
ningen. 

Universitetet har erkendt at uddannelse bliver prioriteret for
lavt. Nu venter vi så bare spændte på hvornår politikerne er-
kender det samme.

ÆRESDOKTORER – Udover titlen som æres-

doktor fik de fem udenlandske forskere et royalt

håndtryk med hjem fra årsfesten. Følgende fem

forskere blev udnævnt til æresdoktorer: Distin-

guished scientist Mina J. Bissell (medicin), professor

John Marius Opitz (medicin), professor Gerhard 

Jaritz (historie), professor Dorit S. Hochbaum (data-

logi) og professor Albert Tarantula (fysik). Yderst

tv. ses desuden Årets Harald, professor i idræt Hans

Bonde.

MEDALJEMODTAGERE – Årets prisopgaver

havde fremkaldt i alt 18 besvarelser som blev be-

lønnet med universitetets medalje samt et legat fra

Direktør Ib Henriksens Fond. Der var syv af guld og

11 af sølv, og de gik til Rasmus Brendstrup, Ulrik

Pram Gad, Christian Halvgaard, Jens-André Peder-

sen Herbener, Kasper Bergholt Hartmann Kristen-

sen, Stine Lyngby Østergaard og Ulrik Schmidt.

Majestætsfornemmelser
»Dronningens våben var et underfundigt smil. Hun var i et dyblilla sæt med en sort bolero-agtig hat på

sned og rød læbestift. Hun lod sig tydeligvis beruse af stemningen og rummets historie. Noget i hendes

blik drog tilskuerne til at betragte hende. Et drømmerisk blik var det, hendes øjne gik rundt mellem de

historiske malerier på væggene og de dystre, mørke træudskæringer. Igen dette mystiske smil. At spørge

hende nærmere kom aldrig på tale, desværre.

Jakob Rubin i Morgenavisen Jyllands-Posten, 12. november 2004.
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ÅRETS HARALD

Af Lise K. Lauridsen

Forestil jer at Copenhagen
Marathon endte i Vor Frue
Kirke hvor præsten velsig-

nede vinderen og hyldede ham
med en tornekrone.« 

De idrætsstuderende smiler
lidt overraskede over professor
Hans Bondes eksempel. Lek-
tionen i idrætshistorie er godt i
gang for den lille håndfuld
overbygningsstuderende på
Idræt.

Emnet er det antikke Græ-
kenlands kobling af religion og
sport, og eksemplet er bare et
af mange indfald fra Hans
Bonde der får flokken til at
fange den græske mentalitet.

Den 46-årige professor og
judomester er i sig selv en
mindre sportspræstation foran
tavlen. Hænder og ansigt er i
konstant bevægelse. Ordene er
mundrette og fyldt med asso-
ciationskæder. Han klikker ef-
fektivt igennem powerpointens
fotos, kort og statuer fra kultu-
rens vugge. Linjen fra de an-
tikke til nutidens Olympiske
Lege bliver trukket op, og en
argumentation for humanio-
ras og historiefagets betydning
bliver der også plads til. 

Danmarksmester i judo
Så skal der strækkes ud efter
den hæsblæsende tur gennem
de antikke græske polisstater.
Hans Bonde puster ud et øje-
blik, men så vender ordene til-
bage med usvækket styrke. 

Om energiniveauet har no-

get at gøre med at Hans Bonde
har dyrket judo siden han var
tolv år og været individuel
Danmarksmester tre gange, er
så spørgsmålet.

»Jeg tror at meget af min ev-
ne til at undervise kommer fra
at dyrke judo. I judo har du
fem minutter, og der står en
mand over for dig som vil gøre
alt for at kaste dig i gulvet, ‘ri-
ve armen af dig’ eller strangu-
lere dig. Det handler om sym-
bolsk død. Det er en meget ek-
sistentiel udfordring hvor du
er nødt til på ganske kort tid at
gå ind og bestemme slagets
gang,« siger Hans Bonde.

Forude ven-
ter måske den
ultimative yd-
mygelse foran
træner, kam-
merater, og
tilskuere, og
det kræver en
god portion
mod at stille
op til en kamp hvor ingen kæ-
re mor hjælper.

»Jeg har fornemmelsen af at
hver eneste gang jeg går ind til
en time eller et foredrag, så
henter jeg ubevidst noget af
den samme mentale energi
frem. Nu skal der slås et slag,
og jeg skal vinde holdets op-
mærksomhed, så hurtigt som
muligt. Jeg kan ikke hente den
hjem næste gang for har du
tabt én gang i judo, så kan du
være helt ude af turneringen.
Undervisningens intensitet
kommer måske af at jeg ikke

tænker på næste gang. Hvert
enkelt nu er afgørende,« for-
tæller Hans Bonde.

Zen og symbiosen
Judo er rundet af zenbuddhis-
men og handler blandt andet
om at overskride barrieren
mellem dig og den anden, for-
klarer Bonde. 

»I judo skal du nærmest
smelte sammen med den an-
dens krop. For at kaste din
modstander bliver du nødt til
at være totalt synkroniseret
med hans bevægelser og glem-
me dig selv. Hvis du tænker
over kastet, så får du aldrig

kastet. På samme måde er det
faktisk i en undervisningssitu-
ation,« siger Hans Bonde.

»Når glasvæggen mellem
underviseren og de studeren-
de brydes ned, opstår der en
vekselvirkning, et flow eller en
slags intellektuel dans. Pludse-
lig føler jeg mig ikke adskilt fra
de andre i salen. Set fra
idrætsforskerens vinkel er vi jo
basalt set kroppe der kommu-
nikerer med kroppe. De luft-
molekyler som jeg sætter i be-
vægelse, hamrer jo først ind
gennem tilhørernes ører og så

videre ind i deres kroppe der
gennem betoninger, stemme-
modulation og rytme sættes i
svingninger. I fysisk forstand
er der derfor tale om en virke-
lig nærhed, for ikke at sige en
reel symbiose. Når glasvæggen
falder bort, så kan man virke-
lig føle at undervisningen løf-
ter sig. Alle skal få fornem-
melsen af at det her er et fæl-
les projekt om gennem diskus-
sion at nå en højere erken-
delse,« siger Hans Bonde.

Sådan virker den ypperste
undervisning ifølge judomes-
teren, men der er også timer
hvor trætheden eller rutinen
vinder, hvor tiden slæber sig af
sted, og Hans Bonde sidder
som en tør, indfalden og låst
person der ikke kan trænge
igennem det betontykke glas. 

Dramatiser din forskning
Skuespil, scene og entertain-
ment er ord der hyppigt duk-
ker op i Hans Bondes associa-
tionsrække når talen går på
undervisning.

»Jeg har altid ment at opde-
lingen mellem entertainment
og seriøsitet er dødssyg. Den
dygtigste forsker har alle chan-
cer for at blive den bedste un-
derviser fordi han klart kan se
strukturen i vidensmassen,
kan skelne skæg fra snot og
har en enorm vidensbase at as-
sociere ud fra. Vi skal ikke alle
sammen være entertainere,
men vi skal turde gå op på en
scene, så vi får en appel og kan
give vores budskab det drama

og den eksistentielle betyd-
ning som vi selv mener det
har,« siger Hans Bonde.

God forskning kræver syste-
matik og indlæring af meto-
der, men god undervisning
kræver på samme måde at for-
skeren lærer sig nogle hånd-
værksmæssige færdigheder.

»Vi får halvdelen af vores
løn for at undervise, og en af
vores kerneydelser er at få
skabt nye dygtige medarbejde-
re, forskere og undervisere af
de studerende. Så der er ikke
nogen vej udenom at lære
undervisningsfagets metoder.
Vi kan ikke skjule os bagved at
det er klogt nok, det vi har
tænkt,« siger Hans Bonde. 

På evig rejse
Ikke alle undervisere tåler og
elsker dog rampelysets skær
helt så meget som Hans Bon-
de. Udover judoen stammer
Bondes scenevante optræden
over for studerende og andre
tilhørere fra hans mangeårige
foredragsvirksomhed inden
for især hans anden speciali-
tet: Maskulinitet og kønsroller. 

»Før jeg overhovedet under-
viste, holdt jeg foredrag rundt
omkring i landet. Udgangs-
punktet har altid været at jeg
skulle overbevise et vrangvil-
ligt publikum om at det jeg tal-
te om faktisk var spændende
og relevant. Den udfordring
har jeg taget med i min under-
visning. Jeg tager hver eneste
time som et forsøg på at få de
studerende til at forstå den hu-

manistiske erkendelses seriøsi-
tet; humaniora er et blødt fag
der stiller hårde krav,« siger
Hans Bonde.

En del idrætstuderende er
naturvidenskabeligt orientere-
de, så selv om idrætshistorie er
obligatorisk både på bachelor-
og kandidatuddannelsen, skal
argumenterne for faget som
andet end en ren snak tages på
de første år.

»Der er meget få studerende
som er 100 procent indstillet
på deres fag på forhånd. Der-
for er det utroligt vigtigt at
man som lærer gentænker de
begrundelser som oprindeligt
fangede én selv. At viderefor-
midle sin egen fascination og
smitte de studerende med be-
gejstring er helt grundlæggen-
de,« siger Hans Bonde.

Men hvordan gør man så
det?  For Hans Bonde handler
entusiasme om at være på far-
ten og konstant stille nye
spørgsmål. 

»Vi må ikke falde tilbage i
rutinen, men gang på gang be-
væge os ud på rejse – rent per-
sonlighedsmæssigt – i hvad
mennesket egentlig er for et
forunderligt væsen. Hvis man
hele tiden er i bevægelse og
erobrer nye områder, så vil
man også kunne bibeholde sin
begejstring,« lyder det fra
Hans Bonde hvis seneste desti-
nation er Tour de France’s hi-
storie.

likl@adm.ku.dk

Kobling af krop og ånd
»Som matematikprofessor og fodboldspiller på landsholdet var Harald Bohr et eksem-

pel på koblingen mellem ånd og krop. Ligeledes er Hans Bonde som professor og flere

gange dansk mester i judo repræsentant for en sådan kobling. Sammensmeltningen af

disse to erfaringsverdener synes vist stadig at være en sjældenhed inden for universite-

tet.«

Fra de studerendes indstilling af professor, dr.phil Hans Bonde til Årets Harald, Køben-

havns Universitets undervisningspris der er opkaldt efter Harald Bohr.

I undervisningens arena

Hans Bonde 
er tre gange

individuel Dan-
marksmester i

judo, professor i
idrætshistorie,
mandeforsker

og nu også
årets underviser
på Københavns

Universitet
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»Når glasvæggen mellem underviseren
og de studerende brydes ned, opstår
der en vekselvirkning, et flow eller 
en slags intellektuel dans.«

OPAD –
Undervisning

er for Hans

Bonde et

sandt privilegi-

um, men også

en kamp for at

vinde de stu-

derende og

smitte dem

med begej-

string. 
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og politik. Billedet af grasserende religionskrige
bekræfter det rigtige i vores model. Hvis der-
imod de fleste konflikter rent faktisk står
mellem de religionspolitiske og de sekulære –
ja, så er vi konfliktens ene part. 

Alt for tit behandles doktrinen om at adskille
religion og politik som selvfølgelig. Som om po-
litik og religion er givne størrelser i ethvert
samfund. Nogen er kvikke nok til at skille dem
ad (os) og nogen har ikke lært det endnu
(dem). Mere historisk korrekt er det at se hvor-
dan de moderne begreber om religion og poli-
tik blev formet i det tidligt moderne Europa
samtidig med at vi skilte dem ad. Sekularismen
er derfor ikke hævet over politik – det er en
yderst politisk doktrin. 

I et Vesten under pres har de fleste – særligt
efter 11. september 2001 – reageret ved at insis-
tere stadig mere doktrinært på den sekularisme
der i dag er blevet en del af problemet. 

Man hører stadig oftere i dansk politik at ‘re-
ligion er ok forudsat den er privat’ og ‘folk skal
bekende sig til at demokrati står over religion’.
Det lyder tolerant, men i virkeligheden står
man solidt plantet på den største ligtorn mens
man siger dis-
se venlige ord. 

Den helt
centrale ud-
fordring for
vore egne
samfund i de
kommende år bliver at nytænke forholdet
mellem religion og politik, at indfri sekularis-
mens værdier på mere nuanceret vis.

I hvor høj grad vi er et fjendebillede for den
islamiske verden er ikke kun et spørgsmål om
hvad vi direkte gør over for dem, men også
hvordan vi selv er. Jo mere vi selvtilfredse for-
skanser os med sekularismen som højglanspo-
leret princip hævet over diskussion, jo mere be-
kræfter vi fjendebilledet. 

Hvis vi derimod har debatter hos os selv som
ikke nødvendigvis handler om dem, men bare i
den måde vi diskuterer politik på viser, at vi og-
så tumler med vanskelige spørgsmål som vi ik-
ke har svar på, tillader ‘det værdi-fulde’ adgang
til politisk debat, så er vi mindre truende. 

Videnskab og tro
For universitetet er det her en speciel udfor-
dring. Vi er part i denne historie. Hvor gerne vi
end – altid – vil foregive at stå udenfor og iagt-
tage neutralt og videnskabeligt, er vores egen
institution vævet sammen med sekularismen. 

Adskillelsen af religion og politik krævede at
man kunne skelne mellem tro og videnskab;
mellem åbenbaring og viden. Dermed kunne

samfundsordenen baseres på menneskers ratio-
nelle beslutninger uden behov for religionens
autoritet. Og religion kunne forvises til privatli-
vet. 

En ikke-religiøs orden var afhængig af at sik-
ker viden kunne leveres klart adskilt fra religiøs
tro – af videnskaben og af universitetet. Den
moderne videnskabsforståelse indgår i pakke-
løsningen med den suveræne stat og sekularis-
men. 

Sekularismen i krise
Dagens krise for sekularismen er tredobbelt:
epistemisk, politisk og sikkerhedspolitisk.

Epistemisk – det vil sige erkendelsesmæssigt
– har de fleste videnskaber sta-
dig større problemer med at
opretholde det klassiske billede
af den sikre videnskab skarpt
adskilt fra andre former for
indsigt hvor vi ikke trækker på
andre erkendelseskilder end

specifikt videnskabelige. 
Videnskab forudsætter i stadig højere grad en

form for tro. Som forskere må vi tro på vore eg-
ne teorier, på vore kollegers resultater og på at
vore videnskabelige metoder og analyseprincip-
per er rigtige og gode. Samtidig oplever vi at
eksperters autoritet bliver anfægtet i samfundet
generelt. I et såkaldt ‘risikosamfund’ er det nød-
vendigt med en kritisk distance til videnskabe-
lig ekspertise der kun kan være en del af videns-
grundlaget for beslutninger. Der er ikke længe-
re lighedstegn mellem viden og videnskab. 

Videnskabssociologen Steve Fuller har på det
seneste sågar foreslået – ordret – ‘en sekularise-
ring af videnskaben’. Ikke i betydningen at vi-
denskaben renses for religion, men at videnska-
ben går samme vej som religionen og bliver
trukket væk fra at være statsbærende. At blive
koblet fri af staten vil nok være lidt vel dyrt for
os! Men sprogbrugen er tankevækkende: vi ind-
tog religionens plads, og vi er på vej til at glide
ud af den igen.

Tro er ellers in
Politisk er det svært at forklare hvordan ‘plura-
lisme’ og ‘tolerance’ kan bygges på udelukkelse

af religiøse medborgeres oprigtige begrun-
delser for deres stillingtagen. Vi praktiserer sta-
digvæk et særforbud mod religiøse argumenter.
Alle argumenter kan bruges i politik undtagen
religiøse argumenter. 

Tro vinder frem i det danske samfund, siger
man. I tv og ugeblade fortæller ‘de kendte’ at de
‘tror på et eller andet’. Det ville de ikke have
sagt for ti år siden. Tro er in. Det bliver generelt
opfattet som et gode – i hvert fald et festligt
krydderi. Med én påfaldende undtagelse: poli-
tik. På det politiske område er idealet stadig og
måske i stigende grad at holde religion og poli-
tik adskilt. 

Men er det ikke meget godt? Det vil vel være
et problem for den politiske samtale hvis vi be-
gynder at grunde vore positioner i noget vi ikke
kan diskutere. Samtalen vil gå i stå. Dette ofte
hørte argument for at holde religion ude af po-
litik er en pseudo-begrundelse. Det antager et
uendeligt højt ideal for politik som den ratio-
nelle samtale. Det ideal håndhæves ikke i al-
mindelighed. 

Vi hører politiske begrundelser af typen ‘jeg
føler lissom at jeg synes, jeg mener’ eller rent
subjektive ‘følelser’ om statsministerkandida-
ternes personlighed. Det afvises ikke som dis-
kvalificerende for taleren. Nej, de sammenvejes
med andre typer argumenter. Vi fører ikke ge-
nerelt en hyper-rationel samtale hvor vi kan
efterprøve grundlaget for hinandens politiske
stillingtagen. 

Argumenter bortdømmes ikke fordi de er ‘for
ulogiske’ – men en begrundelse med religiøst
grundlag vil netop blive afvist pr. princip. Dette
viser at vi ikke har at gøre med en almen høj
standard som trosargumenter ikke lever op til –
vi har at gøre med et særforbud mod religiøse
begrundelser i politik.

Den tredje krise, den sikkerhedspolitiske, har
jeg redegjort for: at sekularisterne og de religi-
øst politiske driver hinanden til stadig mere
voldsomme frygtbaserede ‘modtræk’ i en op-
trapning der kan blive en ny tids kolde krig.

Globaliseringens puf
Disse tre kriser er ikke tilfældige, midlertidige
problemer, men vil sandsynligvis skærpe mere

VIDENSKABET
ÅRETS FESTTALE

Af Ole Wæver

Idagens sikkerhedspolitik optræder ordet reli-
gion stadig oftere. Mange konflikter tolkes
som værende ‘om religion’ eller drevet frem af

stærkt troende grupper – det være sig i Mellem-
østen, i forholdet mellem mellemøstlige aktører
og Vesten, men også internt i en række lande
som faktisk omfatter de fire folkerigeste i ver-
den: Kina, Indien, USA og Indonesien. Konflik-
ten mellem Vesten og radikal islamisme rum-
mer potentiale til at blive en ny ‘kold krig’.

Religion er på vej til at blive den store fælles-
nævner for verdenspolitikken. Så meget vigtige-
re at dette opfattes korrekt. Den hurtige og
nemme rubricering er som religionskrige. Det er
også den forkerte. 

Det er imidlertid ikke så underligt at man ser
det sådan – ud fra Europas egen historie. Vi har
afsendt korstog og været målet for andres ‘hel-
lig krig’. Europa selv var i 1500 og 1600-tallet
sønderrevet af krige og borgerkrige om reli-
gion. 

Ordene religion og konflikt i samme sætning
udløser straks et billede hvor to religioner stø-
der sammen – den ene gruppe af stærkt troende
mennesker mod den anden. Religionskrig. Eller
med et mere moderne udtryk ‘civilisationernes
sammenstød’. 

Det er imidlertid et ganske vildledende bille-
de i forhold til dagens konflikter. De består ikke
af nogle meget troende mennesker der er oppe
at toppes med nogle andre meget troende. Sna-
rere står slaget mellem én side der ønsker mere
religion i politik og en modpart der insisterer på
en strikt adskillelse af religion og politik, seku-
laristerne. Islamiske fundamentalister reagerer
ikke på at der er for meget kristendom i verden,
men for meget religionsbekæmpelse.

Den ene part føler sig truet af religion, og
den anden føler at religionen er truet. Begge
parter fører sikkerhedspolitik. Begge mener at
noget helt centralt er truet, og derfor føler man
sig berettiget til at gå ud og gøre alt hvad der er
nødvendigt. 

Sekularisme som politisk doktrin
Når vi i dag overser at de fleste religiøse aktivis-
ter føler sig truet af os, de anti-religiøse, så skyl-
des det billedet af religionskrige. Pressen holder
os forsynet med religionskrige.

Ved synet af en ny konflikt i verden i dag er
noget af det første journalisten gør at tjekke om
ikke monstro parterne har forskellig religion –
for så er dét nok årsagen til konflikten. Ganske
komfortabelt for os selv er problemet åbenbart
at nogen har for meget religion. Vi derimod har
angiveligt fundet løsningen: at adskille religion

Religion, 
sikkerhedspolitik
og universitet
Pressen holder os forsynet med grasserende 
religionskrige. Det er komfortabelt for vores 
sekulariserede samfund. I virkeligheden står de 
fleste konflikter mellem de religiøse og de 
sekulære, og vi er part i konflikten 

»Sekularismen er ikke hævet over 
politik – det er en yderst politisk 
doktrin« 
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og mere til, for globaliseringen er en central
drivkraft bag. 

Radikal islamisme er både en protest mod og
et produkt af globaliseringen. Globaliseringen
sætter traditionelle samfund under pres. Men
det er også en globaliseret islam der slår tilba-
ge. Terroristerne bag den 11. september var fx
præget lige så meget af erfaringerne som mus-
lim i Vesten som af hvordan islam har det i isla-
miske lande. 

Den moderne islamisme er på ingen måde en
lineær konsekvens af islam. Re-
ligionen er podet med vestlige
ideer som nationalisme, ro-
mantik og 68’ernes dyrkelse af
de undertryktes rensende vold.

Også Europa mærker globali-
seringens puf: Hvert land har
historisk arrangeret sig med sit
politik/religion-skel. Parallelle
‘tørklædedebatter’ og fx EU-landenes forsøg på
at skrive en fælles forfatning afslørede at selv
om Frankrig, England, Polen og Tyrkiet kalder
sig sekulære, betyder dét faktisk noget ganske
forskelligt. 

Der er trukket en grænse mellem religion og
politik, men den er trukket forskellige steder og
efter forskellige principper. Sekularismen kan
ikke længere behandles som hævet over politik,
som et indlysende princip (som nogen bare ikke
har forstået endnu) – det bliver tydeligt hvor
politisk sekularismen er. 

Globalt set er folk i høj grad religiøse, og det
er sandsynligvis de færreste mennesker i da-
gens verden der mener at en total adskillelse af
religion og politik er den bedste model. Det er
en banal ironi at vi i Vesten vil demokratisere
verden, men hvis hele verden blev kollektivt de-
mokratisk, ville sekularismen blive nedstemt.
Der er en dyb spænding imellem vores sekula-
risme og globaliseringen. 

Væk fra farlige fronter
Da globaliseringen næppe står for at vende om,
kan vi indstille os på et vedvarende pres. Lykke-
ligvis giver globaliseringen ikke kun kvaler,
men også chancer. 

Globaliseringen medfører væsentlige foran-

dringer inden for islam. Især ledende franske is-
lamforskere forklarer at islamismen er i krise,
og de stadig mere desperate handlinger er
krampetrækninger. 

Med islamisme menes her programmer ori-
enteret direkte mod politik-religion kobling,
overtagelse af statsmagten og skabelse af de
perfekte politiske rammer. Den enkelte muslim
– tydeligst i Europa, løsrevet fra traditionelle
samfund, men også i et internationaliseret
Mellemøsten – oplever et større behov for at
vælge sin tro og dens form. 

Religionen bliver mere individuel og får mere
vægt på det indre og egen tro. Det minder om
sekulariseringens vej i Europa. Men resultatet
for islam er ikke nødvendigvis liberalt, slet ikke. 

Det betyder ganske ofte ny-fundamentalisme
som når anden generations indvandrere bliver
mere religiøse end forældrene og i stigende
grad går med tørklæde eller på anden vis øn-
sker at være demonstrativt religiøse.

Der er dog
under alle
omstændighe-
der tale om en
stigende ad-
skillelse af po-
litik og reli-
gion og en
kobling af reli-

gionen mere på etik, moral og individualitet.
Der er derfor et grundlag for nye forskydninger
i konfliktens konstellation. Det kræver kon-
struktivt samspil, så vi ikke tvinger udviklingen
tilbage i farlige fronter og firkantede valg. 

For os er der måder at varetage de demokra-
tiske værdier på, fornuftig samtale og religions-
frihed uden dogmatisk skel mellem religion og
politik. Og der er måder at udfolde islam som
både svarer på aktuelle behov og er mindre
uforenelige med andre grupper. 

Det er baggrunden for at Københavns Univer-
sitet har valgt ‘Religion i det 21. århundrede’
som et satsningsområde for hele universitetet.
At bidrage til konflikthåndtering og afværgelse
af en mulig ny kold krig kræver en forsknings-
indsats med uhørt tværfaglig bredde. Universi-
tetet har meget at bidrage med – og får som
ekstra gevinst en grundig gentænkning af hvem
vi selv er.

Ole Wæver er professor i 
international politik ved 
Institut for Statskundskab.

»At bidrage til konflikthåndtering og
afværgelse af en mulig ny kold krig
kræver en forskningsindsats med
uhørt tværfaglig bredde.«

RELIGIONSKRIG – Billedet er ladet med religi-

øs konflikt. Men det billede er ikke dækkende.

Snarere står slaget i de fleste konflikter mellem en

side der ønsker mere religion i politik og en mod-

part der insisterer på en strikt adskillelse af religion

og politik, sekularisterne. Islamiske fundamentalis-

ter reagerer ikke på at der er for meget kristendom

i verden, men for meget religionsbekæmpelse. 
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De danske universiteter
er både forsknings- og
undervisningsinstitutio-

ner. Det ved og værdsætter de
fleste studerende ud fra devi-
sen om at undervisningen er af
højere kvalitet når den vareta-
ges af en forsker der ved hvad
der sker inden for feltet og
som brænder for sagen. 

Men mange studerende kan
også berette om oplevelser
med særdeles uengagerede
undervisere der faktisk meget
hellere ville forske end have
deres tid spildt af uvidende
studerende. Og her nærmer vi
os et spørgsmål som universi-
tetet i lang tid har haft berø-
ringsangst overfor. Bør man
stille pædagogiske krav til det
fastansatte videnskabelige
personale, til underviserne/
forskerne?

I ansættelsesbekendtgø-
relsen omtales der to grund-
læggende kvalifikationer, net-
op forskning og undervisning.
Men praksis i bedømmelsesud-
valgene er mere løselig; her
har man ofte indkaldt ansøge-
res forskningsmeritter, og så
eventuelt en udtalelse fra det
pågældende institut om hvor-
vidt instituttet mener de kan
undervise! 

Undervisningsporfolio
I mit lokale fagråd har vi flere
gange diskuteret om man bur-
de forsøge at få vores institut
til at stramme op på procedu-

ren, men er altid endt i dyb
splittelse da mange frygter at
en opprioritering af de pæda-
gogiske kvalifikationer vil be-
tyde en omvendt nedpriorite-
ring af det forskningsmæssige;
hvilket vi selvfølgelig ikke øn-
sker, for grundtanken om
forskningsbaseret undervis-
ning er vi jo enige i. 

På Aarhus Universitet fryg-
ter de imidlertid ikke at ansæt-
telsesudvalg ikke kan rumme
at skulle vurdere to kompeten-
cer samtidig. De har netop ind-
ført hvad de kalder undervis-
ningsportfolio i forbindelse
med ansættelser. Portofoliet
skal indeholde dokumentation
for hvad en ansøger tidligere
har afholdt af undervisning,
hvad vedkommende har gjort
for at kvalificere sig som un-
derviser og evalueringer af
vedkommendes undervisning
hvis det haves. 

Portofoliet kommer således
til at fungere som et klart sig-
nal om at man lægger vægt på
undervisningsdelen, samtidig
med at det kan motivere ansø-
gere til at kvalificere sig pæda-
gogisk og sætte ansættelsesud-
valgene bedre i stand til at be-
dømme forskelle i folks under-
visningskompetencer. Det kan
man da kalde en tydelig ud-
melding. 

Er det derfor ikke på tide at
de studerende og KU opper sig
og tager diskussionen om uni-
versiteterne stadig anses for
både at være forsknings- og
uddannelsesinstitutioner?

Tina Skjærbæk Søeborg, 
filosofistuderende.
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Universitetsavisen

Sidste weekend lancerede statsministeren sin vision
for det fremtidige Danmark. Uddannelse og
forskning var centralt placeret, og det er jo særde-

les glædeligt. Universiteterne er i fokus, og der er næp-
pe tvivl om at det er en opmærksomhed som vil holde
lang tid frem.

Statsministerens vision bar naturligt nok præg af den
liberalistiske grundholdning som er regeringens: Fri

konkurrence er godt for kvaliteten, og tings værdi kan
især måles på om nogen vil betale for dem. I markeds-
økonomisk sammenhæng er det jo en tankegang som
har bevist sin holdbarhed. Men i universitetsverdenen
har vi de seneste par år flere gange advaret mod at man
uden videre betragter uddannelse og forskning som re-
ne markedsøkonomiske anliggender. Det er trods alt ik-
ke alting der kan måles i salgbarhed, og en stor del af
grundforskningen måtte afskaffes hvis vi udelukkende
skulle gå efter hvad der her og nu er penge i.

Irektoratet kan vi sådan set godt forstå at regeringen
nu vil tilføre uddannelserne en

øget grad af fri, international kon-
kurrence. Tanken er at en dansk
studerende frit skal kunne rejse ud
i verden og tage de penge med
som universiteterne i dag får for at
undervise vedkommende. På den
måde får den studerende altså ikke bare sin SU med til
at leve for, men også muligheden for at betale for
undervisningen på et universitet i udlandet – og det
kan som bekendt være dyrt. Statsministeren er sikker
på at det vil højne kvaliteten af de danske universiteter
fordi vi så bliver nødt til at tage os sammen herhjemme
for at kunne følge med.

Irektoratet er vi helt enige i at konkurrence er godt. Vi
har godt af at blive pustet i nakken, og det er både ud-

fordrende og inspirerende at skulle måle sig med inter-
nationale standarder. Desuden er det jo et vilkår at ver-
den bliver mere og mere international, og universitets-
verdenen deltager aktivt i en proces som skal gøre det
lettere at flytte sig og sætte sin uddannelse sammen på
tværs af landegrænser. Det er faktisk det formulerede
mål i den Bologna-erklæring som også Danmark har til-
sluttet sig.  

Vi skal imidlertid være forsigtige med helt at slå bun-
den ud af det danske universitetssystem. De danske

studerende rejser i stort omfang ud via udvekslingsaf-

taler. Vore studerende er fritaget for betaling på det
udenlandske universitet, til gengæld modtager vi stu-
derende udefra der ikke betaler her, men som allerede
har betalt hjemme – altså ren byttehandel. Hvis vi i ste-
det sender vores studerende ud med både SU og under-
visningstakst, så finansierer vi bare andre(s) uddannel-
sessystemer og udhuler de danske miljøer hvis ikke vi
også sikrer trafikken den anden vej. 

Det er langt fra alle lande der har et så godt velfærds-
system som vores, og kommer det dertil at vi ikke

længere skal bytte, men sende ud med penge og så hå-
be på at de der kommer hertil selv kan finansiere både
ophold og uddannelsesafgift, så kan regnestykket godt
risikere ikke at gå op. Så er det ikke længere et spørgs-
mål om konkurrence, men om ulige konkurrence. Og
så vil smerten kunne blive mærkbar på de danske uni-
versiteter og de studerende der bliver hjemme. Med an-
dre ord: Hvis danske studerende skal kunne tage penge
med til udlandet, vil det være naturligt at vi får de nød-
vendige rammer for at sikre at der også bliver en indrej-

setrafik. Det statsministeren
og regeringen nu lægger op
til, ligner en ensrettet motor-
vej ud af Danmark. Og det er
på bare lidt længere sigt den
direkte vej til hjerneflugt
hvilket jo vil mindske Dan-

marks mulighed for at være med i den internationale
videns-elite.

Det kan umuligt være intentionen. Og derfor vil vi
foreslå regeringen at den udbygger sin vision for

det fremtidige Danmark og giver universiteter herhjem-
me de rigtige muligheder for at tage konkurrencen med
de udenlandske universiteter op. Her kan det på sigt
blive aktuelt også at gå endnu mere internationalt til
værks end nu skitseret af statsministeren. Det virker så-
ledes lidt besynderligt at regeringen i det udkast til lov-
forslag om internationalisering som den netop har haft
til høring på universiteterne, udtrykkeligt siger at dan-
ske uddannelser kun må udbydes i Danmark. 

Hvis vi for alvor skal lægge asfalten ud til en uddan-
nelsernes motorvej, så må trafikken sikres begge

veje. Danske universiteter har masser at byde på. Vi har
potentialet, fagene, forskerne, og engagementet, men
vi har ikke de helt rigtige rammer.

DEBAT

En motorvej må have 
to færdselsretninger

UNDERVISNING

Århus viser vej

»Statsministeren lægger op til en
ensrettet motorvej ud af Danmark«

Af rektor Linda Nielsen 

og prorektor Jørgen Olsen 
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Iforåret fik jeg en mail fra en italienskstu-
derende der gerne ville i praktik i Dansk
Handel & Service. Min første tanke var af-

visende, men ved nærmere eftertanke stod
jeg overfor et stort projekt der udmærket
kunne klare flere ressourcer. Derfor invitere-
de jeg Anne til en samtale hvor vi drøftede
forventninger og mulighederne i et samar-
bejde. Jeg fik et godt indtryk af hende, og vi
besluttede at indgå en praktikaftale.

Under dække af at læse italiensk afslørede
Anne en fin forståelse for kommunikation 
og var i øvrigt engageret og god til at sætte
sig ind i nye område. Anne fik relevant er-
hvervserfaring og er i dag ansat som studen-
termedhjælp i Dansk Handel & Service. Der-
med er Anne langt bedre stillet når hun som
kandidat skal finde sit første job. 

CSC er et dansk cykelhold
Når dansk erhvervsliv vejer ansøgere, er den
faglige baggrund bestemt relevant. Men hvis
ansøgers kendskab til erhvervslivet begræn-
ser sig til at kunne nævne ti store virksomhe-
der og ansøger i øvrigt stædigt fastholder at
CSC altså er et dansk cykelhold og ikke nav-
net på en international IT-virksomhed, er
der ikke meget grin ved det. Jordomrejser og
højskoleophold er afgjort spændende for
dig, men de får ingen i erhvervslivet op af
stolen. Sagen er nemlig den at erhvervslivet
til enhver tid foretrækker kandidater med
relevant erhvervserfaring. 

Forklaringen er at en ansættelse, udover
den formelle ansættelseskontrakt, også er en
social kontrakt. En social kontrakt der med
en række koder og spilleregler sætter ram-
merne for arbejdslivet i en virksomhed. Din
forståelse og accept af denne kontrakt er af-
gørende for hvor hurtigt og hvor godt du

kan indsluses i en virksomhed. Faktisk for-
tæller A-kasserne at årsagen til fyringer af
nyuddannede hovedsageligt sker på grund
af utilstrækkelige sociale kompetencer – og
ikke på grund af manglende faglighed. Der-
for er dokumenteret relevant erhvervserfa-
ring tungtvejende når den rigtige kandidat
vælges. 

Stort er ikke altid bedst
Derfor er det en skam og en gåde at praktik-
forløb ikke er mere udbredt. Praktikophold
er ubetinget til alles fordel. De studerende
får relevant erhvervserfaring der er afgøren-
de i den videre karriere, og virksomhederne
får typisk et frisk pust, nye ideer og impulser
i en højtuddannet medarbejder til en meget
beskeden omkostning.

Når du skal finde din praktikvirksomhed
er det værd at huske på at akademikere nor-
malt bliver ansat i kategorien forretningsser-
vice der dækker rådgivnings- og analysevirk-
somheder, kommunikation, administration,
revision, management og konsulentvirksom-
heder, reklame, it mm. Dette gælder vel at
mærke både for humanister og for tekniske,
naturvidenskabelige og samfundsvidenska-
belige kandidater.

Tænk også på at læringspotentialet ofte er
størst i små og mellemstore virksomheder
hvor du måske får ansvaret for flere forskel-
lige opgaver og i øvrigt sidder klods op af be-
slutningstageren. 

I de helt store virksomheder vil du sand-
synligvis få klare grænser og et beskedent
råderum. Overvej derfor små og mellemsto-
re virksomheder inden for forretningsser-
vice når du skal finde dit praktiksted. Det er
formentlig alligevel der at du finder dit før-
ste job.

SYNSPUNKTPRAKTIK

Et par 
praktiske råd
Det er en skam og en gåde at praktikforløb
ikke er mere udbredte og populære, mener
Dansk Handel & Service der opfordrer alle
studerende til at tage i praktik under studiet
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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 12.

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

Vind en cykel
Få Universitetsavisen på måtten
og en cykel lige i snotten

Savner du Universitetsavisen 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 måneder, og vi afslører konkurrencens to vindere i avis 19 der

udkommer den 9. december 2004. Du deltager ved at sende en mail med navn og

adresse til uni-avis@adm.ku.dk eller ved at udfylde og indsende svarkuponen her.

Af Bjarne Jakobsen,

konsulent 

Dansk Handel 

& Service
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NAVNE

Priser

Vibeke Haarup

Konservator

ved Geologisk

Museum 

Vibeke Haarup

modtog den 2.

november for-

tjenstmedaljen i sølv af rektor

Linda Nielsen for 40 års tje-

neste på Geologisk Museum.

Bente Klarlund

Pedersen

Professor på

Det Sundheds-

videnskabelige

Fakultet og

overlæge på

Epidemiologisk Klinik, Rigs-

hospitalet Bente Klarlund 

Pedersen har modtaget 25

millioner kr. fra Danmarks

Grundforskningsfond. Beløbet

skal anvendes til oprettelsen

af et helt nyt forskningscenter

der skal forske i hvordan

musklerne påvirker fedtvævet

og hjernen. Der er tale om et

hidtil uudforsket område som

skyldes Bente Klarlund Peder-

sens opdagelse af stoffet IL-6

der produceres af musklerne

under træning. Stoffet har

vist sig at have en gavnlig

virkning på en række livsstils-

sygdomme, deriblandt diabe-

tes. 

Un i v e r s i t e t s av i s e n  18  . 2 0 0 4 15

Størrelse: Lejlighed, 57 kvm., 

2 vær.

Udstyr: (Delvist) møbleret. 

Husleje: Ca. 3.500 kr. pr. md.

Depositum: Afhænger af møble-

ment.

Kontakt: E-mail: 

trygve@teliamail.dk.

Amager/Lergravsparken

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

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

74 kvm.

Udstyr: Møbleret inkl. vaske-

maskine.

Husleje: 6.000 kr. pr. md. inkl.

forbrug.

Depositum: 12.000 kr.

Kontakt: Lars Munzert, e-mail:

larsmunzert@orangenet.dk.

Copenhagen/Sydhavnen 

Period: From 1/1 to 1/6 or 

1/7-05.

Size: Flat, 2 rooms, 57 sqm.

Equipment: Fully furnished.

Rent: 4.300 kr. per month all

incl. (also washing facilities)

Deposit: 7.000 kr.

Contact: Vera Salicath, e-mail:

V_Salicath@hotmail.com or

tel. 2374 1426.

Nørrebro

Periode: Fra 1/2 til 1/8-05.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

60 kvm.

Udstyr: møbleret, vaskemaskine.

Beboere: Ikke-rygere.

Husleje: 4.500 kr. pr. md. inkl.

vand, varme, el og gas.

Kontakt: Jesper og Gitte, 

tlf. 3583 9035/2327 8023 

el. e-mail: gitteniel@

hotmail.com.

Valby

Periode: Fra 1/2-05 og for min. 

1 år.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

55 kvm.

Udstyr: Møbleret, køkken, toi-

let/bad, kabel tv og adgang til

vaskerum. 

Husleje: 5.500 kr. pr. md. inkl.

varme og gas.

Depositum: 9.000 kr.

Kontakt: Jacob Kjær, 

tlf. 2244 3958, e-mail: 

fatboy@mail.dk.  

Nørrebro

Periode: Fra 7/1 til 31/6-05. 

Størrelse: Kollegieværelse, 

16 kvm. 

Udstyr: Fuldt møbleret.

Husleje: 1.900 kr. pr. md.

Depositum: 3.000 kr.

Kontakt: E-mail:

m02lln@math.ku.dk, 

tlf. +47 7390 1082.

Ærø 

Periode: Fra 8/1 til 7/4-05. 

Størrelse: Hus, 120 kvm. med 

have og værksted. 

Udstyr: Fuldt møbleret. 

Husleje: 3.000 kr. pr. md. plus

forbrug. 

Depositum: 9.000 kr.

BOLIGER

Bolig søges

København/Frederiksberg/

Valby

Periode: Pr. 1/2, 1/3 el. 1/4-05 for

min. 6 mdr.

Størrelse: Lejlighed, 1 el. 2 vær. 

Udstyr: Helst ikke fuldt møble-

ret.

Beboer: Næsten færdiguddan-

net cand.mag. 

Husleje: Maks. 4.500 kr. pr. md.

alt inkl.

Kontakt: Anna Langhorn, 

e-mail: a.langhorn@

wanadoo.dk, tlf. 3295 2195 el.

2226 4024.

København

Periode: Fra 1/2 til 30/6-05.

Størrelse: Værelse.

Udstyr: Møbleret.

Beboer: K nordmand.

Kontakt: Randi, 

tlf. +47 9020 2922, e-mail:

randi.dretvik@pst-stfk.no.

København

Periode: Fra 1/5 til 31/8-05.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær.

Beboer: Udenlandsk seniorfor-

sker, ikke-ryger.

Husleje: Ca. 4.000 kr. pr. md. 

Kontakt: Abigail Mackey, 

tlf. 2984 7324, e-mail:

abi4@mac.com.

Bolig udlejes

Amager

Periode: Fra 1/2-05 til 1/2-07.

Size: Flat, 104 sqm. 4 rooms.

Equipment: Un- or partly fur-

nished. 

Tenants: Non-smokers, no 

animals.

Rent: 8.500 kr. per month excl.

heating and electricity.

Deposit: 34.000 kr.

Contact: Nina, e-mail:

nkbrandt@hum.ku.dk, 

tel. 2893 8273.

Vesterbro

Størrelse: 2 møblerede værelser

samt delekøkken og -bad, ca.

70 kvm.

Udstyr: Gårdmiljø, vaskemaski-

ne, adsl og forsikring. 

Beboer: 1 person.

Husleje: 5.500 kr. pr. md. inkl.

forbrug. 

Depositum 11.000 kr.

Kontakt: Tlf. 3325 7990.

København V 

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

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 

92 kvm. 

Udstyr: Møbleret med op- og

vaskemaskine, internet.

Beboere: (Venne)par el. lille fa-

milie. Ikke-rygere, ingen dyr. 

Husleje: 7.000 kr. pr. md. inkl.

varme, ekskl. el. 

Depositum: 14.000 kr. 

Kontakt: E-mail: tiko@ofir.dk.

Kgs. Enghave

Periode: Fra ca. 1/2 til 1/8-05.

Kontakt: E-mail: charlotte-

eschen@mail.dk, tlf. 6258

1150 el. 5150 9490.

Frederiksberg

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

Bindende kontrakt.

Størrelse: Lejlighed, 105 kvm.,

tidl. 4, nu 3 vær. 

Udstyr: (Delvist) møbleret efter

aftale.

Husleje: 6.976 kr. pr. md.

Depositum: 20.928 kr.

Kontakt: Tlf. 2680 8563.

Amager

Periode: Fra 4/1 til 22/3-05. 

Størrelse: Lejlighed, 40 kvm., 

1 vær. 

Udstyr: Delvist møbleret.

Beboer: 1 pers.

Husleje: 3.000 kr. pr. md. inkl.

internet, tlf. ab., el, gas, var-

me, kabel tv.

Kontakt: Sara el. Sune, 

tlf. 6133 0993/2091 5403, 

e-mail:

saraleijacobsen@yahoo.dk.

Birkerød

Periode: Fra 1/12-04 i op til 

6 mdr.

Størrelse: Hus, 4 vær. Del af

gård. 

Udstyr: Evt. møbleret. Have.

Husleje: 10.000 kr. pr. md. ekskl.

udgifter. 

Kontakt: E-mail:

dorte@heister.dk. 

Nørrebro

Period: From 10/12-04 to 17/4-05

(possibly 1/5-05).

Size: Apartment, 3 rooms, 

80 sqm.

Equipment: Furnished, cable tv,

radio, DVD, washing machine

etc.

Tenants: Ideal for couple. Non-

smokers.

Rent: 6.500 kr. per month incl.

heating, electricity, gas and

water.

Contact: E-mail: christian@

3a11.dk, tel. 2070 2883.

Nørrebro

Period: From February to June

2005.

Size: Flat, 3 rooms.

Equipment: Furnished, washing

facilities, dishwasher.

Tenant: Guest teacher, non-smo-

ker, one person or couple.

Rent: 6.500 kr. per month incl.

water, heating electricity and

cable tv.

Deposit: 13.000 kr.

Contact: Liselotte, e-mail: 

Liselotte_klug@hotmail.com,

tel. 2243 4244.

Ydre Østerbro

Periode: Pr. 1/12-04.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

56 kvm.

Beboer: Udenlandsk forsker el.

lign.

Husleje: 4.800 kr. pr. md. 

Kontakt: Tlf. 3833 7833, e-mail:

birkeland@tele2adsl.dk.

MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET

Boliger
Boligannoncer er begrænset til fremlejemarkedet med formidling af

boliger til gæsteforskere og gæstestuderende for minimum tre måne-

der. Boligannoncer kan sendes på e-mail: uni-avis@adm.ku.dk og brin-

ges kun én gang. 

Deadline 29/11 for avis 19 der udkommer 9/12 og 

deadline 24/1-05 for avis 1 der udkommer 3/2-05.

Vanløse

Periode: Snarest og for maks. 

2 år.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

59 kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret, adgang

til vaskekælder.

Husleje : 6.500 kr. pr. md. inkl.

forbrug.

Kontakt: Bo Rydicher, 

tlf. 6163 3212 el. e-mail: 

bo@rydicher.dk.

Indre Nørrebro

Periode: Fra januar til sept.

2005.

Størrelse: Lejlighed, 50 kvm.

Udstyr: Møbleret.

Beboer: 1 person. 

Husleje: 4.500 kr. pr. md. inkl.

varme.

Kontakt: C. Petersen, e-mail:

kunstmaskinen@hotmail.com.

Frederiksberg C

Period: From 1/2 to 1/9-05.

Size: Flat, 70 sqm., 3 rooms.

Equipment: Furnished, washing

machine.

Rent: 6.000 kr. per month incl. 

a conto water and heating. 

Deposit: 20.000 kr.

Contact: E-mail: e.b@ucl.ac.uk.

Ydre Nørrebro

Periode: Fra 1/12-04 el. 1/1-05 til

31/7-05

Størrelse: Lejlighed, 50 kvm, 

2 vær.

Udstyr: Møbleret, vaskemaskine,

tv.

Husleje: 4.500 kr. pr. md. inkl.

forbrug.

Depositum: 9.000 kr.

Kontakt: Anders Johnsen, 

tlf. 3545 3007, e-mail: 

johnsen@rh.dk.

Sorgenfri

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

Størrelse: Hus, 3 vær., 2 bade-

vær. 

Udstyr: (Evt.) møbleret efter 

aftale.

Beboer: Familie. 

Husleje: 7.000 kr. pr. md. ekskl.

vand, varme, el.

Depositum: 14.000 kr.

Kontakt: Bodil, tlf. 3532 2406 el. 

e-mail: bodill@geol.ku.dk.

Valby

Periode: Pr. 1/1-05 og for 2 år.

Størrelse: Villa, 200 kvm. 

Udstyr: Alle faciliteter. Have.

Evt. møbleret efter aftale. 

Husleje: 16.000 kr. pr. md.

Kontakt: Tlf. 3646 1454.

Nørrebro

Periode: Fra 1/2 til 1/9-05.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 

129 kvm. 

Udstyr: Alle hvidevarer, tv, inter-

net, tørretumbler og vaske-

maskine. 

Husleje: 11.500 kr. pr. md. alt

inkl.

Depositum: 11.500 kr. 

Kontakt: Martin Esmark, 

tlf. 2326 9790, e-mail: 

martinesmark@hotmail.com.

Vesterbro

Periode: Fra 1/12-04 til 1/4-05,

muligvis længere.

Størrelse: Lejlighed, 21⁄2 vær., 

50 kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret.

Husleje: 6.500 kr. pr. md. inkl.

internet, antenne, el og var-

me.

Beboer: Ikke-ryger

Kontakt: Birgitte Fossing, 

e-mail: birgf@hotmail.com,

tlf. 2625 2684.

København Ø

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

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

55 kvm. 

Udstyr: Møbleret. 

Husleje: 6.000 kr. pr. md. 

Beboer: Gæsteforsker el. lign. 

Kontakt: Tlf. 4079 4947 el. 

e-mail: 

Lucaburmeister@hotmail.com.

Nørrebro

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

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

58 kvm. 

Udstyr: Møbleret, 2 altaner, fæl-

les vaskeri, cykelkælder, gård-

have.

Beboere: Ikke-rygere.

Husleje: 3.550 kr. pr. md. ekskl.

el.    

Kontakt: E-mail:

sofiel@tiscali.dk.

Kollegier

Hassagers Kollegium
Periode: Pr. 1/1 el. 1/2-05.

Målgruppe: KU-studerende.

Teologi el. Naturvidenskab

bliver foretrukket denne

gang. Fortrinsberettigede er

studerende fra menighederne

i  a) Vejerslev, Aidt og Thorsø 

i Århus Stift b) Sevel i Ginding

herred, i Ribe Stift c) Nørre

Felding og Tvis, også i Ribe

Stift d) Låstrup og Skals med

dertil hørende del af Nørre

Rind i Viborg stift. d) Særslev i

Fyns stift. Studerende der

nedstammer fra sognepræst

H.H. Hassager, Vejerslev, Aidt

og Thorsø menighed i Århus

Stift el. sognepræst Rasmus

Hørning, Sevel i Ribe stift

samt studerende fra disse to

stifter er ligeledes fortrinsbe-

rettigede. Vedlæg dokumen-

tation.

Kollegiet: Klassisk gangkolle-

gium hvor ti studerende har

et køkkenfællesskab. Kollegi-

et ligger centralt ved Frede-

riksberg Rådhus.

Husleje: Pt. 1.590 kr. pr. md.

Rengøring og alumneråd samt

internet koster 110 kr. pr. md.  

Ansøgning: Ansøgningsskema

fås på SU-kontoret, Fiolstræde

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

Ansøgningsfrist: 10/12-04.
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STILLINGER

VIP-stillinger

Samfundsvidenskab

Adjunkt/
forskningsassistent 
Sted: Forskningscenter for Ar-

bejdsmarkeds- og Organisa-

tionsstudier (FAOS), Sociolo-

gisk Institut.

Indhold: Teamet arbejder med

internationale arbejdsmar-

kedsstudier. Projekter med fo-

kus på konsekvenser af den

europæiske integration for

det danske arbejdsmarked,

herunder specielt konsekven-

ser for reguleringsforholdene.

Projekterne ligger alle inden

for et femårigt forskningspro-

gram med titlen Internationa-

lisering, multiniveauregule-

ring og den danske model

2004-2009. 

Kvalifikationer: Adjunkt el.

forskningsassistent. Ansæt-

telse som adjunkt forudsætter

kvalifikationer svarende til

ph.d.-niveau, og ansættelse

som forskningsassistent kvali-

fikationer svarende til kandi-

datniveau. 

Omfang: Foreløbig indtil 

31/12-08.

Ansøgningsfrist: 6/1-05, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/stil-

linger.

Yderligere oplysninger: Center-

leder Jesper Due, e-mail:

jd@faos.dk, tlf. 3532 3299 el.

lektor Søren Kaj Andersen, 

e-mail: ska@faos.dk, 

tlf. 3532 3269. 

Eksterne lektorater 
Sted: Institut for Statskundskab.

Indhold: Undervisning i national

forvaltning på bachelorud-

dannelsen el. i international

forvaltning på bachelor- og

kandidatuddannelsen. 

Ansøgningsfrist: 13/12-04, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: www.ku.dk – ledi-

ge stillinger.

Yderligere oplysninger: 

Fagkoordinator Lotte Jensen,

tlf. 3532 3418. 

Eksterne lektorater 
Sted: Institut for Statskundskab.

Indhold: Undervisningen omfat-

ter 4 timer/uge på bachelor-

uddannelsen og/el. 2 timer/

uge på kandidatuddannelsen. 

Ansøgningsfrist: 13/12-04, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: www.ku.dk – ledi-

ge stillinger.

Yderligere oplysninger: 

Fagkoordinator Niels-Henrik

Topp, tlf. 3532 3414.

Eksterne lektorater 
Sted: Institut for Statskundskab.

Indhold: Undervisning i interna-

tional politik på bachelorud-

International 
studievejleder
Sted: Institut for Engelsk, Ger-

mansk og Romansk, Afdeling

for Engelsk.

Omfang: Ca. 100 timer pr. se-

mester. Ledig til besættelse

1/12-04 el. snarest derefter. 

Ansøgningen sendes til: Engelsk

Studienævn, Att.: Dorthe

Johnson, Njalsgade 130, 

2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 2/12-04, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk.

Andre stillinger

Director
Place of employment: The 

Nordic Centre in India.

Contents: Part time position

(25%) as director. The Centre

is a consortium of 14 Nordic

universities and research insti-

tutions aimed at enhancing

research collaboration and

student programmes between

the Nordic region and India.

The job will be to consolidate

existing programmes and pro-

jects, which include a summer

school, a semester program-

me and a guest house in Delhi

and to expand activities into

new arenas, including finis-

hing ongoing discussions with

Indian counterparts and fol-

low up on long term plans

made by the board.

Deadline for applications: 1 De-

cember, 2004.

Full announcement: Applica-

tions cannot be based on this

abstract. See www.nci.uio.no.

Forskningsstipendium
Sted: Gigtforeningen.

Indhold: Forskningsstipendium

ledigt til besættelse 1/4-05 el.

snarest derefter. Stipendiet

bevilges for 1 år, men kan ef-

ter ansøgning evt. forlænges i

1+1 år.

Ansøgning: Ansøgningsskemaer

samt yderligere oplysninger

findes på www.gigtforening-

en.dk/forskning el. kan ind-

hentes hos Marianne Pagels,

tlf. 3977 8000. Sendes i 13 eks.

Sendes til: Forskningsrådet,

Gigtforeningen, Gentoftega-

de 118, 2820 Gentofte.

Ansøgningsfrist: 10/1-05, 

kl. 10.00.

Ph.d.-stipendier

Odontologisk Institut 
Indhold: 4 forskningsmæssige

kvalificeringsstillinger med

henblik på erhvervelse af

ph.d.-graden. Stillingerne om-

fatter forskning i odontologi

og undervisning inden for

området.

Kvalifikationer: Afsluttet kandi-

dateksamen.

dannelsen el. inden for emne-

området Den tredje verden på

kandidatuddannelsen.

Ansøgningsfrist: 13/12-04, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: www.ku.dk – ledi-

ge stillinger.

Yderligere oplysninger: 

Fagkoordinator for bachelor-

uddannelsen, Ole Wæver, tlf.

3532 3431 el. fagkoordinator

for kandidatuddannelsen,

Jens Bartelson, tlf. 3532 3385.

Instruktorer
Sted: Institut for Psykologi.

Indhold: Et antal instruktorer til

kvantitative forskningsmeto-

der på bacheloruddannelsen.

Til besættelse: 1/2-05. 

Ansøgningsfrist: 1/12-04, 

kl. 12.00. 

Fuldt opslag: www.ku.dk/stil-

linger.

Yderligere oplysninger: Koordi-

nator Benny Karpatschof, tlf.

3532 8761 el. studieleder Hel-

le Andersen, tlf. 3532 8747.

Naturvidenskab

Associate professor in 
protein biochemistry
Place of employment: August

Krogh Institute.

Contents/qualifications: Focus

will be cellular protein folding

bridging the gap between

theoretical biophysics and cel-

lular protein folding. The new

group will integrate with exis-

ting research areas at the in-

stitute, including cellular pro-

tein degradation, folding of

secretory proteins and biop-

hysics. We seek a dedicated

researcher with hands-on 

experience with at least some

of the areas: Molecular chape-

rones/folding catalysts; Analy-

sis of protein folding in living

cells; Protein disulfide bond

formation; Protein chemistry.

Biochemistry teaching biology

students at the undergradua-

te and graduate level is part

of the position. 

Period of employment: 1 Sep-

tember, 2005.

Deadline for applications: 

16 December, 2004 at noon. 

Full announcement: Applica-

tions cannot be based on this

extract. See www.ku.dk/stil-

linger or contact the Person-

nel Office, tel. 3532 2645.

Instruktorer
Sted: Studienævn for Matema-

tiske Fag.

Indhold: Undervisning i foråret

2005 på semesterkurserne

Matematik 2DD, 20K, Mikroøk,

Invest+finansteori, Mat 2AL,

3AG, 3AN, 3MI, 3GE, F1, FM0-

Liv, FM1A, FM2B, Stat1TS, Stat

1B, Stat 2B, Stat for idræt,

Mat 2SS (afholdes i blok 3)

samt til blokkurserne 

Vejl 3: LaTeX. Blok 3: Mat 2SS,

Dis&Alg 1, Geom1, SaSt2,

OK1, Forsik&Jura1. Blok 4:

An1, Alg2, SaSt3, Makøk1,

Stat f/biokemikere samt uden-

for blok og semesterstruktur

MatXM.

Ansøgning: Ansøgningsskemaer

og supplerende oplysninger

kan fås hos studienævnets 

sekretærer, Universitetspar-

ken 5, 2100 Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: 10/12-04, 

kl. 13.00.

Post.doc.-positions
Place of employment: Center 

for Macroecology, Zoological

Museum.

Contents/qualifications: 1-2 re-

searchers to work with null

models and predictive models

on vast quantitative databa-

ses on species distribution

that in association with clima-

tologic, chemical, geological,

ecological and phylogenetic

information allow the detec-

tion of macroecological pat-

terns of species distribution,

species assemblages, species

richness, and the exploration

of what determines such pat-

terns.

Period of employment: 2 years

starting between 1 January

and 31 June 2005.

Deadline for applications: 

16 December, 2004 at noon.

Full announcement: Applica-

tions cannot be based on this

extract. See www.ku.dk/stil-

linger or www.zmuc.dk/

commonweb/Job/jobs.htm.

Additional information: Profes-

sor Carsten Rahbek, Zoologisk

Museum, e-mail: crahbek@

zmuc.ku.dk, tel. 3532 1030.

TAP-stillinger

Receptionsarbejder
Sted: Receptionen på Institut for

Statskundskab.

Indhold: Telefonekspedition,

opdatering af fælles elektro-

nisk kalender, salg af under-

visningsmaterialer m.m., post-

omdeling og frankering samt

journalisering.

Kvalifikationer: Erfaring med re-

ceptionsarbejde, herunder

telefonekspedition samt jour-

nalisering i Scanjour journali-

seringssystemet. Gode dansk-

og engelskkundskaber. Kend-

skab til Microsoft Outlook. 

Omfang: 12 måneders vikariat

til besættelse pr. 1/1-05. 32 ti-

mer/uge. 

Ansøgningsfrist: 13/12-04, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: www.ku.dk/stil-

linger. 

Yderligere oplysninger: Annette

Hersom, tlf. 3532 3366 el.

Flemming Juelsholt, tlf. 3532

3377, e-mail: fj@ifs.ku.dk.  

KRAKA-Prisen 2005
Foreningen for Kønsforskning i Danmark indkalder indstillinger til KRAKA-prisen 2005. Prisens formål er at inspirere til 

og fremme dansk kønsforskning og tildeles en studerende/forsker for et aktuelt og nyskabende bidrag til kønsforskning-

en. Både opgaver, specialer, afhandlinger og andre videnskabelige publikationer kan komme i betragtning. Det er ikke

muligt at indstille sig selv. Prisen uddeles af en uafhængig prisbestyrelse nedsat af foreningens generalforsamling. 

Send det videnskabelige værk og indstilling senest 1/2-05 til Karen Klitgaard Povlsen, Institut for Informations- og 

Medievidenskab, Aarhus Universitet, Helsingforsgade 14, 8200 Aarhus N. Mrk. ‘KRAKA-prisen’.

Til besættelse: Forår 2005.  

Ansøgningsfrist: 10/1-05.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.sund.ku.dk

el. kontakt ph.d.-administra-

tionen, tlf. 3532 7095.

Yderligere oplysninger: 

Institutleder Nils-Erik Fiehn,

tlf. 3532 6500.

Sundhedsvidenskab
Sted: Det Sundhedsvidenskabeli-

ge Fakultet.

Indhold: 5 ph.d.-stipendier i

kombination med turnus-ud-

dannelse, 5 stillinger. Kvalifi-

kationskrav, arbejdsopgaver,

aflønning, ansættelsesproce-

dure mv. er beskrevet i det

fulde opslag hvoraf det tillige

fremgår at der skal anvendes

specielt ansøgningsskema.

Til besættelse: 1/8-05.

Ansøgningsfrist: 14/2-05, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.sund.ku.dk

el. kontakt Det Sundhedsvi-

denskabelige Fakultetssekre-

tariat, tlf. 3532 70 95, e-mail:

hei@adm.ku.dk el.

likj@adm.ku.dk.

Teologi
Sted: Det Teologiske Fakultet. 

Indhold: 2 ph.d.-stipendier samt

et antal fripladser.

Omfang: 3 år til besættelse 

1/3-05. 

Fuldt opslag: Se www.teol.ku.

dk/phd/default.htm.

Ansøgningsfrist: 13/12-04, 

kl. 10.00.

Priser

Tietgenprisen 2005 
Indhold: Prisen gives til unge

forskere el. en gruppe forske-

re på post-doktoralt niveau

som højest har fire års forsk-

ningsforløb bag sig siden er-

hvervelsen af ph.d.-graden

el.lign. Prisen uddeles i til-

knytning til Danmarks Er-

hvervsforskningsAkademis

årsmøde 31/3-05. 

Ansøgningsfrist: 14/1-05. 

Fuldt opslag: Se www.dea.nu/

Fagpaneler/Tietgenprisen/

2005.

Multilingvisme for enhver
pris
Indhold: Oversættelsescentret

udskriver konkurrence med

artikler over emnet multiling-

visme for enhver pris.

Målgruppe: Studerende inden

for oversættelsesområdet i

EU’s medlemsstater.

Afleveringsfrist: 31/12-04.

Fuldt opslag: www.cdt.eu.int.

STØTTE 

Stipendier

Dansk-Israelsk studiefond
til minde om Josef og 
Regine Nachemsohn 
Støtte: Stipendier til danske stu-

derende til studier ved et isra-

elsk universitet el. anden høj-

ere læreanstalt og til israelske

studerende til studier ved et

dansk universitet el.lign. An-

søgning med bilag sendes i 5

eks. til advokat Carsten R.

Christiansen, Ny Vestergade

17, 1471 Kbh. K hvor også et

særligt ansøgningsskema fås

mod fremsendelse af franke-

ret svarkuvert (6,50 kr.).

Ansøgningsfrist 31/12-04.

Yderligere oplysninger: 

Tlf. 3312 7913.

Novo Nordisk Fonden
Støtte: Læge- og Naturvidenska-

belig Komite indkalder ansøg-

ninger til Hallas-Møller Sti-

pendium, Novo Nordisk Fon-

dens Seniorforsker Stipen-

dium og Kliniske Forsker Sti-

pendier – Danmark. Se

www.novonordiskfonden.dk

hvor ansøgningsskema findes

fra 15/12-04.

Ansøgningsfrist: 7/2-05, 

kl. 16.00.

Rejsestipendier til Det 
Danske Institut i Damaskus
Støtte: I 2005 opslås et antal rej-

sestipendier på 20.-30.000 kr.

inden for områderne mellem-

østlig arkæologi og historie,

el. islamisk kunst og arkitek-

tur. Stipendierne kan søges af

forskere, ph.d.-stud. og spe-

ialestud. Desuden ydes et an-

tal rejsestipendier til projekter

der vedrører moderne mel-

lemøstlige forhold til specia-

lestud. Se www.damaskus.dk

el. kontakt Instituttets direk-

tør, dr.phil. Jørgen Bæk 

Simonsen, tlf. 00963 11 223

8038 el. e-mail: did@

scs-net.org.

Sendes til: Prof. Kirsten Hastrup,

Institut for Antropologi, Fre-

deriksholms Kanal 4, 1220

Kbh. K. 

Ansøgningsfrist: 17/12-04, 

kl. 12.00. 

Rejsestipendier til hånd-
skriftstudier på Island
Støtte: Stofnun Árna Magnússo-

nar á Íslandi yder stipendier til

danske forskere som besøger

Island til studier i islandsk

sprog, litteratur eller historie -

fortrinsvis på grundlag af

håndskrifter. Stipendierne

omfatter rejseomkostninger

fra og til Danmark og ca.

10.000 kr. pr. md. i maks. 

10 mdr.

Ansøgningsfrist: Ansøgninger

der modtages inden 25/11-04

behandles primo dec.

Sendes til: Stofnun Árna Mag-

nússonar á Íslandi, Árnagar∂́i
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DET SKER

Julefrokost
Glem eksamensproblemerne og kom og nyd bordets glæder. 

Tilmelding til Carl Fuglsang, tlf. 3393 0183. Pris 50 kr.

Tid: 10/12 kl. 13.00

Sted: St. Kannikestræde 8,1

Arr.: Studentermenigheden ved Trinitatis

BLUSjul
Gå ikke glip af BLUS julefrokost 2004

Tid: 14/12 kl. 20.00

Sted: Studenterhuset, Købmagergade 52

Arr.: BLUS, www.blus.dk

Juleafslutning
Julesalmer, glögg og æbleskiver

Tid: 16/12 kl. 15.15

Sted: St. Kannikestræde 8, 1

Arr.: Studentermenigheden ved Trinitatis

The Grid: fremtidens internet?
Offentligt møde om the Grid. Vil det blive ligeså udbredt som

internettet, og hvilke demokratiske, retlige og økonomiske 

problemer rejser det? Oplæg og diskussion med adjunkt Niels 

Elgaard, Niels Bohr Instituttet og prof. Jens Hoff, Institut for

Statskundskab 

Tid: 2/12 kl. 16.00-18.00

Sted: Institut for Statskundskab, Rosenborggade 15, lok. RO9

Arr.: IT-politisk Forening, www.itpol.dk

De ni læsninger
De ni læsninger er en gudstjenesteform der stammer fra England

hvor Guds frelsehistorie – dvs. profetierne om Jesus og hans liv,

død og opstandelse, skildres i løbet af gudstjenesten gennem 

bibelske læsninger, salmesang, musik og korsatser

Tid: 5/12 kl. 17.00

Sted: Trinitatis Kirke, Købmagergade

Arr.: Studentermenigheden ved Trinitatis

BLUSmovie
Homoernes historie kan på mange områder deles op i en tid 

før og efter Christopher Street. Denne gang ser vi på tiden før

Christopher Street-oprøret i New York

Tid: 30/11 kl. 20.00

Sted: Studenterhuset, Købmagergade 52

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

New Perspectives
on the Classic Maya
City of Copan: 
Discoveries and
Interpretations 
in Archaeology, 
Iconography 
and Language

Tid: 14/12 kl. 9.15-14.30

Sted: KUA, lok. 13.1.43

Arr.: Afdelingen for Ind-

ianske Sprog og Kulturer

På heldagsseminaret om den klassiske mayaby Copan i Honduras vil oplægsholderne præsentere nye fund og tolkninger inden

for såvel arkæologi, ikonografi, epigrafi og lingvistik. Blandt talerne er professor Robert Sharer, University of Pennsylvania, der

i en årrække har været en af de mest fremtrædende skikkelser i mesoamerikansk arkæologi. Sharer har sammen med Loa Trax-

ler stået i spidsen for de udgravninger der har fundet sted under Tempel 16 Copan hvor man har haft held til afdække næsten

intakte templer fra 400-500-tallet. Fund fra rige konge- og dronningegrave i templerne vidner blandt andet om nære forbin-

delser til det øvrige Mesoamerika, deriblandt den mægtige ruinby Teotihuacan nord for Mexico By.

F
O

T
O

: 
S

C
A

N
P

IX

vi∂́ Su∂́urgötu, ÍS-101 Reykja-

vík.

Yderligere oplysninger: 

Tlf. 354 525 4010, fax: 354 525

4035 Se www.am.hi.is.

Carlsbergfondets 
stipendier ved Cambridge
Målgruppe: Danske forskere.

Ansøgningsfrist: 15/12-04.

Fuldt opslag: www.carlsbergfon-

det.dk.

Legater

Adjunkt, frøken Constance
Heides Mindelegat
Målgruppe: Kvindelige stude-

rende under den matematisk-

fysiske studieretning med det

mål at undervise i disse fag.

Støtte: 5 legatportioner a 7.000

kr. er til uddeling. 

Ansøgning: Anvend universite-

tets ansøgningsskema for Kø-

benhavns Universitets legater

der fås på www.ku.dk/sa/su-

kontor/legat/. Angiv legatets

navn på forsiden. 

Sendes til: SU-kontoret, Fiol-

stræde 22, 1171 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 20/12-04, 

kl. 12.00.

Grosserer Oluf Olsens legat
Målgruppe: Trængende medi-

cinske studerende ved KU.

Støtte: 2 legatportioner a

14.000 kr. er til uddeling.

Ansøgning: Anvend universite-

tets ansøgningsskema for Kø-

benhavns Universitets legater

der fås på www.ku.dk/sa/su-

kontor/legat/. Angiv legatets

navn på forsiden. 

Sendes til: SU-kontoret, 

Fiolstræde 22, 1171 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 20/12-04, 

kl. 12.00.

Birthe og Knud Togebys
Fond
Støtte: Til offentliggørelse af

danske videnskabelige arbej-

der (herunder lærebøger) om

emner i tilknytning til roman-

ske sprog og litteraturer. Støt-

te på 20.000 kr. gives kun til

selve tryknings-omkostninger-

ne. 

Ansøgning sendes til: Birthe og

Knud Togebys Fond, Romansk

Institut, Njalsgade 128, 2300

Kbh. S. Manuskript og budget

for udgivelsen skal medfølge.

Ansøgningsfrist: 31/1-05.

Forskningsstøtte

Eva og Robert Voss 
Hansens Fond
Målgruppe: Projekter fra en af-

deling ved KU har fortrinsret.

Støtte: 5 portioner a ca. 20.000

kr. til basal og klinisk forsk-

ning inden for området medi-

kamentel behandling af hjer-

te-, kredsløbs- og nyresyg-

domme.

Ansøgning: Vedlæg kort cv med

publikationsliste, projektbe-

skrivelse på maks. 5 s. samt

budget for det ansøgte beløb.

Sendes i 3 eks.

Ansøgningsfrist: 1/12-04.

Yderligere oplysninger: Fonds-

bestyrelsens formand, prof.,

dr.pharm. Sten Christensen,

Farmakologisk Institut, Bleg-

damsvej 3, 2200 Kbh. N.
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Thaksin and the South: 
The Limits of CEO Premiership
Dr. Duncan McCargo, University of Leeds, England

Tid: 29/11 kl. 10.15-12.00

Sted: NIAS, Leifsgade 33, 3. sal, lokale 305

Arr.: NIAS og Institut for Historie

Fossile og nulevende hominider – helt 
ny klassifikation
Lektor Niels Bonde

Tid: 29/11 kl. 19.30

Sted: Det Kongelige Danske Videnskabers Selskab, 

H.C. Andersens Boulevard 35

Arr.: Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab

Else Marie Pades værk om mystikeren 
Teresa af Avila (1515-1582)
Cand.mag., lektor Inge Bruland

Tid: 29/11 kl. 20.00

Sted: Kældercafeen, Det Teologiske Fakultet, Købmagergade 44

Arr.: Selskab for Kunst og Kristendom

Early life exposures and risk of allergy
Christine Benn, Epidemiologisk forskning, SSI

Tid: 30/11 kl. 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, kantinen

Arr.: Polymorfien

New Paradigms in Geophysics, or Unravelling
Mineralogy and Thermal Structure of Earth
Artem Oganov, Laboratory of Crystallography, Department of

Materials, ETH Zürich, Schweiz

Tid: 30/11 kl. 16.00-17.00

Sted: Geocenter København, Østervoldgade 10, 3. sal, Aud. A

Arr.: Dansk Mineralogisk Selskab

The Genetic Grammar: from Worm to Man
Armand Leroi

Tid: 30/11 kl. 16.15

Sted: August Krogh Instituttet, Universitetsparken 13, Aud. 1

Arr.: Biologisk Selskab

Descartes’ attempt to base the certainty 
of algebra on mental vision
Prof. Henk J.M. Bos, Mathematisch Instituut, Universiteit, Utrecht,

Holland

Tid: 30/11 kl. 19.45

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

Arr.: Videnskabshistorisk Selskab

Funktionelle konstruktionsprincipper – 
diskussion af nogle danske eksempler
Peter Juul Nielsen, RUC

Tid: 1/12 kl. 14.00-16.00

Sted: Det ny KUA, lok. 23.2.47

Arr.: Dansk Funktionel Grammatik

Tiltrædelsesforelæsning: Malaria vaccines:
Global challenges on winding roads
Thor G. Theander

Tid: 1/12 kl. 15.00

Sted: Panum Instituttet, bygn. 20.1, Hannover auditoriet

Arr.: Institut for Medicinsk Mikribiologi og Immunologi

How did Einstein get the Nobel Prize?
Prof. Cecilia Jarlskog, Lund University, Sverige

Tid: 1/12 kl. 15.15

Sted: HCØ, Universitetsparken 5, Aud. 3

Arr.: Niels Bohr Lecture

Afhandlingen: Fås på e-mail:

mads.rasmussen@dadlnet.dk.

Structural brain Abnormalities

in 10.18 Year Old Children and

Adolescents with First-Episode

Psychosis  

Kandidat: Anne Katrine Pads-

berg.  

Tid: 21/12-04, kl. 14.00.

Sted: Bispebjerg Hospital, Syge-

plejeauditoriet. 

Afhandlingen: Se www.sund.

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

AnneKatrinePadsberg.htm.

Humaniora

De patriotiske selskaber i den

danske helstat 1769-1814. 

Borgerskab, foreningssociologi

og statstænkning

Kandidat: Juliane Engelhardt.

Tid: 9/12-04, kl. 14.15. 

Sted: Det ny KUA, lok. 23.0.50.

Litterære pasregimer. 

Bevægelseskontrol og identifi-

kation i europæisk litteratur

1725-1875

Kandidat: Jesper Gulddal Søren-

sen.

Tid: 17/12-04, kl. 14.15. 

Sted: Det ny KUA, lok. 23.0.49.

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn og hjemlån i Det Kgl.

Biblioteks information, KUA

og til gennemsyn på Det Kgl.

Biblioteks læsesal Øst, Dia-

manten og på Institut for

Kunst og Kulturvidenskab.

Naturvidenskab

The migratory orientation 

programme in birds 

Kandidat: Cand.scient. Kasper

Thorup.

Tid: 25/11-04, kl. 13.00.

Sted: Zoologisk Institut, Univer-

sitetsparken 15, Zoologisk

Aud. B.

Afhandlingen: Fås hos forfatte-

ren, Zoologisk Museum, 

Universitetsparken 15, 

tlf. 3532 1051.

Norms of Units and 4-rank of

Class Groups

Kandidat: Cand.scient. Tommy

Bülow.

Tid: 10/12-04, kl. 15.15.

Sted: H.C. Ørsted Instituttet,

Aud 4.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

Tommy@math.ku.dk.7.

FORSVAR

Ph.d.-forsvar

Samfundsvidenskab

Magtens dobbelte liv

Kandidat: Carsten Bagge 

Laustsen.

Tid: 17/12-04, kl. 14.00.

Sted: Nørregade 10, Udvalgsvæ-

relse 3.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til Kvikskranken, Institut

for Statskundskab, 

tlf. 3532 3366. 

Sundhedsvidenskab

Trascriptional Regulation of 

Human Biglycan

Kandidat: Anne-Marie Hee-

gaard.  

Tid: 29/11-04, kl. 14.00.

Sted: Panum Instituttet, Dam

Auditoriet.

Afhandlingen: Se 

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

resumeAnneMarieHeegaard.

htm

Birth Weight and Growth 

during School Years and Risk of

Cancer

Kandidat: Martin Ahlgren.  

Tid: 2/12-04, kl. 10.00. 

Sted: Statens Serum Institut,

Foredragssalen. 

Afhandlingen: Se www.sund.ku.

dk/ph.d.-forsvar/resume-

MartinAhlgren.htm

Mortality of Danish women:

age, period and cohort analysis 

Kandidat: Rune Jacobsen.

Tid: 2/12-04, kl. 14.30.  

Sted: Panum Instituttet, Dam

Auditoriet. 

Afhandlingen: Fås på e-mail:

rja@cancer.dk.  

Modelling Parkinson’s 

disease in mice: MPTP induced

nigrodtriatal dopaminergic 

degeneration  

Kandidat: Mette Pierri.  

Tid: 2/12-04, kl. 15.00.

Sted: Rigshospitalet, Psykiatrisk

Aud., opg. 61 A. 

B-adrenergic receptor gene 

expression and protein 

concentration in obesity

Kandidat: Mads Frederik Ras-

mussen.  

Tid: 14/12-04, kl. 13.00.

Sted: KAS Herlev, Lille Audito-

rium.

Spooking Forms: Notes toward 
a Reconsideration of Narrative Fiction
Prof. Nicholas Royle, Department of English, University of Sussex,

Brighton, England

Tid: 2/12 kl. 11.00

Sted: KUA, 6.1.66

Arr.: Afdeling for Engelsk

Afskedsforelæsning: 
Samler ved rejsens slutning
Studenterpræst Hans Anker Jørgensen

Tid: 2/12 kl. 14.00

Sted: Det ny KUA, lok. 22.0.11

Arr.: Studentermenigheden på KUA og Institut for Nordiske Stu-

dier og Sprogvidenskab

Double-Take – a reading of his short fiction
Prof. Nicholas Royle, Department of English, University of Sussex,

Brighton, England

Tid: 2/12 kl. 15.00

Sted: Det ny KUA, lok. 24.4.01

Arr.: Afdeling for Engelsk

Det ulykkelige Arabien i det 21. århundrede
Lektor, dr.phil. Jakob Skovgaard-Petersen, Carsten Niebuhr 

Afdelingen, KU

Tid: 2/12 kl. 15.15-17.00

Sted: KUA, lok. 15.1.30A

Arr.: Foreningen De HistorieStuderende. 10 kr. for ikke-medlem-

mer

Den Vilde Tanke: 
Primitivisme eller grænseløs rationalisme?
Prof. Kirsten Hastrup

Tid: 2/12 kl. 18.15-20.00

Sted: Institut for Antropologi, Frederikholms Kanal 4, auditoriet

Arr.: Antropologiforeningen. 15 kr. for ikke-medlemmer

Teoretiske udfordringer. 
Derrida for historikere
Dorthe Gert Simonsen

Tid: 2/12 kl. 19.30-22.00

Sted: Pavillion 1, KUA

Arr.: Forum for historieteori, www.historieteori.dk

‘I mørket en hunds hyl’ – den sproglige 
genåbning
Ekstern lektor Simon Borchmann, Institut for Sprog og Kultur, RUC

Tid: 2/12 kl. 19.30

Sted: Det nye KUA, lok. 27.0.09

Arr.: Selskab for Nordisk Filologi

Et liv med dyr
Bent Jørgensen, Bornholm

Tid: 2/12 kl. 19.30

Sted: Zoologisk Institut, Aud. B

Arr.: Dansk Naturhistorisk Forening

Christa Wolf: Kassandra (1983)
Hvad vil Christa Wolf hos de gamle grækere?
Forskningsadjunkt Hanne Roswall Laursen, Institut for Engelsk, 

Germansk og Romansk

Tid: 3/12 kl. 11.15-13.00

Sted: Det ny KUA, lok. 23.4.39

Arr.: Fredagsforelæsninger på Afdelingen for Tysk

MAGTENS DOBBELTE LIV – Carsten Bagge Laustsen 

forsvarer sin ph.d.-afhandling på Institut for Statskundskab den 

17. december kl. 14.00.
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Ny professor i plastik- og rekonstruktionskirurgi
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har ansat klinikchef, dr.med. Krzysztof T. Drzewiecki som

professor i plastik- og rekonstruktionskirurgi ved Klinisk Institut for Kirurgi og Anæstesologi med

tilhørende overlægestilling ved Rigshospitalets HovedOrtoCenter i Klinik for Plastikkirurgi og

Brandsårsbehandling. Drzewiecki afholder tiltrædelsesforelæsning med titlen plastikkirurgi - vor

arv og fremtid fredag den 3. december kl. 14 i Rigshospitalets Auditorium 1, Opgang 44. 



The Hittite language: Its research history 
and its relevance for linguistics and other 
disciplines
Prof. Folke Josephson

Tid: 3/12 kl. 11.15

Sted: Carsten Niehbur Afdeling, Institut for Tværkulturelle og 

Regionale, Snorresgade 17-19, lok. U6

Arr.: Carsten Niehbur Afdeling

Tiltrædelsesforelæsning: 
Chemistry of High-Valent Metal Complexes
Prof. Jesper Bendix

Tid: 3/12 kl. 13.00

Sted: H.C. Ørsted Instituttet, Universitetsparken 5, Aud. 4

Arr.: H.C. Ørsted Instituttet

Mosaik, messe og menighed: liturgisk 
billedsprog i San Clementes apsis i Rom
Prof. Øystein Hjort

Tid: 6/12 kl. 12.00-13.00

Sted: KUA, lok. 2.2.21

Arr.: Center for Europæiske Middelalderstudier,

www.igl.ku.dk/CENTRE/cem-lunch.html

Eastern Physicists Encounter the West: 
Meghnad Saha from India and 
Toshio Takamine from Japan
David DeVorkin, National Air and Space Museum, Washington

D.C., USA

Tid: 6/12 kl. 14.15

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

Arr.: Niels Bohr Arkivet

Retorik som æstetisk kommunikation
Prof., dr.phil. Ole Thyssen, LPF - Copenhagen Business School

Tid: 6/12 kl. 19.30

Sted: KUA, lok. 14.2.124

Arr.: Retorikforeningen

MRSA epidemiologi i Danmark 
fra 1999 til 2003
Anders Rhod Larsen, Sidsel Böcher og Robert Skov, Afdelingen

for antibiotikaresistens og Sygehushygiejne, SSI

Tid: 7/12 kl. 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, kantinen

Arr.: Polymorfien

How to analyse modern literary 
masculinities – introductory remarks with
the help of a fool
Prof. Stefanie von Schnurbein, Nordeuropa Institut, Humboldt-

Universität zu Berlin, Tyskland

Tid: 8/12 kl. 9.15.11.00

Sted: Det ny KUA, lok. 23.0.49

Arr.: Georg Brandes Skolen

Narrating Masculinity – Reading Crises
Prof. Walter Erhart, Institut für deautsche Philologie, Universität

Greifswald, Tyskland

Tid: 8/12 kl. 11.15-13.00

Sted; Det ny KUA, lok. 27.0.09

Arr.: Georg Brandes Skolen

Sætningens første position i latinsk prosa – 
en funktionel undersøgelse
Tine Woergaard Knoth, KU

Tid: 8/12 kl. 14.00-16.00

Sted: Det ny KUA, lok. 23.2.47

Arr.: Dansk Funktionel Grammatik
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Female Masculinity
Prof. Judith Halberstam, San Diegos Universitet, Californien, USA

Tid: 8/12 kl. 14.15-16.00

Sted: KUA, lok. 16.1.20

Arr.: Georg Brandes Skolen

Jeg’ets status – 
Heidegger og subjektivitetsproblemet
Morten Ziethen

Tid: 8/12 kl. 17.00

Sted: Natkirken, Trinitatis Kirke, Købmagergade

Arr.: Studentermenigheden ved Trinitatis

Maskulinitet og idræt
Prof.,dr.phil. Hans Bonde, Institut for Idræt, KU

Tid: 9/12 kl. 9.15-11.00

Sted: KUA, lok. 18.1.59

Arr.: Georg Brandes Skolen

Maskulinitetsbilleder – repræsentationer 
af maskulinitet som et billed- og 
kunstteoretisk felt
Adjunkt Rune Gade, Kunsthistorie, KU

Tid: 9/12 kl. 11.15-13.00

Sted: KUA, lok. 18.1.59

Arr.: Georg Brandes Skolen

Masculinity and Hans Christian Andersen: 
An Oxymoron?
Lektor, ph.d. Dag Heede, Institut for Litteratur, Kultur og Medier,

Syddansk Universitet

Tid: 9/12 kl. 14.15-16.00

Sted: KUA, lok. 18.1.59

Arr.: Georg Brandes Skolen

Hannah Arendt
Cand.theol. Karen Marie Mortensen

Tid: 9/12 kl. 20.00

Sted: Vartov, Farvergade 27, opg. H

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

Transmodern Cinema – fore-
stillingen om den fleksible og
grænseoverskridende krop, 
transition og transkønnethed
Judith Halberstam, San Diegos Universitet, 

Californien, USA

Tid: 9/12 kl. 10.00-12.00

Sted: Frue Plads, Hovedbygningen, lok. HO 8

Arr.: Koordinationen for Kønsforskning. Tilmel-

ding på

tlf. 3532 3501 el. e-mail: kkf@sociology.ku.dk

I populærkulturen repræsenteres kroppen som

foranderlig og i forandring. Denne tendens kalder

Judith Halberstam for ‘transmodern cinema’. Om

det er de aftagelige ansigter i Face Off, den for-

anderlige og flydende krop i T2, de virtuelle krop-

pe i The Matrix eller den levende dødes krop i The

Sixth Sense er transition kodeordet. I film om

‘transgender’ realiseres fantasien om kroppens

transition til fulde. The Crying Game (Neil Jordan

1992) og Boys don’t Cry (Kimberley Peirce 1999) er

eksempler på hvordan den transkønnede figur

fremstilles som symbolet på grænseoverskridelse

som sådan. Foredraget vil handle om denne figurs

paradoksale status som både helt og misfoster. Ju-

dith Halberstam beskæftiger sig blandt andet

med queer teori, kønsstudier, film og medier, go-

tik, gyserfilm og postmoderne kultur.
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Civilreligion i Danmark
Prof. Margit Warburg, Afdeling for Religionshistorie, Institut for

Tværkulturelle og Regionale Studier

Tid: 9/12 kl. 20.00

Sted: Afdeling for Religionshistorie, Artillerivej 86, 2. sal

Arr.: Religionshistorisk Forening

Spectres of Desire: Visual and Textual 
Expressions of the Homoerotic in European
and Scandinavian Modernity
Lektor Pål Bjørby, Nordisk Institutt, Universitetet i Bergen, Norge

Tid: 10/12 kl. 9.15-11.00

Sted: KUA, lok. 18.1.59

Arr.: Georg Brandes Skolen

Masculinities and Edvard Munch
Ph.d.-studerende Lill-Ann Körber, Nordeuropa Institut, Humboldt-

Universität zu Berlin, Tyskland

Tid: 10/12 kl. 11.15-13.00

Sted: KUA, lok. 18.1.59

Arr.: Georg Brandes Skolen

Jeg har paa min Bane hidindtil, som 
Menneske og Digter, gjennemvandret næsten
alle begges mulige Tid- og Rumstillinger. 
Om rejsen hos Jens Baggesen (1764-1826)
Ph.d.-stipendiat Anna Sandberg, Institut for Engelsk, Germansk og

Romansk

Tid: 10/12 kl. 11.15-13.00

Sted: Det ny KUA, lok. 23.4.39

Arr.: Fredagsforelæsninger på Afdelingen på Tysk

Musik og melodrama i den franske romantik
Adjunkt Jens Hesselager

Tid: 10/12 kl. 13.15-14.30

Sted: Musikvidenskabeligt Institut, Klerkegade 2, Aud. 1

Arr.: Musikvidenskabeligt Institut

Theoretical prediction of optical properties 
of crystals in terms of the classical 
point-dipole theory
Dmitriy Yu. Popov, Institute of Chemistry of Far Eastern, Branch of

Russian Academy of Science, Vladivostock, Rusland

Tid: 10/12 kl. 14.00-15.00

Sted: Geocenter København, Østervoldgade 10, 3. sal, Aud. A

Arr.: Dansk Mineralogisk Selskab
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