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Syntax error
It-området på Københavns Universitet mangler ledelse, vision,  

intern kommunikation og ressourcer, lyder konklusionen i ny  

rapport.  Læs side �

Ballade om brugerbetaling
Studenterrådet frygter at et nyt taxametersystem vil indføre  

brugerbetaling ad bagdøren. Ny kampagne skal sprede  

protesterne til resten af landet  Læs side �-�

Fusion uden bitre piller
Farmaceuterne ser store fordele i fusionen med Københavns  

Universitet og er ikke bange for at blive opslugt. Interview med  

dekan Sven Frøkjær  Læs side 10-11

Det sexede  
universitet
Seksualitet, køn og kærlighed  

er overalt i mediebilledet. Også på  

Københavns Universitet er forskningen 

i vores privatsfære et område i vækst

Læs side 6-7
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Kort nyt

Åbne kontorer er yt
UDVIKLING – Mens Københavns Universitet i øjeblikket overvejer 

at indrette storkontorer for at skaffe plads til flere medarbejdere 

på mindre plads, er man andre steder ved at gå væk fra de store 

åbne kontorlandskaber. Michael Santon, konsulent og indretnings-

rådgiver fra Haugaard Interiør siger til Erhvervsbladet at det klassi-

ske storrumskontor er væk. Til gengæld ønsker flere og flere kun-

der at indrette arbejdspladsen med små kontorer og lounges hvor 

medarbejderne kan sidde i fred og ro. Det er klager fra medarbej-

derne over hovedpine, træthed, støv og støj der får virksomheder-

ne til at ændre retning.    CB

S foreslår ombudsmand  
for studerende
KLAGESTED – Socialdemokraterne foreslår i et nyt studiepoli-

tisk oplæg at der oprettes et nyt centralt klageorgan for stu-

derende på de videregående uddannelser. S forestiller sig en 

ordning med en form for ombudsmand med eget sekretariat 

der uvildigt skal vurdere klagesager fra studerende på alle lan-

dets universiteter. Som eksempler nævner man klager over 

dårlig undervisning, problemer med at få overført merit for 

kurser taget i udlandet eller på andre universiteter.   CB

SYNTAX ERROR

Af Kristoffer Holm Pedersen

It-området på Københavns 
Universitet mangler ledelse, 
vision, intern kommunikation 
og ressourcer. Derudover er 
der en gennemgående mangel 
på tillid mellem den centrale 
it-administration og lokale en-
heder. Det er nogle af konklu-
sionerne i en rapport KU har 
fået lavet om universitetets it-
struktur.

Rapporten er udarbejdet af 
det Hong Kong-baserede kon-
sulentfirma Global Learning 
Innovations og er ganske kras i 

sin kritik af universitetets it-
indsats. »For lidt, for uklar og 
for uorganiseret,« kan man 
kort sammenfatte rapportens 
konklusion om KU’s it-strategi.

Rapporten gør dog også 
klart at it-rodet bestemt ikke 
er enestående for Københavns 
Universitet. Tværtimod er KU’s 
problemer typiske for de fleste 
store uddannelsesinstitutioner 
i dag der kæmper med at ind-
føre it som integreret del af 
deres kerneområder. Det der 
gør situationen på KU speciel, 
er den omstændighed at man 
med fusioner og campusplaner 
har mange forandringer i gang 
på samme tid.

Gylden mulighed
Disse forandringer mener rap-
porten dog kan vendes til en 
gylden mulighed for KU. Når 
man alligevel er i gang med 
den helt store rokade af fakul-
teter og administrative enhe-
der, er det nærliggende at gøre 
noget ved it-situationen også. 
Rapporten finder desuden at 
der er en udbredt velvilje over-
for brugen af it på alle niveau-
er af KU, og at de allerede ek-
sisterende lokale it-organisati-
oner på fakulteterne leverer 
»fremragende service« til bru-
gerne. Det lover trods alt godt 
for fremtiden.

Universitetsdirektør Jørgen 

Honoré er glad for rapporten, 
som han og resten af KU’s le-
delse vil tage til efterretning.

»Jeg er helt tilfreds med rap-
portens anbefalinger som vi al-
lerede er i gang med at imple-
mentere. Vi er helt bevidste 
om at it-området skal priorite-
res kraftigere på KU,« siger 
Jørgen Honoré.

Rapporten skal udmunde i 
en handlingsplan for it-områ-
det der kommer om nogle må-
neder.

khpe@adm.ku.dk

» Forestil dig en virk-
somhed uden le-
derskab, uden plan, 
uden budgetlæg-
ningsproces, uden 
regnskabspligt, uden 
klar ansvarsforde-
ling og uden pro-
duktstandarder eller 
metoder til at måle 
brugertilfredshed. 
Det er it-situationen 
på universitetet. Det 
kan næppe betegnes 
eller kvalificeres som 
en ’virksomhed’.«

KU-ansat i rapporten.

It-rod på KU
It-området på Københavns Universitet sejler, men 
der er håb i sigte. Det er konklusionen i ny rapport

KU-forskere skal fordele EU-midler 
I SPIDSEN – To fremtrædende forskningskvinder fra Køben-

havns Universitet får en finger med i spillet i fordelingen af 56 

milliarder kroner til forskning gennem Det Europæiske Forsk-

ningsråd. 20 faglige paneler skal bedømme forskningsprojekter-

ne, og forskningsprofessor Gretty M. Mirdal og prodekan Ka-

therine Richardson Christensen, begge fra Københavns Universi-

tet, er blevet formand for to af panelerne. Det Europæiske 

Forskningsråd består af 22 anerkendte topforskere fra hele 

Europa, blandt andet direktør Jens Rostrup Nielsen fra virksom-

heden Haldor Topsøe. Det Europæiske Forskningsråd indkalder 

netop nu ansøgninger til stipendier for yngre forskere, og til ef-

teråret kan der søges om stipendier for erfarne forskere.     CB 

Nyhed

Rapporten kort

Svagheder: KU’s it-område mangler lederskab, styring, stra-

tegisk plan og overordnet koordinering. Derudover frygter 

rapporten at endnu en stor ny strategi vil føre til ’strategi-

træthed’ blandt de ansatte der er blevet bombarderet med 

strategier i fusionsfasen.

Styrker: Alle KU-ansatte er generelt meget positive overfor 

brug af it, ligesom ønsket om forbedringer er udbredt. Sam-

tidig er der mange lokale initiativer i gang med henblik på at 

styrke it-området.

Anbefalinger: Formuler en it-vision, etabler et lederskab, im-

plementer et fælles it-styresystem, etabler en lagdelt it-ledel-

sesstruktur, evaluer tværuniversitære it-systemer, implemen-

ter en it-planlægningsproces, ansæt en ekspert i forandrings-

ledelse og udvid rollerne for Københavns Universitetsbiblio-

tek og Center for Web-baseret Læring.
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STUDENTS ONLY! THIS IS NOT A STUDENT JOB. 

THIS IS NOT A TRAINEE POSITION. THIS IS NOT

JUST FOR FINANCING YOUR SPARE TIME. THIS IS

NOT MAKING COFFEE OR COPYING. THIS IS NOT

A TIME LIMITED POSITION. THIS IS NOT A JOB FOR

GRADUATES. THIS IS NOT A WALK IN THE PARK.

IT’S A JOB FOR STUDENTS.

WWW.MAERSK.COM/STUDENTSONLY
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UENIGHED OM AFTALE

Af Claus Baggersgaard

Brugerbetaling for landets universitetsstude-
rende var absolut ikke meningen med velfærds-
aftalen som Socialdemokraterne (S), Dansk 
Folkeparti (DF) og Det Radikale Venstre (RV) 
indgik med regeringen sidste år. Det mener vi-
denskabsordførerne fra både S og DF der lover 
at de vil kæmpe imod hvis det ender med at bli-
ve konsekvensen af forliget at landets studeren-
de bliver opkrævet nye studieafgifter.

Rasmus Prehn, ordfører for Socialdemokra-
terne, var betænkelig da man indgik aftalen om 
et nyt taxametersystem med regeringen, så par-
tiet krævede at det blev slået klart fast i aftale-
teksten at de samlede uddannelsesbevillinger 
ikke må blive formindsket, og at der ikke må 
ske større omfordelinger af ressourcer mellem 
universiteterne som følge af aftalen.

»Det står vi vagt om, og vi vil tage det op i 
forligskredsen hvis det viser sig at universiteter-
nes økonomi bliver udhulet og det dermed fø-
rer til brugerbetaling ad bagvejen. Universite-
terne skal ikke straffes økonomisk, så vi fore-
trækker klart en bonus for at få de studerende 
hurtigere igennem deres studier,« siger Rasmus 
Prehn. 

Han forstår godt de studerendes frygt, og at 
de vælger at protestere.

DF er vågne
Jesper Langballe, videnskabsordfører for Dansk 
Folkeparti, lægger ikke skjul på at han ikke var 
begejstret for velfærdsforliget. Han havde fore-
trukket at man havde forsøgt at tilskynde de 
studerende til at blive hurtigere færdig ved at 
stramme reglerne for at modtage uddannelses-
støtte (SU) og ikke indirekte via universiteter-
nes taxametertilskud. Han understreger at DF 
principielt mener at det fortsat skal være gratis 
at tage en videregående uddannelse i Danmark.

»Der er nogle ting på vej fra ministeriet som 
vi er lidt betænkelige ved. Men vi vil holde et 
vågent øje med at det ikke bliver sådan klaveret 
kommer til at spille,« siger Jesper Langballe.

Enhedslistens ordfører Per Clausen er ikke 
imponeret over løfterne fra Jesper Langballe og 
specielt ikke fra Rasmus Prehn.

»Socialdemokraterne har efterhånden mange 
ting de skal følge nøje på universitetsområdet, 
men det var bedre hvis de indgik en aftale der 
forhindrede at brugerbetaling overhovedet kom 
på tale. 

Det her vil stille universiteterne i en situation 
hvor de må vælge imellem at smide folk ud eller 
indføre en form for brugerbetaling,« siger han.

Studerende skal skynde sig
Venstres Torsten Schack Pedersen afviser at det 
har nogen som helst hold i virkeligheden at re-
geringen skulle forsøge at presse universiteter-
ne til at indføre brugerbetaling for studerende 
der bruger mere end et år udover normeret tid 
på at blive færdige gennem taxametertilskud-
det.

»Vi ønsker ikke brugerbetaling, men vi vil ha-
ve løst problemet med at de studerende er for 
længe om at blive færdige. Det skal ske ved at vi 
fjerner alle barrierer der forhindrer at de kom-
mer hurtigt igennem og ved at give universite-
ternes et økonomisk incitament til at sørge for 
at de studerende skynder sig,« siger Torsten 
Schack Pedersen.

Han vil ikke løfte sløret for detaljerne om 
hvordan det skal ske så længe embedsmændene 
arbejder på at udforme en model, men han ser 
gerne en form for færdiggørelsesbonus.

»Det bliver spændende hvad det ender med, 
men jeg vil gerne pointere at vi ingen intentio-
ner har om at rive økonomien væk under uni-
versiteterne,« siger han.  

clba@adm.ku.dk   

Forligspartier  
vil stritte imod
Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti lover at holde et vågent øje 

med om nyt taxametersystem udhuler universiteternes økonomi.  

Venstre afviser at de studerende risikerer at skulle til lommerne

Velfærdsaftalen
Aftalen om fremtidens velfærd blev indgået 
den 20. juni 2006 mellem regeringen (Ven-
stre og Det Konservative Folkeparti),  
Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre.
 Om omlægning af universiteternes taxametertilskud står der i aftalen: »Det skal 
blive almindeligt at de studerende gennemfører deres uddannelse på normeret 
tid (…). Denne udvikling kan understøttes positivt af taxametersystemet, fx ved 
at uddannelsestaxametersystemet begrænses til normeret tid plus ét år. De midler 
der frigøres ved tidsbegrænsningen tilbageføres til universiteterne som en præ-
mie til dem der forbedrer studiegennemførelsen, uden at mindske de samlede ud-
dannelsesbevillinger til universiteterne. Det skal ske så der ikke opstår større om-
fordelinger mellem universiteter og studieretninger og uden at det går ud over 
kravene til uddannelsernes kvalitet.«

FOTO: POLFOTO

3-årigt ph.d. forløb
klinisk ph.d. stipendiat/ph.d. stipendiat       Sygehus Øst

www.regionsjaelland.dk

Tidsbegrænset stilling. Ved Sygehus Øst ønskes en 3-årig stilling som klinisk ph.d. stipendiat/ 
ph.d. stipendiat besat snarest muligt.

Sygehus Øst – Køge og Roskilde sygehuse - vil i de kommende år yderligere styrke forsknings-
indsatsen. Der er derfor bevilget finansiering af en stilling som klinisk ph.d. stipendiat/ph.d. 
stipendiat (3-årigt)

Stillingsopslaget kan ses i sin helhed på Sygehus Øst’ hjemmeside www.rs-roskilde.dk, hvor der 
også kan læses mere om sygehuset.

Ved udvælgelse blandt ansøgerne vil der blandt andet blive lagt vægt på projektets videnskabe-
lige originalitet, problemstillingens væsentlighed samt projektets gennemførlighed. 

Det forventes, at ansøger har udarbejdet et færdigt ph.d.-projekt, der tillader indskrivelse som 
ph.d. studerende ved et universitet senest 2 til 3 måneder efter tiltrædelse.

Løn- og ansættelsesvilkår efter relevant overenskomst. Hvis kandidaten er uddannet læge, 
aflønnes denne som reservelæge i henhold til overenskomst for underordnede læger. Hvis kan-
didaten er uddannet sygeplejerske eller lignende med kandidatgrad som overbygning, aflønnes 
kandidaten efter overenskomst for ikke-ledende personale på sundhedskartellets område. 

Vi gør opmærksom på, at Sygehus Øst er medarbejderrøgfrit sygehus.

Ansøgningen:
Ansøgningsfristen er den 15. marts 2007. Ansøgningen sendes til cheflæge, dr. med. 
Teis Andersen, Sygehusledelsen, Sygehus Øst, Køgevej 7-13, 4000 Roskilde i 4 eksemplarer.

Ansøgningen skal indeholde beskrivelse af forskningsprojektet, tidsplan samt navn på projekt-
vejleder. Der skal desuden bilægges et opdateret curriculum vitæ for ansøgeren.
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TAXAMETERSYSTEM

Af Claus Baggersgaard

Emnet er alvorligt, men sjov i gaden og højt hu-
mør er virkemidlerne der skal få de studerende 
op på barrikaderne og sikre at det forbliver gra-
tis at læse på universitetet i fremtiden.

Studenterrådet på Københavns Universitet 
kickstarter en ny kampagne mod brugerbeta-
ling med en stor fest i Studenterhuset i Købma-
gergade den 10. marts. Senere følger en række 
happenings, uddeling af løbesedler og plakater. 
Blandt andet vil de studerende blive mødt af 
vagter udstyret med kasseapparater der vil af-
kræve dem betaling for at komme ind til deres 
forelæsninger. 

Det er meningen at protesterne skal sprede 
sig til de andre universiteter landet over i løbet 
af foråret samt til gymnasier og handelsskoler.

»Det er en myte at brugerbetaling ikke kan 
indføres i Danmark. Vi kan se hvor det bærer 
hen, men regeringen får ikke lov til at gennem-
føre så drastiske forandringer uden debat. De 
studerende skal være klar over hvad der sker 
bag deres ryg,« siger Pernille Skipper, næstfor-
mand for Studenterrådet og ansvarlig for kam-
pagnen.

Ny model på vej
Anledningen til at de studerende går i aktion 
netop nu er at det af velfærdsaftalen fra sidste 
år fremgår at bevillingssystemet skal laves om 
for at tilskynde universiteterne til at flere stude-
rende gennemfører deres uddannelse på nor-
meret tid. 

Rudolf Straarup, kontorchef i Universitets- 
og Bygningsstyrelsen under Videnskabsministe-
riet, bekræfter at man i øjeblikket arbejder med 
at udvikle en fordelingsmetode der lever op til 
forudsætningerne i velfærdsaftalen.

»Det tager noget tid at udvikle en ny model, 
så vi er tidligst færdig til sommerferien, men 
det står klart i aftalen at pengene skal føres til-
bage til universiteterne så der ikke sker store 
omfordelinger. Der vil således ikke blive tale 
om besparelser på uddannelsesområdet,« siger 
Rudolf Straarup.

Rub neglene eller betal
De studerende føler sig dog ikke beroliget. Per-
nille Skipper har hørt rygter om at man arbej-
der på en model der betyder at hele tilskuddet 
skal tilbagebetales til staten for hver studeren-
de der bruger mere end et år over normeret tid 
på at blive færdige.

»Det vil give universiteterne et kæmpe finan-
sieringsproblem. Det kan de simpelthen ikke 
udbyde uddannelser for, så det eneste universi-
teterne kan gøre er at lade de studerende beta-
le,« siger Pernille Skipper.  

Hun henviser til at cirka halvdelen bruger 
mere end fire år på at blive bachelor og cirka 40 
procent mere end seks år på at få kandidatgra-
den i hus. 

Pernille Skipper mener ikke at Studenterrå-
det overreagerer og tager sorgerne på forskud 
ved at starte en kampagne allerede før embeds-
mændene har det nye taxametersystem på 
plads.

Hun henviser til at brugerbetaling på de vide-
regående uddannelser spreder sig over hele 
Europa så der nu kun er en håndfuld lande til-
bage hvor det er gratis at læse. Globaliseringen 
og internationale aftaler presser Danmark til at 
følge trop.

Derudover peger hun på at tilskuddet fra sta-
ten i gennemsnit er blevet skåret med tre pro-
cent årligt siden midten af 90´erne, så universi-
teterne er ved at nå et punkt hvor de ikke kan 
gøre andet end at lade de studerende betale 
studieafgifter.

clba@adm.ku.dk

Fest mod  
brugerbetaling
Studenterrådet frygter at et nyt taxametersystem  
vil føre til brugerbetaling ad bagdøren. Ny kam- 
pagne skal sprede protesterne til resten af landet  

Konsekvensen kan 

blive at studerende 

må opgive at gen-

nemføre deres studier 

og at kvaliteten af 

uddannelserne bliver 

forringet, mener Ralf 

Hemmingsen 

GULT KORT

Rektor Ralf Hemmingsen er 
bekymret for hvordan for-
handlingerne om en ny taxa-
metermodel for universiteter-
ne ender. KU skønner nemlig 
at en ny model kan komme til 
at koste universitetet 100 til 
200 millioner kroner årligt i 
manglende tilskud. 

»En model der straffer uni-
versitetet meget hårdt på pen-
gepungen hvis den enkelte 
studerende ikke præcist følger 
den slagne vej, vil få alvorlige 
konsekvenser. Hvad skal uni-

versiteterne gøre hvis vi ikke 
får penge for de studerende 
som ikke er færdige til tiden? 
Taler vi om brugerbetaling, el-
ler skal de studerende udskri-
ves? I begge tilfælde vil det 
virke stik mod regeringens 
målsætninger om at få en stør-
re andel af en ungdomsårgang 
til at gennemføre en videregå-
ende uddannelse,« siger rektor 
Ralf Hemmingsen.

Enig i målsætningen
Rektor understreger at han er 
enig med målsætningen om at 
de studerende skal blive hurti-

gere færdige med deres studi-
er, men at ændre taxametersy-
stemet så universiteterne kun 
får penge for de studerende 
der maksimalt bruger et år ud-
over den normerede tid, er 
den forkerte kur mod proble-
met.

»Vi er helt på det rene med 
at de studerendes gennemfø-
relseshastighed ikke er lige til-
fredsstillende alle steder, og vi 
er enige i at hastigheden skal 
op, men man risikerer at be-
lønne hastighed frem for ud-
dannelseskvalitet,« siger Ralf 
Hemmingsen.

Det harmonerer meget dår-
ligt med universitets målsæt-
ning om at tilbyde universi-
tetsuddannelser af høj kvalitet 
og bedrive forskning i verdens-
klasse.

Han påpeger at en sådan 
model tilmed risikerer at mod-
arbejde målene om at de stu-
derende bliver mere innovati-
ve og internationale. 

»For hvem vil turde tage en 
afstikker fra den slagne vej 
hvis det risikerer at forlænge 
studiet,« spørger han. 

clba@adm.ku.dk

Rektor advarer mod ny taxametermodel

ARKIVFOTO: POLFOTO

Nyhed

SKÅL – De studerende 

bruger deres gode  

humør i kampen mod 

brugerbetaling.
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som institution er under forvandling. Børn kan 
fås på nye måder med de nye reproduktionstek-
nologier. Dette skaber nye tilblivelses- og ska-
belseshistorier,« siger Bente Rosenbeck der er 
leder på Center for Kønsforskning på Humanio-
ra.

Nogle forskere taler sågar om at der i forlæn-
gelse af de civile, politiske og sociale rettighe-
der er opstået et nyt seksuelt eller intimt med-
borgerskab (intimate citizenship) som tager ud-
gangspunkt i kroppen og bryder grænserne ned 
mellem det private og det offentlige.

Innovativ intimitet
Overgangen fra privatsfære og natur til sam-
fundsanliggende og kultur kan også ses i forsk-
ningen. Fra at være et fag forbeholdt læger, bio-
loger og psykologer er køn og seksualitet for 
længe siden rykket ind på Humaniora og Sam-
fundsvidenskab.

Afdelingsleder på Medicinsk Kvinde- og 
Kønsforskning Birgit Petersson glæder sig over 
at seksualitet er kommet mere i fokus forsk-
ningsmæssigt ud over de snævre sexologiske 
fag. 

»Hvis fx kønssygdomme eller det stigende 
antal aborter blandt helt unge for alvor skal 
forebygges, er det nødvendigt også at se på for-
holdet mellem mænd og kvinder, den virkelig-
hed drømmen om parforholdet eksisterer i, og 
hvad seksuelle behov fører med sig,« siger Bir-
git Petersson.

Også Christian Graugaard ser gerne mere 
samarbejde på tværs af fagene:

»De intime relationer er jo som skabt til inno-
vativ, tværfakultær forskning, og jeg så da me-
get gerne at humanister og naturvidenskabsfolk 
i fællesskab forsøgte at udvikle nogle tidssva-
rende paradigmer som gjorde det muligt at be-
skrive de senmoderne normskred og manøvrere 
videnskabeligt uden at forfalde til verdensfjern 
skrivebordssnak eller kedsommelig reduktio-
nisme.« 

For professor i sociologi Henning Bech er et 
af de store problemer med forskning i køn og 
seksualitet at den ofte er så politisk korrekt.

»Megen forskning i køn og seksualitet bedri-
ves ud fra bekymrethedens horisont der blot re-
producerer populære ideologier. Men der er 
forskning på KU som er internationalt nyska-
bende. Den burde man støtte, så der kunne ud-
vikles en multiperspektivisk køns- og seksuali-
tetsforskning til gavn for Danmark og resten af 
verden,« siger Henning Bech.

Sex, Health and Life Science
Forskerne på Københavns Universitet er på 
nogle områder godt med, men absolut ikke i 
front, mener Bente Rosenbeck og henviser til 
Sverige der har satset langt mere massivt på 
den human- og samfundsvidenskabelige køns-
forskning.

På Sundhedsvidenskab føler de sig godt med, 
men det kunne sagtens blive bedre.

»Jeg synes at seksualiteten i langt højere grad 
burde være en folkesundhedsvariabel og inte-
greres i uddannelsen af læger og i sundhedsvi-
denskabelig forskning. Ikke blot med fokus på 

Sex som samfunds-
anliggende

På Sexologisk Klinik oplever de ansatte 
et stigende behov for behandling af 
alt fra rejsningsproblemer og mang-
lende lyst til pædofili og transseksuali-
tet. Alligevel er det stadig et problem 
at få penge til forskning 

Det sexede universitet
Seksualitet, køn og kærlighed er overalt i mediebilledet. 
Også på Københavns Universitet er forskningen i vores 
privatsfære et område i vækst  
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HJÆLPER – På Sexologisk Klinik 

samarbejder læger, psykologer 

og fysioterapeuter om at be-

handle krænkere såvel som of-

re, fortæller leder Ellids Kristen-

sen.

Tema: Sexologi

FORSKNINGSTENDENS

Af Morten Emmerik Wøldike og Lise K. Lauridsen

Danskerne kan komme på den seksuelle skole-
bænk i bedste sendetid. Aviserne skriver om 
swingerklubber som var det nyåbnede restau-
ranter, Og på nettet søger mere en halv million 
danskere sex og partnere.  

På Københavns Universitet er køn, seksuali-
tet og kærlighed heller ikke til at komme uden 
om. Konferencer og foredrag om orgasme, kær-
lighed, prostitution og homoseksualitet er ikke 
længere noget særsyn i universitetets begiven-
hedskalender.

Læge, seksualforsker og ekstern lektor på KU 
Christian Graugaard mener at den stigende in-
teresse for seksualitet og køn hænger sammen 
med at kønslivet bevæger sig med stor hast i 
disse år.

»Seksualitet og kærlighed er på mange må-
der prismer for samfundsomvæltninger som 
pirrer og forstyrrer både inden for og uden for 
universitetets mure,« siger Christian 
Graugaard.  

Al den sexsnak handler ikke kun om popu-
lærvidenskab der skal sikre fyldte auditorier, 
men om at seksualitet ikke længere bliver op-
fattet som en privat og individuel sag knyttet til 
kroppen og naturbegrebet – sex er blevet til et 
samfundsanliggende, mener kønsforsker på 
Humaniora Bente Rosenbeck.

»Det hænger sammen med de store foran-
dringer i vores private og intime liv. Ægteskabet 

vold og risikoadfærd, men også ved at forholde 
sig undersøgende og nysgerrigt til betydningen 
af sex og intimitet i sygdom og sundhed,« siger 
Christian Graugaard.

Bente Rosenbeck der har været tilknyttet 
kønsforskningen på KU i snart 20 år, har ikke li-
gefrem følt at køns- og seksualitetsforskning 
var in på KU, men måske er det ved at ændre 
sig. 

»De kurser vi udbyder på Center for Køns-
forskning i seksualitetens kulturhistorie, køns-
konstruktioner og queerteori er som regel me-
get besøgte. Så måske kan de studerende sætte 
en ny dagsorden,« siger Bente Rosenbeck.

Birgit Petersson mener også at der er tale om 
et gennembrud inden for et område der har væ-
ret tabuiseret, men det er ikke det samme som 
at det er kommet for at blive. 

»Vold i familien og andre områder glemmes i 
lange perioder – og sexologi er endnu kun et til-
valgsfag på lægestudiet på trods af at det oftest 
er de praktiserende læger der sidder med dette 
problem. Der er langt igen, men det er værd at 
glæde sig over at det tages op,« siger hun.

De fire forskere fra forskellige hjørner af uni-
versitetet er alle enige om at KU burde profilere 
sig mere på forskningen i seksualitet, køn og 
kærlighed. På spørgsmålet om KU’s nye sats-
ning skulle tilføje et lille sex-appendiks til He-
alth and Life Science, er svaret et stort ja.

»Vi er det eneste sted i Dan-
mark hvor alle sider af sexolo-
gien er samlet. Det betyder at 
vi både har et stort indblik i 
hvad der normalt og hvad der 
er sjældent,« siger Ellids Kri-
stensen.

Den store specialviden udi 
mere eksotiske seksuelle og 
kønsmæssige problemer gør at 
Sexologisk Klinik er det eneste 
sted i landet hvor transseksu-
elle kan blive vurderet egnede 
til operation. I foråret oprette-
de klinikken desuden en tele-
fonlinje specielt for voksne 
med seksuel interesse i børn.

Sex tages ikke alvorligt
Men det der fylder mest er sta-
dig de ret almindelige seksuel-
le problemer som fx manglen-
de lyst og rejsningsproblemer.

»Seksualitet har altid bety-
det meget, men i dag er sexli-
vet ofte det der holder sam-
men på vores parforhold og 

STIKORD

Af Lise K. Lauridsen og  

Morten Emmerik Wøldike 

Sex og køn er mystisk, pirren-
de og fyldt med tabuer. Og fø-
lelsen af at sidde med tre 
mænd og en kvinde i ventevæ-
relset på Sexologisk Klinik kan 
ikke undgå at give stof til ef-
tertanke. For her kommer bå-
de den transseksuelle med rod 
i kønsidentiteten, voldtægts-
forbryderen og kvinden der ik-
ke har lyst til sex.   

Og der er nok at tage sig til 
for klinikkens 12 læger, psyko-
loger og fysioterapeuter. An-
tallet af besøg er på tre år ste-
get fra 2.500 til 4.000 i 2006. 
Alligevel bliver forskning og 
undervisning i sexologi stadig 
betragtet som lidt af en luksus, 
forklarer overlæge og klinisk 
lektor i sexologi Ellids Kristen-
sen der leder klinikken.



ægteskaber. En anden årsag til 
det stigende antal henvendel-
ser er at vi lever længere. Plud-
selig er der en hel befolknings-
gruppe der har en forventning 
om man også kan have et godt 
og aktivt sexliv til langt op i 
årene, hvor folk før i tiden ac-
cepterede at når du var fyldt 
tres, så var det slut,« siger El-
lids Kristensen.

En hel del af patienterne på 
klinikken er folk med fysiske 
eller psykiske sygdomme og 
med deraf afledte seksuelle 
problemer. 

»Seksualiteten er en utrolig 
vigtig del af de fleste menne-
skers liv, og jeg tror det er en 
af grundene til mediernes sto-
re interesse for emnet. Samti-
dig kan vi jo her se hvor hårdt 
folk med seksuelle problemer 
har det. Jeg synes stadig ikke 
seksualiteten bliver taget al-
vorligt nok. På lægestudiet er 
sexologi stadig kun et valgfag, 

men det er jo ofte de praktise-
rende læger der skal tage sig af 
seksuelle problemer. Det bety-
der at de fleste læger er alt for 
dårligt rustet til at tale om sek-
sualitet. Det er svært fordi det 
er omgærdet af mystik, spæn-
ding og fnis, men samtidig 
skal man i professionelt øje-
med være i stand til at udtryk-
ke tingene direkte uden at stø-
de folk: Læger skal jo øve sig 
på alle mulige områder, men 
ikke når det handler om seksu-
alitet,« siger Ellids Kristensen

 
Frisind skaber for- 
ventninger
Større seksuel frihed og viden 
om seksualitet i befolkningen 
betyder ikke nødvendigvis 
færre seksuelle problemer. Og 
mange sider af seksualiteten 
er fortsat tabubelagte.

»Vi har fået større frihed til 
at gøre det vi gerne vil seksu-
elt. Der er en større åbenhed 

om hvad den enkelte har lyst 
til. De transseksuelle har fx få-
et det lidt nemmere fordi der 
er en større viden om og ac-
cept af dem. Samtidig betyder 
det øgede fokus på sex at det 
bliver meget tabulagt at have 
problemer med lyst eller erek-
tion. Det ligger et pres på folk 
og giver mange nogle forvent-
ninger til sig selv som de slet 
ikke kan leve op til. Men må-
ske er der noget galt med vo-
res forventninger. Undersøgel-
ser viser fx at 40-50 procent af 
alle kvinder har nedsat sexlyst, 
men så er det måske vores be-
greber omkring lyst der er no-
get galt med og ikke kvinder-
ne,« siger Ellids Kristensen. 

Også når det gælder be-
handling af udstødte grupper 
som pædofile, incest- og vold-
tægtsforbrydere støder medar-
bejderne på Sexologisk Klinik 
på store tabuer.

»Her behandler vi både 

krænkere og ofre, og det kan 
godt forarge folk andre steder 
i behandlingssystemet at beg-
ge parter behandles samme 
sted, men vi mener at det er 
vigtigt at forstå begge parter. 
Krænkere er ofte også ofre. 
Omvendt har kvinder der har 
været udsat for incest, ofte 
selv krænket børn som voksne. 
En af vores forcer er netop at 
vi prøver at se hele billedet,« 
siger Ellids Kristensen der også 

er med til at udvikle behand-
lingen af seksuelle problemer 
igennem forskningen. 

I øjeblikket arbejder forsker-
ne på klinikken blandt andet 
med at afprøve effekten af bo-
tox i forbindelse med vulvodo-
ni som er en lidelse der giver 
stærke smerter under samleje 
som især er udbredt blandt 
yngre kvinder.

»Vores behandling af alle si-
der af seksualiteten giver os en 

Sexologisk Klinik

Sexologisk Klinik på Tagensvej har eksisteret i tyve år og er Danmarks eneste  

offentlige behandlingssted for alle former for seksuelle problemer. Klinikken er 

en del af den Psykiatriske Afdeling på Rigshospitalet og Sundhedsvidenskabs  

kliniske institutter. Udover at forske i seksualkriminalitet og seksualfysiologi, af-

prøve nye behandlingsmetoder og undervise de kommende læger i sexologi, har 

klinikken også patientbehandling, terapigrupper og tre telefonrådgivningslinjer.

unik specialviden der er uund-
værlig i forskningen og som 
også gør det muligt at behand-
le selv meget følsomme emner 
som pædofili på en hensigts-
mæssig måde,« siger Ellids Kri-
stensen.  
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» KU burde profilere sig mere på forskningen  
i seksualitet, køn og kærlighed«.

SMÆKKYS – »Kvinden føder, manden avler. Der er en 

forskel.« Sådan skrev litteraturhistorikeren og KU-profes-

soren Vilh. Andersen (1864-1953), hvis buste står ved uni-

versitetets gamle administrationsbygning. Her får den 

gamle avler igen kærligheden at føle af en ung studine.
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NY STILLINGSSTRUKTUR

Af Claus Baggersgaard

Løsarbejdere uden sikkerhed i 
ansættelsen er ikke kun et fæ-
nomen fra de varme lande, 
men findes også i universitets-
verdenen. Også efter der ved 
årsskiftet kom en ny stillings-
struktur for universiteterne. 
Målet var blandt andet at sæt-
te en stopper for at ansatte bli-
ver hyret på korte kontrakter 
igen og igen. 

Men ifølge Ingrid Stage, for-
mand for Dansk Magisterfor-
ening, DM, er det kun delvist 
lykkedes at få forbedret vilkå-
rene for de tidsbegrænset an-
satte. Undervisningsassisten-
ter er nemlig ikke omfattet af 
aftaleretten, men bliver i ste-
det ansat efter et cirkulære fra 
Finansministeriet uden de 
samme rettigheder som fast-
ansatte. 

»Vi ville også gerne have 
ryddet op i forhold til under-
visningsassistenter, men mel-
dingen fra universiteterne var 
at de ikke vil give slip på den 
mulighed,« siger Ingrid Stage.

En ny stillingstype som vi-
denskabelig assistent er deri-
mod forhandlet på plads mel-
lem organisationerne og Vi-
denskabsministeriet. De kan 
ansættes på fuld tid i op til tre 
år. Fra årsskiftet kan eksterne 
lektorer også fastansættes hvis 
de har væsentlig erhvervserfa-
ring at bidrage med undervis-
ningsmæssigt.

Vanetænkning
Leif Søndergaard, der repræ-
senterer DM i Hovedsamar-
bejdsudvalget på Københavns 
Universitet og har været med 
til at forhandle den nye aftale 
på plads, mener at man med 
den nye stillingsstruktur har 
fået slået endeligt fast at folk 

hurtigt skal ind i en fast stil-
ling. Det er således nu kun 
muligt at være tilknyttet på 
midlertidig basis på adjunktni-
veauet i seks år mod op til 12 
år tidligere.

Han er spændt på hvilken 
vej universiteterne vælger at 
gå. De kan logisk set begynde 
at fastansætte flere eller skifte 
folk ud når de efter to gange 
ikke længere kan få forlænget 
deres kontrakt.

»Brugen af løst ansatte er 
udtryk for vanetænkning, så 
jeg håber på flere fastansættel-
ser. Universiteterne må tilbyde 
varige stillinger og anstændige 
ansættelsesvilkår hvis man 
skal tiltrække nye dygtige un-
ge medarbejdere,« siger han.

Skal tænke anderledes
Det Humanistiske Fakultet er 
et af steder hvor man traditio-
nelt har benyttet mange løst 
ansatte.

Dekan Kirsten Refsing er po-
sitiv stemt over for ændringer-
ne selv om hun medgiver at 
det i princippet giver mindre 
fleksibilitet og dermed gør det 
mere besværligt at planlægge 
undervisningen.

»Det her er ikke nødvendig-
vis en dårlig ting, men det 
tvinger os til at tænke lidt an-
derledes. Vi bruger så mange 
penge på deltidsundervisere at 
vi sagtens kunne få flere faste 
stillinger ud af det,« siger de-
kanen.

Det Humanistiske Fakultet 
vil som det første gennemgå 
undervisningsudbuddet for at 
undgå overlap, men ifølge Kir-
sten Refsing er det for tidligt 
at sige hvad konsekvensen 
præcist bliver af den nye stil-
lingsstruktur.

Holder øje
Ingrid Stage mener at behovet 
for midlertidige ansættelser 

burde være dækket af viden-
skabelige assistenter og eks-
terne lektorer.

»Vi kan frygte en større gen-
nemstrømning af ansatte eller 
en uhensigtsmæssig brug af 
undervisningsassistenter, men 
vi håber at universiteterne vil 
fastansætte flere i anstændige 
stillinger i stedet for bare at 
skifte dem ud. Universiteterne 
har altid sagt at de gerne vil 
behandle de ansatte godt, men 
har været forhindret af regler 
og cirkulærer. Nu har de chan-
ce for at bevise deres gode 
hensigter,« siger Ingrid Stage.   

DM vil følge brugen af un-
dervisningsassistenter nøje, og 
hvis de ikke kun benyttes ved 
akut behov og kortvarigt, vil 
man bede ministeriet tage sa-
gen op igen. 

  

clba@adm.ku.dk

Hul i stop for løsansættelser 

Mens eksterne 
lektorer som no-
get nyt kan fast-
ansættes, er det 
stadig i orden at 
ansætte under-
visningsassisten-
ter på korte 
kontrakter år ud 
og år ind

DAGLEJER – Kristian Morville 

underviser her førsteårsstude-

rende i antropologi som løstan-

sat timelærer. Ansat for fire 

måneder ad gangen og med to 

og en halv times forberedelse 

forud for hver time. Arkivfoto.

Bedømmelseskomitéen består af koncernbestyrelsesformand Niels Due Jensen, Grundfos, bestyrelsesformand Lars Kolind, 
Poul Due Jensen’s Fond, tidligere rektor Sven Caspersen, Aalborg Universitet, professor Nina Smith, 
Handelshøjskolen i Århus og professor Preben Terndrup Pedersen, Danmarks Tekniske Universitet.

* ) Hvis komitéen ikke finder en egnet kandidat uddeles prisen ikke.

GRUNDFOSPRISEN 2007
- INDENFOR DET TEKNISKE OG NATURVIDENSKABELIGE OMRÅDE

Grundfosprisen er indstiftet af Poul Due Jensen’s Fond i 2001 med det formål at stimulere, anerkende og støtte national og 
international forskning i banebrydende, samfundsgavnlige og fremsynede løsninger inden for teknik og naturvidenskab.

Indstilling til prisen: Enhver kan bringe kandidater til Grundfosprisen i forslag.
Indstillingen består af en motivering (max. 3 A4-sider) samt kort CV.

Frist for indstilling: 1. maj 2007.

Grundfosprisen og dens uddeling: Prisen består af skulpturen “Be–Think–Innovate”
samt et kontant beløb på 1 mio. DKK
– 250.000 DKK går direkte til prismodtageren
og 750.000 DKK til videre forskning inden for området.*

Motiveringen sendes til: Grundfos Management A/S
Grundfosprisens sekretariat
Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro
Mrk: “Grundfosprisen 2007”

Offentliggørelse af vinder: Prisuddelingen finder sted den 17. september 2007.

Yderligere information: Besøg www.grundfos.dk/grundfosprisen
NØRRE CAMPUS

Af Svend Thaning

Der var højt til loftet og masser 
af visioner og konstruktive 
ideer da 24 studerende gav de-
res bud på hvordan det kom-
mende Nørre Campusområde 
skal se ud når det efter planen 
skal stå færdig i 2013.

Det såkaldte fremtidsværk-
sted for Nørre Campus fandt 
sted den 22. februar på Geo-
Centeret, Øster Voldgade 10, 
og nøgleordet for seancen var 
’Et godt studiemiljø’ - både 
hvad angår de fysiske rammer 
for den kommende campus, 
det faglige studieindhold på 
stedet samt det sociale liv 
uden for auditorierne og labo-

ratorierne når der ikke under-
vises eller forskes.

Og der var behov for at tæn-
ke i nye og utraditionelle ba-
ner hvilket de 24 studerende 
fik rig mulighed for på frem-
tidsværkstedet, arrangeret af 
Nicoline Kieler og Else Øster-
gaard fra Campus Program-
gruppen i samarbejde mellem 
Natrådet, Sundrådet og De 
Studerendes Råd på Det Far-
maceutiske Fakultet.

Ikke en by i byen
Hvis de studerende har magt 
som de har agt, så skal Nørre 
Campus være en velfungeren-
de og fleksibel studenter- og 
forskerby hvor studier, forsk-
ning, arbejde og fritid smelter 
sammen i en hverdag med 

campusåbent fra otte morgen 
til sen midnat – alt efter behov. 

Udadtil skal Nørre Campus 
ikke være lukket land for om-
verdenen. Campusen skal bl.a. 
have sit eget ’mini-eksperi-
mentarium’ som udstillings-
vindue. Både over for omver-
denen og indbyrdes mellem 
Nørre Campus’ forskellige stu-
derende og ansatte, så alle for-
nemmer hvad der sker på ste-
det.

Og i takt med at dagen 
skred frem, blev der tilsvaren-
de højt til loftet hvad angår 
ønskerne for den fysiske ind-
retning af Nørre Campus, men 
det var også meningen med 
denne brainstorm.

Et moderne kollegium, fit-
ness-center, andre sportsfacili-

teter, messecenter, et super-
marked, børnehave med bed-
stemor-ordning, virksomheder 
med studenterarbejdspladser, 
cafeer, udendørsbiograf, bil-
parkering under jorden, over-
dækkede områder til bl.a. cyk-
ler og rygere, var nogle af de 
mange forslag der var fremme.

Oveni var der ønsker om 
velfungerende og tværfaglige 
it-systemer, online studentera-
vis og en campus-hjemmeside 
a la ’Alt om København’.

   
Store tanker
Der er ikke mange år til den 
skelsættende dato i 2013 hvor 
Nørre Campus skal rejse sig 
som en fugl Phønix fra Univer-
sitetsparkens aske og støv. Og 
det er mere end nødvendigt at 

der sker noget radikalt i den 
forbindelse, mener de stude-
rende.

Nedlæg Universitetsparken 
og de omkringliggende veje og 
skab i stedet sammenhæng 
mellem de forskellige institut-
ter og fakulteter i området 
bundet sammen af grønne om-
råder og de føromtalte facilite-
ter.

Med andre ord en fornuftig 
trafikplan som gør noget ved 
den nuværende opsplitning af 
uddannelsesstederne og de 
problematiske trafikårer der 
skærer gennem området og 
ødelægger sammenhængen.

Store ord og mange ønsker, 
men ikke større end at Henrik 
Busch, prodekan for Uddan-
nelse på det Naturvidenskabe-

lige Fakultet; Sven Frøkjær, 
dekan for Det Farmaceutiske 
Fakultet og Hans Halvorsen, 
Programchef for Campuspla-
nen, kunne supplere med ud-
viklingstanker for hele områ-
det.

Tanker der både inkludere-
de Nørre Campus som en inte-
greret del af Fælledparken og 
Parken med bl.a. idrætsstæv-
ner og en metrostation i umid-
delbar nærhed.

Der blev tænkt store tanker 
den dag. Eller som en stude-
rende udtrykte det:

»Jeg har ikke tænkt så me-
get på campus-tanken før,« 
hvilket fik Else Østergaard fra 
Campus Programgruppen til at 
svare: »Ja - men gå nu ud og 
fortæl om den.«

Opbyg et studentermiljø med liv efter normal lukketid, lød de studerendes 

budskab fra fremtidsseminar om den kommende Nørre Campus

Nedlæg universitetsparken

Den nye stillingsstruktur 

for videnskabeligt persona-

le på universiteterne er 

trådt i kraft den 1. januar 

2007. Den slår blandt andet 

fast at det for ansatte der 

beskæftiger sig med under-

visnings- og forskningsvirk-

somhed gælder at fornyel-

se af flere på hinanden føl-

gende tidsbegrænsede an-

sættelsesforhold kun kan 

ske to gange.  

 De væsentligste stil-

lingskategorier er nu:

Under adjunktniveau

•  Ph.d.-stipendiat

•  Videnskabelig assistent

•  Undervisningsassistent

•  Ekstern lektor

På adjunktniveau

•  Adjunkt 

•  Post doc

•  Forsker 

Lektorniveau

•  Lektor

•  Seniorforsker 

Professorniveau

•  Professor

•  Professor med særlige  

opgaver 

FO
T

O
: 

P
O
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O

T
O

Fakta

Nyhed
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Interview

NY DEKAN

Af Richard Bisgaard og Jesper Kock

Umiddelbart ser den ikke ud af noget særligt, 
den rektangulære betonklods der ligger på hjør-
net af Nørre Alle og Universitetsparken skråt 
over for H.C. Ørsted Instituttet. Ikke desto min-
dre var Danmarks Farmaceutiske Universitet, 
som der stadig står på gavlen, en af de mest 
ombejlede deltagere i sidste års store fusions-
konkurrence mellem de daværende 27 universi-
teter og sektorforskningsinstitutioner.
 »Jeg er sikker på at hvis vi bare havde viftet 
lidt med skørterne over for de andre bejlere, 
havde de straks budt sig til,« siger Sven Frøkjær 
der som leder af den lille monofakultære insti-
tution med kun 400 medarbejdere og 1400 stu-
derende havde fornøjelsen af at lade sig kurti-
sere af nogle af Rektorkollegiets bedste jakke-
sæt med Lars Pallesen fra DTU og Ralf Hem-
mingsen fra KU i spidsen.
 Stillet overfor valget mellem de to, skyndte 
Sven Frøkjær sig at takke ja til Ralf Hem-
mingsens tilbud. 
 »Jeg er overbevist om at når vi nu skulle fu-
sionere, så er Københavns Universitet den bed-
ste og mest centrale partner, og vi er meget gla-
de for at Den Kongelige Veterinær- og Landbo-
højskole, KVL, også er med. Det giver os en 
grænseflade fra farmakologi over til fødevarer 
og ernæring som i faglig henseende også er væ-
sentlige for lægemiddelforskning og -udvik-
ling,« siger Sven Frøkjær.
  Han er kendt blandt sine studerende som an-
satte som den venlige og rolige chef hvis dør al-
tid står åben medmindre han sidder i møde. 
Han er kandidat fra 1970, og efter en ph.d. og 
et år som adjunkt tilbragte han næsten 20 år på 
NovoNordisk før han i 1993 kom tilbage til DFU 
som professor i lægemiddelformulering. Siden 
2003 har han fungeret i rollen som henholdsvis 
den sidste valgte og den første ansatte rektor, 
og efter fusionen med KU den 1. januar i år kan 
han nu yderligere titulere sig som den første 
dekan for Det Farmaceutiske Fakultet.

Fra rektor til dekan 
Hvad betyder overgangen fra rektor til dekan for 
dit job?
 »Det er jo klart at så er jeg ikke den øverste 
leder af en institution længere. Jeg skal nu refe-
rere til en direktion på Frue Plads der i den sid-
ste ende tegner de overordnede linjer. Min op-

interesse i at læse medicin, og med de ændrede 
regler lader det til at flere danskere bliver optaget 
på medicinstudiet. Kan man ikke forestille sig at I 
mister nogle ansøgere på den konto?
 »Man skulle have et snit på 10 for at læse me-
dicin på KU, og vores grænse var 8,4, så jeg tror 
stadig der er en rimelig pool af studenter til os. 
Vi er jo altid meget spændt på hvor mange an-
søgere der er. Vi ved vi er i en konkurrence. Ik-
ke bare med medicinerne, men  også med vete-
rinærerne og med universiteterne i Odense, 
Aarhus og Aalborg som også udbyder uddan-
nelser inden for lægemiddelvidenskab,« siger 
Sven Frøkjær og understreger at fakultetet af 
samme årsag er nødt til at lave markedsførings-
kampagner for at sikre optaget.
 Der er indgået en aftale med direktionen på 
KU om at markedsføringen af farmaceutuddan-
nelsen skal foregå landsdækkende da fakultetet 
har en forpligtigelse over for apotekervæsenet. 
FARMA er den eneste institution der uddanner 
farmaceuter, og derfor skal indsatsen sikre at 
der fortsat rekrutteres cirka 40 procent af de 
studerende vest for Storebælt; ellers bliver det 
sværere og sværere for apotekervæsenet at få 
farmaceuter i provinsen, forklarer Sven 
Frøkjær.
 Er det ikke smart at være farmaceut?
 »Lægemiddelindustrien er smart. I den brede 
befolkning relateres farmaceuten i betydelig 
grad til apotekervæsenet.«
 Og det er ikke smart?   
 »Jeg ved ikke om det ikke er smart. Det har i 
hvert fald ikke helt den samme appeal som læ-
gemiddelindustrien. Når vi er på uddannelses-
messer og gymnasiebesøg gør vi opmærksom 
på at vi er langt bredere end apotekervæsenet. 
Som fag og som fagområde er vi attraktive ved 
at vi ligger mellem naturvidenskab, kemi, bio-
logi og sundhedsvidenskab. Hvis man beslutter 
sig for at være hardcore krystallograf, så er den 
mulighed til stede her med både speciale og 
ph.d. Hvis man ønsker at være meget patiento-
rienteret, så har man den mulighed. Hvis man 
gerne hurtigt vil ud og være selvstændig og ha-
ve en god forretning, så er en karriere inden for 
apotekervæsenet jo oplagt.«

Samarbejde med industrien
Mens farmaceuterne har en lang tradition for et 
meget tæt samarbejde med erhvervslivet, har KU 
traditionelt været mere skeptisk over et sådant 
samarbejde. Er der lagt op til et kultursammen-
stød? 

levelse gennem deltagelse i lederteammøderne 
i de sidste par måneder er imidlertid at det er et 
meget velfungerende ledelsesteam som rektor 
og kompagni har fået sat sammen, og at stem-
ningen er utrolig god. Titelmæssigt kan det 
godt være at det er en degradering, men indfly-
delsesmæssigt ser jeg det nærmere som en for-
fremmelse. Som medlem af ledelsen på meget 
større universitet har jeg medindflydelse på 
mange flere sager end jeg havde som rektor for 
et lille universitet.«
 Du er ikke bange for at I bliver opslugt?
 »Det vil være forkert at sige at vi ikke er ban-
ge for blive opslugt, men jeg føler at vi har en så 
klar profil og et så godt renomme at vi nok skal 
klare os. Vi er både uddannelsesmæssigt og 
forskningsmæssigt en lille, men stærk instituti-
on som har et fagområde der ligger centralt for 
den danske økonomi og det danske samfund, 
og det er vel også derfor at KU gerne ville have 
os med i fusionen.«
 Kunne man ikke forestille sig at I bliver lagt 
sammen med et af de større fakulteter?
 »Nu er der jo som bekendt ikke nogen tusind-
sårsgarantier i noget som helst, og jeg håber at 
vi lever i en dynamisk verden, men der er ikke 
planer om at vi inden for en overskuelig fremtid 
skal lave fakultetssammenlægninger. Tværti-
mod har det været afgørende for forhandlinger-
ne at der i vores fusionsaftale står at det nye Kø-
benhavns Universitet vil værne om Det Farma-
ceutiske Fakultet og udviklingen af de farma-
ceutiske videnskaber, og at det er grundlaget 
for det arbejde vi laver nu,« siger Sven Frøkjær.
 Han mener at man hvis man nogensinde 
overvejer en fakultetssammenlægning, så skal 
man i hvert fald vurdere hvad det er man taber, 
og hvad det er man vinder. 
 »Hvis vi bliver spredt ud på andre fakulteter, 
så forsvinder det farmaceutiske element let. Vi 
har lægemidlet i fokus fra dag et. Når de stude-
rende kommer ind, så får de lægemidler mel-
lem hænderne og hører om lægemidler, og det 
giver altså en meget stærk uddannelse. I dag er 
jeg overbevist om at det bedste er et selvstæn-
digt fakultet, men det betyder jo ikke at man 
skal have barrierer der hindrer et fuldstændigt 
frit flow af både lærere og andre forsknings-
grupper på tværs af fakulteterne,« siger Sven 
Frøkjær.

Øget konkurrence om studenter
35 procent af den årgang der blev optaget på far-
maceutuddannelsen i sommeren 2006 havde også 

 »Nu har en lang række af forskerne på KU og-
så et erhvervssamarbejde, og der er mange go-
de opstartsfirmaer også fra KU. Jeg ved godt at 
KU har ry som et mere erhvervsdistanceret uni-
versitet. Jeg er ikke sikker på at det er rigtigt at 
KU fortjener det ry i dag.«
 Ser du det som din opgave at være med til at 
omdanne KU til et erhvervsuniversitet?
 »Som universitet skal vi drive fri forskning in-
den for rammerne af de fagområder vi nu har, 
men vi skal være opmærksomme på hvad det er 
for nogle erkendelser der kan have en produkt-
mæssig ide. Det er jo sådan at hvis nogle af vo-
res medicinalkemikere laver et nyt lægemiddel-
stof, og de så publicerer det og skriver hvor fan-
tastisk det virker på en eller anden receptor, så 
kan det ikke patenteres. Så bliver det aldrig no-
gen sinde til noget lægemiddel. Det koster et 
antal milliarder at udvikle et nyt lægemiddel, 
og hvis et firma ikke er sikker på at der ikke 
kommer konkurrenter ind og kopierer det før 
patentet udløber, så laver de det jo aldrig.«
 Vil det sige at der skal forskes med kapital for 
øje?
»Nej, det er jo det jeg siger at der ikke skal. Det 
skal ikke være det primære mål. Det primære 
mål må være at lave grundvidenskabelig forsk-
ning, men man skal have applikationsdelen in-
de på lystavlen når man får et resultat eller en 
erkendelse. Er det så nogen i denne verden der 
kan få glæde heraf i en anden sammenhæng, el-
ler er det noget jeg kan bruge til at starte et fir-
ma op med, så er det jo kun fint.«
 Foregår der kritisk forskning mod medicinalin-
dustrien på Det Farmaceutiske Fakultet?
 »Vores tidligere Institut for Samfundsfarmaci 
har haft en tradition for at være rimelig kritiske 
over for blandt andet anvendelse af psykofar-
maka og medicinanvendelse sådan generelt. Vi 
er ikke medicinindustriens forlængede arm, 
men vi er en kvalificeret medspiller inden for 
både uddannelse og forskning. Men når man la-
ver medicinalkemi eller lægemiddelformule-
ring, så er det jo ikke for at fortælle at industri-
ens produkter ikke virker på fx en specifik re-
ceptor, for det er en meget faktuel ting. Det er 
først når man kommer over i de mere sam-
fundsorienterede discipliner at den kritiske vin-
kel for alvor kommer ind.«
 Er det forskning til gavn for forbrugeren og pa-
tienten eller er det forskning til gavn for industri-
en?
 »Vi laver forskning til gavn for samfundet, og 
samfundet er både industrien og forbrugeren«

Fusion uden bitre piller
Farmaceuterne ser store fordele i fusionen med Københavns Universitet og 
Landbohøjskolen og er ikke bange for at blive opslugt. »Vi har en så klar profil 
og et så godt renomme at vi nok skal klare os,« siger dekan Sven Frøkjær

Fakta om FARMA Nøgletal
Det Farmaceutiske Fakultet (FARMA) har omkring 

1400 bachelor- og kandidatstuderende, 120 ph.

d.-studerende, 70 studerende på Fakultetets ma-

steruddannelser og 120 enkeltfags- og gæstestu-

derende.  Medarbejderstaben er på omkring 400, 

hvoraf ca. halvdelen er videnskabelige medarbej-

dere, og de fordeler sig på tre institutter, biblio-

teket og administrationen. 

Institutter
Universitetets faglige område er organiseret 

på tre institutter som alle dækker forskning 

og undervisning. FARMA fik ny institutstruk-

tur per 1. august 2005 hvor antallet af institut-

ter blev reduceret fra fem til tre. De nye insti-

tutter er:

•  Institut for Farmaci og Analytisk Kemi

•  Institut for Farmakologi og Farmakoterapi

•  Institut for Medicinalkemi

Uddannelser
Farmaceutuddannelsen er en femårig kandidat-

uddannelse med en treårig bachelordel. Som fær-

dig kandidat er man cand.pharm. 15 procent af 

kandidaterne vælger at fortsætte med den 3-åri-

ge ph.d.-uddannelse. Desuden udbydes en fleksi-

bel kandidatuddannelse i lægemiddelvidenskab 

samt tre masteruddannelser. Blandt de farmaceu-

ter der er uddannet inden for de seneste ti år, er 

ca. 2/3 ansat i industrien (hovedsagelig medicinal- 

og biotekindustrien), ca. 1/6 på apotekerne og ca. 

1/6 i det offentlige. 
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 Der er vel nogle modsætninger en gang imel-
lem?
 »Ja, ja. Der er helt klart nogle modsætninger, 
og da har vi jo som fri forskningsinstitution det 
privilegium at enhver forsker frit kan udtale 
sig.«
 Kommer du på nakken af forskeren så hvis ved-
kommende kommer for tæt på en af jeres samar-
bejdspartnere fra erhvervslivet?
 »Jeg ser og underskriver de kontrakter som vi 
indgår med industrien efter at de har været juri-
disk vurderet, og der lever vi op til lovens krav 
om at vi skal have vores del af kagen hvis der 
kommer noget ud af det.«
 Hvad sker der hvis en af jeres forskere går ud og 
kritiserer en rapport som andre kolleger har lavet 
på bestilling af en virksomhed?
 »Det kunne jeg aldrig drømme om at gå i ret-
te med hvis kritikken er fagligt velfunderet. Det 
er jo ikke min opgave. Det er den frie forskers 
opgave, og så må vedkommende jo også selv ta-
ge skraldet.« 

De største ændringer for studerende
Hvad bliver den største ændring i hverdagen for 
de studerende på FARMA? 
 »Nu og her bliver der ikke en stor ændring i 

hverdagen. Vi bliver liggende det samme sted, 
vi er fakultet i de samme bygninger, undervi-
serne er her og så videre. Der hvor jeg tror de 
studerende vil opleve en ændring, det er når vi 
får sat gang i de faglige synergier som jo er må-
let med fusionen. Så vil de kunne se et større 
udbud af kurser, specielt på kandidatdelen, og 
de vil på længere sigt også møde andre undervi-
sere som kommer ind fra andre dele af KU. Så 
de vil se og opleve en større diversitet i uddan-
nelsestilbudene.«
 Nogle af jeres studerende har givet udtryk for 
at det nære studiemiljø kan blive slået i stykker 
hvis de studerende skal rundt og have undervis-
ning på andre fakulteter?
 »Vores bachelorstuderende har et meget 
stramt og styret studieforløb og langt hovedpar-
ten af undervisningen og øvelserne de første tre 
år på bachelordelen foregår på denne instituti-
on, og det bliver studiemiljøet og traditionerne 
bliver skabt. Så håber jeg at man kan få en ri-
melig inspiration ved at der kommer studeren-
de ind udefra så studiemiljøet udvikles. De go-
de og meget traditionsbundne ting som har le-
vet de sidste 40-50 år, er så stærke at jeg slet ik-
ke kan forestille mig at de vil forsvinde. Men jeg 
håber sandelig at man får blødt op på grænser-

ne for de forskellige studieretninger og at der 
bliver skabt faciliteter som studerende på Nørre 
Campus vil mødes i således at man får en inter-
aktion mellem de forskellige uddannelser. Også 
på det sociale plan.«

Den største trussel
Hvad ser du som den største udfordring i forbin-
delse med fusionen?
 »Det er at få virkeliggjort de faglige synergier 
som vi kan se ude i horisonten. Hvis vi skal have 
institutionens medarbejdere og studerende til 
at forstå at fusionen er en fornuftig beslutning, 
så skal vi kunne begynde at høste af de faglige 
synergier som vi tror på er til stede. Det er en 
kæmpe udfordring som helst skal begynde at vi-
se sig rimelig hurtigt efter det store take-off mø-
de i Falkonercentret den 17. januar.«
 Hvad er den største trussel?

 »Det er at der ikke kommer uddannelsestil-
bud på specielt kandidat- og ph.d.-niveau. Des-
uden vil det være utroligt negativt hvis det er 
sådan at vi ikke i fællesskab kan etablere forsk-
ningsprogrammer på tværs af fakulteterne som 
gerne skal være med til at nedbryde de barrie-
rer der måtte være.«
 Hvorfor skulle man ikke kunne det?
 »Hvis der ikke er et eneste af de kommende 
forskningsprogrammer der kommer til at gå på 
tværs af fakulteterne, og som appellerer til os 
eller LIFE, så vil man som ansat her sige: Hvor 
er vi henne? Kunne vi ikke lige så godt have væ-
ret alene? Det er det spørgsmål der hele tiden 
stilles. Hvis vi ikke ser at vi sammen med det 
øvrige KU er i stand til at trække nogle af de 
mange globaliseringsmidler eller EU-midler 
hjem, så kan der sættes spørgsmålstegn ved for-
udsætningerne for fusionen.«

Historie
Den Farmaceutiske Læreanstalt blev grundlagt i 

1892 i Stockholmsgade i København og flyttede i 

1942 på til større lokaler i Universitetsparken på 

Østerbro og ændrede ved den lejlighed navn til 

Danmarks Farmaceutiske Højskole. Navnet æn-

dredes igen i 2003, denne gang til Danmarks Far-

maceutiske Universitet, og efter fusionen med 

den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole og Køben-

havns Universitet den 1. januar 2007 hedder det 

nu Det Farmaceutiske Fakultet (FARMA). 

Blå bog

Dekan Sven Frøkjær 

Født 7. april 1947 

Uddannelse  
1973 Ph.d., Physical Chemistry 

1970 Cand.pharm. 

Ansættelser  
2003-2007 Rektor, Danmarks Farmaceutiske Uni-

versitet 

1993- Professor, Institut for Farmaci, Danmarks 

Farmaceutiske Universitet 

1992-1993 Manager, Enzyme Supplementation 

Technology, Novo Nordisk A/S 

1991-1992 Funktionschef, Nutritional Product 

R&D, Ferrosan 

1985-1990 Manager, Product R&D, Food Ingredi-

ents Team, Novo Nordisk A/S 

1982-1985 Manager, Physical Chemistry, Novo 

Nordisk A/S 

1981-1982 Manager, Pharmaceutical R&D II, 

Novo Nordisk A/S 

1974-1981 Ansvarlig for R&D, drug delivery sy-

stems, Novo Nordisk A/S 

1973-1974 Adjunkt, Institut for Farmaci, Dan-

marks Farmaceutiske Universitet

» Vi er ikke medicinindustriens forlængede 
arm, men vi er en kvalificeret medspiller  
inden for både uddannelse og forskning.

Sven Frøkjær
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Debat

Synlighed –  
en nødvendig  
og kærkommen  
prioritering
BRANDINGKAMPAGNE – Uanset om man 
kan lide det eller ej, angår kampen om opmærk-
somhed og synlighed ikke længere kun kom-
mercielle virksomheder og den politiske sfære, 
men også offentlige organisationer, fx forsk-
nings- og uddannelsesinstitutioner som KU. 

I denne skærpede kommunikationssituation 
har KU et stærkt og værdifuldt brand i kraft af 
sin historie og position på forsknings- og ud-
dannelsesområdet som vi selvfølgelig ikke kun 
skal være stolte af, men helt oplagt også skal 
positionere og markedsføre os på udadtil – i 
konkurrencen om såvel forskningsmidler som 
studerende.

Kommunikation af dette brand er særlig vig-
tig lige nu hvor KU befinder sig i en brydnings-
tid med fusioner, organisations- og ledelsesfor-
andringer på mange niveauer mv. Netop derfor 
er det vigtigt at signalere udadtil, men bestemt 
også indadtil at vores forskning og uddannelser 
måler sig og skal kunne måle sig med de inter-
nationale topnavne. Det vil sige at selv om ti-
mingen af KU’s brandingkampagne med stiv 
overlæbe set indefra kan forekomme problema-
tisk i lyset af omstruktureringer, skærpede vil-
kår mv., er den faktisk helt ideel – såvel fra et 

internt som fra et eksternt kommunikationsper-
spektiv.

Kærkommen og kvalificeret
I den eksterne kommunikation er den ’snobef-
fekt’ som brandingkampagnen spiller på fx helt 
afgørende for KU’s brugerbetalte efter- og vide-
reuddannelsestilbud såsom masteruddannel-
serne som befinder sig i stærk konkurrence med 
mange andre ikke kun offentlige, men også pri-
vate udbydere af efter- og videreuddannelse. 

Da masteruddannelserne typisk skal operere 
på kommercielle betingelser, er de i høj grad af-
hængige af strategisk kommunikation og syn-
lighed i det offentlige rum. De potentielle ma-
sterstuderende skal nemlig ikke kun selv over-
bevises om at vælge netop KU som efter- og vi-
dereuddannelsessted. De skal også udstyres 
med argumenter der kan overbevise deres ar-
bejdsgivere om at budgettet til opkvalificering 
af medarbejdernes kompetencer skal lægges 
hos KU – frem for hos en af vores konkurrenter. 
KU’s brand kan i den sammenhæng være en af-
gørende faktor – et brand, som vi selvfølgelig 
kan og skal leve op til i den serviceydelse vi le-
verer, det siger sig selv.

Det er derfor ikke kun som forsker i medier 
og kommunikation, men også som leder af en 
masteruddannelse på KU der skal gøre andre 
virksomheders og organisationers ansatte i 
stand til at kommunikere bedre på tværs af me-
dieplatforme at jeg ser KU’s brandingkampagne 
som kærkommen. Den sender nemlig umiddel-
bart et signal om at strategisk kommunikation 

Rettelse
FORKERT UNDERSKRIFT – Mikael Roth-
stein har gjort opmærksom på at læserbrevet 
’Jyllands-Posten undergraver fri forskning’ i sid-
ste nummer nok var afsendt fra hans computer, 
men at det faktisk var underskrevet af DAHR’s 
formand, lektor ved AaU Marianne Qvortrup 
Fibiger, på vegne af bestyrelsen. Vi beklager.

og skarpskåren markedsføring også i vores or-
ganisation har fået en højere plads på dagsor-
denen og budgettet hvilket forhåbentlig vil in-
spirere og aftegne sig nedad i systemet. 

Nete Nørgaard Kristensen, lektor, ph.d. og  
leder af Master i Cross-Media Communication, 
Afdeling for Film- & Medievidenskab, KU.

Læg alle forelæs- 
ninger på nettet 
DIGITALISERING – Ofte er jeg ikke hjemme 
når der lige er den dokumentarudsendelse i 
fjernsynet jeg meget gerne vil se. Men det gør 
ikke så meget for så optager jeg den på video - 
eller ser den på nettet hvis DR eller TV2 har 
streamet den. 

Sådan tror jeg mange søger den information 
de har brug for - når de har tid til at se det. Men 
sådan er det ikke på universiteterne endnu. En-
kelte steder eksperimenterer man dog med det, 
bl.a. på RUC og Syddansk med podcasting af 
forelæsninger. Socialdemokraterne vil gerne 
støtte denne udvikling, og vi foreslår derfor at 
alle forskningsbaserede forelæsninger på de vi-
deregående uddannelser systematisk digitalise-
res således at disse bliver tilgængelige på inter-
nettet for langt flere mennesker. 

Denne form for vidensdeling skaber en langt 

bedre udnyttelse af ressourcerne, og disse digi-
tale optagelser kan medvirke til at bygge bro 
uddannelserne imellem. Det gælder både for 
den studerende der ønsker input fra en anden 
studieretning eller et andet universitet, og det 
gælder for gymnasieeleven der skal vælge ud-
dannelse.

Det giver de studerende mulighed for at gen-
høre forelæsningerne i forbindelse med eksa-
mensforberedelse eller at følge undervisningen 
på trods af sygedage. 

Derudover vil en systematisk digitalisering af 
forelæsningerne på alle landets videregående 
uddannelser betyde at det bliver muligt for de 
studerende at følge undervisningen på tværs af 
alle institutter og universiteter og benytte fore-
læsningerne i forbindelse med eksempelvis op-
gave– og  projektskrivning.

 
Christine Antorini, MF/MP Socialdemokraterne.
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Politikerpennen

Per Clausen, forsknings-

ordfører for Enhedslisten

» Kun et universitetsoprør kan i dag vende den triste  

udvikling der hele tiden flytter magten væk fra universiteterne og 

væk fra medarbejdere og studerende.«

MAGTENS CENTRALISERING

Nu findes der jo mange historiske erfaringer med én 
stærk leder, og det er jo heller ikke nyt at en højreori-
enteret regering kan synes at det løser alle problemer 
at lade én person geråde uden demokratiske organer. 
Men spørgsmålet er om det højner kvaliteten af beslut-
ningerne at det er én person der skal tage alle beslut-
ninger, eller om man kan opnå et bedre resultat ved at 
inddrage forskellige synspunkter og erfaringer. 

Regeringens universitetslov var en demokratisk 
skamplet. Ud over nedslaget på resterne af universi-
tetsdemokratiet var loven et angreb på den frie forsk-
ning. Belønningen til universiteterne skulle være at de 
fremover slap for statslig indblanding. Bestyrelserne, 
rektorerne og dekanerne skulle fremover have lov til at 
lede universiteterne uden detailstyring fra ministeriets 
side.

Desværre blev heller ikke dette løfte holdt. I denne 
tid behandler vi tre forskellige forslag til ændringer af 
universitetsloven, og forslagene er præget af nye for-
slag til detailstyring af universiteterne. Der fastsættes 
nye detaljerede regler der giver ministeren beføjelser 
til at indføre nye regler, og andre steder pålægges uni-
versiteterne at fastsætte detaljerede regler i deres ved-
tægter. 

På den måde må de ansatte på universiteterne og de 
studerende konstatere at magten på universiteterne er 
flyttet op til ledelsen, mens universitetsledelsen må se 
magten forsvinde ud af deres hænder op i videnskabs-

ministeriet. Hermed er vi vidne til en enestående cen-
tralisering af magten. Langsomt men sikkert får rege-
ringen omdannet universiteterne til små fabrikker med 
enevældige direktører hvor kun Gud, undskyld: mini-
steren kan overtrumfe beslutningerne. Men fabriksbil-
ledet passer jo også godt til at de studerende fremover 
ifølge den såkaldte velfærdsreform skal presses hurti-

gere igennem uddannelserne. Det kræver sin pisk og 
sin stærke leder, ikke sandt?

Konsulentfirmaer krones
Når det drejer sig om at sikre forskningsfriheden og 
den frie akademiske debat er der imidlertid ingen 
hjælp at hente hos ministeren. Selv om fusionen mel-
lem universiteterne og sektorforskningsinstitutionerne 
bringer både den frie forskning og den frie akademiske 
debat på universiteterne under pres, nøjes ministeren 

med at påstå at der ingen ændringer sker. 
Her er ingen forståelse for det pres et universitet og 

forskerne kommer under når de skal konkurrere med 
private konsulentfirmaer om at løse opgaver for staten. 
Private konsulentfirmaer vil ikke have svært ved at 
kræve af medarbejderne at de ikke går ud i den offent-
lige debat og kritiserer rapporter fra dette firma eller 
myndighedernes misbrug af disse rapporter. 

Hvis universiteterne ikke skal blive ofre for selvcen-
sur i dette spil, så er det nødvendigt med en klar be-
stemmelse om offentligt ansatte forskeres ret og pligt 
til at deltage i den offentlige debat – også med kritik af 
rapporter der kommer fra deres egen institution. 

For at forhindre at forskere af ledelsen pålægges at 
løse opgaver for offentlige myndigheder i en grad som 
blokerer for at de får tid til fri forskning, er det nødven-
digt med en klar sikring af den enkelte forskers ret til 
og mulighed for fri forskning. Enhedslisten vil i folke-
tinget arbejde for at sikre disse rettigheder til forsker-
ne. Vi vil stille ændringsforslag der vil slippe universi-
teterne ud af den ministerielle spændetrøje. Vi vil stille 
forslag om indførelse af et ægte universitetsdemokrati 
hvor magten lægges ud til de ansatte og de studerende.

Desværre står vi meget alene med disse synspunkter 
i folketinget. Derfor kommer vi ikke nogen vegne uden 
jeres hjælp. Kun et universitetsoprør kan i dag vende 
den triste udvikling, der hele tiden flytter magten væk 
fra universiteterne og væk fra medarbejdere og stude-
rende. 

 

Universiteterne i ministeriets spændetrøje

» Vi vil stille forslag om 
indførelse af et ægte 
universitetsdemokrati 
hvor magten lægges  
ud til de ansatte og de 
studerende«.
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Skriv til Videnskabet
Videnskabet er stedet hvor både studerende, forskere og andre har mulighed for 

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

Bidrag til Videnskabet har form af en kronik og fylder maks. 10.000 enheder med 

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

NORMATIVITETSKRITIK

Af Maja Bissenbakker Frederiksen

I oktober 2006 fastslog rapporten Gymnasiernes 
tiltag for tosprogede elever fra Danmarks Evalue-
ringsinstitut at tosprogede elever i det almene 
gymnasium klarer sig dårligere og i højere grad 
falder fra uddannelsen end studerende med 
dansk som førstesprog. 

Tallene var selvsagt bekymrende, og institut-
tet foreslog derfor – hvad undervisningsmini-
steren bifaldt – en række tiltag som skulle ruste 
tosprogede til at klare skolens krav. Således 
skulle fx mentorordninger, lektiecaféer med 
analyse af kulturbærende tekster, kulturudflug-
ter give tosprogede elever muligheden for at er-
hverve sig kompetencer og karakterer på sam-
me niveau som deres medstuderende. 

I dagspressen kunne man blot en måned se-
nere læse en lignende statistik – denne gang 
dog med fokus på køn – som viste at folkesko-
lens drenge sakker bagud i forhold til pigerne: 
Dobbelt så mange drenge som piger må gå før-
ste skoleår om, og dobbelt så mange drenge 
som piger får specialundervisning. Her var kon-
klusionen imidlertid en anden: Kønsstatistikken 
blev af flere forskere, pædagoger og studielede-
re set som udtryk for at skolen passer bedre til 
piger end til drenge. 

»Det ser ud til, at vi har været for dumme til 
at forstå og respektere forskellene på kønnene 
siden vi pludselig er kommet til at favorisere 
det ene køn til ingen verdens nytte,« som Hans 
Henrik Knoop fra DPU udtrykte det. 

Et tankeeksperiment
Præmissen om det feminiserede skolesystem 
kan man selvfølgelig diskutere, men det er i 
denne sammenhæng ikke nær så interessant 
som det at reaktionen på »drengeproblemet« er 
diametralt modsat reaktionen på tosprogede 
elevers vanskeligheder, nemlig at det er skole-
systemet, den er gal med, og at det derfor må 
blive bedre til at rumme drengene. I folkeskole-
sammenhæng har der været efterlyst kønsop-
delt undervisning og en decideret drengepæda-
gogik som kan tage hensyn til drenges særlige 
mentale udvikling og deraf følgende læringsbe-
hov.

Nu kunne man ved et tankeeksperiment fore-
stille sig at ombytte reaktionerne på de to for-
holdsvis enslydende tilfælde af uddannelses-
mæssig forfordeling: Kunne man fx forestille 
sig at Undervisningsministeriet iværksatte en 
radikal omdefinering af det danskorienterede 
skolesystem? At man indrettede skolen så den 

bedre kunne honorere tosprogedes særlige be-
hov og mentalitet og ikke uretfærdigt belønne-
de dansksprogede elever bare for at være 
dansksprogede? Og kunne man omvendt fore-
stille sig at drengenes sakken agterud medførte 
lærerindestyrede lektiecafeer, besøg på kvinde-
museet og pigekulturundervisning som kunne 
hjælpe drengene til at imødekomme skolesyste-
mets (i denne logik) feminine krav?

Jeg tillader mig at gætte på at dette tankeeks-
periment næppe bliver til virkelighed lige med 
det første. Men hvis det er vanskeligt at forestil-
le sig disse tanker omsat i realpolitik, hvad ty-
der denne forestillingsumulighed så på? 

Ja, dels peger det på de magthierarkier som 
det danske skolesystem er del af, dels siger det 
noget om de forestillinger om identitet som dis-
se hierarkier er indskrevet i. Som identitetska-
tegori opfattes køn som noget fundamentalt 
iboende som man ikke sådan kan styre, men må 
styre i forhold til. Etnicitet (i form af kulturelle 
og sproglige forskelle) er derimod en hurdle 
som kan overvindes, og som man som etnisk 
anden derfor er forpligtet til at overvinde. Den 
type opfattelse vil fx argumentere for at det er 
rigtigst at rette på de tosprogede (fordi der er 
færre af dem end de etsprogede) og omvendt at 
tilpasse skolesystemet til drengene (fordi der 
også er drenge blandt de tosprogede). I begge 
tilfælde »slår« kønnet etniciteten som det ufor-
anderlige over for det, der potentielt kan og 
dermed bør tilpasses.

Det feminiserede skolesystem
Især hvad angår spørgsmålet om skolens køns-
forestillinger er det iøjnefaldende at dyder der 
ellers traditionelt er blevet set som mandlige: 
Boglige evner, logisk tænkning og koncentreret 
arbejde (i modsætning til den letbenede og 
flyvske fruentimmertanke), nu pludselig opfat-
tes som typisk pigede. Dette antyder en drej-
ning i den måde maskuliniteten italesættes på. 
Der er kommet nyt fokus på den fysiske kompo-
nent, som maskuliniteten også traditionelt har 
været indskrevet i, men som sjældent er blevet 
accentueret i forbindelse med lærdom og ud-
dannelse. 

Dette skift antyder dog også at det måske ik-
ke så meget er et nyt køn der er kommet i høj-
sædet i uddannelsessystemet som det er det der 
værdsættes som typisk bliver forbundet med et 
bestemt køn. Man kan fx bemærke at i takt med 
at de elever som bærer kvindelige kropstegn, 
har erobret traditionelt maskuline kompetencer 
i uddannelsessystemet, så synes disse kompe-
tencers værdi at være dalet såvel på arbejds-
markedet som i den offentlige mening. 

Hvem passer 
skolen? 
Skolen favoriserer nogle elever. Den passer bedre 
til piger end til drenge, og etnisk danske elever 
klarer sig bedre end de tosprogede. Der enighed 
om at skolen skal blive bedre til at rumme  
drengene, men i det andet tilfælde er det ikke 
skolen der har et problem 

Vær med til at skabe 
andres fremtid, mens du 
skaber din egen.

Vi giver meget 

Hos TDC er udvikling, trivsel, arbejdsmiljø ikke tomme ord. Vi tilbyder vores 
medarbejdere over 30 timer på skolebænken om året, så vi kan fastholde et 
innovativt og fremsynet fokus. Og vi giver talenter mulighed for at udleve deres 
karrieredrømme gennem vores professionelle udviklingsprogrammer. Samtidig 
arbejder vi aktivt for at skabe balance mellem privat- og arbejdsliv – og vi 
opfordrer nybagte fædre til at holde barsel med god samvittighed. For i TDC er 
der ligestilling for alle. Det betyder også, at vi har arbejdsvilkår, som appellerer 
til kvindelige ledere, og at vi styrker mangfoldigheden gennem fleks- og skåne-
job. Kort sagt vil vi nærmere den optimale arbejdsplads. Vil du med?

TDC er Danmarks største leverandør af kommunikations-
løsninger og servicerer både privat- og erhvervskunder.
TDC har 14.000 ansatte i Danmark, og selskabet er orga-
niseret i fem forretningsenheder: TDC Totalløsninger, TDC 
Mobile International, TDC Switzerland, TDC Kabel TV og 
TDC Services.

Vi kræver meget

Cand.merc., cand.mag., 
cand.scient.pol. ...? 
Du har en kandidatgrad fra uni-
versitetet eller handelshøjskolen. 
Eller også er du lige på nippet til 
at få en. Dit fagområde er ikke 
afgørende, men vi forventer, at 
din eksamen er blandt årgangens 
bedste, og at du er en dygtig kom-
munikatør.

Ansøgning og kontakt
Send din ansøgning til jobnr. 
2643 via tdc.dk/job senest den 25. 
marts. Du vil høre fra os inden for 
3 uger efter ansøgningsfristen. Har 
du spørgsmål, så ring til chef-
sekretær Edith Ebbesen på tlf. 66 
67 03 43. Du kan også læse mere 
på tdc.dk/job.

Tør du tage ansvar i en af landets 
største virksomheder? Og vil du 
være med til at udvikle vores 
forskellige forretningsområder? 
Så bliv en af de 20 graduates, 
der starter i TDC den 1. september 
2007, og få et væld af karriere-
muligheder. 

Bliv del af et unikt udviklings-
program
Som graduate skal du igennem et 
enestående 2-årigt udviklings-
program, der bringer dig vidt om-
kring i organisationen. Samtidig 
får du lov til at afprøve og ud-
folde dit talent som projektleder, 
teamleder og specialist. Du får 
mulighed for at arbejde i både 
København og Århus. Og har du 
lyst, kan du gennemføre en del af 
programmet i et af vores selskaber 
i Sverige, Norge eller Finland. 

Kickstart din karriere 
som graduate i TDC
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Ekspertise er nu så dubiøs som nogen sinde, 
mens innovation er blevet et nyt mantra. Eks-
pertviden opfattes i stigende grad som stillestå-
ende og passiv mens innovation betegner det at 
gå mod strømmen, tænke uden for boksen, 
droppe logikken, være omstillingsparat osv. 
Dette altså samtidig med at det at modsætte sig 
lærerautoritet, besidde kort koncentrationsvid-
de og modvilje mod stillesiddende logisk tænk-
ning nu pludselig bliver formuleret som en 
drengedyd. De nye italesættelser af det typisk 
maskuline og feminine synes at udvikle sig pa-
rallelt med nyvurderingen af hvad der udgør de 
væsentligste samfundsmæssige kompetencer. 

Man kunne således gisne om hvorvidt det er 
de uddannelsesmæssige dyder som er blevet fe-
miniserede, eller om det snarere er sådan at når 
kvindeligt kropsmærkede subjekter bliver i 
stand til at honorere skolesystemets krav på lin-

je med (eller endog bedre end) de mandligt 
kropsmærkede, så opfattes det som om der er 
sket en feminisering af uddannelsen. 

Spørgsmålet er hvad vi på denne baggrund 
kan profetere om skolesystemet og de tosproge-
de: Hvis disse faktisk med tiden opnår lige så 
gode eller måske bedre resultater end de dan-
ske elever, vil det så blive konkluderet at skole-
systemet er blevet »etnificeret« og passer bedre 
til tosprogede end til etsprogede – og at det der-
for må laves om? Det ser under alle omstændig-

heder ud til at man skal vare sig for at blive 
bedre end næsten lige så god som det subjekt, 
systemet privilegerer. 

Tilpasning
Selv om undervisningssystemet tydeligvis er 
fuld af god vilje og omsorgsfuld opmærksom-
hed i forhold til potentielt tabte elever, så har 
det også allerede indskrevet disse i en række 
hierarkier, hvis opretholdelse øjensynligt går 
forud for ligestillingsbestræbelserne. Den to-
sprogede kan således tilbydes at tilpasse sig det 
danske skolesystem snarere end at fungere som 
en kritik af det. Sigende foreslår evaluerings-
rapporten om tosprogede elever, at man dels 
gør disse i stand til at honorere skolens krav og 
dels forsøger at afhjælpe deres »spekulationer 
om racisme«. Etnisk forskelsbehandling psyko-
logiseres til en indre forestilling i den tosproge-

de elev, hvormed spørgsmålet om, hvorvidt 
skolesystemets krav i sig selv producerer etni-
ske hierarkier, på forhånd afvises som para-
noia. Et udmærket eksempel på at selve proble-
mets formulering ofte definerer hvilke dele af 
det, der overhovedet kan blive genstand for en 
kritisk undersøgelse.

Vandtætte skodder
Der er selvsagt altid positivt at forsøge at om-
støde strukturer, der underprivilegerer bestem-

te subjekter. Flere typer af feministisk kritik har 
traditionelt påpeget patriarkalske strukturer i 
skolesystemet som har privilegeret maskulinitet 
og drenge på bekostning af femininitet og pi-
ger. At det modsatte kunne være tilfældet er 
selvsagt et fuldstændig gyldigt og væsentligt 
udgangspunkt for en analyse af skolesystemet. 
Men det betyder ikke at der ikke er grund til at 
overveje hvordan de pædagogiske tiltag som 
følger af dette, skal se ud og hvilke magtforde-
linger de på længere sigt understøtter. 

Hvad er det fx en drengedidaktik forestilles 
at skulle befordre? Hvorfor er det så væsentligt, 
at drengene netop får deres egen pædagogik og 
ikke tilpasses systemet (ligesom tosprogede fx 
skal det)? Er det fordi det er fundamentalt psy-
kologisk umuligt for drenge at leve op til det 
(åbenbart) feminiserede system? Eller er det 
snarere fordi det ville være et skræmmende 
perspektiv for vores kønsopfattelse hvis de fak-
tisk var i stand til det? Hvilke skodder mellem 
kropstegn og kønsidentitet er det en drengedi-
daktik skal holde vandtætte? 

Man kan se sådan en pædagogik som en 
hjælpsom imødekommelse af de uoverstigelige 
kønsforskelle. Men man kan også se den som en 
ideologi der aktivt producerer samme kønsfor-
skel. En opdeling i drenge- og pigepædagogik 
kan næppe undgå at bekræfte børn og lærere i 
at køn er en essentiel forskel som man belønnes 
for at approksimere.  

Det er ikke svært at forestille sig at en dren-
gedidaktik ikke blot vil imødekomme, men også 
samtidig stille en række ufravigelige krav om 
maskulin opførsel til den enkelte dreng. Snare-
re end at løsrive kompetencerne fra den kønne-
de krop indeholder den kønsspecifikke pædago-
gik en klar risiko for at bekræfte at bestemte 
kompetencer følger bestemte køn. 

Privilegerede subjekter
De lige muligheder som skolesystemet ellers ef-
terstræber, synes med andre ord at hvile på en 
indbygget forsikring mod en reel forskydning af 
samme systems indre kønnede og etniske hie-
rarkier. Noget som burde give anledning til at 
overveje hvorvidt det danske skolesystems 
grundlæggende demokratiske målsætninger 
forpurres af samme systems forestillinger om 
elevers kønnede og etniske identiteter. 

I stedet for en øget accentuering og polarise-
ring af de forestillede forskelle på drenge- og 
pigehjerner (eller danske og tosprogede hjerner 
for den sags skyld) kunne det måske være inte-
ressant at undersøge sammenhængene mellem 
skolesystemets indre hierarkier på den ene side 
og de mere generelle samfundsmæssige magt-
fordelinger på den anden. Hvem systemet søger 
at ændre på, og hvem det ændrer sig for, mere 
end antyder således hvem dette system har i 
tankerne som sine privilegerede subjekter og 
dermed hvem skolen passer til.

Maja Bissenbakker Frederiksen er ph.d.-stipendi-

at ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvi-

denskab på KU hvor hun bl.a. skriver om dansk- 

faget i et magtperspektiv. 

FEMINISERET – Dyder der traditionelt er blevet set som mandlige – boglige ev-

ner, logisk tænkning og koncentreret arbejde (i modsætning til den letbenede og 

flyvske fruentimmertanke) – opfattes i dag som typisk pigede. Det antyder en drej-

ning i den måde maskuliniteten italesættes på.

FOTO: SCANPIX 

» En opdeling i drenge- og pigepædagogik  
kan næppe undgå at bekræfte børn og  
lærere i at køn er en essentiel forskel som 
man belønnes for at approksimere«.
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JUBILÆUM

Af Maja Johansen

Hvis du gik et par skridt ned 
ad Dyrlægevej fredag, var det 
tydeligt at der var noget i gæ-
re. Ud over flag og balloner 
var der to rolige, jyske arbejds-
heste spændt for en af Carls-
bergs vogne. 
 Heldigvis var det ikke dem 
alene der skulle bringe forsy-
ningerne ud. Da A-vejs egen 
øl, Den Levende Øl, blev frigi-
vet, var der gratis prøvesmag-

ning på de første 100 liter. Og 
det tog ikke timer, før de var 
væk.

Fest til den lyse morgen
I dagens anledning var åb-
ningstiden udvidet til 36 ti-
mer, så festen fortsatte til den 
lyse morgen. Efter den gratis 
morgenmad gik de sidste gæ-
ster kolde. De genopstod dog 
om aftenen, og festen fortsatte 
ufortrødent indtil der blev sagt 
godnat klokken et. 

Ud over release af Den Le-
vende Øl havde programmer 

stået på 36-timers maraton-
bar, bordfodboldturnering, 
tømmermændsfilm lørdag 
morgen og meget mere. 

Meget mere end en  
fredagsbar
For de studerende er A-vej ik-
ke kun en fredagsbar, det er en 
institution. 

Ud over de studerendes 
minder, fra den ene eller den 
anden side af baren, er der ud-
smykningen: De originale 
Storm P-tegninger som han 
selv malede på væggen, det hi-

Den sidste fredag i februar var de studerende på Det Biovidenskabelige Fakultet  

til fødselsdag hos en trofast ven. Acaciavej, A-vej mellem venner, fyldte ti år

Liv på Life

På afveje
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FED – »A-vej er et fedt sted. 

Man kommer her for at møde 

folk man kender,« siger Henrik 

Strøh fra Agricultural Develop-

ment.

FEDERE – »Det lidt federe ved A-vej er at man 

ses med folk man kender fra andre fag. Når man 

går på en lille studieretning er det også godt at 

møde folk fra andre årgange og studier,« siger 

Lise Moeskjær og Karen Fenger der læser hen-

holdsvis til agronom og hortonom. 

FEDEST – »Det fedeste ved A-

vej er at her er alt fra Nordsjæl-

landske piger der er glade for 

heste til jyske bondesønner i 

gummistøvler. Vi har aldrig pro-

blemer med slagsmål her, alle 

kender hinanden og alle kender 

reglerne, « siger AVF’s formand 

Martin Bach Andersen der læser 

til jordbrugsøkonom.

AVF – Acaciavej Vores Forening er de frivillige der står bag A-vej, 

har ædruvagterne og afholder Tirsdags- og Torsdagscafeerne. 

FORSKNINGSPRODUKT –  

A-vejs egen pilsner.

storiske skilt fra Daells Vare-
hus og ærestavlen over de stu-
derende der har solgt mest øl. 

Skulle du have fået lyst til at 
lege med, så husk dit studie-
kort til det Biovidenskabelige 
Fakultet, eller kom med en du 
kender der har et. 

Maja Johansen er landskabsar-
kitektstuderende

VILDVEJ – A-vej er opkaldt efter Acaciavej, som den før lå på. 
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Kina – verdens nye supermagt

Foredrag på Det Humanistiske Fakultet den 8. marts.  

Læs side �

Konkurrence

Kom gratis til koncert i Vega med Universitetsavisen.

Deltag i konkurrencen. Læs side 72SEKTION

rækkefølge de forskellige bog-
staver i den genetiske kode lig-
ger. Ved at kigge på forskellige 
individers genomer kan vi sige 
noget om evolutionen inden 
for menneskearten.«

Hvordan adskiller din forsk-
ning sig fra den almindelige 
genforskning?

»Jeg bruger matematiske og 
statistiske metoder til at un-
dersøge biologiske problem-
stillinger. Inden for genom-
forskningen bliver der produ-
ceret enorme mængder data. 
Fx har vi lige fået tilsendt et 
datasæt for 5.000 mennesker 
der alle sammen er blevet 
kortlagt i 500.000 forskellige 
positioner i deres genom. Så 
det er jo nogle enorme datasæt 
vi sidder med. Der er selvføl-
gelig behov for metoder til at 
analysere den slags data.«

»Det jeg specielt er interes-
seret i, er at finde ud af hvor i 
menneskets genom naturlig 
selektion har fungeret. Hvis 
nogen fx har en genetisk syg-
dom, så producerer de måske 
gennemsnitligt færre afkom 

end andre individer. Den fak-
tor der ligger til grund for syg-
dommen vil der derfor være 
selektion imod.«

Individuel medicin
Hvorfor er din forskning aktu-
el?

»På grund af eksplosionen i 
data. Vi er lige nu midt i en 

proces hvor vi frembringer 
enorme mængder data med 
enorme mængder information. 
Men vi har meget få gode red-
skaber til at hive den informa-
tion ud af dataet. Hvis vi var 
ved at bygge et møbel, kunne 
man sige at vi sad med noget 
af verdens fineste træ, men 
kun havde en hammer og en 

mejsel til at hugge det ud med. 
Vi vil producere nogle flere 
redskaber så vi kan få noget 
mere ud af det her stykke træ, 
der er det genetiske data. Det 
er derfor det er så spændende. 
Vi har pludselig nogle mulig-
heder vi ikke har haft før, til at 
forstå os selv og vores gene-
tik.«

Hvad håber du at opnå med 
din forskning?

»En af de ting vi håber på at 
lave, er et detaljeret kort over 
hvor i menneskets genom der 
har været naturlig selektion. 
Med det håber vi to ting: for 
det første at lære mere om 
hvem vi er, og hvor vi kommer 
fra som mennesker, og de evo-

lutionære processer der gør at 
mennesket har udviklet sig. 
For det andet kan vi bruge den 
evolutionære information til at 
sige noget om arvelige syg-
domme som vi mener hænger 
sammen med selektion. Hvis 
vi kan se i hvilke dele af men-
neskets genom der for nylig 
har været stærk selektion, så 
kan vi forudsige hvor der er 
genetiske elementer relateret 
til sygdomme.« 

Hvilke længere fremtidsper-
spektiver har din forskning?

»Forskningsfeltets store visi-
on er at nå til et stadie hvor 
man kan lave individuel medi-
cinsk behandling. Hvis man 

om 20 år ser tilbage på den 
måde vi behandler folk medi-
cinsk i dag, vil man nok synes 
det er ret middelalderligt at al-
le med den samme sygdom får 
den samme behandling. Alle 
mennesker er jo forskellige og 
responderer forskelligt på me-
dicinsk behandling selvom vi 
nok har symptomer der ligner 
hinanden. Om 20 år vil man 
kunne kigge på folks DNA og 
pege på lige præcis hvilken 
medicinsk behandling der pas-
ser til vedkommende. Det hå-
ber jeg den viden jeg er med til 
at frembringe, vil medvirke 
til.«

khpe@adm.ku.dk

Professor Rasmus Nielsen 
er en af modtagerne af Vi-
denskabsministeriets Eli-
teForsk-pris på en million 
kroner. Den �7-årige evo-
lutionsbiolog er leder af 
Danmarks Grundforsk-
ningsfonds Center for 
Komparativ Genomforsk-
ning under Biologisk Insti-
tut og arbejder med mate-
matiske og statistiske me-
toder til at kortlægge 
menneskets arvemasse

GENFORSKNING

Af Kristoffer Holm Pedersen

Hvad går din forskning ud på?
»Det vi er interesserede i, er 

at forstå de evolutionære pro-
cesser der leder til diversitet 
inden for arter og forskelle 
mellem arter. Det gør vi ved at 
sammenligne DNA-sekvenser. 
Menneskets genom (arvemas-
se, red.) er nu blevet sekvente-
ret, dvs. at vi har kortlagt dets 
arvemateriale og ved i hvilken 

FOTO: CHRISTOFFER REGILD

» En evolutionsbiolog er en 
nysgerrig præpubertetsdreng 
som aldrig rigtigt er blevet 
voksen.«        Rasmus Nielsen i Jyllands-Posten.

EVOLUTION – Fra chimpanse til menneske. Professor Rasmus 

Nielsen forsker i udviklingen i menneskets arvemasse. Til formålet 

har han lige modtaget videnskabsministeriets EliteForsk-pris på  

en million kroner.

Et kort over generne

Blå bog 

Rasmus Nielsen er født i 1970 i Helsingør. Han blev cand.

scient. ved KU i 1994, ph.d. fra University of California Berke-

ley i 1998 og studerede som post doc. på Harvard fra 1998 til 

2000. Siden 2004 har han været ansat som Ole Rømer Profes-

sor ved Københavns Universitet.
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Boliger

Bolig udlejes

København
Periode: 1/5-30/9-07.

Størrelse: Lejlighed, 1 vær.,  

58 kvm.

Udstyr: Møbleret, køkken, bad, 

vaskekælder.

Pris: 4.000 kr. pr. md. alt inkl. 

Depositum: 4.000 kr.

Kontakt: Tlf. 2532 8539 el. e-

mail: ghmrosen@hotmaiil.com.

Amager
Periode: Min. 6 mdr.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær.

Pris: 11.000 kr. pr. md. ekskl. 

forbrug

Kontakt: 4581 0426, efter kl. 19.

Vesterbro 
Periode: 1/3-1/8-07.

Størrelse: Værelse, 15 kvm.

Udstyr: Kan møbleres, adgang 

til vaskemaskine.

Pris: 3.000 kr. pr. md.

Kontakt: e-mail:  

copenhagenflat@gmail.com. 

Gentofte
Periode: Fra 1/4-07.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær. 

Udstyr: Altan og p-plads.

Pris: 10.000 kr. pr. md. ekskl. 

forbrug.

Kontakt: E-mail:  

elsebetbrandt@hotmail.com el.  

tlf. 3940 1298.

Amager
Periode: Fra 1/3 og 6 mdr. evt. 

længere.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær.  

55 kvm.

Udstyr: Møbleret.

Pris: 6.000 kr. pr. md. ekskl. for-

brug.

Depositum: 18.000 kr.

Kontakt: Tlf. 2567 7400 el.  

e-mail: aneela_hoffmann@ 

hotmail.com. 

Birkerød 
Period: 1-2 years. 

Size: House.

Equipment: Kitchen, bath,  

washer, dryer and garden.

Rent: 10.500 kr. per month + 

heating, el, water. 

Contact: Jytte and Nils,  

tel. 4581 4466.

Copenhagen
Period: From 12/3-07. 

Size: Apartment, 2 rooms,  

42 sqm., kitchen and bathroom.

Equipment: Can be furnished, 

washer. 

Rent: 5.000 kr. per month all 

 incl.

Deposit: 10.000 kr.

Contact: E-mail:  

karenmwj@gmail.com.

Nørrebro 
Periode: 15/4-15/10-07.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær.,  

100 kvm. 

Udstyr: Fuldt møbleret.

Beboer: Ikkeryger.

Husleje: 4.200 kr. pr. md. inkl. 

varme og internet, ekskl. el og 

tlf.

Depositum: 8.000 kr. og 1 må-

neds husleje forud.

Kontakt: Tlf. 3539 0966/ 

3095 1156.

 

Amager
Periode: 1/5-1/10-07. 

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., ca. 

90 kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret, op- og 

vaskemaskine og tørretumbler, 

internet og tv.

Husleje: 6.500 kr. pr. md. inkl.

Depositum: 13.000 kr.

Kontakt: E-mail: lenehaubroe@

mail.dk el. pvr@komoe.dk.

 

Amager 
Periode: 1/5-31/8-07.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær.,  

70 kvm.

Udstyr: Møbleret inkl. kabel-tv. 

Vaskekælder.

Lejer: Par/enlig ikkeryger(e).

Husleje: 6.000 kr. pr. md.

Depositum: 12.000 kr.

Kontakt: E-mail:  

vikinger@get2net.dk.

Gentofte
Periode: Pr. 1/4-07.

Størrelse: Villalejlighed, 89 kvm.

Udstyr: Bl.a. altan. 

Lejer: 1-2 pers., men ikke børn 

el. husdyr.

Husleje: 10.000 kr. pr. md.

Depositum: 30.000 kr.

Kontakt: Niels Pagh og Elsebet 

Brandt, tlf. 3940 1298, e-mail: 

elsebetbrandt@hotmail.com.

 

Østerbro
Periode: Pr. 1/4-07 for 1-2 år.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær. 

Udstyr: Evt. delvist møbleret

Husleje: 4.600 kr. pr. md.

Depositum: 9.200 kr.

Kontakt: E-mail:  

hgt@adm.ku.dk.

Boliger søges

København
Periode: Fra 1/7 og 2 år frem.

Størrelse: Lejlighed, 3-5 vær. 

Lejere: Canadisk akademikerpar 

m. barn. 

Kontakt: Heiko Henkel,  

tlf. 3532 4456, el. e-mail:  

heiko.henkel@anthro.ku.dk.

Kollegier

Elers kollegium
Periode: 1/5-07 bliver 1 plads  

ledig.

Målgruppe: En studerende ved 

det Teologiske Fakultet. Evt. 

slægtninge af fundator eller 

dennes hustru har fortrinsret, 

vedlæg dokumentation. Der 

kræves to års bestået studietid, 

dog ikke for slægtsberettigede.

Kollegiet: Ligger i St. Kannike-

stræde og har 20 alumneplad-

ser. 

Faciliteter: Værelser på 9-22 

kvm. Til kollegiet hører bl.a. 

bibliotek, computerrum, sauna 

og have med kroketbane. Der 

er desuden tilknyttet enkelte 

mindre legater.

Husleje: 1.340 kr. pr. md. samt 

125 kr. pr. md. til kollegiekas-

sen.

Ansøgning: Benyt Københavns 

Universitets ansøgningsskema 

for ’De Gamle Kollegier’ der fås 

på SU-kontoret. Vedlæg skrift-

lig motivation.

Ansøgningsfrist: 1/4-07.

Yderligere oplysninger:  

Inspector Collegii e-mail:  

icelers@gmail.com, el.  

www.elesianersamfundet.dk.

Vokaler over sø og land
Foredrag af Michael Ejstrup, ph.d.-studerende 

ved Syddansk Universitet

Tid: 6/3 kl. 10-12.

Sted: Det ny KUA, bygning 27, 5. sal

Arr.: Den sociolingvistiske studiekreds

De tidligste domesticerede 
kvæg og æsler fra Faraos grav 
Foredrag af Stine Rossel, Institut for Forhistorisk 

Arkæologi, Københavns Universitet

Tid: 6/3 kl. 15.15

Sted: Geologisk Museum, Øster Voldgade 5-7, 

Auditoriet

Arr.: Palæontologisk Klub, palklub@geol.ku.dk

Tv-drama, dannelse og  
identitet – fra Ørnsboe til 
Thorsboe 
Forelæsning af Gunhild Agger, lektor ved Aal-

borg Universitet 

Tid: 6/3 kl. 15-17

Sted: KUA, lok. 8.3.32 

Arr.: Institut for Medier, Erkendelse og Formid-

ling, Københavns Universitet

Fodboldens katedral
Foredrag af Bo Kampmann Walter, lektor for 

medievidenskab, SDU

Tid: 6/3 kl. 19.30

Sted: Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6, Is-

lands Brygge 

Arr.: Studentermenigheden, www.hum.ku.dk/

sma

Det sker 2.-5. marts  6. marts    6. marts

Specialeworkshop for  
samfundsvidenskabelige 
specialestuderende
Tilmelding: Via www.kb.dk/kurser

Tid: 2/3 kl. 9.15-12.

Sted: CSS, lokale 5.0.46

Arr.: Det Kongelige Bibliotek, kursus@kb.dk

Kosmopolitisme vs.  
Ultranationalisme
Foredag af lektor Carl Pedersen og adjungeret 

prof. Center for the Study of the Americas, 

CBS

Tid: 5/3 kl. 15

Sted: Filosofis café ”Al-kvantor”, Trappe 13, 

Gamle KUA, Njalsgade 80

Arr.: Tanker på Tværs

Kort nyt

Eksamenstilmelding på 
Økonomisk Institut
Eksamenstilmelding foregår i uge 9 samt uge 10-12 via  

www.punkt.ku.dk

Der skal ske tilmelding for fagene: Mikro 1, Mikro 2, Mikro 3, 

International Finance, Anvendt Statistik med Datamining og 

Danmarks økonomiske historie i uge 9 – og i ugerne 10-12 

for øvrige fag.

Dispensationsansøgningsfrist: 2/3-07.

Yderligere oplysninger: www.samf.ku.dk/eks/eksamen.

Eksamenstilmelding på  
Institut for Statskundskab
Eksamenstilmelding foregår i perioden 12/3-2/4-07 via  

www.punkt.ku.dk

Undtaget i denne termin er: Politologisk kildekritik og viden-

skabsteori (2005) på bacheloruddannelsen samt seminarer på 

kandidatuddannelserne.

Dispensationsansøgningsfrist: 1/3-07.

Yderligere oplysninger: Studievejledningen, Institut for Stats-

kundskab, tlf. 3532 3365 el. e-mail: studievejl@ifs.ku.dk.

Eksamenstilmelding på  
Humaniora
På Det Humanistiske Fakultet foregår eksamenstilmelding i 

perioden 12-26/3-07 via www.punkt.ku.dk. Ved eksamenstil-

meldingen er det nødvendigt at du er indskrevet under det 

fag og den studieretning som du vil tilmelde dig. Tilmeldin-

gen foregår via nettet eller ved det pågældende institut.
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Stillinger

VIP-stillinger

Humaniora

Lektorat i historie
Saxo Instituttet har en stilling 

som lektor i historie med sær-

ligt henblik på middelalderens 

historie ledig pr. 1/8. Nærmere 

oplysninger kan fås hos insti-

tutleder Ule Hedetoft,  

tlf. 3532 9410 eller e-mail  

hedetoft@hum.ku.dk. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger.

Ansøgningsfrist: 23/3-07,  

kl. 12.00

Sundhedsvidenskab

Clinical professorship in 
Cancer diseases, diagnostic 
and treatment
Applications are invited for a  

fixed-term (5 years) externally 

financed clinical professorship. 

Both the professorship and the 

associated position of consul-

tant will be financed by Rigsho-

spitalet. The professorship is 

composed of a consultancy 

with the Capital Region of Den-

mark (Region Hovedstaden) 

with service at Rigshospitalet, 

Finsen centre, Dept. of Oncolo-

gy, and a salaried professorship 

at the Faculty of Health 

Sciences, The Clinical Institute 

of Surgery and Internal medi-

cine. It is a requirement for ap-

pointment that the applicant is 

accepted for both the profes-

sorship and the consultancy. 

Deadline for applications:  

23/3-07, at noon.

Full announcement: Applica-

tions cannot be based on this 

extract. See www.ku.dk/stillin-

ger and www.laegejob.dk.

Externally Financed Clinical 
Professorship in  
Experimental Neurosurgery
Applications are invited for a  

fixed-term (5 years) externally 

financed clinical professorship 

that will be financed by Rigs-

hospitalet. The professorship is 

composed of a consultancy with 

The Capital Region of Denmark 

with service at Rigshospitalet, 

The Department of Neurosurge-

ry and a salaried professorship 

at the Faculty of Health 

Sciences, the Department of  

Clinical Neuroscience.

It is a requirement for appoint-

ment that the applicant is ac-

cepted for both the professor-

ship and the consultancy.

Deadline for application:  

28/3-07, at noon.

Full announcement: Applica-

tions cannot be based on this 

extract. See www.ku.dk/stillin-

ger and www.laegejob.dk.

TAP-stillinger

Institutadministrator til 
Niels Bohr Institutet
Niels Bohr Institutet søger en 

institutadministrator til ledelse 

af instituttets administrative 

funktioner, personale samt 

budgettering, budgetopfølg-

ning og økonomistyring. Stillin-

gen ønskes besat med en kandi-

dat der har en relevant videre-

gående uddannelse inden for 

økonomistyring og personalele-

delse samt praktisk erfaring in-

den for dette. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger.

Ansøgningsfrist: 8/3-07,  

kl. 12.00.

Jurist til  
Det Farmaceutiske Fakultet
Det Farmaceutiske Fakultet sø-

ger en jurist med gode engelsk-

kundskaber, gode samarbejds- 

og kommunikationsevner og 

evne til at arbejde selvstændigt 

og systematisk. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.farma.ku.dk/stil-

linger.

Afdelingssekretær til LIFE
Det Biovidenskabelige Fakultet 

for Fødevarer, Veterinærmedi-

cin og Naturressourcer søger en 

afdelingssekretær til at bistå af-

delingschefen, herunder delta-

ge i økonomi-, projekt- og res-

sourcestyring i afdelingen samt 

bistå afdelingens forskere og 

undervisere i forbindelse med 

deres forsknings- og udred-

ningsaktiviteter. Der søges en 

kandidat med erfaring i admini-

stration. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger.

Ansøgningsfrist: 15/3-07.

Betjent
Det Naturvidenskabelige Fakul-

tet, Bygningsdriften, Øster 

Vold, søger en betjent til snarlig 

tiltrædelse. Man skal bl.a. åbne 

og lukke bygninger og under-

visningslokaler; postsortering 

og udbringning; information og 

kontakt til studerende, lærere 

og andre brugere. Kendskab til 

Edb; AV-udstyr og teknisk snil-

de; engelskkundskaber; køre-

kort til personbil er en forud-

sætning.

Fuldt opslag:  

www.ku.dk/stillinger.

Ansøgningsfrist: 12/3-07,  

kl. 12.00.

Overassistent til  
studiekontor
Det Farmaceutiske Fakultet på 

Københavns Universitet søger 

en overassistent ca. pr. 1/5-07 til 

administrative funktioner med 

selvstændigt ansvar i f.m. ba-

chelor- og kandidatuddannel-

serne på fakultetet, herunder 

servicering af studerende og 

ansatte. Indgående kendskab til 

MS-office-pakken og interesse 

for nye it-systemer er et krav; 

erfaring med studieadministra-

tion er et ønske.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.farma.ku.dk.

Laboratorieoverassistent/ 
laboratorietekniker 
Institut for Farmaci og Analytisk 

Kemi har en stilling som labo-

rant ledig til besættelse pr. 1/4-

07. Stillingen ønskes besat med 

en kandidat der har en uddan-

nelse som laborant eller labora-

torietekniker samt erfaring med 

HPLC-erfaring. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.farma.ku.dk/job. 

Bioanalytiker/laborant 
Institut for Cellulær og Moleky-

lær medicin, sektion for Medi-

cinsk Genetik, Panum Instituttet 

søger en laborant til arbejde 

med PCR, elektroforese, sekven-

tering og DNA-oprensning  

13 timer/uge foreløbig for 2 år.

Ansøgning: Sendes til lektor 

Marie Luise Bisgaard, ICMM, 

sektion for Medicinsk Genetik, 

Panum Instituttet 24.4., Bleg-

damsvej 3, 2200 Kbh. N.

Fuldt opslag: www.ku.dk/stillin-

ger. 

Ansøgningsfrist: 12/3-07. 

Vikariat:  
Laboratorieoverassistent/ 
laboratorietekniker 
Institut for Farmaci og Analytisk 

Kemi har et vikariat ledigt til 

besættelse pr. 1/4-07. Stillingen 

ønskes besat med en kandidat 

der har en uddannelse som la-

borant eller laboratorietekni-

ker. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se: www.farma.ku.dk/job.

Laborant til  
Det Biovidenskabelige  
Fakultet for Fødevarer
Det Biovidenskabelige Fakultet 

for Fødevarer, Veterinærmedi-

cin og Naturressourcer søger en 

laborant, der skal arbejde med 

cellebiologisk arbejde, herunder 

celledyrkning, molekylærbiolo-

giske metoder, proteinkemi, im-

muncytokemi, immunfluore-

scens, apoptosepåvisning samt 

ELISA-metoder. Stillingen øn-

skes besat med en kandidat der 

er uddannet laborant eller bio-

analytikker. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger.

Ansøgningsfrist: 5/3-07.

Faglig vejleder 
Det Teologiske Fakultet søger 

teologistuderende der hær læst 

i min. 2 år til studievejledning 

af såvel potentielle som ordi-

nære studerende om de teolo-

giske bachelor- og kandidatud-

dannelsers indhold og opbyg-

ning, herunder studie- og eksa-

mensordning, dispensationsmu-

ligheder, optagelse, studieop-

hold i udlandet, generelle SU-

regler, etc. Stillingen er på 8 ti-

mer/uge fra 1/4-07 til 31/3-08. 

Nærmere oplysninger:  

Tlf. 3532 3660/3958.

Ansøgning sendes til: Studie-

leder Kirsten Busch Nielsen,  

Teologiske Fakultet, Købmager-

gade 46, 1150 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 15/3-07.

Ph.d.-stipendier

Det Biovidenskabelige  
Fakultet
Det Biovidenskabelige Fakultet 

for Fødevarer, Veterinærmedi-

cin og Naturressourcer søger  

en ph.d. studerende. Dette ud-

drag kan ikke danne baggrund 

for ansøgning.  

Se www.lmcfood.dk. 

Ansøgningsfrist: 5/3-07

Fundamentalt og deiktisk 
 emne – et nuanceret syn på 
 topic-begrebet
Foredrag af Esben Alfort

Tid: 7/3 kl. 14.15-16

Sted: Det ny KUA lok. 24.3.07 

Arr.: Kernefeltet Dansk Funktionel Lingvistik, 

www.lingvistkredsen.dk/dfl

7. marts  8. marts    8. marts

Kina – verdens nye  
supermagt?
Foredrag af Clemens Stubbe Østergaard, lektor i 

Statskundskab på Aarhus Universitet

Tid: 8/3 kl. 15.15-17

Sted: Det ny KUA, lok. 15.1.30.A

Arr.: DHS (DeHistoriestuderende)

Fremtidsforskere og økonomer er enige om at 

den kinesiske moderniseringspolitik er på vej til 

at give Kina en status som landet ikke har haft si-

den begyndelsen af 1800-tallet. Det gådefulde 

land vil dermed atter leve op til sit navn: Riget i 

Midten. Ved at udnytte den økonomiske globali-

sering og den moderne teknologi til fulde er Kina 

støt, men relativt sikkert i færd med at genvinde 

sin gamle status som verdens største produktions-

land. Men betyder udviklingen at Kina bliver det 

21. århundredes nye supermagt og dermed den 

eneste magt, der vil kunne udfordre USA’s mono-

polstatus?

Kost og sundhed 
Oplæg og debat om Københavns Universitets 

satsningsområde BioCampus

Tid: 8/3 kl. 13-15 

Sted: CSS (Kommunehospitalet), lok. 5.1.28

Arr.: BioCampus,  

www.ku.dk/satsning/biocampus/

Generalforsamling samt  
foredrag: Rundt om solhat
Foredrag ved Per Mølgaard, lektor, ph.d.,  

Farmakognosi, Institut for Medicinalkemi

Tid: 8/3 kl. 18.30–20.30

Sted: Benzonauditoriet, Farmaceutisk Fakultet, 

Universitetsparken

Generalforsamling afholdes først, foredraget 

starter kl. 19.00

Søren Kierkegaard  
Forskningscenteret søger 
boliger
•  Lille lejlighed til svensk kvinde 1. april 2007 - 31. marts 

2008

•  Værelse med adgang til køkken og bad til italiensk kvinde 

15. april - 30. november

•  Lille lejlighed til japansk mand 1. april 2007 - 28. april 2008

•  Lille lejlighed til amerikansk mand maj – juli. 

•  Lejlighed til amerikansk forsker med hustru og niårigt barn 

1. august 2007 - 31. juli 2008.

Henvendelse på tlf. 3376 6900 eller e-mail sek@sk.ku.dk.
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Jura

The Danish Research School 
of Law 
Offers one international PhD-

fellowship, funded by the Da-

nish Agency for Science Techno-

logy and Innovation. Applicati-

ons will be received in either of 

the following two areas:

– Environmental Harm and  

Liability Problems

– Intellectual Property Rights 

from a UsersPerspective

Applicants must have a Master’s 

degree in Law or similar qualifi-

cations. Applications cannot  

be based on this extract see 

www.jurforsk.dk.

Deadline for application:  

16/3-07 at noon.

 

Post doc-stipendier

Neurocluster
1 2-year post doc position at 

the NeuroCluster, The Faculty 

of Health Sciences. The post doc 

position is available within one 

of eight projects, which all are 

collaborative research projects 

involving at least two members 

of the NeuroCluster. Projectde-

scriptions can be seen at the 

NeuroCluster homepage: www.

neurocluster.ku.dk. The succes-

sful candidate should hold a 

PhD in the Life Sciences. Appli-

cations cannot be based on this 

extract see www.ku.dk/led/stil-

linger or at the NeuroCluster 

homepage www.neurocluster.

ku.dk

Deadline for application:  

15/3-07.

Støtte
 

Legater

Kirsten Schottlænders Fond
20 legater til studerende, lære-

re og forskere der beskæftiger 

sig med de spansk-, portugisisk- 

eller katalansksprogede områ-

der. Ansøgere med tilknytning 

til fagene Spansk og Portugisisk 

ved KU bliver foretrukket. Til fx 

studierejser og udgivelsesstøtte. 

Ansøgningen skal omfatte et 

budget, og det skal fremgå 

hvorledes og hvornår legatet 

tænkes anvendt, ligesom det 

skal oplyses om samme projekt 

støttes af andre. Ansøgning om 

beløb over 10.000 kr. fordrer 

anbefaling. Sendes til Kirsten 

Schottlænders Fond, c/o lektor 

John Kuhlmann Madsen, Njals-

gade 128, 2300 Kbh S, e-mail: 

jkm@hum.ku.dk. 

Ansøgningsfrist: 22/3-07.

Overretssagfører Sigurd  
Jacobsens Mindefond
Fonden støtter studieophold af 

mindst et halvt års varighed ved 

et udenlandsk universitet el. til-

svarende højere læreanstalt in-

den for den europæiske kultur-

kreds. Ansøgningsskema kan re-

kvireres ved skriftlig henvendel-

se bilagt frankeret svarkuvert til 

advokat Ulrik Ibfelt, Vimmel-

skaftet 43, 1161 København K, 

For yderligere oplysninger kan 

henvendelse ske til e-mail:  

nyegaard@i-s-l.dk.

Ansøgningsfrist: 15/5-07.

Löffler og Steensbys rejse-
legat for geografer
Legatet uddeles til masterstude-

rende i geografi ved KU som 

støtte til feltarbejde og studie-

rejse på specialeniveau. 

Ansøgning sendes til: Löffler og 

Steensbys Rejselegat. Institut 

for Geografi og Geologi, Øster 

Voldgade 10, 1350 Kbh. K. An-

søgningen skal indeholde be-

skrivelse af formål, budget, cv 

og udskrift af eksamensresulta-

ter. 

Ansøgningsfrist: 16/4-07.

Forskningsstøtte

Dronning Ingrids  
Forskerpris
Gigtforeningen uddeler  

100.000 kr. fra Dronning Ingrids 

Forskningsfond til en forsker, 

som har gjort sig gældende  

inden for ryg-, led- og muskel-

forskning. Prisen kan ikke sø-

ges, men Gigtforeningen ind-

kalder hermed motiverede  

indstillinger af mulige modta-

gere af prisen. Der kan læses 

mere om betingelserne i »Op-

slag« under »Søg støtte fra 

forskningsrådet« på www.gigt-

foreningen.dk/forskning.

Ansøgningsfrist: 5/4-07.

Fonden til fremme af  
odontologisk videnskab  
af januar �001
Fonden yder støtte til a) tand-

læger til hjælp til videregående 

studier indenfor den odontolo-

giske videnskab og b) ansøgere 

der arbejder med videnskabe-

lige opgaver indenfor odonto-

logien, fortrinsvis til kandidater 

der arbejder på at erhverve den 

odontologiske doktorgrad. Le-

gatet vil blive uddelt til de to 

formål i portioner på hhv. 7.500 

og 5.892 kr. 

Ansøgningen med bilag sendes 

til Tandlægeskolen, Att.:  

Thomas Bjørn Poulsen,  

Nørre Allé 20, 2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 23/3-07. 

Landsdommer V. Gieses  
Legat
Tilskud til udgivelse her i landet 

af historiske, litteraturhistori-

ske, kunsthistoriske, sproghisto-

riske, geologiske, geografiske 

og arkæologiske værker af dan-

ske forfattere. Ansøgningen 

bør indeholde: 1) oplysninger 

om arbejdets indhold, 2) oplys-

ninger om dets typografiske ud-

styr, 3) detaljeret budget over 

fremstillingsomkostningerne og 

4) oplysninger om evt. anden 

støtte. Ansøgningen sendes til 

Landsdommer V. Gieses Legat, 

c/o Hanna Laulund, Institut for 

Engelsk, Germansk og Romansk, 

Københavns Universitet Ama-

ger, Njalsgade 130, 2300 Kbh. S.

Yderligere oplysninger:  

laulund@hum.ku.dk eller  

tlf. 35328405.

Ansøgningsfrist: 2/4-07.

Hjerteforeningens  
Biomedicinske forsknings-
udvalg.
Ansøgning via www.Hjertefor-

eningen.dk under afsnittet 

Forskning.

Ansøgningsfrist: 2/4-07  

kl. 12.00.

Hjerteforeningens Udvalg 
for forebyggelsesforskning.
Ansøgning via www.Hjertefor-

eningen.dk under afsnittet 

Forskning.

Ansøgningsfrist: 2/4-07  

kl. 12.00.

Stipendier

Det Danske Institut i Athen
Stipendier til ophold i perioden 

1/9-07 til 31/1-08 til forsknings-

ophold inden for Grækenlands 

og middelhavslandenes arkæo-

logi, kunst og arkitektur, samt 

af udøvende kunstnere. 

Stipendierne er af to typer: a) 

Frit ophold på Instituttet. b) Frit 

ophold på Instituttet samt et 

beløb til delvis dækning af rej-

se- og leveomkostninger. 

Ansøgning: Via  

www.diathens.com.

Ansøgningsfrist: 20/3-07. 

Kort nyt

Summer University
1. Never Again? Genocide in Bosnia, Rwanda and Darfur 

2. Islamic Revival Movements and Modernisation in Africa

3. Human Rights in Africa

Center for Afrikastudier holder tre internationale sommer-

kurser i samarbejde med Øresund Sommeruniversitet. Alle tre 

kurser har ansøgningsfrist d. 15/3-07, tæller 7,5 ECTS, varer 

fra d. 30/7-17/8-07 og bliver holdt på Center for Afrikastu-

dier, Københavns Universitet 

Yderligere information: www.summeruniversity.org, kontakt: 

Maj-Britt Johannsen, mbj@teol.ku.dk, tlf. 3532 2586.

 

Studieophold ved American 
University i Washington DC 
i 2007/08
I samarbejde med Denmark’s International Study Programme 

(DIS) tilbyder Det Internationale Kontor ved Københavns Uni-

versitet et studieophold af 5 måneders varighed ved Ameri-

can University i Washington DC til reduceret studieafgift.

Se www.ku.dk/international under »Opslagstavlen« for yder-

ligere information og ansøgningsmateriale.

Kulturpolitikkens styring  
og forvaltning
Foredrag ved Peter Duelund, Københavns Uni-

versitet; Carsten Greve, CBS; Nils Bülow, Kul-

turministeriet, Bøje Larsen; CBS, Christian 

Gether, leder af Kunstmuseet Arken

Tid: 8/3 kl. 15–18.30

Sted: Det ny KUA, auditorium 23.0.49, bygning 

23 

Arr.: Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, 

www.modernekultur.ku.dk/kulturpolitiske-

torsdage

Brug af Københavns  
Universitetsbibliotek,  
en introduktion
Tilmelding: Via www.kb.dk / kurser, inden 2/3

Tid: 8/3 kl. 13.15-16

Sted: Københavns Universitetsbibliotek Syd, 

Njalsgade 80, lokale 8.1.128a 

Arr.: Det Kongelige Bibliotek, kursus@kb.dk

Religion vs. Sekularisme
Foredrag af cand.mag., lektor Karsten Fledelius, 

Institut for Film- og Medievidenskab, KU

Tid: 8/3 kl. 15

Sted: Filosofis café ”Al-kvantor”, Trappe 13,  

Gamle KUA, Njalsgade 80

Arr.: Tanker på Tværs

Kulturkanon –  
hvorfor og hvordan?
Foredrag af Henrik Marstal, musiker, forfatter og 

musikforsker

Tid: 8/3 kl. 20

Sted: Trinitatis Sognehus, Pilstræde 67

Arr.: Studentermenigheden Indre By,  

www.indreby.org

Svensk og dansk romantik.  
Et møde
International konference om romantikken i 

svensk og dansk litteratur

Tid: 8-9/3 kl. 9-17

Sted: Det ny KUA, lok. 23.0.49

Arr.: Dansk Selskab for Romantikstudier.  

www.romantikstudier.dk

Århusdiskretion:  
Rumopfattelser på Fedet  
og i Skåde Bakker
Gæsteforelæsning ved antropolog Kirsten Marie 

Raahauge

Tid: 9/3 kl. 14.15

Sted: Lok. 1.1.18, Kuppelbygningen, 1. sal, Institut 

for Antropologi, CSS

Arr.: Institut for Antropologi

LydRum
Seminar om lyd og rumlighed

Tid: 9/3 10-17.30 og 10/3 10-16.30

Sted: Kunstakademiets Arkitektskole, Audito-

rium 2, Daneskjold Samsøes Allé 53

Arr.: Institut for Kunst- og Kulturvidenskab og 

Kunstakademiets Arkitektskole

Specialeskrivningswork-
shops for humanister 
Tilmelding: På formidling@hum.ku.dk.

Tid: 9/3 kl.12.15-15.

Sted: Københavns Universitetsbibliotek Syd, 

Njalsgade 80, lokale 8.1.128a ved siden af  

biblioteket.

Arr.: Det Kongelige Bibliotek, kursus@kb.dk i 

samarbejde med Akademisk Skrivecenter

8. marts    8.-9. marts  9. marts 
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Fremtidens Fødevarer –  
sikrere, sundere, sjovere
Festseminar

Tid: 9/3 kl. 13-16. Frokost i Marmorhallen  

kl. 12.15

Sted: Auditorium 3-01, Det Biovidenskabelige 

Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og 

Naturressourcer

Tilmelding: Til festseminar@life.ku.dk –  

tilmelding nødvendig

Arr.: Det Biovidenskabelige Fakultet for Føde-

varer, Veterinærmedicin og Naturressourcer

Underverdenen –  
fra Hades til Helvede
Seminar med Minna Skafte Jensen, Jens 

 Fleischer, Anne Marie Carstens, David Bloch, 

Peter Andersen, Jens Blach Jørgensen

Sted: Det ny KUA, lok. 23.0.49

Tid: 10/3 kl. 10.30 

Arr.: Studenterforeningen for klassisk filologi, 

KU, Phrontisterium, www.phrontisterium.dk

9. marts   10. marts 
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Mandlige, raske  
forsøgspersoner søges
Medicinsk Fysiologisk Institut søger utrænede normalvægtige mænd i alderen 20-30 år uden 

første grads slægtninge med type 2 diabetes. Vi undersøger hvordan kostens fedtindhold og 

fysisk træning påvirker dannelsen af frie radikaler og energi til skelet muskel arbejde. Delta-

gelse indebærer i alt ca. 12 dage med kostregistrering og daglig afvejning af madindtaget i 5 

uger. 2½ uge indebærer desuden stationær  

cykeltræning af moderat intensitet og under supervision.

Kontakt Mette Skovbro, e-mail: mskovbro@mfi.ku.dk, tlf. 3532 7413, mobil 2286 9886.

UBVA’s Prisopgave 2007 
”Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde”
(UBVA) udskriver hermed følgende tre prisopgaver  

á 75.000 kr.

Opgave nr. 1 – Videnskabsprisen: 
Denne pris tildeles for et retsvidenskabeligt værk om et ophavsretligt emne af 
relevans for den akademiske verden. 

Opgave nr. 2 – Formidlingsprisen: 
Denne pris tildeles for et populærvidenskabeligt værk, der henvendt til ikke-
jurister formidler information og viden om ophavsretlige spørgsmål af relevans 
for den akademiske verden.

Opgave nr. 3 - Den forskningsetiske pris: 
Denne pris tildeles for et videnskabeligt værk, der beskriver og afgrænser etiske 
problemer og konflikter i forbindelse med forskning eller formidling heraf. 

Besvarelser skal være modtaget i UBVA senest mandag den 22. oktober 2007 og 
bedømmes af bedømmelsesudvalg nedsat af UBVA.  

Prisuddelingen finder sted på et UBVA-symposium om ophavsret i november 
2007.

På UBVA’s hjemmeside: www.ubva.dk findes de nærmere vilkår for ”UBVA-
Prisopgave 2007”, herunder frister, betingelser, uforpligtende forslag til emner 
m.v.

Eventuelle spørgsmål rettes til UBVA’s sekretariat, chefkonsulent Henrik Faursby 
Ahlers, 3360-4014, e-mail: hfa@ac.dk.
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Virkelighedens fortællinger: 
fakta, dokumentarisme og 
den danske virkelighed
Forelæsning ved Ib Bondebjerg, professor ved 

Københavns Universitet 

Tid: 13/3 kl. 15-17 

Sted: KUA, lok. 8.3.32

Arr.: Institut for Medier, Erkendelse og For-

midling, Københavns Universitet

Uddannelse og Sundhed 
Paneldebat om FN’s 2015 mål med bl.a.  

professor i International Sundhed Ib Bygbjerg  

og Jon Mortensen, ph.d., DIIS

Tid: 14/3 kl. 16–18

Sted: Lille Mødesal, Panum Instituttet,  

Blegdamsvej 3

Arr: Operation 2015 - International Medical  

Cooperation Committee, IMCC,  

Operation2015@yahoogroups.com

Specialeskrivningsworkshops 
for humanister 
Tilmelding: På formidling@hum.ku.dk

Tid: 14/3 kl.10.15-13.

Sted: Københavns Universitetsbibliotek Syd,  

Njalsgade 80, lokale 8.1.128a

Arr.: Det Kongelige Bibliotek, kursus@kb.dk i 

samarbejde med Akademisk Skrivecenter

Det medicinske politi –  
forebyggelsespolitikken  
ca. 17�0-18�0.
Foredrag ved Gerda Bonderup, lektor em., dr. 

phil.

Tid: 14/3 kl. 19.30

Sted: Medicinsk Museion, Bredgade 62

Arr.: Dansk Medicinsk-historisk Selskab, www.dm-

hs.suite.dk

Nerves and anesthesia: In the 
realms of physics and biology
Niels Bohr Institute Colloquium ved Thomas 

Heimburg

Tid: 14/3 kl. 15.15

Sted: Aud. 3, H.C. Ørsted Institutet

Arr: Kollokvieudvalget/Niels Bohr Institutet

Danske stednavne på -holt
Foredrag ved Birgit Eggert, forskningsassi-

stent, ph.d., Afdeling for Navneforskning, 

Nordisk Forskningsinstitut 

Tid: 15/3 kl. 19.30 

Sted: Det ny KUA, lok. 27.0.17 

Arr.: Selskab for Nordisk Filologi,  

www.selskabfornordiskfilologi.dk

Fra Ekspressionismen til den 
Konservative Revolution: 
Gottfried Benn i mellem-
krigstiden 
Foredrag af Moritz Schramm, Institut for 

Kunst og Kulturvidenskab

Tid: 15/3 14.15-16

Sted: KUA, lok. 16.1.61

Arr.: Netværk for mellemkrigstiden

13. marts  14. marts    15. marts

Kort nyt

Temamøder om faglige synergier 
Ideerne fra Take-off seminaret den 17. januar er samlet i 11 temaer der vil blive 

arbejdet videre med. Næste skridt er en række temamøder hvor du har mulighed 

for at sætte dit præg på udviklingen. Det er ikke en forudsætning at have delta-

get i Take-off seminaret. Alle videnskabelige medarbejdere og ph.d.-studerende 

er inviteret til at deltage i processen med at formulere de faglige temapakker.

Alle temamøder løber af stablen i marts måned. På www.ku.dk/synergi kan du 

læse mere, tilmelde dig samt finde de praktiske informationer.  

KU’s tværfaglige symfoniorkester
Københavns Universitet har fået sit helt eget symfoniorkester. Tre studerende fra 

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har taget initiativ til orkesteret der i øje-

blikket tæller 25 betalende medlemmer - primært samfundsvidenskabsstuderen-

de, men der er også medlemmer fra andre fakulteter, fx Medicin. Det er orke-

strets målsætning at blive et orkester for hele KU med plads til alle der har lyst til 

at spille musik i fællesskab med andre og samtidig knytte sociale bånd på tværs 

af studieretninger. 

 Det sociale og tværfaglige aspekt såvel som kærligheden til musikken er sam-

lingspunktet for orkestret.

 I øjeblikket øver ensemblet en gang om ugen på Center for Samfund og Sund-

hed, CSS, med sin fastansatte dirigent fra Konservatoriet. Det er planen at afhol-

de mindst to koncerter i 2007, og orkestret forventer at få økonomisk støtte fra 

såvel fakultetet som Danske Bank.

 For at blive et rigtigt symfoniorkester med stor volumen mangler orkestret dog 

stadig medlemmer. Derfor vil orkesteret gerne høre fra alle interesserede.

Kontakt bestyrelsesformand Kasper Koch, e-mail: kasperkoch@softhome.dk

Specialekontorplads søges
Studerende på KU søger specialekontorplads så hurtigt som muligt. Gerne i speciale-

fællesskab og med adgang til internet. Kontakt: Morten, tlf. 2729 3922 el. e-mail: 

Mew1307@gmail.dk.
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Kom til koncert i VEGA –  
og tag en ven med

Universitetsavisen udlodder i samarbejde med VEGA 

4x2 billetter til koncert den 28/3. Hvis du kan  

gætte hvem det er der spiller, så send en mail til  

uni-avis@adm.ku.dk senest d. 20/3 med svaret,  

dit navn og tlf. nr. Vinderne får direkte besked. 

Konkurrence

UNIVERSITETSAVISENS REDAKTION – 

Fra venstre journalist Claus Baggersgaard, fast 

freelancer Kristoffer Holm Pedersen, informa- 

tionsmedarbejder Gry Bartroff Gaihede, ansv.  

redaktrice Rita/Richard Bisgaard og studenter-

medhjælp Pia Mejdahl Daugbjerg.

Kritikken i  
det �1. århundrede
Foredrag af ph.d., adjunkt Rasmus Willig, RUC 

og formand for dansk sociologforening

Tid: 15/3 kl. 15

Sted: Filosofis café ”Al-kvantor”, Trappe 13, 

Gamle KUA, Njalsgade 80

Arr.: Tanker på Tværs

Kulturpolitik som national 
identitetspolitik
Foredrag ved Peter Duelund, Københavns  

Universitet; Jens Engberg, Aarhus Universitet;  

Tore Helseth, Høgskolen i Lillehammer 

Tid: 15/3 kl. 15–18

Sted: Det ny KUA, auditorium 23.0.49,  

bygning 23 

Arr.: Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, 

www.modernekultur.ku.dk/kulturpolitiske-

torsdage

15. marts    16. marts  16.-17. marts

Ph.d. masterclass 
Nøglevejledere fra institutter tilknyttet Georg 

Brandes Skolen kommenterer de deltagende sti-

pendiaters projekter

Tid: 15-16/3

Sted: KUA, lok. 24.1.11 

Arr.: Georg Brandes Skolen,  

www.hum.ku.dk/georgbrandes

Det faderløse samfund
Foredrag af Henrik Jensen, lektor og forfatter

Tid: 15/3 kl. 20

Sted: Trinitatis Sognehus, Pilstræde 67

Arr.: Studentermenigheden Indre By,  

www.indreby.org

Specialeskrivningsworkshops 
for humanister 
Tilmelding: På formidling@hum.ku.dk

Tid: 16/3 kl.10.15-13

Sted: Københavns Universitetsbibliotek Syd,  

Njalsgade 80, lokale 8.1.128a

Arr.: Det Kongelige Bibliotek, kursus@kb.dk i 

samarbejde med Akademisk Skrivecenter

De syv menigheder
Fællessang

Tid: 16/3 kl. 14-15

Sted: St. Kannikestræde 8,1. studenterlokalet 

Arr.: Studentermenigheden Indre By,  

www.indreby.org

Är man vad man heter?  
Om namn och identitet
Seminar ved ph.d. Charlotte Hagström, Lunds 

Universitet

Tid: 16/3 kl. 14.15-16

Sted: Det ny KUA, lok. 27.04.04

Arr.: Afdeling for Navneforskning

Psykoanalysens praksis
Oplæg ved Pierre-Gilles Gueguen, psykoanaly-

tiker, Paris, Lene Madsen, psykoanalytiker, 

 René Rasmussen, psykoanalytiker og ph.d.

Tid: 17/3 kl. 13-17

Sted: Vesterbro Kulturhus

Arr.: KLAG (Klinisk Lacanianske ArbejdsGrup-

per)

K Ø B E N H A V N S  U N I V E R S I T E T

D E T  H U M A N I S T I S K E  F A K U L T E T

Njalsgade 120, bygning 23, 2. sal • 2300 København S
Tlf. 35 32 81 43/25 78 81 43 • www.forskerkollegium.hum.ku.dk

Research Fellowships 
ved Københavns Universitets Forskerkollegium

Der opslås hermed et mindre antal research fellowships for perioden 1.8.2007-31.01.2008 ved Københavns 
Universitets Forskerkollegium. 

Målet med Forskerkollegiet er at fastholde og videreudvikle forskningstalenter på KU. Kollegiet tilbyder i den 
forbindelse et intensivt, dynamisk forskningsmiljø med et højt niveau af infrastrukturel support, samt sparring i 
forbindelse med færdiggørelse af internationale publikationer.

Forskerkollegiet henvender sig primært til yngre, lovende forskere (post-doc eller højere niveau) ved KU. Ved 
optag på Forskerkollegiet lægges der – udover videnskabelige kvalitet - især vægt på: 
· at ansøgeren besidder en international profil og kontaktflade
· at ansøgeren sigter mod at færdiggøre eller viderebearbejde artikler eller monografier, der ønskes publiceret i 

internationale, fagfællebedømte tidsskrifter eller internationale forlag med peer-review, under opholdet 
· at et givent semesters fellows falder i en eller flere ’klynger’ af forskere, hvis forskningsinteresser i størst mulig 

grad er overlappende. Det skal bl.a. styrke grundlaget for dannelsen af tværfaglige forskningsgrupper. 
Det forventes, at efterårets research fellows vil kunne opnå betalt undervisningsfrihed fra deres institut eller vil 
kunne finansiere deres ophold gennem opsparet undervisnings- og administrationsfrihed.

Daglig tilstedeværelse på Forskerkollegiet forudsættes og research fellows forventes endvidere at forske på fuld 
tid under opholdet, dog således at det er muligt at benytte en del af opholdet til at færdiggøre ansøgninger om 
eksterne forskningsmidler. 

Ansøgningen skal foruden CV rumme en beskrivelse af hvilke arbejder forventes afsluttet eller videreudviklet i 
perioden, hvornår, samt i hvilke tidsskrifter eller på hvilke forlag arbejderne vil blive søgt publiceret. Ansøg-
ningen stiles til Forskerkollegiets leder: Kasper Lippert-Rasmussen (lippert@hum.ku.dk) og på nedenstående 
adresse. Ansøgningen skal fremsendes både elektronisk og i papirform, sidstnævnte med egen og institutleders 
underskrift.

Ansøgningsskema kan hentes fra www.forskerkollegium.hum.ku.dk
Deadline for indsendelse af en ansøgning er mandag d. 16.04. 2007 kl. 12.00.

Indkomne ansøgninger vil blive bedømt af Forskerkollegiets bestyrelse på baggrund af fagkyndig vurdering.
Udvalgte ansøgere vil blive indkaldt til et interview i uge 20 og 21, umiddelbart hvorefter meddelelse om besæt-
telsen af Fellowships udsendes.

For yderligere information kontakt Forskerkollegiets leder Kasper Lippert-Rasmussen (lippert@hum.ku.dk).
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KUmmentar

SID NU IKKE FAST i specialesumpen. Søm dig ikke fast til fre-
dagsbaren, og se nu at blive færdig. Som studerende har du nok 
ofte hørt disse formanende ord fra politikere, undervisere eller 
familiemedlemmer. 
 Så hvorfor pludselig gøre stads af evighedsstudenter? Jo, det 
gør vi fordi vi med grundlæggelsen af Københavns Universitets 
første fælles alumneforening ønsker at sende et kraftigt signal 
om at man netop ikke kun læser på KU i de år hvor man er ind-
skrevet. Der skal derimod være tale om en relation for hele livet. 
Hvor man løbende vender tilbage til sit ’gamle’ universitet for at 
møde de gamle studiekammerater, får opdateret kompetencer 
og ikke mindst giver de nye studerende en hånd med at klare sig 
igennem et studieforløbs op- og nedture. 
 Kort sagt – vi ønsker at KU’s studerende skal være evigheds-
studenter – på den fede måde. 
 
SÅ DERFOR: Hvis du læser på KU i dag, satser vi på at du rela-
tivt hurtigt vil blive inviteret til karrieredage og kan søge om at 
få en ’alumne-mentor’. Altså en tidligere KU-studerende der i 
dag er ansat i en virksomhed, i et ministerium, på en avis eller 
lignende, og som ønsker at lære fra sig. 
 Og hvem ved? Måske er vedkommende også på udkig efter en 
ny medarbejder. Så der er ikke kun lagt op til rendyrket altruis-
me, men også til et ærligt noget-for-noget. Et medlemskab giver 
dig mulighed for løbende at blive inviteret til spændende arran-
gementer i Festsalen – med personligheder a la Javier Solana og 
Helmut Kohl. Måske vil du møde dine gamle studiekammerater 
så I kan dyrke både nostalgi og netværk. 

 Til gengæld tør vi godt love at vi ikke vil gå så langt som i 
USA. Over there råder alumneforeninger over både plejehjem 
og kirkegårde. Mindre kan gøre det. På vore søsteruniversiteter i 
International Alliance of Research Universities, IARU, har de 
held med fundraising fra tidligere studerende. I første omgang 
vil vi dog satse på social kapital og friendraising i et Danmark 
hvor der er en sund tradition for skattefinansieret uddannelse. 

I DETTE FORÅRSSEMESTER tyvstarter KU’s Alumnefor-
ening. Efter indstilling fra KU’s Uddannelsesstrategiske Råd 
(KUUR) har rektor udpeget os som den første bestyrelse. Vi har 
holdt to møder, og vedtægter og forretningsorden er kommet på 
plads. 
 Hvem kan så blive medlemmer? Det kan bachelors, kandida-
ter, ph.d.er, udvekslingsstuderende samt såkaldte æresalumner 
– i det tilfælde at Hillary Clinton, Orhan Pamuk eller den nye 
kvindelige rektor på Harvard skulle kigge forbi. 
 Henover foråret og sommeren vil vi samle (udenlandske) er-
faringer og udvikle konceptet. Planen er at foreningen for alvor 
går i luften til efterårssemesteret 2007. I mellemtiden er alle go-
de idéer velkomne. For eksempel vil vi iværksætte en navnekon-
kurrence her i foråret. For Alumneforening klinger da lidt alt-
modisch. Vi håber, du vil være med – herfra til evigheden! 

Se mere på www.alumni.ku.dk/

Krystalgade 16, 1. sal
Postboks 161
1005 København K
Tlf. 35 32 28 98
Fax 35 32 29 20
E-mail: uni-avis@adm.ku.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 9.00-16.00
Fredag kl. 10.00-16.00

Redaktion: Richard Bisgaard, ansvarshavende, DJ;  
Claus Baggersgaard, journalist, DJ; Gry Bartroff Gaihede, 
informationsmedarbejder og Pia Mejdahl Daugbjerg, 
studentermedhjælp.

Redaktionel uafhængighed
Universitetsavisen er redaktionelt uafhængig af ledelsen 
hvis officielle standpunkt står at læse i KUmmentaren 
herunder. Resten af avisen redigeres efter gængse jour-
nalistiske kriterier og kan altså ikke tages som udtryk for 
ledelsens synspunkter og prioriteringer.

Annoncer: DG Media as, Studiestræde 5-7, 1455 København K, 
tlf. 70 27 11 55, www.dgmedia.dk.

Layout: Rumfang

Tryk: Dansk Avistryk

Oplag: 57.000

Medlem af Dansk Fagpresse.

Avisen udgives af Københavns Universitet 15 gange årligt og 
postomdeles til alle studerende og ansatte.

Abonnement: 1�0 kr. årligt. 
For udlandet 250 kr. årligt.

Udebliver avisen, så henvend dig til din lokale post- 
modtagelse. Ved længere tids udeblivelse send en mail til 
uni-avis@adm.ku.dk

Debat- og læserindlæg modtages gerne per e-mail.

Deadline (kl. 10)

Nr. Udkommer Debat Meddelelser
� 1�/� 7/� �/�
5 30/3 21/3 19/3
6 27/4 18/4 16/4

Evighedsstudenter søges

Kort sagt – vi ønsker at KU’s  
studerende skal være evigheds- 
studenter – på den fede måde

Hans Bräuner-Osborne, professor, Det Farmaceutiske Fakultet 

Henrik Dam, dekan, Det Juridiske Fakultet 

Clement Kjersgaard, TV-vært på DR2 og udgiver af Nyhedsmagasinet RÆSON 

Vibeke Frank, HR-direktør, Carlsberg 

Jesper Luthman, Bsc. folkesundhedsvidenskab, Studenterrådet 

Marianne Zibrandtsen, rektor, Aurehøj Gymnasium 

Lykke Friis, prorektor (formand), Københavns Universitet  


