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Stativ, stakit, stafet
Universitetsavisen er trukket i nylonshortsene og løber med  

en halv vind om KU-holdenes indsats i årets DHL-stafet i Fælled-

parken.  Læs side 1�-1�

Rektors faste velkomsthåndtryk
Lasse, Simone og 6.000 andre nye studerende blev budt  

velkommen af rektor ved den traditionsrige immatrikulations- 

fest i Festsalen.  Læs side �-�

Klammeri om rusture
Debatten om den fordrukne ungdom er knappet op igen efter  

at studiechef Jakob Lange har indskærpet universitetets alkohol- 

regler over for rusvejlederne.  Læs bagsiden

Tankens katedral lukker
Bøger og bibliotekarer må vige pladsen for sagsmapper og studiepladser når  

Fiolbiblioteket nedlægges i 2009. Professor fra Arkitektskolen er rystet
Læs side �-�
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VELKOMMEN

Af Kristoffer Holm Pedersen

En strid efterårsvind står ind 
over Frue Plads. Men hverken 
skyer, blæst eller al for tidlig 
efterårskulde kan tage modet 
fra de 6.000 nye studerende 
der denne tirsdag eftermiddag 
af tre ture skal ind og modtage 
rektors håndtryk som symbol 
på at de er blevet immatriku-
leret på Københavns Universi-
tet. 

På pladsen udenfor er der et 
livligt rend af emsige universi-
tetsbetjente, folk der er blevet 
væk fra deres rushold og en 
samling ungersvende der høj-
lydt er i gang med at drikke 

lunken lambrusco af øl-bong.
»Solskål!,« råber de når so-

len en enkelt gang kigger frem 
bag skyerne.

En betjent med megafon 
prøver forgæves at få dem ind 
i god tid.

»Hvis I er ved at være færdi-
ge med bajerne, så ryk inden-
for,« råber han. Uden synder-
lig respons.

Bertels ønskedrøm
Et par minutter inden dørene 
til immatrikulationen lukker 
endegyldigt, er de fleste russer 
dog ved at have fundet deres 
pladser indenfor i universite-
tets dunkle og akustikumulige 
festsal. Det gælder også Lasse 
og Simone der begge er nye 

Reportage

Rektors   faste velkomsthåndtryk

Studerende demonstrerer  
mod nedskæringer

DEMO

Af Kristoffer Holm Pedersen

På Folketingets åbningsdag den 2. oktober 
går de danske studerende på gaderne i Kø-
benhavn og Århus for at demonstrere mod 
forringelser i uddannelsessystemet under 
den fælles parole: »Nej til nedskæringer – Ja 
til investeringer.«

Det er alle studenter- og elevorganisatio-
ner i Danmark der er gået sammen om de-
monstrationen. Baggrunden er de 14 krav til 
uddannelsesminister Bertel Haarder og vi-
denskabsminister Helge Sander som studen-
terorganisationerne fremlagde for ministre-
ne den 3. september. Blandt kravene var et 
øget taxametertilskud til undervisningsinsti-
tutionerne og en lov der eksplicit gjorde det 
ulovligt at indføre brugerbetaling på uddan-
nelser i Danmark.

Da ingen af ministrene ønskede at tage 
disse krav til sig besluttede de studerendes 
organisationer at demonstrere.

»Igennem de sidste år har der foregået en 
akkumulation af nedskæringer på uddannel-
sesområdet. Derfor er der behov for offentli-
ge investeringer, lige fra folkeskolen til uni-
versiteterne,« siger Rune Møller Stahl, næst-
formand i Danske Studerendes Fællesråd. 

Studenterorganisationernes demonstrati-
on falder sammen med de generelle vel-
færdsdemonstrationer der er varslet af LO-
forbundene samme dag. På baggrund af de-
monstrationerne har Enhedslistens uddan-
nelsesordfører Per Clausen kaldt viden-
skabsminister Helge Sander i samråd om 
nedskæringerne på universitetsuddannel-
serne.

Man kan læse mere om demonstrationer-
ne den 2. oktober på www.stopnedskaerin-
ger.dk.

khpe@adm.ku.dk

Nej til nedskæringer – Ja til investeringer. De samlede danske stu-

denterorganisationer går på gaden på Folketingets åbningsdag 

for at protestere mod forringelser af deres uddannelser.

Nyheder

Kampen om ph.d.er skudt i gang
Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet på Aarhus Universitet  

søger i store annoncer 37 nye ph.d.-studerende. En ny situation, 

kalder de det på LIFE

UDDANNELSE

Af Claus Baggersgaard

Der bliver rift om de kloge hoveder blandt 
de nye kandidater inden for fødevare- og 
jordbrugsforskningen de kommende år.

Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet 
(DJF) på Aarhus Universitet har tyvstartet 
kampen ved at opslå hele 37 nye ph.d.-stil-
linger på en gang. Den største danske sats-
ning inden for uddannelse af ph.d.-stude-
rende til jordbrugssektoren nogensinde, kal-
der fakultet det selv. Der annonceres i både 
internationale videnskabelige tidsskrifter, i 
danske dagblade og tilmed i Københavns 
Universitets avis. 

»Det er ikke fordi, vi vil slås, men de stu-
derende får et langt større udbud af ph.d.-
stillinger de kommende år. Mere end halv-
delen af befolkningen bor på Sjælland, og 
der er mange kvalificerede kandidater, så vi 
kan ikke gøre andet end at annoncere bredt 
og håbe vi får kandidater nok,« siger Ian 
Max Møller, forskningschef på DJF.

 
Nye spillere
Situationen inden for fødevare- og jord-
brugsforskningen har ændret sig markant si-
den årsskiftet. Globaliseringsforliget betyder 
at der bliver frigivet 21 milliarder til forsk-
ning over en årrække. Et af målene er at for-
doble ph.d.-optaget. 

Oveni er der kommet to nye spillere på 
banen som følge af fusionerne mellem sek-
torforskningen og universiteterne. Dan-
marks Fødevareforskning er nu en del af 
Danmarks Tekniske Universitet, og Dan-
marks Jordbrugsforskning er blevet til Det 
Jordbrugsvidenskabelige Fakultet på Aarhus 

Universitet. De har med den ændrede status 
fået mulighed for at indskrive ph.d. stude-
rende, og sidstnævnte er i fuld gang med op-
rustningen. I øjeblikket har fakultetet 90 ph.
d.er blandt de ansatte, men de er indskrevet 
andre steder, blandt andet 35 på Det Biovi-
denskabelige Fakultet for Fødevarer, Veteri-
nærmedicin og Naturressourcer (LIFE)på 
KU - men det skal være slut. Målet er selv at 
have 200 ph.d.er indskrevet om tre år.

Fortsat samarbejde
Michael Cleve Hansen, chef for ph.d.-admi-
nistrationen på LIFE, erkender at man står i 
en ny situation med hårdere konkurrence, 
men det får ham ikke til at ligge vågen om 
natten.

»Der vil givetvis ske en bevægelse i ret-
ning mod Århus, men vi tager det roligt og 
er åbne over for både konkurrence og sam-
arbejde. Vi har flere kvalificerede ansøgere 
end der er stillinger, og det forventer vi også 
vil være tilfældet i år selv om Aarhus Univer-
sitet kommer med den her charmeoffensiv,« 
siger han.

LIFE optager cirka 100 nye ph.d.er årligt 
og forventer ligesom DJF, Aarhus Universi-
tet at øge det årlige optag mærkbart. Dan-
marks Jordbrugsforskning var inden fusio-
nen, hvor KVL blev til LIFE, den største sam-
arbejdspartner, og Michael Cleve Hansen ser 
gerne at de tætte relationer består, da jord-
brugssektoren i Danmark vil være bedst 
tjent med at forene landets bedste kræfter 
på tværs. Ian Max Møller er også interesse-
ret i at bevare det gode forhold.

»Vi vil fortsat have adskillige samarbejds-
projekter med LIFE, men ph.d.erne vil være 
indskrevet hos os hvis vi står for størstedelen 
af finansieringen,« siger han. 

NEDE MED DE 
FEDE – Rektor Ralf 

Hemmingsen lagde i 

sin velkomsttale me-

get vægt på univer-

sitets arbejde for 

det gode studiemil-

jø, men også på de 

studerendes eget 

ansvar for at skabe 

det.

RUSSER – De nye 

medievidenskabsstu-

derende Simone og 

Lasse er to ud af de 

6.131 nye studeren-

de der starter på Kø-

benhavns Universi-

tet i år.
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studerende på Film- og Medie-
videnskab.

Simone må være Bertel Ha-
arders drøm: Just færdig med 
gymnasiet er hun nu sprunget 
direkte til en videregående ud-
dannelse, selvom hun nu ikke 
havde undervisningsministe-
rens ønskedrøm i tankerne da 
hun besluttede sig for at søge 
ind, bedyrer hun.

Lasse er nok ingen politikers 
drøm, højst Frank Aaens. Han 
blev færdig med gymnasiet i 
2005 og har siden boet i Paris 
og arbejdet i en vuggestue. 
Men på grund af sabbatårene 
glæder han sig til at komme i 
gang med studierne, fortæller 
han idet bigbandet MI22 sæt-
ter i gang med en fanfare, og 
Ralf Hemmingsen iklædt kæde 
og kappe træder op på taler-
stolen.

»Er det rektor?« spørger Si-
mone.

Nede med de fede 
Det er det.
»Jeg er ikke kanonkonge, 

men rektor for et kanon uni-
versitet,« siger Ralf Hemming-
sen med reference til 200-året 
for den engelske flådes bom-
bardement af København i 
1807.

Herefter præsenterer han 
sin prorektor Lykke Friis og de 
otte dekaner. I den interne po-
pularitetskonkurrence mellem 
dekanerne får Kirsten Refsing 
fra Humaniora størst bifald, 
mens der smågrines når rektor 

med et stone face præsenterer 
dekanen for det mundrette 
»Biovidenskabelige Fakultet 
for Fødevarer, Veterinærmedi-
cin og Naturressourcer, Per 
Holten-Andersen.«

Herefter taler rektor om det 
gode studiemiljø, KU som in-
ternationalt orienteret univer-
sitet og muligheden for at få 
en KU-mentor fra miljømini-
steriet eller Zentropa. Han 
indskærper at de studerende 
med immatrikulationen for-
pligter sig til at overholde de 
akademiske love og slutter 
med at advare imod at russer-
ne havner i studenterfængselet 
– såvel mentalt som fysisk.

Simone er positivt overra-
sket over at rektor lagde så 
meget vægt på det sociale i sin 
tale, fortæller hun mens en 
studentersang gjalder ud over 
festsalen. Det er Lasse enig i, 
selvom han nok synes at talen 
var lige lovlig traditionel og 
kedelig.

»Men det er selvfølgelig rart 
at blive mindet om at vi går på 
et traditionsrigt universitet,« 
siger han.

»Men det virker da som om 
her samtidig er åbent for for-
nyelse,« siger Simone. »Og 
rektor er da nede med de fede 
i forhold til hvad man kunne 
forvente af en halvgammel 
mand i bispetøj.«

Ralfs faste håndtryk
Så er det tid til de ceremoniel-
le håndtryk. I en stor klump af 

nye studerende kommer Simo-
ne og Lasse endelig til. Hvor-
dan var det så at trykke hånd 
med rektor?

»Det var et meget fast hånd-
tryk,« siger Lasse.

»Mit var da fastere end 
hans,« siger Simone og fortæl-
ler at hendes rusvejledere 
ugen igennem har understre-
get vigtigheden af at trykke 

Rektors   faste velkomsthåndtryk

Lasse, Simone og 6.000 
andre nye studerende 
blev budt velkommen til 
Københavns Universitet 
af rektor ved den traditi-
onsrige immatrikulations-
fest i Festsalen. 

rektor godt i hånden.
»Gør man ikke det, består 

man nemlig ikke, sagde de,« 
siger Simone.

»Så nu er vi godt kørende. 
Nu stryger vi igennem studi-
et,« siger Lasse til Simone der 
nikker smilende inden de med 
de andre russer går udenfor i 
Lindegården hvor der er grill, 
fadøl, kulørte lamper og musik 
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og dans til ud på aftenen.
Men hverken Lasse eller Si-

mone kan blive så længe. I 
morgen begynder nemlig den 
første rigtige undervisningsdag 
med fire timers filmforevisning 
og et par forelæsninger. Det 
skal der hjem og læses til.

Velkommen til studenterli-
vet.

khpe@adm.ku.dk

VELKOMMEN – 

Lasse får et fast 

håndtryk af Rektor 

Ralf.
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LUKKET FEST

Af Claus Baggersgaard

De ansatte på KU får ikke mu-
lighed for at sige deres mening 
om campusplanen inden den 
formentligt bliver godkendt af 
bestyrelsen den 25. septem-
ber.

I hvert fald ikke direkte. Le-
delsen med rektor Ralf Hem-
mingsen i spidsen har nemlig 
besluttet kun at høre Hoved-
samarbejdsudvalget (HSU), 
fakulteternes akademiske råd 
og samarbejdsudvalg, mens de 
menige medarbejdere ikke 
umiddelbart får mulighed for 
at se den reviderede campus-
plan. Den kunne ellers løfte 
noget af sløret for hvem der 
skal skifte arbejdssted og hvor 
de eventuelt skal flyttes hen.

»Det er ikke hemmelige pa-
pirer, så hvis andre vil kom-
mentere dem, er de velkomne. 
Det er ikke sådan at planen 
bliver behandlet på lukkede 
møder. Men den bliver ikke of-
fentliggjort(…). Men det er 
dog også klart at det ikke er et 
materiale der er til fuldstæn-
dig fri diskussion,« sagde rek-
tor i det elektroniske ledelses-
magasin KUreren den 24. 
august. Han gjorde det ved 
samme lejlighed klart at han 
ikke har tænkt sig at kommen-

tere campusplanen på nuvæ-
rende tidspunkt.

Skaber myter
AC-tillidsrepræsentant Leif 
Søndergaard undrer sig over 
rektors noget kryptiske udmel-
ding.

»Det er lidt svært at komme 
med input hvis man ikke ved 
hvad der står i planen. Mange 
ansatte er usikre på om de skal 
flyttes og i givet fald hvorhen 
og hvornår, så ledelsen kunne 
aflive en masse rygter ved at 

lægge planen ud så alle kunne 
se den,« siger han.

Ifølge Poul Erik Krogshave, 
næstformand for HSU, var det 
første udkast der blev udleve-
ret til medarbejderrepræsen-
tanterne, hemmeligstemplet 
indtil sommerferien på grund 
af forhandlinger om nye leje-
kontrakter og lignende. Der 
står derimod ingen steder på 
det seneste udkast til den nye 
campusplan 2007 at den er 
fortrolig. Han mener at ledel-
sen ændrede politik over for 

medarbejderne omkring maj i 
år hvor HSU´s campusudvalg 
begyndte at få alle papirer til-
sendt.

»De troede vist at de kunne 
spise os af med en sludder for 
en sladder, men vi krævede at 
få indsigt i planerne så vi kan 
sikre at arbejdsmiljøforholde-
ne bliver tilgodeset og ingen 
bliver trampet på. Nu er vi ble-
vet ordentligt briefet og føler 
ikke længere at tingene holdes 
skjult for os,« siger han.

Urealistisk plan
HK-fællestillidsrepræsentant 
Ingrid Kryhlmand fra Det 
Sundhedsvidenskabelige Fa-
kultet har tænkt sig at give 
campusplanen til alle kolleger 
der måtte ønske at se den, 
men hun vil understrege at de 
skal læse den grundigt og med 
kritiske øjne. 

Stoffet er nemlig meget tek-
nisk, og så mener hun at me-
get skal ændres inden den bli-
ver præsenteret for bestyrelsen 
og offentligheden. Akademisk 
Råd på fakultetet har allerede 
diskuteret planen, og her hav-
de man mange punkter man 
ønskede rettet eller fjernet.

Ingrid Kryhlmand mener at 
en del af planerne, i hvert fald 
på SUND, er udtryk for ren øn-
sketænkning og mangel på re-
alitetssans. Der står blandt an-
det at SUND skal bruge flere 
kvadratmeter end i dag på 
grund af donationen fra Novo 
Nordisk Fonden på 600 millio-
ner kroner til et nyt protein-
center. Det nævnes som en 
mulighed at udvide Panum 
langs Blegdamsvej. Andre fa-
kulteter skal altså bruge færre 
kvadratmeter, mens SUND 
skal udvide, og det mener hun 
ikke er realistisk at få igen-
nem.

»Jeg tror i virkeligheden det 
handler om at planen skal skri-
ves om og renses for utopiske 
drømme så den bliver mere 
konkret og realistisk. Jeg er 
bekymret for at mine kolleger 
tror der er mulighed for at få 
flere kvadratmeter end der re-
elt er, hvis de læser planen 
nu,« siger Ingrid Kryhlmand.  

clba@adm.ku.dk

Økonomien

De oprindelige beregnin-

ger viste at KU skal reduce-

re sin samlede husleje med 

cirka 100 millioner til et ni-

veau på 555 millioner kro-

ner årligt i 2013. Det svarer 

til cirka 245.500 kvadrat-

meter uden LIFE og FAR-

MA.

   Nye beregninger viser at 

KU på grund af øget STÅ-

produktion og globalise-

ringsmidler har cirka 64 

millioner kroner ekstra til 

at betale husleje for i peri-

oden 2007-2013 i forhold 

til de oprindelige bereg-

ninger. Det svarer cirka til 

25.500 kvadratmeter.

   KU har fået 400 millioner 

kroner stillet i udsigt af mi-

nisteriet der rækker til 

nødtørftige og nødvendige 

bygningsændringer.

Campushøring –  
kun for de udvalgte

Rektor Ralf Hemmingsen har besluttet at 
kun samarbejdsudvalg og akademiske 
råd skal høres om campusplanen

City Campus

SAMF og visse enheder på SUND samles på det 

tidligere kommunehospital og i umiddelbar 

nærhed ultimo 2009. Ambition om at etablere 

Naturvidenskabens Nationalmuseum i Bota-

nisk Have, med det kræver at der findes eks-

tern finansiering fra fonde eller lignende.

Alle enheder i Fællesadministrationen (FA) 

samles i universitetsfirkanten og en mindre sa-

tellit nær ved.

Fiolstræde 20-24 og Krystalgade 14-16 røm-

mes senest i 2009 og Studieadministrationen 

og Det Internationale Kontor flyttes til Univer-

sitetsfirkanten. Studenterrådets Vuggestue 

flyttes til Søndre Campus.

Hovedbygningen skal overvejende benyttes af 

alumneforening, udstillinger, salg og studen-

terrettede aktiviteter.

JUR forbliver i Indre By til 2013 og flytter derefter 

til Søndre Campus. Samles eventuelt i mellemti-

den i Studiegården.

TEO bliver i Købmagergade til 2013.

Biblioteket i Fiolstræde 1 flyttes til Gothersgade 

140 og dele af bygningen anvendes af FA og stu-

denteraktiviteter.

KU forlader følgende bygninger, men vil via eks-

tern finansiering forsøge at anvende  

–  Store Kannikegade 11 og 13 til gæsteboliger.

–  Studiegården til internationalt studentercenter, 

kollegium og mindre gæsteboliger efter 2013.

–  Metroannekset til Universiteternes Hus.

Tidsplan

10. september var sidste frist for Hovedsamar-

bejdsudvalget (HSU) og fakulteternes akademi-

ske råd og samarbejdsudvalg til at kommentere 

planen.

13. september: Campus Styregruppen behand-

lede de indkomne kommentarer.

17. september: Seminar i HSU´s Campusudvalg. 

Planen sendes til bestyrelsen.

25. september: Planen behandles på bestyrel-

sesmøde. Hvis den godkendes uden ændringer 

kan den færdige plan hentes på internetadres-

sen www.ku.dk/campus.

25.-26. september: Rektor orienterer hele KU 

via mail.

Søndre Campus

HUM skal fortsat lokaliseres i KUA1 og KUA2. 

TEO og JUR skal flytte ind i KUA3 i 2013.

Nørre Campus

Størstedelen af NAT samles i Universitetsparken.

Der er etableret et uformelt interesseforum med 

kommunen, Rigshospitalet, De Gamles By, og Par-

ken A/S om at udvikle Nørre Campus til Science 

City og oplevelseskvarter.

Fem SUND-institutter lokaliseres på Panum der 

eventuelt udvides langs Blegdamsvej hen mod 

Skt. Hans Torv. SUND får med bevillingen til nyt 

proteincenter og økonomi til et større arealfor-

brug.

Hovedpunkter i Campusplan 2007

BRIEFING – Rektor Ralf Hemmingsen ønsker ikke noget større 

show om campusplanerne, men stiller gerne op til høring i HSU – 

som her på den store konference om fusioner den 30. november 

sidste år.

Nyheder
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CAMPUSPLAN

Af Claus Baggersgaard

Siden 1482 har der været 
universitetsbibliotek i hjertet 
af København i nærheden af 
Frue Plads og fra 1861 i den 
nuværende bygning i Fiolstræ-
de 1, men nu slutter historien. 

Københavns Universitet 
(KU) skal selv bruge bygnin-
gen, så Det Kongelige Biblio-
tek, der driver biblioteket, er 
blevet sagt op. Dermed må bø-
ger og bibliotekarer vige plad-
sen for sagsmapper, embeds-
mænd og studiepladser. Det er 
meningen at den samfundsvi-
denskabelige del af biblioteket 
skal flytte til Gothersgade 140, 
mens det endnu er uvist hvad 
der skal ske med den juridiske 
bogsamling.

Gregers Algreen-Ussing, 
professor med speciale i Byg-
ningskultur og restaurering 
ved Kunstakademiets Arkitekt-
skole, er rystet over KU´s be-
slutning. Han mener at netop 
et universitet burde have for-
ståelse for at bevare en så vig-
tig del af den danske kultur-
arv.

»Fiolbiblioteket er ikke blot 
et banebrydende monument 
for moderne dansk arkitektur, 
men også et enestående mo-
nument i dansk bibliotekshi-
storie. Det er et tyst rum til vi-
denskabens fremme, en tan-
kens katedral,« siger Gregers 

Algreen-Ussing. Han peger på 
at Fiolbiblioteket er den første 
bygning herhjemme der ude-
lukkende blev opført med hen-
blik på at rumme bøger, så det 
burde bevares som bibliotek.

Studerende ud
Gregers Algreen-Ussing mener 
at KU som en statsinstitution 
har en særlig forpligtigelse til 
at tage hensyn til storbyens hi-
storiske funktioner, og her 
spiller latinerkvarteret om-
kring Frue Plads en særlig rolle 
som intellektuelt hjemsted for 
studerende og forskere.

Nu har KU travlt med at sen-
de de studerende uden for vol-
dene, og samme vej ryger altså 
biblioteket, mens embeds-
mændene rykker ind i stedet.

Gregers Algreen-Ussing me-
ner at den nærliggende muse-
umsbygning fra 1871 giver et 
praj om hvad der venter bibli-
oteket. Bygningen blev overta-
get af administrationen i 1983. 
Affaldscontainere, tomme 
papkasser og kontorartikler 
står nu i buegangene, og i mid-
terhallen er mosaikgulvet fyldt 
med elementvægge, skrivebor-
de og plantekrukker, påpeger 
han. 

Aiysha Abu-Laban, der stu-
derer Nærorientalsk arkæologi 
på KU og arbejder som studen-
termedhjælp, er ked af at de 
studerende bliver presset ud.

»Det er en unik, smuk byg-
ning som mange studerende er 

glade for at benytte. Nu bliver 
det kun embedsmændene og 
nogle få studerende der kom-
mer til at nyde stemningen, 
mens turisterne og alle andre 
bliver lukket ude. Det er virke-
lig sørgeligt,« siger hun. 

Populært bibliotek
Bodil Koch, afdelingsleder på 
Fiolbiblioteket, er også trist 
over at biblioteket lukker.

Man har oplevet en næsten 
20 procent stigning i udlånene 
i første halvår af 2007 i for-
hold til samme periode sidste 
år. Besøgstallet steg med over 
ti procent fra 2005 til 2006, og 
det er gået endnu mere op i år. 
Faktisk forventes det at Fiol-

stræde i år vil overhale KUB 
Syd (Amager)som det mest 
populære sted at hente sine 
bøger. Til gengæld er læse-
pladserne ikke de mest benyt-
tede.  

»De studerende elsker at 
komme her på grund af atmo-
sfæren, mange turister besø-
ger os, vi ligger centralt og er 
blevet moderniseret med tråd-
løs netadgang og elektronisk 
selvbetjening for brugerne,« 
siger hun.

Universitetshistoriker på KU 
Ejvind Slottved mener lige-
frem at renoveringen af biblio-
teket i 1997 er et af de mest 
vellykkede eksempler på hvor-
dan man får et historisk monu-

ment til at fungere i en moder-
ne tid.

Jesper Peter Jensen fra Kul-
turarvsstyrelsen oplyser at Fi-
olbiblioteket allerede blev fre-
det i henhold til bygningsfred-
ningsloven i 1932. Det betyder 
at alt inventar, der ikke umid-
delbart kan flyttes, er omfat-
tet, og alt andet end alminde-
lig vedligeholdelse kræver til-
ladelse fra styrelsen.

Nødvendig beslutning
Thorkil Damsgaard Olsen, 
kommitteret for Rektoratet 
med ansvar for biblioteker og 
studiemiljø, erkender at der er 
mange følelser forbundet med 
flytningen af Fiolbiblioteket, 

men det er en nødvendig kon-
sekvens af campusplanen. Al-
le, også bibliotekerne, skal 
nemlig bruge færre kvadrat-
meter hvis KU skal have balan-
ce i huslejeudgifterne. Det be-
tyder at en del bøger skal op-
bevares i magasiner, og der la-
ves et moderne studiecenter 
med computere og lignende, 
men med færre bøger i 
Gothersgade og tæt på de stu-
derende på Center for Sund-
hed og Samfund (CSS).

»Den overordnede målsæt-
ning er at biblioteks- og infor-
mationsservicen skal være 
hvor de studerende er, og Fiol-
biblioteket ligger for langt væk 
fra området omkring det gam-
le Kommunehospital, hvor om 
få år hele Det Samfundsviden-
skabelige Fakultet vil have til 
huse, og fra Amager Fælled, 
hvor Det Juridiske og Det Teo-
logiske Fakultet flytter ud om 
nogle år,« siger han. 

Michael Cotta-Schønberg, 
chef for Københavns Universi-
tetsbibliotek (KUB) som er en 
del af Det Kongelige Bibliotek 
hvorunder Fiolstræde-bibliote-
ket hører, har fuld forståelse 
for universitetets situation og 
ønske om at overtage bygnin-
gen.

»Der er rimeligt nok mange 
følelser forbundet med det 
her, men selv forholder jeg 
mig pragmatisk til sagen. Uni-
versitetsbiblioteket vil få nogle 
problemer hvis vi skal rømme 
Fiolstræde, men jeg har fuld 
tillid til at vi sammen med KU 
og Kulturministeriet kan finde 
en fornuftig løsning,« siger 
han.

Thorkil Damsgaard Olsen 
tør ikke spå om hvad den store 
bogsal ender med at blive 
brugt til i fremtiden; efter hans 
mening vil den være fremra-
gende egnet som ramme om et 
tidssvarende studiemiljø, for 
eksempel for specialeskrivere 
fra alle fakulteter.

clba@adm.ku.dk

Tankens 
katedral 
lukker
Det historisk vigtige bibliotek i  
Fiolstræde nedlægges i 2009, og 
bygningen forventes omdannet til 
studiepladser og administration. 
Professor i arkitektur er rystet  
over beslutningen 

Læs mere
Det er muligt at læse mere 

om biblioteket i Fiolstræde i 

fagbladet Arkitekten i num-

mer 13 i november hvor Gre-

gers Algreen-Ussing har skre-

vet en artikel om bibliotekets 

arkitektur, betydning og hi-

storie. 

Så meget bruges bibliotekerne

Antal direkte hjemlån 

af trykte materialer 

(andel i procent i parentes) �006 �007 

   (1. og 2. kvartal)

City (Fiolstræde) 98,011 (30 %) 58,353 (34 %)

Slotsholmen 53,422 (16) 25,524 (15)

Nord (Nørre Allé  56,540 (17) 29,462 (17)

Syd (Amager) 122,803 (37) 60,726 (35)

I alt ��0,776 (100) 17�,06� (100)

Universitetsbibliotekets historie

Universitetsbiblioteket kan føre sin historie tilba-

ge til 1482. 

 1554 fik biblioteket egen bygning i tilknytning 

til universitetet. 

 1652 indviedes den store biblioteksal på loftet 

over Trinitatis Kirke, men den uerstattelige sam-

ling gik til grunde ved Københavns brand 1728.

 Den nuværende biblioteketsbygning i Fiolstræ-

de er tegnet af arkitekt, professor Johan D. Her-

holdt efter en af de første arkitektkonkurrencer i 

Danmark. 

 Opførelsen skete i årene 1857-1861.

 Bygningen er opført i nygotisk stil med inspira-

tion fra San Fermokirken i Verona.

 Bygningen blev fredet allerede i 1932.

 En omfattende nyindretning og hovedistand-

sættelse blev gennemført i perioden 1996-1997, 

forestået af arkitekten, Kongelig Bygningsinspek-

tør David Bretton-Meyer.

Paragraf 10 i Bygningsfredningsloven 
Alle bygningsarbejder vedrørende en fredet byg-

ning kræver tilladelse fra miljø- og energiministe-

ren hvis arbejderne går ud over almindelig vedli-

geholdelse. 

CAMPUSPLAN – Biblioteket 

skal være rømmet ultimo 2009 

og herefter overvejende bruges 

til studenteraktiviteter og se-

kundært huse dele af fællesad-

ministrationen.
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FORSKNINGSKVALITET

Af Kristoffer Holm Pedersen

Hen over sommeren verserede 
rygtet i forskningskredse: Et 
nyt forslag fra Forsknings- og 
Innovationsstyrelsen (FIST) 
om indførelsen af en forsk-
ningskvalitetsmodel skulle be-
tyde at hele Danmarks forsk-
ning i fremtiden skulle kvali-
tetsvurderes af et Fagligt Ud-
valg bestående af kun seks for-
skere, og at disse forskere 
skulle udpeges af ministeren.

Disse forlydender fik enkel-
te forskere til at reagere.

I en analyse i Information 
den 22. august skrev lektor fra 
Aalborg Universitet, Mogens 
Ove Madsen, at FIST’s model 
blot er endnu en begrænsning 
af universiteternes frihed. Og i 
et debatanlæg i samme avis 
den 30. august skrev professor 
ved Sociologisk Institut på Kø-
benhavns Universitet, Heine 
Andersen, at forslaget ikke ba-
re angriber forskningsfrihe-
den, men også den forsknings-
kvalitet som modellen ellers er 
tænkt at sikre. Specielt kritise-
rede han at det er FIST der 
skal stå for udvælgelsen af de 
seks forskere der skal udgøre 

det magtfulde Fagligt Udvalg.
»Det hører ikke hjemme i 

demokratiske pluralistiske 
samfund at en statslig myndig-
hed udpeger faglige eksperter 
der skal bedømme kvalitet in-
den for forskning. […] Em-
bedsmænd er ikke ansat på ba-
sis af videnskabelige kvalifika-
tioner, og de har ifølge deres 
embedspligt loyalitet overfor 
den politisk valgte minister. 
Der er ikke bare tale om cen-
tralisme og topstyring, men 
også om politisering og kvali-
tetssænkning,« skrev han.

Også den store lukkethed 
omkring arbejdet med forsk-

ningskvalitetsmodellen blev 
kritiseret af de to forskere. 
Heine Andersen, der selv sid-
der i et af de frie forsknings-
råd, har intet fået at vide om 
processen andet end rygter og 
de informationer han selv har 
måttet rykke for, fortæller han 
til Universitetsavisen. 

Ingen statsstyring
Den lukkethed beklager Inge 
Mærkedahl, direktør for FIST, 
men begrunder det med at 
man først nu er ved at nå frem 
til en endelig afgørelse af 
hvordan udvalg og faggrupper 
skal konstitueres.

Ministerium kritiseres for topstyring
Forskere er nervøse for Videnskabsministeriets 

forslag til en model for hvordan kvaliteten af 

forskning skal måles. Men ifølge ministeriet  

er der ingen grund til uro. Rektorkollegiet har 

sørget for forskernes indflydelse.

med kurs mod Detroits Mo-
townmuseum, Torontos natte-
liv og Niagara Falls’ vandmas-
ser.

Vi synes at der er fem gode 
grunde til at tage på konferen-
ce i udlandet, og har fem gode 
råd til alle der kunne tænke sig 
at gøre det.

Fem gode grunde til at 
tage på konference
Få erfaring med faglig formid-
ling. Da vi skulle tale på konfe-
rencen i Windsor, måtte vi ko-
ge store projekter ned til 20 
minutters taletid og præsente-
re det for ligesindede der hav-
de en anden baggrund end vo-
res, og som ikke talte dansk. 
Det var en rigtig god øvelse. 
Udfordrende, lærerig og afdra-
matiserende.

 
Mød udenlandske fagfæller. I 
Windsor præsenterede fagfæl-
ler fra hele verden os for forsk-
ningsområder og -metoder vi 
ikke anede eksisterede. Vi blev 

udfordret i vores faglige dis-
kussioner med dem, blandt 
andet fordi de ikke nødvendig-
vis var på fornavn med de 
samme teoretikere som os.

Få inputs til din (næste) opga-
ve. Konferencen i Windsor var 
et overflødighedshorn af ny og 
ukendt viden, og vi havde en 
hel stak litteraturhenvisninger 
og tekster med hjem. Det var 
ikke alt vi blev præsenteret for 
der var lige interessant; men 
nogle af de foredrag vi hørte, 
var ikke bare interessante, 
men direkte relevante for vo-
res egne opgaver og specialer.

 
Påbegynd en akademisk løbeba-
ne. Indrømmet: Vi tog primært 
til Canada for at se vores fags 
giraffer og drikke ’bad ass mo-
jitos’ i Toronto. Ikke desto 
mindre blev vi tilbudt ph.d.-
stipendier i Ohio, spalteplads i 
et udenlandsk tidsskrift og ta-
letid på en konference i Chile. 
Så hvis du har en forskerkarri-

ere i tankerne, er en konferen-
ce ikke noget dumt sted at 
starte.

 
Kom ud at rejse. Påvirkede det 
vores rejselyst at konferencen 
fandt sted i Windsor, Canada, 
tæt på bil- og musikbyen De-
troit og en halv dagskørsel fra 
Toronto og Niagara Falls? 
Mon ikke!

Fem gode råd til dig, der 
vil af sted
Kontakt din underviser. Spørg 
din underviser om hvilke kon-
ferencer der er på vej, og hvil-
ke der er mest interessante, 
velorganiserede og studenter-
venlige. Vores underviser til-
bød endda at hjælpe med vo-
res præsentationer og skrev en 
anbefaling vi kunne bruge når 
vi søgte økonomisk støtte.

Kontakt arrangørerne. Skriv til 
arrangørerne, og spørg fx til 
studenterrabat, billige steder 
at overnatte og muligheden 

for at komme til at tale på kon-
ferencen. Vi fik overvældende 
meget hjælp af de canadiske 
arrangører der tilsyneladende 
gerne ydede lidt særlig studen-
terservice.

Tal på konferencen. Får du mu-
lighed for at tale, så gør det. 
Det er udfordrende, lærerigt 
og godt at kunne skrive på 
cv’et, og dine chancer for at få 
økonomisk støtte øges. Du skal 
dog enten være ude i god tid – 
ofte et helt år i forvejen! – eller 
lidt fremme i skoene. Vi satse-
de på det sidste; efter at vi 
havde kontaktet de canadiske 
arrangører, rykkede de på en 
ide om en særlig workshop for 
kandidatstuderende, og et par 
måneder før konferencen fik vi 
at vide at vi kunne tale dér. 

Køb flybilletten først, og skriv 
dit oplæg bagefter. At forberede 
et 20 minutter langt fagligt op-
læg på engelsk kan godt træk-
ke tænder ud; men en flybillet, 

en hotelreservation og et ek-
semplar af Turen går til virker 
svært motiverende.

 
Søg støtte. Det behøver ikke at 
ruinere dig at tage på konfe-
rence i udlandet. Hvis du gør 
en indsats og er tilpas heldig, 
kan du faktisk få alle dine ud-
gifter dækket. Vi søgte vores 
fakultets rejsestipendium og et 
par legater og rejste tilsam-
men næsten 16.000 støttekro-
ner.

Tag på 
konference
… og formidl din opgave eller dit 
speciale, bliv inspireret og udfor-
dret, og få en anderledes ferieop-
levelse. Tre retorikstuderende, der 
selv har været af sted, deler her  
ud af deres erfaringer og hjælper 
dig godt på vej.

ARGUMENTATION

Af Sofie Horskær Madsen, Mette 

Bengtsson og Rasmus Rønlev

Som studerende kan du sag-
tens tage på konference i ud-
landet og fortælle dine uden-
landske fagfæller om dit ba-
chelorprojekt, din overbyg-
ningsopgave eller dit speciale. 
Når du træder ned fra talersto-
len, venter forskere fra hele 
verden med værdifulde faglige 
inputs, visitkort og måske til-
bud om at publicere dit arbej-
de. Og bagefter ligger alver-
dens storbyers shoppingstrøg, 
museer og barer for dine fød-
der.

I juni i år var vi tre reto-
rikstuderende fra Københavns 
Universitet der rejste til Cana-
da for at tale på en af verdens 
største argumentationskonfe-
rencer i universitetsbyen 
Windsor. Efter fire dage med 
papers og pindemadder satte 
vi vores lejede Buick i ’drive’ 

KAMMERATER – De tre re-

torikstuderende Sofie Horskær 

Madsen, Mette Bengtsson og 

Rasmus Rønlev fra Københavns 

Universitet rejste i juni i år til 

Windsor i Canada for at tale på 

en af verdens største konferen-

cer om argumentation. 

Studieoplevelser
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» Der er ikke bare tale om centralisme 
og topstyring, men også om politi- 
sering og kvalitetssænkning« 

– Heine Andersen, professor KU.

Til gengæld afviser hun at 
modellen skulle være politise-
rende og centraliserende.

For det første bliver de seks 
forskere i Fagligt Udvalg nok 
udpeget af FIST, men det sker 
efter drøftelse med Rektorkol-
legiet og høring af Koordinati-
onsudvalget for Forskning, 
fortæller hun. 

For det andet skal Fagligt 
Udvalg tage stilling til de en-
kelte fagområders forsknings-
publikationskanaler, men det 
sker på baggrund af vurderin-
ger af 30-60 faggrupper med 
hver tre-seks forskere. Disse 
forskere skal ikke udpeges af 

FIST, men af Rektorkollegiet. 
Derudover skal Fagligt Udvalg 
udelukkende beskæftige sig 
med overordnede spørgsmål. 
Deres første opgave bliver så-
ledes at definere antallet af og 
afgrænsningen mellem fag-
grupperne. 

»Så der er altså bestemt ikke 
tale om at statsmagten inter-
venerer i den akademiske fri-
hed,« siger Inge Mærkedahl.

Forskere på banen
Formanden for Rektorkollegi-
et Jens Oddershede sidder 
med i den styregruppe der skal 
stå for forskningskvalitetsmo-

dellens implementering. Han 
understreger at det ikke er 
Rektorkollegiets men ministe-
rens ide at kvalitetsfordelin-
gen af basismidler skal ske ef-
ter den præcise model der for 
øjeblikket arbejdes med. Men 
inden for de rammer regerin-
gen har lagt er han godt til-
freds med det udfyldende ar-
bejde med modellen der nu 
pågår.

»For Rektorkollegiet har det 
været vigtigt at det er fagkyn-
dige forskere der vurderer de 

enkelte forskningskanaler og 
ikke nogle få medlemmer af et 
forskningsråd. Derfor har vi 
også presset på og sørget for 
der bliver oprettet så mange 
faggrupper som muligt til at 
foretage vurderingerne. Det lå 
ikke i kortene i FIST’s oprinde-
lige udspil,« siger han. 

Derfor er han heller ikke 
nervøs for at statsmagten får 
for stor indflydelse på univer-
siteternes forskning, så længe 
det er forskningsmiljøerne selv 
der skal vurdere publicerings-

kanalerne, fortæller Jens Od-
dershede.

FIST har efter opfordring fra 
Rektorkollegiet udsat intro-
duktionen af forskningskvali-
tetsmodellen med et år, til 
2009, for at sikre at alle nød-
vendige data er til rådighed. 
Men allerede i løbet af efter-
året går arbejdet i gang med at 
nedsætte og definere de enkel-
te forskningsområders fag-
grupper.

khpe@adm.ku.dk

DAGLEJERE

Af Claus Baggersgaard

Københavns Universitet, og i 
særdeleshed Det Humanistiske 
Fakultet (HUM), er storforbru-
gere af deltidsansatte undervi-
sere. Således er der ansat dob-
belt så mange ‘løse fugle’ på 
KU som på Aarhus Universitet, 
og næsten halvdelen af det vi-
denskabelige personale på 
HUM er deltidsansatte.

Det kan ikke fortsætte læn-
gere, lyder meldingen nu in-
ternt på KU efter DM - Fagfor-
ening for Højtuddannede i 
august tabte sin voldgiftsag 
mod Personalestyrelsen om de 
eksterne lektorers ret til at 
modtage pension på lige fod 
med de fastansatte. DM kræ-
vede pensionen efterbetalt til-
bage til 2001 svarende til sam-
let 719 millioner kroner til de 
eksterne lektorer og undervis-
ningsassistenterne. 

»Jeg synes humaniora har 
været slemme til at bruge eks-
terne lektorer. Det er en ussel 
tilværelse, så universitetet må 
oppe sig og tilpasse den 
mængde undervisning man til-

byder til den økonomi man 
har i stedet for at tilbyde de 
ansatte urimelige arbejdsvil-
kår,« siger AC-tillidsrepræsen-
tant Leif Søndergaard.

Kynisk udnyttelse
Ifølge Henrik Prebensen, fæl-
lestillidsrepræsentant på 
HUM, bliver der også brugt 
deltidsansatte på Det Sund-
hedsvidenskabelige og Det Ju-
ridiske Fakultet, men det er 
stort set kun på humaniora at 
der er deltidsansatte der ikke 
har anden form for indtægt og 
derfor er i klemme. De kan 
maksimalt få 780 undervis-
ningstimer om året, men har 
normalt kun 500 timer, og det 
kan man ifølge Henrik Preben-
sen knapt nok leve af.

»Fakultetet har ret kynisk 
brugt deltidslærerstillingen 
som sikkerhedsventil, fordi be-
villingerne gik op og ned efter 
politikernes forgodtbefinden-
de,« siger Henrik Prebensen.

Han peger på at universite-
terne i en årrække har haft 
mulighed for at fastansætte 
deltidslærerne som undervis-
ningsadjunkter og det sidste år 
også som eksterne lektorer, 

men det er sket i meget få til-
fælde på KU, så han konklude-
rer at viljen ikke har været til 
stede fra ledelses side.

Derfor vil Henrik Prebensen 
have DM til at hjælpe enkelt-
medlemmer, der har arbejdet 
som deltidsansatte uden ret til 
pension, med at indbringe sa-
gen for EF-Domstolen for at 
køre nogle prøvesager der kan 
komme til at danne præce-
dens.

Han peger på at voldgift-
domstolens begrundelse for at 
afvise en prøvning ved EF-
domstolen var at DM og AC ik-
ke havde nogen retlig interes-
se i at få spørgsmålet prøvet. 
Men det må individuelle del-
tidslærere have, så de kan godt 
gå videre med sagen.  

Tag ansvar
Morten Hjelt har været under-
visningsassistent på Det Mu-
sikvidenskabelig Institut på 
KU i 15 år og er næstformand 
for de deltidsansattes klub på 
HUM. Han mener, at løsninger 
er at ledelsen lever op til sit 
ansvar og gør noget ved for-
holdene i stedet for at skyde 
skylden på systemet og politi-

kerne på Christiansborg.
»Det er rendyrket ansvars-

forflygtigelse. De har stiltiende 
accepteret forholdene gennem 
alle årene. Vi efterlyser, at de 
forholder sig mere kritisk og 
protesterer op i systemet,« si-
ger han.

Ingrid Stage, formand for 
DM, har beskæftiget sig med 
problemet siden 1986. 

»Jeg synes, vi har gjort hvad 
vi kunne, men det har været 
utrolig svært at trænge igen-
nem fordi der har været mas-
ser af ledige humanister at ta-
ge af. Det har været billigt og 
let så universiteterne har læ-
net sig tilbage og sagt at de ik-
ke behøvede at gøre noget. Nu 
må ledelsen leve op til sit an-
svar,« siger hun.

Ingrid Stage føler, at hun for 
første gang i meget lang kan 
spore en vilje til at finde en 
løsning. De sidste fire år, mens 
man har ventet på voldgifts-

dommen, har DM ikke kunnet 
forhandle med Personalesty-
relsen, men nu har de to parter 
aftalt at mødes hurtigst mu-
ligt. Hun tvivler derimod på at 
man kan gå til EF-Domstolen 
med sagen.   

Kravene lyder at de løst an-
satte som minimum for ret til 
pension, efteruddannelse, at 
gå til faglige møder og tid til at 
forberede sig til undervisnin-
gen på linje med de fastansat-
te.

Konflikt en mulighed
Hvis det ikke lykkes at finde en 
forhandlingsløsning nu vil Ing-
rid Stage gøre de løst ansatte 
vilkår til et af hovedtemaerne 
ved overenskomstforhandlin-
gerne næste år, og det kan en-
de med konflikt.

»Jeg har blot sagt, at vi må 
bruge de midler vi har, og det 
er et af dem,« siger hun.

Helene Rasmussen, kontor-

chef i Personalestyrelsen, be-
kræfter, at man har indvilget i 
at genoptage forhandlingerne 
med DM om at finde en løs-
ning. De blev suspenderet for 
fire år siden på grund af vold-
giftsagen, men indtil videre 
henholder hun sig til at der al-
lerede er en overenskomst der 
regulerer forholdene for de 
eksterne lektorer.

Det er ikke lykkes at få de-
kan Kirsten Refsing til at kom-
mentere arbejdsvilkårene man 
byder de deltidsansatte på Det 
Humanistiske Fakultet, men 
hun udtalte i Information den 
24. august:

»Det ville kræve virkelig 
mange penge, hvis forholdene 
skulle gøres ordentlige. Jeg 
tror faktisk ikke at det kan la-
de sig gøre.«

clba@adm.ku.dk

KU er storforbrugere 
af løsarbejdere
Københavns Universitet har været blandt de slemme til at ansætte un-

dervisere i tidsbegrænsede stillinger. Vis ansvar og stop det, lyder op-

fordringen nu fra fagforbund og deltidsansatte ovenpå voldgiftsdom 

Antal løst ansatte
�. kvartal �007 Eksterne  Forsknings- og  

  lektorer undervisningsassistenter

Københavns Universitet 724 78

Aarhus Universitet 318 71

Syddansk Universitet 267 45

Roskilde Universitetscenter 182 8

Aalborg Universitet 218 35

Kilde: Personalestyrelsen

Voldgiftsretten fandt i sin afgørelse den 15. 

august, at fuldtidsansættelse som underviser ikke 

generelt kan anses for ansættelse i samme type 

stilling som en ekstern lektor er ansat i. Der var 

derfor ikke tale om diskrimination efter deltidsdi-

rektivet, og de eksterne lektorer kunne således 

ikke kræve efterbetaling af pension. Dermed må 

de deltids ansatte vinke farvel til 719 millioner 

kroner i efterbetalt pension.

Sagen kort
Dansk Magisterforening anlagde i 2003 en vold-

giftsag mod Personalestyrelsen om de eksterne 

lektorers ret til pension med krav om efterbeta-

ling tilbage til 2001.

Det skete kort efter at der var kommet et nyt EU-

direktiv der fastslog at deltidsansatte har samme 

rettigheder som fastansatte hvis de arbejder i 

sammenlignelige stillinger. 

UNDERVISNING – Antropolog Kristian Morville er en af de mange løst ansatte ti-

melærer på Københavns Universitet. Nu vil DM – Fagforening for højtuddannede og 

tillidsrepræsentanter på Københavns Universitet gøre noget ved arbejdsforholdene 

for de løst ansatte undervisere.
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Interview

–  Løbende fokus på studiemiljø, blandt andet via mid-

ler til innovationspulje og uddeling af årlig pris. 

– Aktion læseplads. 

–  Udvidede åbningstider på KU’s biblioteker. 

–  Studiestart som 1-årigt integreret forløb på hele KU. 

–  Sociale faciliteter i kombination med studenterser-

vicecentre på campusområderne. 

–  Fokus på blogging og webcast som del af forbedret 

web baseret 

– Pilotprojekt vedrørende forskningspraktik. 

– Oprettelse af Alumneforening. 

–  Mentorordning for nystartende studerende på bache-

lorniveau og kandidatniveau pr. 1. september 2007. 

–  Bedre muligheder for tværfaglighed og udlandsop-

hold.

10 fokusområder for at forbedre studiemiljøet

På www.ku.dk/studiemiljoe kan du følge med i udviklingen af de ti fokusområder.

BO BEDRE

Af Claus Baggersgaard

Prorektor Lykke Friis viser 
stolt sit nyeste klenodie frem 
på sit kontor. En fodbold sig-
neret af den tyske fodboldle-
gende Franz Beckenbauer har 
fået hæderspladsen i vindues-
karmen.

Beckenbauer fik øgenavnet 
‘der Kaiser’ fordi han var anfø-
reren, den ubestridte leder og 
manden der styrede spillet på 
banen. Han vandt verdensme-
sterskabet både som spiller og 
træner og det tyske mester-
skab flere med sit hold Bayern 
München.

I stil med at ‘kejseren’ tog te-
ten på banen har Lykke Friis 
påtaget sig anførerhvervet i 
kampen for at forbedre det 
elendige studiemiljø der findes 
mange steder på KU.  

6,5 millioner kroner har Kø-
benhavns Universitets Uddan-
nelsesstrategiske Råd (KUUR) 
med hende i spidsen sikret til 
at forbedre de studerendes 
muligheder for at finde en 
plads hvor de kan kaste sig 
over bøgerne, når de ikke er til 

forelæsninger eller holdtimer. 
Man vurderede oprindeligt, at 
der kunne etableres 1000 selv-
studiepladser med trådløst in-
ternet for den pose penge, 
men faktisk kommer man op 
på 1489 pladser i år når de nye 
pladser på Københavns Uni-
versitets Bibliotek Nord står 
klar.

»Det er lidt af en solstrålehi-
storie,« siger Lykke Friis, der 
dog langt fra mener, at det 
langsigtede mål er nået trods 
de åbenlyse forbedringer af 
forholdene.

Flere penge på vej
Hun understreger derfor, at 
bevillingen ikke må blive en 
enlig svale, og vil kæmpe for at 
der bliver afsat et nogenlunde 
tilsvarende antal millioner på 
budgettet de kommende år. 
Yderligere bevillinger skal dog 
endelig godkendes af bestyrel-
sen efter indstilling fra KUUR, 
hvor de studerende er repræ-
senteret.

»Vi tager løbende tempera-
turen blandt de studerende, 
men jeg går ud fra at de fortsat 
vil pege på længere åbningsti-
der, flere selvstudiepladser og 

trådløst net som de vigtigste 
indsatsområder,« siger prorek-
tor.

Hun mener, at man skal sat-
se på at komme ned på 4,5 stu-
derende per studieplads, som 
på Det Biovidenskabelige Fa-
kultet for Fødevarer, Veteri-
nærmedicin og Naturressour-
cer (LIFE), for at forholdene er 
acceptable. Det svarer nogen-
lunde til at det gamle KU sam-
let skal have 7000 selvstudie-
pladser eller cirka 2000 plad-
ser yderligere efter alle de nye 
pladser der bliver skabt i år 
står parat.

»Det er urealistisk at fore-
stille sig en studieplads til hver 
studerende, så LIFE må være 
pejlemærket i første omgang,« 
siger Lykke Friis. 

Hold fast
Lykke Friis erkender, at det 
bliver mindre smertefrit og dy-
rere at skabe flere selvstudie-
pladser de kommende år. De 
umiddelbare muligheder er 
nemlig ved at være udtømte, 
så det vil kræve ombygninger, 
og det skal også passes ind 
med campusplanens krav til at 
KU skal bruge mindre plads 

for at bringe huslejeudgifterne 
ned.

Netop derfor mener hun og-
så, at det er helt afgørende at 
både ledelsen og de studeren-
de holder fast i at studiemiljø-
et har topprioritet og kæmper 
for det.

»Ledelsen skal sige, at det 
her er vigtigt og selv gå ud og 
se på forholdene, og de stude-
rende skal presse på og give os 
de grelle eksempler på hvor 
slemt det står til,« siger Lykke 
Friis. Hun har selv været ude 
og smage på maden i kantiner-
ne og siddet i møblerne i for-
bindelse med arbejdet med 
rapporten ‘Mærk suset’ om 
studiemiljøet som hun lavede i 
samarbejde med Studenterrå-
det.

 
Studiemiljø langt mere
Der har således indtil nu været 
mest fokus på at forbedre de 
fysiske rammer for de stude-
rende, men ifølge prorektor 
handler et godt studiemiljø ik-
ke kun om læsepladser, bold-
baner, cafemiljø, steder at sid-
de udenfor og adgang til inter-
net. Lykke Friis har langt bre-
dere syn på studiemiljø og fle-

re planer for at forbedre det på 
KU, så de studerende bliver til-
budt en stor samlet pakke med 
tilbud, lige fra de starter, til ef-
ter de er færdige med deres 
studier.

Dybest set handler det om at 
skabe en fælles identitet på KU 
og en følelse af at være sam-
men om et større fælles pro-
jekt der også rækker udover 
studietiden.

»De studerende skal føle at 
de er KU’ere. Det handler ikke 
om at de ikke længere skal føle 
sig knyttet til deres fakultet el-
ler institut, men hvis det skal 
være rigtigt sjovt at læse på 
KU, skal de studerende blande 
sig på kryds og tværs. Ambitio-
nen er at skabe et tværgående 
studiemiljø, og forudsætnin-
gen er at der findes en fælles 
identitet hvis de studerende 
skal kigge over havelågen,« si-
ger hun.

Det kræver flere fællesar-
rangementer, uformelle socia-
le mødesteder hvor de stude-
rende kan blande sig på kryds 
og tværs fra forskellige studie-
retninger.

Konkret har man allerede 
skabt en internetplatform hvor 

alle, der læser på KU, kan læg-
ge deres profil ud og finde an-
dre med samme interesser 
som dem selv. Der er oprettet 
en alumneforening, en ny 
mentorordning og en fælles 
jobbørs.

Lykke Friis har altså med 
Studenterrådet som vigtig 
medspiller vundet første halv-
leg i kampen for et bedre stu-
diemiljø, men kun tiden kan 
vise om hun også i samarbejde 
med de studerende vinder den 
endelige sejr.

clba@adm.ku.dk

1 – 0 til studiemiljøet
Prorektor Lykke Friis har været katalysator bag forbedringerne af studiemiljøet det seneste år. 

Der er langt fra sket nok, mener hun, og vil afsætte flere millioner de kommende år for  

at gøre det en bedre oplevelse at læse på Københavns Universitet (KU) 

MINDER – Prorektor Lykke 

Friis blev uddannet cand.scient.

pol. fra Københavns Universitet 

i 1993, og hun husker at det 

dårlige studiemiljø også den-

gang var en udfordring.

LIV – Flere af gangområderne 

på det nye KUA, der før stod 

tomme, bruges nu til gruppear-

bejdsområder. Maria Rehfeld 

(tv), specialestuderende på En-

gelsk, er glad for det nye inven-

tar, men hun ser især frem til at 

det trådløse internet inden læn-

ge kommer til at dække store 

områder af både det gamle og 

det nye KUA.

UDSKIFTNING – Biblioteket 

på Center for Afrikastudier hav-

de før noget meget nedslidt in-

ventar fra 1950’erne. Der er nu 

etableret en række læsepladser 

med moderne stole og borde.
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STUDIESTART

Af Claus Baggersgaard

Det er ikke kun ligninger og 
funktioner der giver matema-
tikerne grå hår i hovedet på H.
C. Ørsted Instituttet.

Hvert år vælter det ind med 
flere hundrede nye studerende 
der som det første i deres nye 
universitetsliv skal igennem ni 
ugers kursus der sikrer at alle 
kan den nødvendige matema-
tik for at klare sig igennem 
studierne. 

Det eneste, de 600 nye stu-
derende i år har tilfælles, er at 
de alle i en eller anden varie-
rende grad får brug for mate-
matik i løbet af deres studier. 
Deres faglige niveau fra gym-
nasiet varierer til gengæld me-
get, og de skal studere så for-
skellige fag som fysik, bioke-
mi, kemi, nanofysik, datalogi, 
matematik-økonomi, aktuar 
og så selvfølgelig matematik.

»Det er forbavsende forskel-
ligt hvad de kan fra gymnasiet. 
Vi tror ofte at alle kan det sam-
me, men det kan de bare ik-
ke,« siger professor i matema-
tik Jan Philip Solovej der fore-
læste i stamfunktioner, delvis 
integration, integration ved 
substitution, arealer, integra-
ler og analysens fundamental-
sætning for de nye studerende 
på førstedagen. 

Han mener at problemet 
med de forskellige faglige ni-
veauer er blevet mere udpræ-

get de seneste år. Årsagen er 
at der er flere tilvalgsfag i 
gymnasiet i dag. Det vil derfor 
også kun blive endnu værre 
når de første studerende der 
frit har kunnet vælge mellem 
et stort antal studieretninger, 
bliver udklækket næste år.

Let start
Amalie Høgenhaven, 19 år, og 
Anne Jul, 21 år, der begge skal 
læse matematik, var blandt de 
600 håbefulde nye studeren-
de. De to havde ingen proble-
mer med at følge med i deres 
allerførste rigtige universitets-
forelæsning. 

»Det er stof som alle burde 

kunne fra gymnasiet, så det 
var virkelig let, men niveauet 
stiger hurtigt. Jeg forstår godt 
at de, der er gået ud af gymna-
siet for længere tid siden end 
os, har lidt svært ved at huske 
det, siger Anne Jul. 

De mener begge at institut-
tet med MatIntro-kurset og in-
troduktionsforløbet har gjort 
alt for at forberede de nye stu-
derende på deres nye studieliv 
og give dem en smertefri start.

»Jeg kan ikke se at de kan 
gøre mere, men det er umuligt 
at vide helt præcist hvad du 
går ind til, selvom du har læst 
om hvad studiet går ud på og 
snakket med de ældre stude-

rende. Det skal ligesom ople-
ves, så der er nok nogle der 
bliver skræmt væk allerede un-
der MatIntro kurset. Også for-
di de ikke har valgt at læse det 
som første prioritet,« siger 
Amalie Høgenhaven.

Toner undervisningen  
Søren Eilers, viceinstitutleder 
for Undervisning på Institut 
for Matematiske Fag, har an-
svaret for at planlægge MatIn-
tro kurset, hvilket er både en 
logistisk og faglig udfordring. 

»Det er en kæmpe opgave at 
skaffe undervisere og lokaler 
til så mange studerende, men 
det vanskeligste er dog at tilfø-

re kurset faglig mening for al-
le,« siger han. 

Instituttets svar på det uens-
artede faglige niveau blandt 
de nye studerende er at tone 
undervisningen efter studie-
retninger. Det betyder at insti-
tuttet som noget unikt kombi-
nerer de store fælles auditorie-
forelæsninger med holdopdelt 
klasseundervisning som ud-
dannede faglærere fra de stu-
derendes egne studieretninger 
står for. Således bliver de kom-
mende kemikere undervist af 
en kemiker og skal regne op-
gaver der er relevante netop 
for deres fagområde og så vi-
dere.

»80 procent af de studeren-
de skal studere andet end ma-
tematik, og så skal de som det 
første igennem et ni ugers ma-
tematikkursus. Det er ikke lige 
det de havde forestillet sig, så 
det er helt afgørende at under-
viseren kan forklare hvorfor 
det er vigtigt at lære matema-
tik. Det kræver en specifik fag-
lig autoritet, og den har en 
matematiker ikke nødvendig-
vis. Vi behøver ikke andet for-
mål med at regne noget ud 
end at det er muligt at gøre 
det,« siger Søren Eilers.  

Han mener derfor at klasse-
lærerne ligefrem er med til at 
forbedre kurset, og husker 
særligt en episode hvor de stu-
derende skulle regne funktio-
ner af flere variable ude i klas-
serne. Et lyst hoved spurgte 
selvfølgelig hvorfor i alverden 
han skulle lære det? Klasselæ-
reren, der var glaciolog, gav 
som eksempel at det kan bru-
ges til at forstå geometrien i en 
gletcher, hvilket er ganske nyt-
tigt at vide hvis man vil undgå 
at ryge i en spalte og slå sig 
selv ihjel. Det hjalp, og eksem-
plet var så godt at man også 
begyndte at bruge det ved de 
store auditorieforelæsninger 
så alle de nye studerende kun-
ne blive lidt klogere på hvorfor 
i alverden de skal lære mate-
matik i ni uger. 

clba@adm.ku.dk

MatIntro på H.C. Ørsted Instituttet er med sine 600 studerende et af de absolut største 
kurser på universitetet. De mange deltagere med forskellige forudsætninger gør det til 
en kæmpe udfordring at finde et fagligt niveau der passer alle

Masseundervisning i matematik

KVADRAT-
RØDDER – 

Flere og flere 

studerende 

medbringer 

bærbare com-

putere til 

forelæsnin-

gerne så de 

slipper for at 

skrive noter i 

hånden.
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ter for virksomheder der kon-
kurrerer i det globale videns-
samfund. Derfor kan en huma-
nistisk ErhvervsPhD.er bidrage 
positivt på bundlinien,« siger 
Dorthe Vejen Hansen, leder af 
ph.d.-centret på Det Humani-
stisk Fakultet der er placeret 
under det Humanistiske Fa-
kultets ph.d.-skole.

Velvilje men ingen ansæt-
telse
Ifølge Dorthe Vejen Hansen er 
der stor velvilje og nysgerrig-
hed fra virksomhedernes side, 
både de private og de offentli-
ge, men det ender sjældent 
med en handling i form af en 
ansættelse.

»Jeg møder mange poten-
tielle ErhvervsPhD-studerende 
i ph.d.-centret. Vi forsøger he-
le tiden at gøre virksomheder-
ne opmærksomme på det store 
potentiale der kan være i at 
indgå i et samarbejde med en 
humanistisk ErhvervsPhD-for-
sker,« siger Dorthe Vejen Han-
sen der i øvrigt mener at tids-
perspektivet på tre år kan være 
en af de faktorer der skræm-
mer især de små og mellem-
store virksomheder der ikke 
har samme tradition for at 
samarbejde med universiteter-
ne som de store, mere forsk-
ningsorienterede virksomhe-
der. 

På Det Naturvidenskabelige 
Fakultet har de ikke på samme 
måde gjort noget specifikt for 
at fremme ordningen, til trods 

FORSKERUDDANNELSE

Af Cecilia Sejer

19 ErhvervsPhD studerende 
tilknyttet Københavns Univer-
sitet i 2006. Det lyder måske 
ikke umiddelbart af mange, 
men det er ikke velvilje der 
mangler på Københavns Uni-
versitet når det gælder om at 
få de studerende og kandida-
terne gjort interesserede i at 
tage en ErhvervsPhD.

På  Det  Humanistiske Fa-
kultet er der i øjeblikket fire 
ErhvervsPhD-studerende, men 
fakultetet ser meget gerne at 
flere kommer i gang med ud-
dannelsen. Derfor har fakulte-
tet de sidste par år gjort en 
målrettet indsats for at få de 
studerendes, kandidaternes og 
virksomhedernes øjne op for 
ErhvervsPhD-ordningen. Det 
er blandt andet sket ved at ar-
bejde tæt sammen med Dansk 
Industri, Dansk Erhverv og det 
hovedstadsregionale turist- og 
erhvervsråd C4 i Hillerød, og 
ved at holde arrangementer 
for at få potentielle studerende 
til at interessere sig for ordnin-
gen.

»Jeg er sikker på at Det Hu-
manistiske Fakultet på længe-
re sigt nok skal få flere Er-
hvervsPhD-studerende. Vi er 
stadig i starten af en proces. 
En af de største udfordringer 
er at få erhvervslivet til at for-
stå at humanistisk forskning er 
et vitalt konkurrenceparame-

for at de kun har et par stude-
rende tilknyttet ErhvervsPhD-
ordningen. 

»De studerende bliver ind-
skrevet på samme vilkår som 
andre ph.d.-studerende, og 
det er ikke en ordning vi har 
tænkt at gøre en masse for at 
profilere mere end vi i forvejen 

ErhvervsPhD-studerende  
er kommet i fokus
Regeringen har i de kommende  
år afsat 300 millioner til at frem-
me ph.d.-uddannelsen. Til trods 
for det var der i 2006 kun 19  
ErhvervsPhD-studerende på Kø-
benhavns Universitet. Men der 
skal nok komme flere i fremtiden, 
mener leder af PhD-center

Fakta om ErhvervsPhD-ordningen

ErhvervsPhD.en er en kandidat på en forskeruddannelse der er ansat i en virksomhed 

med løntilskud. ErhvervsPhD.en deler sin tid mellem universitetet og den virksomhed 

hvor han eller hun gennemfører et konkret forskningsprojekt.

Sigtet er dobbelt: At uddanne en dygtig ung forsker og udvikle virksomheden kom-

mercielt. Vejledningen står universiteterne og virksomhederne for, og løntilskud er 

en del af ordningen. 

Ordningen henvender sig til både store og små virksomheder – alle kan søge om en 

ErhvervsPhD uanset størrelse og branche.

I foråret 2007 kom Rådet for Teknologi og Innovation med en effektanalyse af Er-

hvervsPhD-initiativet. Den bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt 422 Er-

hvervsPhD-kandidater og deres vejledere på universiteterne og i virksomhederne.

Dertil kommer en undersøgelse af cirka 9.000 ph.d.-studerende der har afsluttet de-

res uddannelse siden 1992. Endelig er der medtaget oplysninger om ErhvervsPhD-

projekter der er godkendt efter 2002.

Tema: Forskeruddannelse

gør via blandt andet vores 
hjemmeside,« siger Tina Si-
monsen fra fakultetets ph.d.-
administration.

Politisk bevågenhed
Det Sundhedsvidenskabelige 
Fakultet, der overordnet set 
har flest ph.d.-studerende, 

havde i 2005 13 ErhvervsPhD-
studerende. Lige p.t. er der ik-
ke noget overblik over hvor 
mange der er ErhvervsPhD-
studerende da de ligesom på 
Naturvidenskab bliver ind-
skrevet på samme vilkår som 
traditionelle ph.d.-studerende. 
Eneste umiddelbare forskel er 

at de bliver finansieret eks-
ternt.

»Vi har ikke hidtil gjort no-
get aktivt for at fremme ord-
ningen, men det er der planer 
om at vi snart skal til,« siger 
Inge-Lise Damberg, der er om-
rådeleder for ph.d.- admini-
strationen på Det Sundhedsvi-
denskabelige Fakultet.

Hun påpeger at det først er i 
de senere år der generelt er 
kommet politisk bevågenhed 
omkring ph.d.- studerende og 
hvad de egentlig kan, heri-
blandt ErhvervsPhD-studeren-
de. 

»Universitetets traditionelle 
forretningsområde har været 
forskning og uddannelse af 
kandidater. Et sted der imel-
lem er ph.d.en som nu har fået 
meget opmærksomhed, deri-
blandt ErhvervsPhD-ordnin-
gen, som vi gerne vil gøre en 
indsats for at fremme,« siger 
Inge-Lise Damberg.

Hun understreger at fakul-
tetet også i de senere år er ble-
vet mere opmærksomme på at 
kvaliteten af et ph.d.-studie er 
i orden.

»Og så skal alle fakulteter de 
kommende år øge indskrivnin-
gen af ph.d.-studerende, og 
det vil helt sikkert også medfø-
re en stigning i antallet af Er-
hvervsPhD-studerende også 
fra vores fakultet,« siger Inge-
Lise Damberg.
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OPLYSNING – Flere Fakulte-

ter arbejder på at fremme Er-

hvervsPhD-ordningen, og en del 

af arbejdet består i at oplyse 

virksomheder om fordelene ved 

at ansætte ErhvervsPhD’ere. 
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ERHVERVS-PH.D.

Af Cecilia Sejer

Det var ønsket om at bidrage 
med noget konkret og anven-
deligt der gjorde 34-årige Si-
gurd Lauridsen interesseret i 
at tage en ErhvervsPhD. På 
tredje år pendler han nu mel-
lem Københavns Universitet 
og medicinalfirmaet Astra Ze-
neca i Albertslund og er glad 
for det. 

I utrænede ører kan det må-
ske lyde underligt at en cand.
mag. i filosofi og statskund-
skab til daglig forsker i om 
praktiserende læger vælger læ-
gemidler til deres patienter ud 
fra samfundsøkonomiske hen-
syn eller ud fra patientens 
sundhedstilstand. Men det er 
kort fortalt hvad Sigurd Lau-
ridsen gør.

For er det lægerne eller poli-
tikerne der skal træffe valget 

om en patient med for højt ko-
lesteroltal skal have en billig 
medicin eller en dyr og tit bed-
re medicin? 

»Det emne er ikke er særlig 
belyst, og jeg syntes, det var 
interessant at gå ind i. For 
man kan ikke alene ved 
sundhedsøkonomiske analyser 
løse prioriteringsspørgsmål in-
den for sundhed. Det er for ek-
sempel ikke særligt sundheds-
økonomisk at hjælpe døende 
mennesker, men derfor mener 
vi alle at vi som samfund er 
moralsk forpligtet til det. Filo-
sofien kan hjælpe med at af-
klare de forskellige etiske hen-
syn der er på spil når vi priori-
terer ressourcer,« siger han.

Dynamik i virksomheder
Hans forskning har blandt an-
det bestået i at interviewe en 
række praktiserende læger og 
få dem til at svare på nogle 
spørgeskemaer om den måde 

de vælger medicin til deres pa-
tienter.

Og Sigurd Lauridsen synes, 
det er en meget interessant 
position han har. Forsker på 
den ene side, og en del af en 
virksomhed på den anden si-
de. 

»Jeg er glad for den måde 
beslutninger bliver truffet ude 
på min virksomhed – man bli-
ver enige om noget, og så gør 
man det. Der er en anden dy-
namik og en klar forestilling 
om at man skal have noget fra 
hånden, og man roser hinan-
den når man løser noget i fæl-
lesskab. Forskerverdenen på 
universitetet er mere baseret 
på enkeltpræstationer – helt 
anderledes end ude i virksom-
hederne.«

Stig Waldorff, der er Sigurd 
Lauridsens virksomhedsvejle-
der i Astra Zeneca, er også be-
gejstret for at have en Er-
hvervsPhD-studerende i virk-

somheden. Han mener det i 
sidste ende kan være med til at 
styrke bevidstheden hos pa-
tienterne, og det er en fordel 
for medicinalbranchen.

»Vi er selvfølgelig en virk-
somhed der skal tjene penge 
på patienterne, men vi er også 
interesseret i at lave god medi-
cin som patienterne bliver ra-
ske af. Og kan patienterne 
egentlig selv træffe valg om 
hvilken medicin de vil have 
som det er nu? Bliver de præ-
senteret for alle de muligheder 
der er? De spørgsmål syntes vi 
var værd at stille, og derfor er 
det spændende at have Si-
gurd,« siger Stig Waldorff, der 
til daglig er medicinsk direktør 
for virksomheden.

Desuden mener han at Si-
gurd Lauridsens tilstedeværel-
se i det daglige har en gavnlig 
effekt på den måde der bliver 
diskuteret problemstillinger i 
virksomheden.

»Han er en øjenåbner for de 
ansatte, og han tvinger os til at 
se ting fra alle sider. Vi lavede 
en øvelse her i sommer med 
påstande og dilemmaer, forde-
le og ulemper, netop i forhold 
til lægernes valg af medicin til 
patienter. Jeg tror folk tog det 
til sig, og den måde er vi slet 
ikke vant til at diskutere på.«

En forsker i maven
1. februar 2008 er det slut for 
Sigurd Lauridsen. Så skal han 
aflevere sit projekt, og kan se 
tilbage på tre givende år som 
han anbefaler andre at prøve 
på deres egen måde.  

»Det er en blød overgang 
hvis man har en forsker i ma-
ven, og man samtidig gerne vil 
beskæftige sig med erhvervsli-
vet. Selv har jeg fået et større 
spillerum, fordi jeg har forsket 
og lavet erhvervsarbejde på én 
gang. Jeg føler mig bedre ru-
stet til at søge bredere når jeg 

Case

Det bedste fra to verdener
Forskning og erhvervsliv kan gå hånd i hånd hvis man er ErvervsPhD-studerende, mener Sigurd 
Lauridsen der på én og samme tid er tilknyttet et medicinalfirma og Københavns Universitet 

VEJLEDER OG STUDENT – 

Stig Waldorff er begejstret for 

at være ph.d.-vejleder for Si-

gurd Lauridsen hos Astra Ze-

neca. Det kan i sidste ende være 

med til at styrke bevidstheden 

hos patienterne, og det er en 

fordel for medicinalbranchen, 

mener han

er færdig,« siger han.
Men er der slet ingen ulemper 

ved at være studerende på en 
virksomhed?

»Jeg har hørt om nogle an-
dre ErhvervsPhD-studerende 
der er blevet inddraget lidt for 
meget i den daglige drift, så 
deres rolle som studerende gik 
lidt fløjten. For at undgå det 
tror jeg man skal opstille nogle 
klare mål og delmål undervejs, 
det gør hele forløbet mere 
overskueligt.«

Har du ellers nogle gode råd 
til andre der ønsker at studere 
på denne måde?

»Det er en god idé hvis man 
har en projekt idé der har bred 
relevans eller er praktisk an-
vendelig. Hvis man har det, er 
det en win-win-situation hvor 
du får det bedste fra to verde-
ner, og det er det der gør den-
ne ordning så genial.«

Effektanalysen rummer en lang række nøgletal:

–  98 procent af de virksomheder, der har brugt ordningen, er så tilfredse at de  

er parat til at bruge den igen.

–  46 procent forventer øgede markedsandele.

–  36 procent forventer øget eksport

–  44 procent forventer øget årsomsætning 

–  90 procent siger at de har fået mere teoretisk viden som følge af projektet 

–  84 procent siger at deres praktiske viden blev forøget.

Kilde: Forsknings- og Innovationsstyrelsen.

Læs mere om undersøgelsen på www.fist.dk 

På Københavns Universitet har antallet af ErhvervsPhD studerende i  

de senere år set sådan ud: 

2002 12 

2003 9 

2004 15 

2005 16 

2006 19 

Tallene er sorteret efter hvilket år projektet er startet. 8 af projekterne i 2002 er  

afsluttet. Så der er i alt 63 igangværende projekter på Københavns Universitet.

Kilde: Forsknings- og Innovationsstyrelsen.
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JOGGETUR

Af Sune Engel Rasmussen 

»LØØØB, for hælved’, Kim!«, vræler en ranglet 
fyr i testikelkorte tennisshorts og moderigtig 
charmeklud. Hans sorte hornbriller vipper på 
næsen, og hans kunstfærdige opmuntring er 
rettet mod et uidentificerbart punkt i den trægt 
gyngende horde af kondiløbere. Der er hul i 
skyerne og solen gør sit til at give løberne sved 
på panden. Solstrålerne dufter af grillpølser og 
fadøl.  

Europas største motionsløb, den årlige DHL-
stafet i Fælledparken, er godt undervejs, og her 
udenfor Københavns Universitets to aflange tel-
te er stemningen ved at få luft under vingerne. 
Omkring 700 studerende og ansatte fra KU er 
samlet i hold af fem personer som hver skal lø-
be fem kilometer. Klokken er ti minutter over 
starttidspunktet da Deres udsendte medløber 
møder et foruroligende fuldtalligt hold fra FAR-

MA. Men holdet insisterer på at de skam allere-
de er startet. 

»Vi løber jo normalt bare efter bussen, men vi 
har helt bestemt forventninger om en plads på 
skamlen«, lyder den ukuelige optimisme endda 
fra farmaceuterne. 

Har I forberedt jer godt til dagens løb? Har I 
været en tur i laboratoriet?  

»Vi er naturligvis stærkt dopede. Ingen for-
venter andet!«, svarer de i eksemplarisk sports-
ånd. Fair-play har aldrig givet seertal, og det er 
pillesnedkerne tilsyneladende fuldstændig klar 
over. 

Gamle veteraner og grønne hvalpe
Feltet byder både på gamle veteraner og grønne 
hvalpe, og én af dem der i dag skal defloreres 
og indvies i det traditionsrige firmaløbs stolte 
rækker, er dekan Nils O. Andersen fra Det Na-
turvidenskabelige Fakultet. 

Dekanen er ikke nervøs. »Jeg har meget høje 
forventninger til dagens løb«, smiler han. 

Det er hans niece der har anbefalet ham at 
deltage, men Nils O. Andersen har ikke besvæ-
ret sig med at smugtræne på forhånd, fortæller 
han og trækker mod starthullerne, øjensynligt 
forvisset om at familieæren vil komme uskadt 
igennem løbet uden opvarmning.

Prorektor Lykke Friis er gammel i gårde, men 
er i år sat ud af spillet med en knæskade. Så i 
dag er hun banner. Hun nyder sit otium på si-
delinien i selskab med de ydmygt betitlede KU 
Supremes. »Eller... det hedder vi da, gør vi ik-
ke?«, spørger Tanja forvirret rundt i en kreds af 
skuldertræk. 

Generelt er det pø om pø med beskenheden, 
som ganske vist heller aldrig har været et værd-
sat mantra inden for firmaidræt. 

»Of course, we have!«, svarer en græsk ud-
vekslingsstuderende på mit spørgsmål om hvor-
vidt hans hold har en fordel med sig fra studiet 
som konkurrenterne ikke har. »Jeg skal bare li-
ge finde ud af hvad den er«. 

Universitetsavisens udsendte (humanistiske) 

Stativ, stakit, stafet
80.000 løbere del-
tog i årets DHL-sta-
fet i Fælledparken 
der strakte sig over 
fire dage. Køben-
havns Universitet 
stillede på første-
dagen med 143 
hold. Universitets-
avisen trak i ny-
lonshortsene og lø-
ber her videre med 
en halv vind om 
KU’s indsats

Idræt
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medløber lister af og overlader det til grækeren 
at brainstorme sig frem til en åbenlys sammen-
hæng mellem nanoteknologi og jogging.

Holy Runners 
»Vi hedder Holy Runners!« proklamerer Sherif-
fen. Han selv er ny i byen, påstår han, men cow-
boyhatten er med på teologernes hold for tredje 
år i træk. »Men om en halv time er vi holy shit«, 
skryder han og skæver til en ramme medbragte 
dåsebajere. 

»Aarrrjj, Thomas! Ikke i avisen!«, lyder det 
uoprigtigt forarget fra en holdkammerat. Om 
bibelstudierne har materialiseret sig i en sports-
lig fordel for Thomas, Morten og Finn skal være 
usagt, men sammenlignet med nabobordene er 
teologernes vanddunke få og vinen mangfoldig-
gjort. Universitetsavisens udsendte får straks 
stukket en liter paprødvin i hånden. 

»Næstekærlighed, min ven!«, nikker Sherif-
fen og fortsætter med at rode i papæsken med 
ubrugelige sponsorgaver, mens holdet evalue-

rer dagens præstation. De er alle tilfredse og 
ønsker Deres udsendte medløber held og lykke 
med sin nyerhvervede tjans som sportsskribent 
inden Sheriffen finder hvad han søgte. 

»Kan jeg byde på lidt pastrami?«. 

Aerodynamiske uniformer, tak!
Universitetsavisen fanger en rødmosset Trine 
sekunder efter hun har færdiggjort sin andel af 
holdets 5x5 kilometer. Hun er enig med sine 
holdkammerater om at det er dejligt at kunne 
optræde under fælles banner med resten af KU 
efter fusionen. Eneste klagepunkt er uniformer-
ne, og klagen bunder vist både i almindelig for-
fængelighed som i genuint sportsengagement. 

»De her T-shirts er vildt grimme!«, siger Trine 
mellem forpustede åndedræt. »Næste år vil vi i 
det mindste gerne have dem i small. Ja altså, 
det øger jo vindmodstanden betydeligt!«, siger 
hun og hiver ud i den slaskede bomuldssæk der 
poser ned over hendes hofter. 

Ved solnedgang fyldes teltene op. Dekan Nils 

Andersen er kommet helskindet igennem sin 
ilddåd og suser forbi med en kold fadøl i næ-
ven: »Nu har jeg fortjent den!«, påstår han med 
et smil. 

Jeg lader mig inspirere og går i baren efter 
kondivand  og slår mig ned hos sociologerne 
Christoph og Lasse. Forfriskningen virker, og 
jeg fristes til en mere omsorgsfuld indgangsvin-
kel. 

Har I strukket ordentligt ud, gutter? 
»Næh...«, svarer de kort og peger på deres då-

sebajer. Kønskvoteringen ved årets DHL-løb er 
iøjnefaldende skæv, og jeg finder det naturligt 
at spørge de mest oplagte af deltagerne.

Øhh... hvor er pigerne henne, sociologidren-
ge? Har I kun to piger blandt jeres 15 løbere?! 

»Jeg vidste du ville spørge om det!«, svarer 
Lasse utilfreds, men kommer på en pludselig 
indskydelse. »De er skadede!«. 

Den virker hver gang. Så lad os bruge det 
som forklaring på Universitetsavisens manglen-
de deltagelse. Næste år får I lov at æde støv!
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HOLY RUNNERS – Teologer-

nes holdkaptajn kender sine 

prioriteter. Husets Vin blev do-

neret til Universitetsavisen.

PÅ LÆGTERNE – Dekanen 

for det Naturvidenskabelige Fa-

kultet Nils O. Andersen køler af 

med en fadøl mens han obser-

verer fra sidelinien.

BANNERFØRER – Prorektor 

Lykke Friis var knæskadet og 

indtog i stedet rollen som rekla-

mesøjle.

INDEN STARTSKUDDET – 

Der trippes i startboksen inden 

næste hold sendes af sted med 

stafetten.
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Synspunkt

Jeg har på mange punkter oplevet at Københavns Uni-
versitet er fulgt med tiden – fx med sammenlægninger 
af institutter og centre og med flytningen til ny KUA. 
Men der er ofte ting der opleves som obstruerende for 
særligt studerende med børn. 

Da jeg var højgravid med termin juli 2005, henvend-
te jeg mig til Institut for Nordisk Filologi (nu Institut 
for Nordiske studier og Sprogvidenskab) for at få at vi-
de hvordan jeg stod i tilfælde af at min søn skulle an-
komme før tid. Svaret var enkelt: Afleverede jeg ikke 
min eksamensopgave, ville jeg bruge et forsøg, kunne 
ikke opnå dispensation, og muligheden for reeksamen i 
august var på dét tidspunkt ikke-eksisterende.  Få dage 
senere, stadig gravid, afleverede jeg min opgave.

Sommeren 2006 var jeg på ny højgravid eksaminand 
(jeg fortsatte mine studier under min ’barselsorlov’). 
Beskeden var igen: Ingen mulighed for reeksamen eller 
sygeeksamen. Jeg ville aflevere, og havde været proak-
tiv – også i forhold til min opgaveskrivning – men det 
var nu alligevel rart at have muligheder såfremt jeg 
fødte før tid. KU kan disciplinere meget, men ikke 
hvornår en kvinde går i fødsel!

Panuminstituttet ikke bedre
Også min mand var studerende ved KU. En generelt 
ringe kommunikation fra Panuminstituttet til deres 
studerende var dybt forstyrrende for studierne, ligesom 
det var at rykke instituttet for oplysninger om holdsæt-
ning, klinikforløb og lignende meget kort tid før seme-

sterstart og klinikstart. Det vanskeliggjorde i urimelig 
grad at vi som forældre kunne tilgodese begge vore stu-
dieforløb samtidigt under hensyn til en hverdag med 
børn.

Ud over de frustrationer jeg deler med andre stude-
rende (vanskeligt at få vejledning af undervisere og 
den slags), er der irritationsmomenter som KU forven-
tes at have løsninger på: At lokaler fx skal være besat 
mellem klokken 8 og 17 betyder at studerende med 
børn på nogle fag på udvalgte dage ikke kan hente 
børn i institution, for vi er ikke fremme ved institutio-
nens lukketid; vores forelæsninger slutter når pædago-
gerne drejer nøglen i låsen – udefra! 

Disciplinering på Universitetsfabrikken
Det eneste mulige rationale bag denne åbenlyse forfor-
deling af studerende med børn må være at KU ønsker 
at disciplinere os i den arbejdstid KU fastlægger for 
’Universitetsfabrikken’. Når vi sammenholder med øv-
rige krav stillet fra Videnskabsministeriet om fx at få 
flest mulige studerende igennem på kortest mulig tid, 
er det ikke specielt befordrende herfor på forhånd at 
besværliggøre dette for de studerende der er forældre. 

Undervisning til klokken 17 kan for nogle være lig 
med at man ved semesterstart må meddele underviser 
at man af nød kun deltager en del af tiden og derfor må 
gå op i udvidet pensum, hvilket får en ikke ubetydelig 
indflydelse på gennemførselsprocenten. 

Det er hverken fair eller rationelt at KU implicit dis-

kriminerer nogle studerende (dem med børn) i forhold 
til andre (dem uden børn) helt fra semesterstart ved at 
give dem dårligere vilkår end andre studerende.

KU halter bagefter
KU må følge med tiden, ikke kun udadtil, men også 
indadtil. Det gøres bedst ved at erkende og acceptere at 
vi befinder os i en tid hvor mange studerende faktisk er 
forældre. Og ikke nok med dét – vi opfordres direkte til 
at få børnene under studierne! 

Det må KU som organisation følge til dørs og med-
tænke, ikke kun i arkitekturen på nye bygninger, men 
også i holdningen til de studerende. De fleste studeren-
de ved KU er ambitiøse og målrettede og er her ikke for 
at lukrere på lektorers, sekretærers og ledelsens good-
will.    

KU er stedet at tilegne sig høj faglighed, videnskabe-
lige dyder og disciplin; heldigvis tager et flertal blandt 
de studerende dette alvorligt. Men her er ingen ’fleks-
tid’ eller ’omsorgsdage’ som i erhvervslivet. 

Jeg melder mig gerne i koret af opfordringer: Få to 
børn i rap! Men KU bør følge med tiden og sørge for at 
det bliver i orden og muligt – også rent administrativt i 
forhold til eksamener, lokaler, besked om undervis-
ningstider med videre – at være studerende og foræl-
der!

 

Ingen omsorg for børnefamilier

Af Christina Birkemose, 

stud.mag.

» Københavns Universitet kan disciplinere meget,  
men ikke hvornår en kvinde går i fødsel!«

The Faculty of Agricultural Sciences, University of Aarhus, 
Denmark, is looking for a number of bright and enthusiastic 
people with a good Master’s degree in relevant natural science, 
agricultural or engineering disciplines to fi ll 37 positions for PhD 
students. The students will be paid a salary of approx. 3000 
Euros/month while completing the 3-year PhD education, which 
mainly consists of PhD courses (about six months) and a project. 
The positions are expected to be partially funded by a grant from 
the Danish Agency for Science, Technology and Innovation.

You can read about the individual PhD positions at
www.agrsci.org/content/view/full/33644

The positions are placed in the seven departments of the faculty
•  Agricultural Engineering researches and develops techniques 

for agriculture with a focus on high technology. 
•  Agroecology and Environment works with agroecology and 

production management addressed to the advisory service 
and the primary producer. Furthermore, analyses at farm, 
regional and national level addressed to the authorities are 
made.

•  Animal Health, Welfare and Nutrition researches themes 
comprising feed composition and quality, animal nutrition, 
digestion and metabolism of nutrients, growth and lactation 
physiology, reproduction, immunology, disease mechanisms, 

bio-markers, disease prevention, animal behavior and 
adaptability, stress biology, and production and health 
management including animal production and health economy. 

•  Food Science develops tools and concepts, which can be used 
to monitor and control the production and handling of plant 
and animal products in order to fulfi l the demands of 
consumers and the food processing industry nationally as 
well as internationally. 

•  Genetics and Biotechnology researches the underlying 
molecular, genetic and physiological background for 
economically important traits in both plants and animals 
using the most modern techniques including high-capacity 
sequencing. The department also develops and implements 
new methods in statistical genetics, biostatistics and 
bioinformatics.

•  Horticulture generates new knowledge concerning the 
production and quality of fruits, vegetables and other plant 
foodstuffs.

•  Integrated Pest Management contributes to effi cient and 
environmentally acceptable prevention and control of pests in 
crop production, animal husbandry, and food processing in 
the industry, private homes and society in general. 

You can read more about the research and PhD education in the 
departments at www.agrsci.org

The Faculty of Agricultural Sciences has approx. 900 employees, 
of which approx. 450 are scientists. The annual turnover is more 
than 80 million Euros of which more than 50 per cent come from 
external grants and industrial contracts.

The Faculty has state-of-the-art laboratories and experimental 
facilities at centres in Foulum (Jutland), Bygholm (Jutland), 
Aarslev (Funen), Flakkebjerg (Zealand), and Sorgenfri (Copenhagen) 
as well as four experimental stations. Furthermore, a research 
group is located at the Faculty of Life Sciences, University of 
Copenhagen.

The Faculty is one of the world’s leading centres for research in 
agricultural sciences. It is our goal to offer research training at the 
highest international level in both basic science as well as in more 
applied aspects. Many projects are carried out in collaboration 
with industrial partners and our scientists often work with 
projects and ideas of such potential that the scientists choose to 
patent the idea, sell licenses and even set up a bud-off company.

For further information 
please contact Bo Kjelde at bo.kjelde@agrsci.dk

Closing date for applications is 1st October, 2007 at 12.00 noon.

37 PhD positions in engineering, agricultural and natural sciences
 THE FACULTY OF AGRICULTURAL SCIENCES, UNIVERSITY OF AARHUS, DENMARK 

The University of Aarhus encourages all, irrespective of personal background, to apply.

The University of Aarhus has 34,000 students, 10,000 staff, and a turnover of DKK 4.5 billion. The University consists of nine main areas: six faculties (Humanities, Health Sciences, Social Sciences, Theology, Science and 
Agricultural Sciences), two schools of education (the School of Business and the University School of Education), and the National Environmental Research Institute. The University’s activities are based at more than 20 loca-
tions all over Denmark.
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Flere Nobelpriser  
til Danmark!
VTU’s hjemmeside er altid værd at gæste. Såle-
des fremgår det at videnskabsministeren sam-
menkaldte et frokostmøde på Carlsberg Akade-
mi den 29. august for at drøfte hvordan flere 
danskere opnår Nobelprisen. Til mødet var ind-
kaldt diverse erhvervsfolk og andre pinger 
hvoraf nogle en gang har beskæftiget sig med 
forskning. Endelig havde man inviteret general-
sekretæren fra Kungliga Vetenskapsakademien 
for at få nogle staldtips (vi kan ikke drømme 
om at foreslå at der var tale om bestikkelsesfor-
søg). Vi ved ikke hvad der kom ud af mødet – 
det har sikkert været på et højt niveau.

Men regeringen har jo allerede – takket være 
dens forudseenhed – redskabet. Der skal bare 
skrives kontrakter med universiteterne. Rekto-
rerne skriver under på at deres respektive uni-
versiteter præsterer 25 nobelpriser hver. Rekto-
rerne og dekanerne indgår så en kontrakt så at 
hvert fakultet fremskaffer fem nobelpriser – og 
det kan (hvis man ikke laver endnu flere insti-
tutsammenlægninger) være basis for at institut-
lederne skriver under på at deres institutter 
præsterer én nobelpris per år. Hvorfor dog gøre 
ting så komplicerede?   

Tom Fenchel

Daglejere og  
super-ranking
TV-avisen fortalte 17/8 at Københavns Univer-
sitet var det ottendebedste universitet i Europa 
ifølge en universitetsundersøgelse foretaget af 
Shanghai Jiao Tong University. Det blev af KU 
præsenteret som noget vi bør være stolte af. 

Skal vi så det? Jeg mener al ranking indehol-
der et element af absurditet, selv når vi husker 
formaningen fra Shanghai: »Brug rankingresul-
tater med forsigtighed!«.

Hvorfor skal forskning minde om elitesport? 
Så kommer den også til at minde os om dope = 
billige genveje. 

En udbredt genvej er DVIP, løst ansatte lære-
re som ikke forsker + løskøb fra undervisning 
så faste VIP kan superforske. Måske var dét 
hvad der lå bag TV-avisens vinkling af historien 
som en modsætning mellem at være super til 
forskning og bruge tid på undervisning. En ud-
spurgt VIP svarede: »Forskning uden undervis-
ning er spildte penge.« Ja, og uden forskning 
ingen forskningsbaseret undervisning. Derfor 
skulle super-KU fastansætte de løstansatte un-
derviser-daglejere der ikke får løn til at forske. 
Trækker de mon op eller ned i den ’flotte’ place-
ring?

Claus Emmeche

Myssion
Videnskabsministeren har plæderet for at det er 
en myte at universitetet er et sted for fordybel-
se. Det er vederkvægende tale. Mange arbejds-
gange kan nu effektiviseres. Nu ser vi forvent-
ningsfuldt frem til at erhvervsministeren skærer 
igennem myten om at erhvervslivet skal tjene 

penge; at beskæftigelsesministeren propagan-
derer for det futile i at være selvforsørgende; 
samt at sundhedsministeren afskaffer de tids-
krævende bestræbelser på forebyggelse og hel-
bredelse. Det vil altsammen være godt for fi-
nansministeren når denne skal holde sin pres-
sekonference om det uhensigtmæssige i at have 
balance i finanserne fordi skatteministeren har 
haft held med sin kampagne for sort arbejde. 
Det bliver godt at få ryddet op i fortidens mis-
forståelser så vi kan få større klarhed over vores 
mission.

Mie Femøe

Benspænd?
September er tiden for de store ansøgninger til 
forskningsrådene. Stadig mere indviklede pro-
cedurer kræves, nye grupper ønskes prioriteret, 
i 2008 blandt andet forskere ude fra den store 
verden. Samtidig skærpes kravene til hvem der 
kan søge, og til hvad man hidtil har produceret 
og formidlet i de til faget hørende tidsskrifter. 
Forskernes CV’er må nemlig kun indeholde ar-
tikler fra tidsskrifter, helst internationale, med 
en referee-ordning. Dog finder enkelte bøger og 
kapitler nåde for dommernes øjne. Desuden 
skal det hele skal være sket inden for en kort år-
række – og der er ingen plads til fordybning. 

De samme regler gælder indberetningerne til 
KU’s publikations system, PUF. Årsagerne er 
mange, blandt andet en stadig diskussion om 
hvor pengene helst skal gå hen. Nu kan man 
sammenligne forskerne, hævdes det, så de mest 
publicerende, både fakulteter og forskere, får 
mest. En sådan sammenligning lader sig selv-
følgelig ikke gøre, men i denne sammenhæng 
er mit ærinde et andet, nemlig formidling. 

Et af KU’s mange ønsker til medarbejderne er 
formidling, men det har så sandelig også sneget 
sig ind hos forskningsrådene. Nu skal der ikke 
alene publiceres, helst inden for få måneder ef-
ter projektets afslutning, nej nu skal der også 
formidles. Blot er der den hage ved systemet at 
formidling ikke tæller i det store CV-regnskab. 
Det er som om man tror at formidling er noget 
man blot gør med venstre hånd. Med mere end 
30 års erfaring som formidler kan jeg videregi-
ve at sådan er det ikke. 

Formidling er spændende, men stiller, natur-
ligvis, store krav til at man ved hvad man taler 
om. Man skal være god til præcise replikker, og 
man får sjældent andres ros fra kollegaer ud 
over de første gange man har optrådt i enten de 
skrevne medier eller radio/TV. Og det er mere 
tidskrævende end man forestiller sig. Formid-
ling er vigtig, det har beslutningstagerne opda-
get. Men hvorfor i al verden skal man så ikke 
belønnes for det? Det er højst besynderligt og 
helt ude af trit med intentionerne.    

Birgit Petersson 

Et stillingsopslag 
KU’s administrations stillingsopslag kan – på grund af sparsomme-
lighed – kun bringes som helsidesannoncer i landets dagblade. For 
at hjælpe med udbredelsen af kendskabet til opslagene bringer vi – 
helt gratis – en om end forkortet udgave af et aktuelt opslag.

Tom Fenchel
 

Ny klumme:
Opponenterne

Opponenterne

Universitetsavisen har udnævnt et hold af højt-

kvalificerede brokkehoveder til at se skævt på 

tvivlsomme udspil hvad enten de kommer fra po-

litikere og ministre, rektorer og bestyrelse, deka-

ner og direktører eller kolleger og studenter. 

Denne gang udgøres opponenterne af 

Birgit Petersson, lektor i Medicinsk Kvinde- og Kønsforskning  

 ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 

Tom Fenchel, professor i Marinbiologi, Biologisk Institut  

 ved Det Naturvidenskabelige Fakultet. 

Claus Emmeche, lektor ved Center for Naturfilosofi og 

 Videnskabsstudier under Det Naturvidenskabelige Fakultet 

Mie Femøe Nielsen, lektor ved Institut for Nordiske Studier  

 og Sprogvidenskab.

Personale- og  
økonomivicesouschef –  
Det Naturvidenskabelige  
Fakultet

Det Naturvidenskabelige Fakultet er med sine næsten 400 administrato-

rer et af landets største bureaukratiske komplekser. Ikke mindst i lyset af 

den øgede politiske opmærksomhed sætter vi en ny og ambitiøs dagsor-

den (globalisering, fusioner, topstyring, mm.), og der vil komme mange 

overraskende ændringer i de kommende år. Du vil medvirke til en yder-

ligere administrativ ekspansion. 

Det Naturvidenskabelige Fakultetskontor omfatter et lille uformelt 

team. Ledelsesteamet består af en dekan og 17 prodekaner – alle i ver-

denseliten. Dertil kommer en stab bestående af 15 chefer, 30 souschefer, 

62 sous-souschefer foruden 15 konsulenter, et fundraiser-team, tre che-

erleaders, fire shamaner, foruden fuld- halv- og afmægtige- i alt pt. 357 

medarbejdere.

Du har en relevant uddannelse (en realkompetence) og har gennemgået 

kurser i teambuilding og managementlingo (videregående). Du vil lede 

en stab på 48 medarbejdere. Vi søger en dynamisk, driftsikker og resul-

tatorienteret leder der vil:

•  Finde (evt. opfinde) problemer, implementere nye sagsgange, afholde 

møder og i det hele taget udvikle tiltag der er egnet til yderligere eks-

pansion af administrationen.

•  Deltage i udvalgsmøder i forbindelse med fakultetets visionære visio-

ner om opførelse af 15 luftkasteller på Nørre Fælled.   

•  Om muligt udvikle en økonomistyring der er endnu mere ugennem-

skuelig og vanskelig at forstå end den eksisterende.

Stillingen besættes på overenskomstvilkår (989.045, 27 kr. årligt + per-

sonligt tillæg). 

Skriftlig ansøgning – hvor du gerne må påføre din adresse – sendes til: 

Det Naturvidenskabelige Fakultet, Øster Voldgade 3, 1350 K – så den er 

os i hænde senest den 31. september kl. 5.00.

KU’s administration – vækst i verdensklasse
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Bevar Botanisk Have 

CAMPUSPLANER – Botanisk Have – et ånde-
hul i storbyen, en unik perle, enorm plantesam-
ling, forskning på internationalt niveau, en kul-
turarv, studiehave, integreret del af KU og cam-
pusmiljøet samt eneste genbank for Danmarks 
vilde planter – nedlægges delvis per 1. januar 
2008. 

Botanisk Have stiller oplevelser og plante-
samlinger gratis til rådighed for befolkningen. 
For den professionelle i forskningssammen-
hæng og for hr. og fru Jensen søndag eftermid-
dag. Det giver utrolige oplevelser fordi Botanisk 
Have lokker med sin pragt, blomsterrigdom og 
ro. 

Noget man ikke oplever mange steder i en 
storby. Noget man ikke oplever i en park af den 
karakter Botanisk Have skal omdannes til. No-
get man ikke oplever mange steder i året 2007. 
Noget som øger campusmiljøets værdi mange-
fold. Øger værdien mere end nogen mennesker, 
inderst inde, nogensinde kan forestille sig at de 
nyligt offentliggjorte planer for fremtidens 
campusmiljø eller Destination 2012 nogensinde 
vil. 

Beskyt vores unikke kulturarv
»Bedre miljø for ansatte og studerende,« hed-
der campusvisionen. Man kan undre sig over 
sammenhængen mellem »bedre miljø« og spa-
rekniven i Botanisk Have. Ikke fordi man som 
sådan ville forvente at ting som bevarelse af 
truede plantearter og naturbeskyttelse vil finde 
vej til de bonede gulve i universitetets mødelo-
kaler. Man kunne derimod i sin naivitet fristes 
til at forvente en vis form for forpligtigelse fra 
de beslutningstagende forsamlinger. Forpligti-
gelse til at beskytte og bevare vor unikke kul-
turarve. 

Opretholdelsen af København og Danmark 
som helhed som et sted med en bred vifte af in-

teressante og kulturelle seværdigheder, bør væ-
re i alles interesse. Opretholdelsen af steder der 
tilmed medvirker til grundlæggende forskning 
på højt videnskabeligt niveau bør tilmed være i 
universitetets interesse. Universitet bør medvir-
ke til at den by det ligger i, har noget at byde på 
- hvis altså universitet ønsker at tiltrække nye 
mennesker. En by, der kan byde på andet og 
mere end en tur op og ned af strøget. 

En af verdens fornemste haver
Botanisk Have har en lang historie. Oprettelsen 
af den første botaniske have skete den 2. august 
1600. Fra den oprindelige placering ved den 
nuværende Krystalgade, over placeringer ved 
henholdsvis Amaliegade og Kongens Nytorv, 

syntes haven endelig at have fundet sin rette 
plads på Nørrevold. Haven med dens nuværen-
de placering åbnede den 9. oktober 1874. 

Her på Frederiksberg campus har vi også en 
stor plantesamling. Det har vi haft siden 1858, 
og den er vi ret stolte af. Til forskel for Køben-
havns Botaniske Have, hvis primære opgave er 
at vise vilde planter, så er Landbohøjskolens 
Haves primære opgave at vise dyrkede planter. 

De to plantesamlinger er hver især helt unik-
ke. Deres lige findes ikke andre steder i verden. 
De bærer hver især en vigtig kulturarv. Men de 
rummer mere end det. Københavns Botaniske 
Have rummer truede planter. En af de største 
plantesamlinger på den nordlige halvkugle. En 
af verdens fornemmeste botaniske haver. Og 

den findes lige her. Midt i vor hovedstad. Som 
en integreret del af KU’s campusmiljø. Og det er 
vel og mærke ikke noget vi skal kæmpe for at 
skabe, udvikle og indsamle. Det findes allerede. 
Det er faktisk ret fantastisk. 

Vi har pligt til at værne og bevare denne 
unikke kulturperle – videregive denne naturarv 
til de kommende generationer. Også selvom vi 
hedder KU, og tror vi kan noget der er lige så 
godt eller bedre end verdens andre førende uni-
versiteter. Det kan vi bare ikke. Det syntes dette 
eksempel med vores elskede og unikke botani-
ske have at vidne om. Det tør jeg godt stå ved. 

Derimod er jeg ikke meget for at stå ved at 
jeg læser på KU. Når folk spørger mig hvor jeg 
studerer – så skammer mig over at sige at jeg 
læser ved Københavns Universitet. 

Bjarne Larsen, stud. hort. ved Det Biovidenskabe-
lige Fakultet 

Debat

Deltag i debatten
Skriv kort og præcist og oplys altid navn, adresse og stilling. Et læserbrev bør være på højst 2.000 en-

heder med mellemrum eller 300 ord. Et synspunkt må ikke overskride 4.000 enheder med mellemrum 

eller 600 ord. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og forkorte indsendte læserbreve.

Debatindlæg indsendes på e-post til uni-avis@adm.ku.dk. 

Deadline: Se kolofonen på bagsiden af sektion 2.

Religion og det  
offentlige rum
KOMMENTAR TIL NIELS HOLTUG – I sin 
kronik med titlen ’Religion og det offentlige 
rum’ i Universitetsavisen nummer 9/07 konklu-
derer Niels Holtug (NH) at der ud fra et liberalt 
synspunkt ikke gives noget entydigt svar på 
hvilken plads religion skal eller ikke skal have i 
det offentlige rum. 

NH har naturligvis ret i at politik altid bygger 
på værdier som ikke kan ‘bevises’, og at vi der-
for ikke skal vurdere politiske argumenter ud 
fra deres bevislighed eller mangel på samme. 
Jeg mener imidlertid at han tager fejl idet han 
hævder at politiske argumenter i stedet skal 
vurderes ud fra hvorvidt de direkte understøt-
ter liberale værdier eller ej. 

I praksis svarer det liberale demokrati nemlig 
som bekendt ikke til de filosofisk-ideologiske 
idealer om samme. Dette må nemlig til stadig-
hed sikres og beskyttes mod anti-liberale kræf-
ter hvilket betyder at det må tilpasses den vir-
kelighed det optræder i. Med andre ord må vi 
begrænse frihed og lighed for at disse ikke skal 
slå over i deres modsætninger. 

Den absolutte religion
NH gør den fejl ikke at tillægge motivet (det 
kulturelle/religiøse ophav) for en given argu-
mentation (politiske krav) nogen særlig vigtig-
hed. Dette kan skyldes at han aldrig når så vidt 
som til at definere hvad man må forstå ved reli-
giøsitet, og at han overser at værdier og hold-
ninger aldrig svæver frit i luften, men forud for 

deres politiske udtryk er kulturelt sammenvæ-
vede. 

De moderne demokratiske institutioner må 
forstås som midler til pragmatisk afvejning af 
mere eller mindre modsatrettede interesser. 
Med kompromisset relativeres politikken til den 
kontekst hvori den udarbejdes. I modsætning til 
dette kan vi beskrive den religiøse sfære som 
dér hvor individet giver afkald på alle indsigel-
ser og lader den guddommelige vilje komme til 
sin ret. Hvor politikken er relativ og betinget 
konkrete forhold, er religionen altså med andre 
ord ubetinget og absolut.

Med dette in mente kan vi ikke blot se bort 
fra motivet for en argumentation. Hvor motivet 
er religiøst er det nemlig i princippet ikke mu-
ligt at indordne et deraf følgende argument un-
der en generel demokratisk proces uden at det-
te mister et væsentligt meningsindhold. Hvis 
argumentets absolutte ophav skal fastholdes, er 
der nemlig ikke plads til diskussion og kompro-
mis, og følgelig opløses grundlaget for den de-
mokratiske samtale.

Den demokratiske proces
Hermed ikke sagt at religiøst motiverede argu-
menter og udtryk altid skal undgås i det offent-
lige rum, omend dette må være tilfældet i den 
grad en bestemt religiøs eller ideologisk absolu-
tisme truer det kulturelle grundlag for den de-
mokratiske proces. Som NH bemærker, kan 
udelukkelsen af religiøse argumenter fra det of-

fentlige rum 
dog tænkes at 
være farlig. 

Svaret på 
dette problem 
behøver dog  
ikke at være 
den foreslåede 
inklusion, men 
at politikken udarbejdes således at den under-
støtter den kulturelle sammenhængskraft som 
er nødvendig for at den demokratiske proces 
kan udspille sig som en afvejende samtale sna-
rere end en kamp om absolutter. 

Folkekirken er et eksempel på at staten sikrer 
sin sekularitet ved at henvise religiøse udtryk til 
en ganske bestemt sfære. Omvendt må denne i 
overensstemmelse med luthersk-evangelisk kri-
stendom kræve af politikerne at de skal afstå fra 
at benytte sig af absolutter i det daglige politi-
ske arbejde.

Det liberale demokrati er med andre ord ikke 
fuldstændigt ladsiggørligt i praksis (og vel hel-
ler ikke ønskeligt for enhver pris), men vi kan 
nærme os det hvis vi fastholder den kultur som 
har muliggjort udviklingen af dette i stedet for 
at udslette den i liberalismens (hellige) navn.

Johannes Aakjær Steenbuch
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» Bedre miljø for ansatte 
og studerende,« hedder 
campusvisionen. Man 
kan undre sig over sam-
menhængen mellem 
»bedre miljø« og spare-
kniven i Botanisk Have.



Studenterindflydelsen 
klemt
STUDIENÆVN – Da minister og Folketing i 
2002-3 forberedte den nu gældende universi-
tetslov, blev det gentagne gange understreget 
at de studerendes indflydelse på egen uddan-
nelse skulle fastholdes. Så selv om reformen 
gjorde op med århundreders universitetsselv-
styre, som godt nok kun i den seneste menne-
skealder har været af demokratisk tilsnit, havde 
folketingsflertallet utvivlsomt til hensigt forsat 
at sikre studenterindflydelse.

Det er imidlertid gået anderledes. I praksis 
har loven på Københavns Universitet betydet en 
reduktion i antallet af studienævn således at de 
på Det Humanistiske Fakultet er beskåret fra 
førhen 30 til nu seks studienævn. Nævnene fin-
des således ikke længere på fagniveau, men kun 
på institutniveau. Set fra toppen af ledelseshie-
rarkiet har dette utvivlsomt skabt en smidigere 
struktur. Men det har haft – og vil på længere 
sigt få endnu mere alvorlige konsekvenser for 
de studerendes deltagelse i den demokratiske 
proces. 

Slut med ekstra SU-klip
En rigtig stor del studienævnenes lovbundne 
ansvars- og kompetenceområde angår nemlig 
fagene. Meritsager, dispensationer og den lø-
bende tilpasning af studieordninger til foran-
derlige ydre rammer bunder alle i fag og faglig-
hed. Og i en situation hvor fagenes repræsenta-
tion i studienævnene selvsagt er kraftigt beskå-
ret (studienævn må ifølge universitetets ved-
tægt maksimalt have ti medlemmer), sker en 
stor del af det sagsforberedende arbejde i mere 
eller mindre uformelle, paritetisk sammensatte 
arbejdsgrupper.

Reformen har altså ikke medført en reel re-
duktion i antallet af personer der beskæftiger 
sig med studienævnsrelaterede opgaver – kun i 
antallet af egentlige indvalgte medlemmer. 

Men hvor disse valgte studenterrepræsentanter 
hidtil har mulighed for at søge om ekstra SU-
klip svarende til deres øgede arbejdsbyrde, så 
har medlemmerne af diverse fagudvalg med vi-
dere absolut ingen mulighed for en lignende 
kompensation. Og i en tid hvor kravet om hur-
tig gennemførelse lyder stadig mere skingert, 
vil det med stor sikkerhed føre til en voldsom 
beskæring af de studerendes reelle uddannel-
sespolitiske indflydelse. Stik imod universitets-
lovens udtrykkelige hensigter.

Signe Lützau Pedersen & Bo Fritzbøger, henholds-
vis næstformand og formand for Studienævnet 
ved Saxo-Instituttet 
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Nørre Farimagsgade 63
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dondon

Teriyaki don Kylling på ris stegt 
med let sødlig teriyakisauce med 
forårsløg og fintskåret 
tang.

Curry don Karry på ris. En sød, 
fyldig og mediumstærk karrysauce 
kogt på bl.a løg, æbler, gulerød-
der. Kylling eller tofu. 
[også som vegetar].

Tataki don Letstegt laks, porrer 
og gulerødder på ris med inge-
fær, sesamfrø og citron. Tataki-
saucen er soyabaseret 
med ingefær.

Yakisoba Stegte nudler med 
finthakkede porrer, hvidkål, løg, 
gulerødder samt marineret 
ingefær med kylling 
eller tofu79,- 79,- 79,- 79,-

Frokosttilbud 59,- 59,- 59,- 59,- www.dondon.dk

Tag kuponen med 
næste gang du spiser 
på dondon og få din 

“studierabat”

15%
 “studierabat”

Gælder til 31.10.07

15%
 “studierabat”

Gælder til 31.10.07

Rabatkupon

Upstairs and down-
stairs anno 2007
FUSION – En anekdote fortæller at da Veteri-
nærskolen flyttede fra Christianshavn til Frede-
riksberg midt i 1800-tallet, klagede professorer-
ne over den lange afstand til byen. Og hvad 
værre var: Det var ikke til at få ordentligt tyen-
de så langt ude i provinsen. Nu, 150 år senere, 
er meget forandret, og dog. Nu hedder det Kø-
benhavns Universitet, og forandringer skal vi til 
stadighed vænne os til.

På KU’s hjemmesider er der megen snak om 
fusion, om hvordan integrationen af undervis-
ning, forskning, formidling med mere mellem 
de tre fusionsparter kan sættes i gang og gen-
nemføres. Det er alt sammen godt og nødven-
digt. Man vil selvfølgelig gerne have en succes-
fuld fusion som gavner KU som helhed. Derfor 
er der oprettet et fusionssekretariat, der holdes 
såkaldte Take-off arrangementer, temamøder 
og så videre. Der er blogs for studerende, blogs 
for fakulteter, forskerblogs, rektorat-blog og 
meget andet godt. 

Take-off for TAP glemt 
Alle disse tiltag er som sagt nødvendige og sik-
kert udmærkede, men der mangler noget væ-
sentligt: Jeg har surfet en del på KU’s sider, 
men ikke fundet nogen blogs hvor generelle 
personaleforhold debatteres i forbindelse med 
fusionen, eller andre blogs som er relevante for 
TAP-personale. 

Og det er ikke kun i informationsstrømmen 
at TAP’erne er ganske usynlige, men også i de 
konkrete tiltag for integration. Det er besynder-
ligt, for vidensdeling og udveksling af erfarin-
ger er vigtigt også for os. 

KU har en stor stab af højt specialiserede 
TAP’er fra dataloger og teknikere til serviceper-
sonale af alle slags som gerne vil integreres og 
samarbejde med de nye kolleger. I vore ‘gamle’ 
miljøer praktiserer vi vidensdeling i hverdagen, 

fordi det er nødvendigt for at udfylde og udvik-
le vores job tilfredsstillende. Det vil vi gerne ud-
vide til at indbefatte vore nye kolleger, men det 
kræver som minimum at man kender hinan-
dens eksistens. 

Derfor undrer det mig at der ikke er arrange-
ret Take-off, temamøder eller lignende for os? 
Eller bare besøgsarrangementer hos beslægtede 
kolleger på et andet fakultet? Det kan vi da og-
så godt selv hver især og nogle har også gjort 
det, men hvor er den positive, målrettede per-
sonalepolitik, der sikrer at alle kan bidrage til 
en vellykket fusion? 

Mangel på ledelsespolitik
Man vil måske sige at personaleorganisationer-
ne og SU burde tage disse emner op, men hvor-
for egentlig lige dem? Det er jo ikke et persona-
legode eller et spørgsmål om vores forfængelig-
hed (sådan da), men for KU er det et spørgsmål 
om at vore specialer bruges optimalt, så vi i 
fuldt omfang kan bidrage til forskning, udvik-
ling og undervisning med den akkumulerede 
viden vi er ansat til at have. 

Det er i høj grad en ledelsesopgave at sørge 
for at de eksisterende (knappe) ressourcer bru-
ges bedst muligt og der savnes en målrettet le-
delsespolitik der fremmer integrationen mel-
lem TAP’er og – endnu vigtigere – mellem VIP 
og TAP. Når man nu gennem fusionen har haft 
mulighed for at starte på en frisk og sende ‘ple-
jer’ på efterløn, er det lidt forstemmende at se 
at der på KU stadig officielt praktiseres en virk-
somhedskultur der tilsyneladende betragter 
staben som en langsom og lidt besværlig stør-
relse, som helst skal være usynlig. Ligesom i 
1856...

Anne Lise Pedersen, Ingeniørassistent, Life, alp@
life.ku.dk
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Videnskabet

RESULTATER FRA SATSNINGSOMRÅDE

Af Lisbet Christoffersen og Hans Raun Iversen

Tre scener fra det virkelige liv.
1. scene.
En sen aften i foråret 2006 møder den ameri-
kanske religionssociolog Phil Zuckerman i toget 
fra København til Århus tre livligt samtalende, 
unge kvinder. De er fysioterapeuter fra Malmø, 
på vej til en kongres i Århus. Beredvilligt siger 
de ja til et gruppeinterview som Phil kan bruge i 
sin undersøgelse af religion og sekularisering i 
Danmark og Sverige. På spørgsmålet »Tror du 
på Gud?« svarer de to straks »Nej.« Efter nogle 
minutters betænkningstid siger den tredje også 
»Nej.« Da de andre spørger hvorfor det tog så 
lang tid at svare på dét, siger hun: »Fordi jeg al-
drig havde tænkt på det før!« Nogle dage senere 
interviewer Phil en medicinstuderende der 
kommer lige fra en øvelse med dissektion af lig. 
Phil spørger hvad den unge lægespire tænker 
om det mennesket er ud over det biologiske 
materiale, fx en sjæl? »Det har jeg aldrig tænkt 
på,« lyder svaret. Phil, som selv er afklaret ate-
ist, havde med sin amerikanske horisont aldrig 
forestillet sig muligheden af de svar. Nye di-
mensioner føjes til hans forståelse af den »Euro-
secularity,« hvis dansk-svenske udgave han stu-
derer.1)

2. scene
Den omtvistede amerikanske islamforsker 
Bernhard Lewis udtalte 28. juli 2004 til Die 
Welt: »Current trends show that Europe will 
have a Muslim majority by the end of the 21st 
century at the latest. Europe will be part of the 
Arab West – the Magreb.« Mange islamiske le-
dere i Mellemøsten og Europa og ikke mindst 
europæiske højrefløjspolitikere har udmalet 
mere fantasifulde forestillinger om det, den en-
gelske Spectator har kaldt ‘the Eurabian night-
mare.’ Argumenterne er mange, fx muslimers 
fødselstal og islamistisk terror. Pastor Søren 

Krarup, MF, blev i forbindelse med valget i 
2005 spurgt hvorfor han, der altid har bekæm-
pet idealistiske programmer, stemte for dansk 
deltagelse i besættelsen af Irak som bl.a. havde 
det idealistiske formål at fremme demokrati og 
menneskerettigheder i landet. Svaret lød: »Jeg 
ser krigen i Irak i det perspektiv, Samuel Hun-
tington har oprullet i udtrykket ‘civilisationer-
nes sammenstød’. Der er tale om en for-
svarskrig imod den islamiske terrorisme. Isla-
mismen angreb vesten 11. september 2001, og 
aktionen i Irak er forsøget på at standse funda-
mentalismen og dermed terrorismen. Her er 
demokrati midlet, ikke målet« (Kristeligt Dag-
blad. 5. februar 2005).

3. scene
I en KU-undersøgelse af ‘Dansk mentalitet’ ly-
der et typisk synspunkt – her formuleret af en 
30-årig mandlig københavner – således: »Vi er 
et kristent land, men vi er ikke dem der render 
ned i kirken og hører på en præst der fortæller 
om selve religionen… Kristendommen er lige-
som de ti bud. Det er jo mere end bare det at 
det er Guds ting. Det er ligesom hvordan vores 
samfund er bygget op. Ligesom andre religio-
ner hvor du må have flere koner, det må du ik-
ke i Danmark. På den måde synes jeg at jeg er 
kristen, fordi jeg lever efter en kristelig vej, og 
det har selvfølgelig også noget at gøre med at 
jeg har valgt at tro på Gud, idet jeg sagde ja til 
konfirmationen. Men jeg yder ikke noget i form 
af kirken og den vej«.

En midaldrende jysk køkkenmontør, der 
medvirker i samme undersøgelse, siger: »Dan-
mark er et kristent land, men på et niveau hvor 
det er tilgængeligt. Jeg tror ikke, at hvis der var 
nogen der generede den måde, vi har vores reli-
gion på, at vi kunne finde på at brænde deres 
flag og sådan nogen ting. Det er jo helt ude i 
hampen. Den tanke, den er så fjern… Vi skal jo 
lidt længere sydøst på, inden kæden hopper af. 
Men jeg synes heller ikke, at de skal have mo-
skeer her«.2)

Er der sammenhæng mellem de tre scener? 

Religion i det 21. århundrede: 

Scener og  
sammenhænge
Det er ikke blot i kristendommen at død og opstan-
delse følges ad. Det gør de også i religionshistorien. 
De genopstandne religioner har givet satsningsom-
rådet Religion i det 21. århundrede nok at rive i  
siden 2003. Nu begynder resultaterne at vise sig i 
den afsluttende Copenhagen Conference og i en 
lang række bøger
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Lisbet Christoffersen er forskningskoordinator  

og Hans Raun Iversen styregruppeformand i  

Københavns Universitets satsningsområde Religion 

i det 21. århundrede.

Ja, det er der! Men både dokumentation og 
analyse er kompliceret. Københavns Universitet 
fremlægger imidlertid nu en række forsknings-
resultater som kaster afgørende lys over hvad 
religion og fravær af religion er og betyder – og 
ikke er og ikke betyder – i det 21. århundrede 
globalt såvel som lokalt.

 En lang række artikler, fem temanumre af 
tidsskrifter og fem bøger er udkommet med de 
første resultater. I løbet af efteråret udgives 
yderligere 6-7 bøger i satsningsområdets bogse-
rie – og mere end 20 følger efter i de kommen-
de 1-2 år. Oversigter over udgi-
velser findes på www.ku.dk/
satsning/religion – publikatio-
ner. Her kan vi blot antyde 
nogle forskningsresultater:

Dansk – og internationalt 
relevant
Danskernes opfattelse af religi-
on er meget – dansk! Ikke over-
raskende, da samfundsform og 
religionsform oftest afspejler 
hinanden. Det gælder også i 
Danmark! Danskerne er afslap-
pet lykkelige i deres etablerede 
sekularitet der inkluderer institutionen folke-
kirke – og de har ret skarpe meninger om andre 
religioner (Iversen og Højsgaard 2005; Gunde-
lach, Iversen og Warburg 2008). 

Danmark er et laboratorium for spillet mel-
lem religion og samfund i bredere forstand. På 
trods af vanskeligheder ved at tælle til religion 
(Warburg og Jacobsen 2007) kan man faktisk 
opgøre omfang (Mogensen og Damsager 2007) 
såvel som betydning (Jensen og Østergaard 
2007) af åbenlys religion i form af f.eks. om-
vendelse til andre religioner i et samfund, der 
altid har haft en markant indvandring (B. 
Østergaard 2007), men som alligevel ser aktu-
elle ændringer i den religiøse demografi som en 
stor udfordring. Der er under alle omstændig-
heder behov for dybere kendskab til nye religiø-
se grupper i samfundet (Bæk Simonsen 2008). 

Udfordringerne gælder den retlige scene, 
hvor en hidtidig nordisk selvfølgelighed i synet 
på rettens sekularisering baseret på fælles lu-
therdom (Christoffersen, Modéer og Andersen 
2008) nu påvirkes stærkt af en religiøs mulit-
kulturalisme, der også sætter krav til retsdan-
nelsen, ikke blot i familieretten (Mehdi 2007), 
men også bredere i privatretlige og offentligret-
lige spørgsmål (Mehdi og Sand 2008). Et af de 
områder, satsningsområdet har haft særlig fo-
kus på, er betydningen af Shari’a som diskurs i 
Europa (Nielsen og Christoffersen 2008). 

I samfund, hvor retten grundlæggende har et 
demokratisk præg, drejer de bagvedliggende 
samfundsfilosofiske spørgsmål sig om mulighe-
den af fortsat at opretholde en politisk sekula-
risme (Berg-Sørensen 2008; Berg-Sørensen og 
Christoffersen 2008) i såvel national som inter-
national (Wæver 2008) politik, ret og samfund. 
Ikke mindst spørgsmål om ligestilling og kvin-
ders forhold kommer her i centrum (Sjørup og 
Rømer Christensen 2008). Muhammed-krisen, 
som udspilledes midt i satsningsområdets leve-
tid, er et konkret eksempel på at halvvejs glem-
te retlige, politiske og teologiske standarder om 
Gud, billeder, forhånelser og ytringsfrihed igen 
kommer i fokus (Christoffersen 2006; Thuesen 
2007). At det danske materiale ikke er enestå-
ende, viser andre af satsningsområdets forsk-
ningsresultater med fokus på Tyrkiet (Raudvere 

og Jung 2008), Fiji (Ryle 2008) og Chile (Sjø-
rup 2007). 

En ændret religionsdemografi og dermed 
sammenhængende ændringer i samfundets 
grundlæggende symbol- og praksisstrukturer 
registreres måske tydeligst på den kulturelle 
scene. Medierne (Thunø og Galal 2008), teatret 
(Holm 2006; Holm, Nielsen og Vedel 2008), 
kunsten (Funch 2008), og filmen (Hvithamar 
og Hallbäck 2008) viser alle ændrede veje til er-
kendelse, ændrede forhold mellem krop og be-
vidsthed samt ændrede scener for samvær 
(Sjørslev 2007). Religion spiller (igen) en 
stærk, men forandret rolle i den kulturelle prak-
sis. Der er kommet fokus på ritualer, også i ka-
rismatiske bevægelser, der oprindeligt netop ik-
ke var (eller sås som) ritualiserede (Lindhardt 
2008), og der er tale om et samspil mellem cen-
trale figurer, fx Abraham i de tre gamle, mono-
teistiske religioner (Bruun, Damgaard og Holst 
2008). For at begribe det ændrede spil mellem 
religion og samfund har nogle forskere genopli-
vet det amerikanske begreb om civilreligion til 
brug også for danske forhold (Warburg og Hvit-
hamar 2008). 

At religion igen er i stand til at berøre, udfor-
dre, provokere og ændre folks tilværelse, er do-
kumenteret på mange måder. Der tales i positi-
ve formuleringer om konfliktløsende vende-
punkter (Sjørup 2007) og i mere afstandtagen-
de om religionerne som cover up for folkedrab 
(Brudholm 2008). Former for religion, fx divi-
nation, der tidligere blev kaldt overtro, er ble-
vet iøjnefaldende (Lisdorf 2008). Hertil kom-
mer debatten om Intelligent Design som af na-
turvidenskabsforskere skarpt identificeres som 
overtro (Wolf 2008). En frugtbar samtale mel-
lem teologi og naturvidenskab føres på højt in-
ternationalt niveau som en fælles filosofisk re-
fleksion af nye videnskabelige landvindinger, fx 
i synet på forholdet mellem materie og infor-
mation (Gregersen et al 2008) og i en semiotisk 
tolkning af tegn på liv (Hoffmeyer I og II, 
2008). 

En samlet konklusion er at religion er langt 

mere infiltreret i – intertwined with3) – mange 
forskellige samfundsforhold end tidligere anta-
get. For mange universitetsfolk af moderne 
støbning kalder det på reaktion og markering af 
såvel metodisk som personlig ateisme (Crone 
2008). 

Copenhagen Conference
Satsningsområdets forskningsresultater samles 
i en konference på Frue Plads 19.-23. septem-
ber i år: Copenhagen Conference: Religion in 
the 21st Century – Transformations, Significan-
ce and Challenges. Her vil mange af de bøger 
eller manuskripter, der er henvist til ovenfor, 
blive diskuteret af internationale kolleger i 21 
Book Panels. Konferencen byder på førende in-
ternationale keynotes med efterfølgende debat 
samt paper sessions og aftenarrangementer af 
mere åben, fremadrettet forskningskarakter. 
Sigtet er at få KU’s forskningsresultater sat i 
perspektiv af kolleger, der repræsenterer høje-
ste standard af international, tværfaglig religi-
onsforskning. Konferencen har bidrag fra syv af 
KU’s fakulteter. Der er mere end 100 aktive bi-
dragydere og 250 registrerede deltagere. Så 
langt der er plads, er konferencen åben for gæ-
ster. Se det fulde program på www.ku.dk/sats-
ning/religion,

  

1)  Se Phil Zuckerman: Society without God, under udgivelse 
på New York University Press.

2)  Citater fra Peter Gundelach, Hans Raun Iversen og Margit 
Warburg: I hjertet af Danmark. Institutionelle former og 
mentale mønstre, Hans Reitzels Forlag, primo 2008 (engelsk 
udgave senere). 

3)  Intertwinement som samlet kode for mange af resultaterne 
i satsningsområdet er foreslået i Lisbet Christoffersen: ”In-
tertwinement. A new concept for understanding religion-
law relations”, Nordic Journal of Religion and Society, no 2, 
2006, vol. 19, s. 107-126. 

» Danskerne er afslappet  
lykkelige i deres etablerede 
sekularitet der inkluderer  
institutionen folkekirke – og 
de har ret skarpe meninger 
om andre religioner.«
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ENTEN ELLER – Hvad end 

man er religiøs eller ej spiller re-

ligionen (igen) en stærk rolle i 

den kulturelle praksis i Dan-

mark og resten af verden, skri-

ver Lisbeth Christoffersen og 

Hans Raun Iversen. Religion er 

nemlig langt mere infiltreret i 

mange forskellige samfundsfor-

hold end tidligere antaget.
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Alkoholpolitik

Strid om rusregler
De studerede er fortørnede over at studiechef Jakob Lange har truet med at 

tilbageholde rusvejledernes løn hvis de ikke respekterer universitetets alkohol-

politik. Debatten om den fordrukne ungdom er knappet op igen 

vøse for at blive stillet person-
ligt til ansvar, men tilføjer at 
Jakob Langes udsagn ikke har 
ændret på udformningen af 
ruskurset for de nye medicin-
studerende. 

Han fortæller at man de sid-
ste fire år på Medicin har for-
søgt at tilrettelægge ruskurser 
der ikke er båret af alkohol, og 
han mener at der i forvejen er 
god plads til afholdenhed. Så-
ledes er det ikke tilladt at drik-
ke alkohol før fire, og der bli-
ver ikke serveret spiritus i ba-
ren. 

»Evalueringen fra de nye 
studerende er udelukkende 
positiv«, siger han. »I år havde 
vi for eksempel flere muslimer 
med på rusturen som ikke 
drak, og de sagde alle sammen 
at de havde haft en fed tur.« 

Alligevel ærgrer Alexander 
sig over Jakob Langes udtalel-
ser da han mener at de er 
unødvendige, og at mange 
udenforstående nu ser rustu-
ren i et mere negativt lys. Og 
måske er truslen om fratagelse 
af løn en dårlig strategi. 

»Rusvejlederne på Medicin 
er i forvejen ulønnede,« oply-
ser Alexander Silberbrandt.

ingen ruskurser overholde reg-
lerne. Hun anerkender at der 
er ruskurser hvor der bliver 
drukket meget, men tror ikke 
at stramme regler løser nogle 
problemer. 

»Vi tror ikke at centrale reg-
ler og forbud fra KU er vejen 
frem«, siger hun. »Vi har tillid 
til at rusvejlederne selv kan ta-
ge initiativ til at løse de pro-
blemer der måtte være.«

Balladen startede da Jakob 
Lange til P3 Nyhederne gav en 
offentlig påmindelse om alko-
holpolitikken og sagde at »hvis 
rusvejlederne ikke overholder 
reglerne om at der kun må 
drikkes på den sidste aften, så 
kan universitetet tilbageholde 
vejledernes løn og i værste fald 
kan de bortvise dem«. 

Jakob Lange har senere 
præciseret at bortvisninger 
kun finder sted yderst sjældent 
og kun i ekstreme situationer 
hvor rusvejledere bevidst over-
træder reglerne, men i Studen-
terrådet ses hans udtalelse sta-
dig som problematisk. 

»Det var en fuldstændig 
uhensigtsmæssig udtalelse at 
komme med lige inden rustu-
rene. Den skræmte flere rus-
vejledere fra vid og sans«, for-
tæller Pernille Skipper.

Medicinsk løsning
Alexander Silberbrandt, der er 
rusvejleder på Medicin, mener 
at rusvejlederne har været ner-

quila til morgenmaden og 
Gammel Dansk-stafet er såle-
des et brud på reglerne. 

»Og det gælder også druk 
fra morgen til aften«, siger Ja-
kob Lange og understreger at 
dette ikke kun omfatter de 
lønnede tutorer og rusvejlede-
re. 

Ruskurserne er delvist fi-
nansieret af KU, og derfor er 
samtlige deltagere forvaltere 
af offentlige midler – og der-
med underlagt universitetets 
alkoholregler, pointerer stu-
diechefen. Den ultimative kon-
sekvens af overlagte regelbrud 
er bortvisning og fratagning af 
en eventuel løn. Jakob Lange 
tilføjer at han blot har under-
streget allerede gældende reg-
ler, og at retningslinierne der-
for ikke er nye.

Ny omgang
Boblerne var knap gået af stu-
diechefens opsang før Studen-
terrådet rystede nyt brus i 
glasset: 

»Jakob Langes fortolkning 
af reglerne er ny, og jeg tror 
ikke han ved hvad der egentlig 
foregår på en rustur«, siger 
næstformand Pernille Skipper 
der mener at studiechefens 
udtalelser ikke har hold i vir-
keligheden. 

Hun siger at hvis Jakob Lan-
ges udlægninger af alkoholpo-
litikken skulle være den gæng-
se fortolkning, ville stort set 

SKÅÅÅÅL!

Af Sune Engel Rasmussen

På Københavns Universitet er 
der atter strid om alkoholreg-
lerne på ruskurserne. Striden 
brød ud kort før studiestart da 
KU’s studiechef Jakob Lange 
for at foregribe eventuelle 
skandalehistorier i pressen 
fandt det nødvendigt at ind-
skærpe universitetets alkohol-
regler over for rusvejledere in-
den busserne med de nye stu-
derende begav sig afsted på 
rustur. 

Det udløste et stormvejr da 
det hurtigt viste sig at de stu-
derende tolker alkoholpolitik-
ken helt anderledes end uni-
versitetets administration, og 
at en ordret håndhævelse af 
studiechefens udlægning af 
reglerne ville punktere en stor 
del af ruskurserne inden de 
nåede den første motorvejsaf-
kørsel. 

I praksis fastlægges reglerne 
for rusturen af de enkelte stu-
dieledere i samarbejde med de 
studerende, men Jakob Lange 
understreger at disse regler 
under alle omstændigheder 
skal følge KU’s alkoholpolitik. 
Denne fastslår at arbejde og 
alkohol principielt ikke hører 
sammen, men at det til »festli-
ge arrangementer og andre 
sammenkomster« kan aftales 
at servere øl og vin. Body-Te-

RUSDRUK – Alkohol skal ny-

des med måde på Københavns 

Universitet, og det gælder også 

på rusture, siger studiechef Ja-

cob Lange. Men kan man over-

hovedet gennemføre ruskurser 

uden øl? Studenterrådet tvivler 

og mener at rusvejlederne sag-

tens kan løse evt. drukproble-

mer selv.

KILDE: HUMANIST
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Brasiliansk fotokunst
Fotografen Sebastião Selgado udstiller i Den Sorte Diamant i  

anledning af den brasilianske præsident Lula da Silvas besøg  

i Danmark Læs mere på side �

Lodtrækning om feriehuse
Alle ansatte på KU har mulighed for at leje feriefondens huse  

og lejligheder Læs mere på side 92SEKTIoN

EPIGENETIK

Af Hjørdis Havsteen Brandrup

Hvad er epigenetik?
 »Et godt eksempel til at for-
klare epigenetik er enæggede 
tvillinger som har præcis det 
samme DNA. Tvillingerne ud-
vikler sig over en menneskeal-
der med præcis de samme ge-
ner, men de udvikler forskelli-
ge karakteristika. De ligner 
stadig hinanden, men er alli-
gevel lidt forskellige. Grunden 
til denne forskellighed er at 
der ligger en styring som ikke 
ligger i generne – men er mar-
keret af de ændringer der sker 
i proteinerne og DNA’et gen-
nem årene. Groft sagt er det 
det der gør enæggede tvillin-
ger forskellige.« 

»Så epigenetik refererer 
normalt til modifikationer af 
proteiner og DNA som er stabi-

stå hvordan organismen ud-
vikler sig fra en stamcelle til en 
hel organisme – her er de epi-
genetiske kontrolsystemer es-
sentielle. Epigenetik er grund-
forskning som er meget vigtig 
for at kunne forstå hvordan 
kræft opstår og derfor for ud-
viklingen af ny medicin til 
kræftpatienter. Faktisk er det 
sådan at grundforskningen er 
altafgørende for udviklingen 
af væsentlige nye kræftbe-
handlingsmetoder – og det 
gælder stort set alle sygdom-
me.«

»Grunden til at epigenetik 
er spændende og hot lige nu, 
er at det først er inden for de 
seneste 10 år man har fundet 
ud af hvad det er for nogen 
processer der foregår. Begre-
bet epigenetik har man kendt 
siden oldtiden, man har bare 
ikke haft styr på hvad det er 
der sker.«

Hvad arbejder I helt konkret 
med på Center for Epigenetik?

»I min egen forskningsgrup-
pe er vi orienteret mod kræft-
forskning. BRIC, som vi er en 
del af, er et center som arbej-
der med sygdomsrelateret 
forskning. Det vi og andre 
forskningsgrupper har fundet 
ud af de seneste tre-fem år, er 
at mange af de gener som er 
involveret i kræft, også er de 
gener der styrer den normale 
celleudvikling. De er meget of-
te epigenetiske regulatoriske 
proteiner.« 

»Når en celle skal gå fra et 
stadie til et andet, så ser man 
meget ofte i kræft at cellerne 
bliver blokeret på et vist sta-
die, og så bliver de ved med at 
vokse. Derfor har man fundet 
ud af at kræft meget ofte er det 
man kalder en stamcelle-syg-
dom. Det vil sige celler der har 
potentialet til at blive ved med 
at vokse og aldrig nogen siden 
stopper. Gennem vores studier 
har vi fundet af at vi bliver 
nødt til at forske i epigenetik 
for at forstå udviklingen af 
kræft.« 

»Forskningen i epigenetik er 
karakteriseret ved beherskel-
sen af mange forskellige disci-
pliner. De traditionelle disci-
pliner vi bruger i laboratoriet, 
er biokemi, cellebiologi, gene-
tik, fremstillingen af nye mu-
semodeller og farmakologi.« 

KU på landkortet
Hvilken betydning har Center 
for Epigenetik for KU?

»Jeg tror det har stor betyd-
ning, for det er et meget vig-
tigt forskningsområde, og man 
kan ikke forstille sig i dag at 
have biologiske eller sund-
hedsvidenskabelige afdelinger 
hvor der ikke er forskning i 
epigenetik. Derfor er det me-
get vigtigt for KU at have så-
dan et center.« 

»Epigenetik er noget som 
mange forskere har hørt om, 
men som de ikke har megen 
ekspertise i. Der er mange der 
henvender sig fra forskellige 
fakulteter fordi de lige har læst 
en artikel hvor epigenetisk re-
gulering er vigtig og nu gerne 
vil have os til at hjælpe dem 
med nogen af deres studier. På 

genetik for viderekommende

centeret samarbejder vi blandt 
andet med folk fra de fire 
sundheds- og naturvidenska-
belige fakulteter, SUND, NAT, 
LIFE og FARMA.« 

»Udover en faglig betydning 
har Center for Epigenetik også 
en image-betydning for KU. 
Man har etableret et center in-
den for et meget centralt 
forskningsområde og sætter 
derfor KU på landkortet også 
internationalt. Vi publicerer i 
de bedste tidsskrifter med den 
nyeste forskning, og det er me-
get vigtigt for KU. Optræden i 
internationale top-publikatio-
ner er faktisk en af de vigtigste 
faktorer for et universitet når 
det skal tiltrække de bedste 
forskere fra hele verden.« 

Links: www.epigenetics.dk; 
www.bric.dk

le igennem celledeling og ikke 
involverer ændringer i selve 
DNA-sekvensen. De epigeneti-
ske reguleringsmekanismer 
styrer hvordan en stamcelle 
kan blive til alle vores mere 
end 200 forskellige typer af 
specialiserede celler, som fx 
hud eller hår. Disse mekanis-
mer er et nødvendigt hukom-
melsessystem der er afgørende 
for at hver enkelt specialiseret 
celle bevarer sin identitet selv 
om alle vore celler har samme 
DNA og derfor potentialet til 
at udtrykke de samme protei-
ner. Den epigenetiske forsk-
ning er nødvendig for forståel-
sen af hvad der sker igennem 
hele udviklingen.« 

Kræftforskning
Hvorfor er forskning i epigene-
tik så vigtig?
 »Det vi først og fremmest vil 
med vores forskning, er at for-

TOPFORSKER – Kristian 

 Helin kom efter flere års forsk-

ningsarbejde i USA og Italien 

hjem til Danmark for at starte 

Biotech Research and Innova-

tion Centre (BRIC) for 4 år siden. 

Nu er han blevet chef for det 

nye Center for Epigenetik på 

Københavns Universitet. 

Epigenetik er et af de hotteste områder indenfor den biologiske og biomedi-
cinske forskning. Professor Kristian Helin er leder af det helt nye Center for 
Epigenetik ved Københavns Universitet som blev indviet i august med støtte 
fra Danmarks Grundforskningsfond. Her fortæller han om centeret og betyd-
ningen af forskningen i epigenetik. 
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Tenant: Visiting foreign resear-

cher or similar, non-smoking, no 

children or pets.

Rent: 7.400 kr. per month, excl. 

electricity, heat and water. 

Deposit: 22.200 kr.

Contact: Bo Nielsen, e-mail: 

bjn@mail.tdcadsl.dk.

Vesterbro
Periode: 1/11-07 – 31/8-08

Størrelse: Lejlighed, ca. 75 kvm., 

3 vær.

Udstyr: Møbleret, vaskemaskine, 

opvaskemaskine, internet.

Husleje: 8.000 kr. pr. md. ekskl. 

el og gas. 

Kontakt: Stine, tlf.: 2179 6119.

Vesterbro
Periode: Fra 1/10-07.

Størrelse: Delelejlighed, 2 vær., 

27 kvm.

Udstyr: Internet.

Husleje: 4.500 kr. alt inkl. 

Depositum: 4.500 kr.

Kontakt: gryni3@m7.stud.ku.dk.

Østerbro
Periode: Fra 1/10-07, 3-9 mdr.

Størrelse: 2 vær., 40 kvm.

Udstyr: Møbleret, tekøkken, 

bad, toilet. 

Lejer: Stille, ikke-ryger. 

Husleje: 4.500 kr. pr. md. inkl. 

forbrug.

Depositum: 6.000 kr.

Kontakt: Tlf.: 3929 9040.

Kollegier

Studentergården
Periode: 1/1-08 – 1/7-08 forven-

tes 15-20 pladser ledige. Stude-

rende ved højere læreanstalter, 

der har bestået 1 årsværk (60 

ECTS), har adgang til optagelse. 

Huslejen er 1.750 kr. pr. md. in-

kl. vand, varme, el, internet, ip-

telefon og rengøring på fælles-

arealer. Interesserede opfordres 

til at komme til vores informati-

onsarrangement Åben Gård 

12/9 kl. 20.

Det sker  17. september   17. september  17. september

Ansøgningsskema og yderligere 

oplysninger om kollegiet kan 

hentes på www.studentergaar-

den.dk. 

Ansøgningsskema sendes eller 

afleveres til Studentergårdens 

efor, Bent Jørgensen, Tagensvej 

15, 2200 Kbh. N. 

Ansøgningsfrist: 1/10-07.

Stillinger

VIP-stillinger

Biovidenskab

Institutleder
Institut for Veterinær Patobio-

logi søger en ny Institutleder. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne baggrund for an-

søgning. Se www.life.ku.dk/job/

Ledige-stillinger.aspx. 

Ansøgningsfrist: 19/10-07.

Professor of Molecular Plant 
Breeding
Faculty of Life Sciences wishes 

to appoint a Professor of Mole-

cular Plant Breeding. 

Full announcement: See www.

life.ku.dk/jobs.

Application Deadline: 29/10-07.

Professor of Crop Science
Faculty of Life Sciences wishes 

to appoint a Professor of Crop 

Science.

Full announcement: See www.

life.ku.dk/jobs.

Application Deadline: 29/10-07.

Farma

Lektor i naturvidenskabs- 
didaktik
Et nyoprettet lektorat i naturvi-

denskabsdidaktik ønskes besat 

pr. 1/12-07. Du skal som nøgle-

person indgå i Fakultetets ‘di-

daktiske enhed’, som består af 

repræsentanter for Fakultetets 

ledelse og studienævn samt re-

præsentanter for Fakultetets 

undervisere og studerende. En-

heden arbejder med forslag til 

strategiplaner for kvalitetsud-

vikling af undervisning, formid-

ler viden om universitetsdidak-

tik samt pædagogiske og didak-

tiske efteruddannelseskurser til 

Fakultetets undervisere og har 

det overordnede ansvar for Fa-

kultetets pædagogiske efterud-

dannelseskurser. Ansøgere skal 

have dokumenteret videnska-

belig produktion på internatio-

nalt niveau inden for naturvi-

Boliger

Boliger søges

Copenhagen 
Period: From Oct/Nov/Dec for at 

least 1 year. 

Size: Rooms in a house or a 

small apartment.

Equipment: Furnished/unfurnis-

hed. 

Tenant: Scientist, male, non-

smoker. 

Contact: Éamonn, tlf.: 3532 

1494, e-mail: eotuama@gbif.

org.  

København
Periode: Min. 1 år.

Størrelse: Min. 5 vær.

Lejer: Familie, 3 børn og 2 voks-

ne. 

Husleje: Maks. 11.000 kr. pr. 

mdr. 

Kontakt: Maj, tlf. 6130 4013, e-

mail: m.manczak@wwf.dk.

Boliger udlejes

Allerød
Period: 1/1-08 – 31/7-08. 

Size: Terraced house, 4 rooms, 

112 sqm.  

Equipment: Furnished/unfurnis-

hed  

Equipment: Dishwasher, wa-

sher, garden. 

Tenant: Non-smoker

Rent: 14.000 kr. per month excl. 

electricity, heat and water.

Deposit: 42.000 kr. 

Contact: E-mail: rosenkrants@

tele2.dk.

Amager
Periode: 1/12-07 – 1/6-08

Størrelse: Villalejlighed, 120 

kvm, 3½ vær. 

Udstyr: Kan evt. møbleres, have.

Husleje: 15.000 kr. pr. md. inkl. 

varme, vand, el. 

Depositum: 30.000 kr.

Kontakt: Signe, tlf. 3259 1032, 

e-mail: signe@flotdesign.dk.

Frederiksberg
Periode: 1/2-08 – 1/6-08 

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 76 

kvm.

Udstyr: Møbleret, internet, op-

vaskemaskine, altan.

Lejer: Ikke-ryger, gæsteforsker 

el. lign.

Husleje: 9.000 kr. pr. md. inkl. 

alt.

Depositum: 18.000 kr.

Kontakt: Tlf.: 2278 1712, e-mail: 

orebo1982@hotmail.com.

Frederiksberg
Period: From 1/10 or 1/11-07 for 

1-2 years.

Size: Apartment, 62 sqm.

Equipment: Partly furnished, 

balcony, dishwasher, elevator. 

Rent: 6.500 kr. per month excl. 

electricity, heating, water.

Tenant: Non-smoker, no pets.

Deposit: 6.500 kr.

Contact: Tel.: 4129 3253, e-mail: 

ole_mark_jensen@hotmail.com. 

Frederiksberg
Periode: 1/11-07 – 30/4-08. 

Størrelse: Lejlighed, 84 kvm, 3 

vær.

Udstyr: Møbleret, internet, tv.

Husleje: 9.000 kr. alt inkl.

Lejer: Ikkeryger, ingen husdyr. 

Kontakt: Helle Løvschall, tlf.: 

2991 8016.

Gentofte
Periode: Fra 1/10-07.

Størrelse: 2 vær. i villa.

Udstyr: Delvist møbleret, tekøk-

ken, toilet, bad, tlf., TV, inter-

net.

Husleje: 4.500 kr. inkl. el og var-

me. 

Depositum: 13.500 kr.

Kontakt: Tlf.: 5133 6063, e-mail: 

pejensen@forum.dk.

Hellerup
Period: 1/12-07 – 31/03-08.

Size: House, 135 sqm, 5 rooms.

Equipment: Furnished, dishwa-

sher, washer, tv, internet.

Tenants: Non-smokers, no pets.

Rent: 12.000 kr. per month, ex-

cl. utilities.

Deposit: 10.000 kr.

Contact: E-mail: pweincke@dad-

lnet.dk, tel.: 4076 8006.

 

Hellerup 
Periode: 1/12-07 – 31/3-08.

Størrelse: Hus, 135 kvm. 

Udstyr: Vaskemaskine, opvaske-

maskine, altan.

Kontakt: Peter Weincke, tlf.: 

4076 8006, e-mail: pweincke@

dadlnet.dk.

København
Periode: Fra 1/10.

Størrelse: Værelse, eget bad og 

toilet.

Udstyr: Møbleret. 

Lejer: Kvindelig studerende.

Husleje: 2.400 kr. nedslag.

Kontakt: Tlf.: 4585 6648, e-mail: 

erikhaaugmark@yahoo.com.

Nørrebro
Period: From 1/12-07 and up to 

2 years.

Size: Apartment, 58 sqm., 2 

rooms.

Equipment: Partly furnished.

Tenant: A single person, guest 

teacher or student.

Rent: 5.900 kr. per month incl. 

water, electricity, heating, tv, 

free washing and internet. 

Deposit: 17.700 kr.

Contact: E-mail: tinanoga@

gmail.com.

Valby
Period: From 1/10-07, 1-2 years.

Size: Apartment, 3 rooms, 75 

sqm. 

Equipment: Furnished, dishwa-

sher, washer, internet, TV, bal-

cony, garden. 

Center for Europæiske  
Middelalderstudiers �5-års 
jubilæum 
OPLÆG – Ved bl.a. Graham Caie, University of 

Glasgow, Kurt Villads Jensen, SDU, og Brian 

McGuire, RUC. Se mere om programmet på: 

http://middelalderstudier.ku.dk/frokostmoeder/

Tid: 17/9 kl. 12-15

Sted: KUA, Pavillon 7

Arr.: Center for Europæiske Middelalderstudier 

Hvorfor er det så svært for 
Afrika?
DEBAT – Klaus Winkel lægger op til debat om 

Afrikas nuværende problemer

Tid: 17/9 kl. 14.00-15.30

Sted: Institut for Plantebiologi, Thorvaldsensvej 

40, Frederiksberg

Arr.:Dansk Center for Frøsundhed, Institut for 

Plantebiologi, Det Biovidenskabelige Fakultet

Tilmelding: Hos Maria Busch, e-mail: mab@life.

ku.dk

Selskab for Kirkerets  
årsmøde �007 
ÅRSMØDE – Foredrag ved Silvio Ferrari, profes-

sor i relationer mellem kirke og stat ved Universi-

tetet i Milano, Italien, og Reinhardt Höppner, 

præsident for de evangeliske kirkers kirkedage, 

Tyskland 

Tid: 17/9 kl. 13 

Sted: Det Teologiske Fakultet, Købmagergade 44-

46, aud. 11 

Arr.: Selskab for Kirkeret, http://www.teol.ku.dk/

law-religion/course/

Trade Money
SEMINAR – Discussing International Trade and 

the Doha Development Round from 2001

Tid: 17/9 kl. 10-12

Sted: Danish Institute of International Studies, 

Main Auditorium, Strandgade 71.

Arr.: The Danish Institute for International  

Studies and WTRADE

Dronningerollen og  
magt-fulde kvinder ved  
1700-tallets danske hof
FOREDRAG – Ved lektor, ph.d. Michael 

Bregnsbo, Institut for Historie, Kultur og Sam-

fundsbeskrivelse, Syddansk Universitet

Tid: 17/9 kl. 18

Sted: Det Kongelige Biblioteks Sorte Diamant, 

Blixen-salen

Pris: 20 kr. for ikke-medlemmer, gratis for 

medlemmer

Arr.:Historisk Samfund, http://historisksam-

fund.saxo.ku.dk.

 

DET DANSKE HOF – 1700-tallets fyrstehof med dets vilde luksus, rang- 

og etikettesnobberi og nedrige intrigevæsen har været svært for historikere 

at tage alvorligt, men i de seneste årtier er historikere i højere grad blevet 

opmærksom på hoffet som en central politisk arena, styret af informelle net-

værk på tværs af de officielle strukturer. I foredraget vil der blive kastet lys 

over 1700-tallets danske hof som politisk arena. Det sker ved at fokusere på 

dronninger og andre magtfulde kvinder og spørge hvilken politisk rolle de 

kunne have her, og hvordan de udfyldte den? Her er det dronning Karoline 

Mathilde (1751-1775) malet af P. Als.
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18. september  18.-19. september  19. september  19.-20. september

denskabsdidaktik med henblik 

på universitetsundervisning.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne baggrund for an-

søgning. Se www.farma.ku.dk/

stillinger.

Ansøgningsfrist: 1/10-07.

Post-doc Position in Chemi-
stry & Chemical Biology
A post-doc position in chemistry 

and chemical biology is avail-

able for a two-year period star-

ting 1/12-07. The post-doc will 

be associated with the chemical 

biology group at the Depart-

ment of Medicinal Chemistry at 

The Faculty of Pharmaceutical 

Sciences, University of Copenha-

gen. The project is concerned 

with synthesis of small molecu-

les and peptides and is sup-

ported by the Strategic Re-

search Council. The project in-

volves researchers from the De-

partment of Medicinal Chemi-

stry, The Danish University of 

Pharmaceutical Sciences, H. 

Lundbeck A/S and the Laborato-

ry for Biomolecular NMR Spec-

troscopy, Department of Chemi-

stry, University of Aarhus. 

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this ex-

tract. See www.farma.ku.dk/stil-

linger.

Application deadline: 5/10-07.

Naturvidenskab

Temporary associate profes-
sorship
Department of Computer 

Science offers a temporary asso-

ciate professorship to be ap-

pointed as soon as possible.

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this ex-

tract. See www.ku.dk/led/stillin-

ger/

Application deadline: 20/9-07.

Lektorat i idrætspædagogik
Institut for Idræt søger en lek-

tor i idrætspædagogik. Stil-

lingsindehaveren skal udføre 

forskning og undervisning in-

den for idrætspædagogik.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne baggrund for an-

søgning. Se www.ku.dk/stillin-

ger.

Ansøgningsfrist: 23/10-07.

To adjunkturer i idrættens 
teori & praksis
Institut for Idræt søger to ad-

junkter I idrættens teori og 

praksis. Stillingsindehaverne 

skal udføre undervisning inden 

for volleyball, basketball, hånd-

bold og svømning.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne baggrund for an-

søgning. Se www.ku.dk/stillin-

ger.

Ansøgningsfrist: 2/10-07.

Sundhedsvidenskab

Professorship in neuroreha-
bilitation
Applications are invited for a fi-

xed-term (5 years) externally fi-

nanced clinical professorship in 

neurorehabilitation, with spe-

cial emphasis on spinal cord le-

sions, at the Department of Cli-

nical Neuroscience and Psychia-

try to commence as soon as pos-

sible. The clinical professorship 

is composed of a salaried pro-

fessorship at the Faculty of He-

alth Sciences, and a consultancy 

with service at Rigshospitalet, 

Neuroscience Centre, Clinic for 

Spinal Cord Injuries.

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this ex-

tract. See www.ku.dk/stillinger 

or call the Faculty, tel.: 3532 

7545. The full text of the notice 

Mønsterbryderier
FOREDRAG – Fakultetsdirektør på Det Huma-

nistiske Fakultet, Kim Brinckmann vil tale om 

hvad en mønsterbryder er, og hvad vil det sige 

at bryde sin sociale arv.

Tid: 18/9 kl. 19  

Sted: Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6, Is-

lands Brygge

Arr.: Studentermenigheden på Amager

Coaching 
FORELÆSNING – Coaching, Adapting eviden-

ce-based practice to suit the case. Gæstefore-

læsning ved Dr. Michael Cavanagh, Coaching 

Unit, Institute of Psychology, University of Syd-

ney

Tid: 18/9 kl. 8.30-10

Sted: Institut for Idræt, Nørre Allé 53, OM-hal-

len, store aud.

Arr.: Institut for Idræt, www.ifi.ku.dk 

Fur Formationen 
FOREDRAG – Bent Lindow, Statens Naturhistori-

ske Museum, KU, taler om de fossile fugle fra 

Moleret 

Tid: 18/9 kl. 15.15 

Sted: Geologisk Museum, Øster Voldgade 5-7, 

Auditoriet 

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

Politisk litteratur 
SEMINAR – Oplægsholderne er Thomas Althei-

mer, Hans Hauge, Rune Lykkeberg, Tue Andersen 

Nexø, Casper Steen Pedersen, Mikkel Bolt Ras-

mussen og Marianne Stidsen 

Tid: 19/9 kl. 10–16 

Sted: Det nye KUA, lok. 23.0.49.

Arr.: Studiekredsen på Dansk, www.ikkekunst.dk. 

Religion in the �1st Century
KONFERENCE – Religion in the 21st Century – 

Transformations, Significance, Challenges 

Tid: 19-23/9

Sted: Ceremonial Hall, Frue Plads, University of 

Copenhagen

Arr.: Religion in the 21st Century, www.ku.dk/

satsning/Religion/copenhagenconference/forside.

htm 

Danmark i Afrika,  
Afrika i Danmark 
AFSKEDSFORELÆSNING – Ved lektor Ole 

 Justesen. 39 år med Afrikas historie på KU

Tid: 19/9 kl. 14-15 

Sted: Saxo Instituttet lok. 15.1.30A 

Arr.: Saxo Instituttet

Form, Fitness and Physical 
Activity
FORELÆSNING – Susan Zieff, San Francisco 

State University taler under overskriften Form, 

Fitness and Physical Activity: Discourses from 

the U.S. in a Global Perspective

Tid: 20/9 kl. 11-12 

Sted: Institut for Idræt, Nørre Allé 55, AB-byg-

ningen, lok. AB 2.

Arr.: Institut for Idræt, Gertrud Pfister, e-mail: 

gpfister@ifi.ku.dk
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Om dagen observerer Johan Olsen
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Telefon 70 27 11 55 epost@dgmedia.dk www.dgmedia.dk

DG Media er Danmarks største mediehus med mere end 100 blade og magasiner

Kontakt DG Media for at høre hvordan vi kan 
hjælpe dig med at skabe effektiv kontakt til din 
målgruppe til markedets bedste kontaktpriser

Hvad sker der, hvis du ikke annoncerer?

[ i n g e n t i n g ! ]

Hvad sker der, hvis du ikke annoncerer?Hvad sker der, hvis du ikke annoncerer?Hvad sker der, hvis du ikke annoncerer?Hvad sker der, hvis du ikke annoncerer?

RELIGION – Konferencen om Religion i det 21. 

århundrede sætter bl.a. fokus på religionernes 

betydning i det moderne samfund. Her er det in-

diske, kristne kvinder som holder symboler op for 

hinduisme, kristendom og islam under en fest for 

fred og menneskerettigheder i Calcutta. Fo
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inviting applicants for the con-

sultancy is available from www.

laegejob.dk or from the Person-

nel office, Rigshospitalet, tel.: 

3545 2497.

Application deadline: 11/10-07.

Professorship in Clinical  
Gynaecologic Oncology
Applications are invited for a fi-

xed-term (5 years) externally fi-

nanced clinical professorship in 

Clinical Gynaecologic Oncology, 

at the Faculty of Health 

Sciences, University of Copenha-

gen, and Rigshospitalet, to 

commence as soon as possible. 

The professorship is composed 

of a salaried professorship at 

the Faculty of Health Sciences, 

Department of Gynaecology, 

Obstetrics and Paediatrics and a 

consultancy with The Capital 

Region of Denmark with service 

at The Juliane Marie Centre, 

Rigshospitalet.

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this ex-

tract. See www.ku.dk/stillinger 

or call the Faculty, tel.: 3532 

7048. 

The full text of the notice invi-

ting applicants for the consul-

tancy is available from www.la-

egejob.dk or from the Person-

nel office, Rigshospitalet, tel.: 

3545 4050.

Application deadline: 11/10-07.

Teologi

Professor i dogmatik
Afdeling for Systematisk Teolo-

gi søger en professor i dogma-

tik. Fuldt opslag: Dette uddrag 

kan ikke danne baggrund for 

ansøgning. Se http://www.ku.

dk/default2.asp?src=http://

www.offentlige-stillinger.dk/si-

tes/cfml/kbhuni/kbhuni.cfm 

Ansøgningsfrist: 22/10-07.

TAP-stillinger

Sekretær – barselsvikariat
Det Biovidenskabelige Fakultet 

for Fødevarer, Veterinærmedi-

cin og Naturressourcer søger en 

barselsvikar fra den 1/11-07 el-

ler snarest derefter. Stillingen 

er tidsbegrænset til 1 år. Stillin-

gen er en fuldtidsstilling. Din 

primære arbejdsopgave er at få 

dekanens travle arbejdsdag til 

at hænge sammen: Du styrer 

hans kalender, ordner hans 

post/e-post/mødemateriale, pas-

ser hans telefon, byder hans 

gæster velkommen, bestiller 

hans rejser og sørger for at alt 

klapper. Stillingen besættes ef-

ter gældende overenskomst 

mellem Finansministeriet og 

HK/STAT.

Fuldt opslag: Se www.kvl.dk/

job/Ledige-stillinger.aspx.

Ansøgningsfrist: 24/9-07.

Receptionist
Det Teologiske Fakultet ved KU 

søger en administrativ medar-

bejder (HK) til varetagelse af 

Fakultetets reception. Stillingen 

er på fuld tid/deltid (37/32 ti-

mer), og vi ønsker jobbet besat 

snarest muligt. Dine arbejdsop-

gaver vil være betjening af fa-

kultetets ansatte, studerende 

og gæstestuderende. Vi forven-

ter at du har erfaring med kun-

debetjening, er god til at for-

midle, mundtligt såvel som 

skriftligt, er god til at planlæg-

ge og løse flere opgaver på en 

gang samt koordinere mange 

informationer, arbejder selv-

stændigt og er ansvarsbevidst, 

fleksibel og god til at samarbej-

de. Du ansættes i henhold til 

overenskomst mellem Finansmi-

nisteriet og HK med en forven-
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tet løn på 21.245,67 kr. pr. må-

ned og med mulighed for at 

forhandle et personligt tillæg. 

For yderligere oplysninger kon-

takt Pia Christensen, tlf.: 3532 

3608, www.teol.ku.dk.

Ansøgning sendes til Det Teolo-

giske Fakultet, Købmagergade 

46, 1150 Kbh. K. Ansættelses-

samtaler afholdes i uge 38.

Ansøgningsfrist: 17/9-07. 

Støtte

Legater

Enkegrevinde Ulla Ruuth 
født v. Hafners legat
Legatet på 3.000 kr. har til for-

mål at yde tilskud til fremme af 

den evangelisk-lutherske kirkes 

mission, praktiske missionsfor-

mål, herunder afholdelse af 

missionsforedrag, samt til an-

skaffelse af missionsvidenskabe-

lig litteratur. Ansøgning må in-

deholde en beskrivelse af hvor-

ledes legatet tænkes anvendt.

Ansøgninger sendes til: Det Te-

ologiske Forskningsudvalg, Det 

Teologiske Fakultetskontor, 

Købmagergade 44-46, 1150 

Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 1/10-07. 

Sigurd Andersens legat
Legatet på 65.000 kr. har til for-

mål at yde rejsestøtte til en teo-

logisk kandidat fra KU. Ansøg-

ningen skal indeholde cv, cpr.

nr., publikationslister samt en 

kort beskrivelse af og budget 

for hvorledes legatet tænkes 

anvendt.

Ansøgninger sendes til: Det Te-

ologiske Forskningsudvalg, Det 

Teologiske Fakultetskontor, 

Købmagergade 44-46, 1150 

Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 1/10-07.

Rosenkrantz’ legat
Legatet på 15.000 kr. har til for-

mål at støtte rejse og ophold i 

udlandet for teologistuderende 

fra KU. Ansøgningen skal inde-

holde cv, cpr.nr., publikationsli-

ster samt en kort beskrivelse af 

og budget for, hvorledes lega-

tet tænkes anvendt.

Ansøgninger sendes til: Det Te-

ologiske Forskningsudvalg, Det 

Teologiske Fakultetskontor, 

Købmagergade 44-46, 1150 

Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 1/10-07.

Jens Nørregaards legat
Legatet på 35.000 kr. har til for-

mål at yde tilskud til studierej-

ser for teologiske kandidater 

fra KU. Ansøgning må indehol-

de CV, cpr.nr., publikationslister 

samt en kort beskrivelse af og 

budget for hvorledes legatet 

tænkes anvendt.

Ansøgninger sendes til: Det Te-

ologiske Forskningsudvalg, Det 

Teologiske Fakultetskontor, 

Købmagergade 44-46, 1150 

Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 1/10-07.

KU-fonden
På vegne af en række legat-stif-

tere uddeler KU-fonden 17.000 

kr. Fondens formål er at yde 

støtte til teologiske kandidater 

til studierejser eller andre vide-

regående studier, samt at be-

lønne teologistuderende som 

har udvist særlig flid eller særli-

ge evner.

Ansøgningen skal indeholde cv, 

cpr.nr., publikationslister samt 

en kort beskrivelse af og bud-

get for, hvorledes legatet tæn-

kes anvendt.

Ansøgninger sendes til: Det Te-

ologiske Forskningsudvalg, Det 

Teologiske Fakultetskontor, 

Købmagergade 44-46, 1150 

Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 1/10-07.

Læge Kristen Iversen Nørre-
gaard og hustru Anna Dag-
mar Nørregaards Legat 
Der er ca. 525.000 kr. til udde-

ling i en eller flere portioner til 

trængende jydske medicinske 

kandidater i de første 3 år efter 

at de – efter fuldendt turnus el-

ler anden hospitalstjeneste – 

har nedsat sig som praktiseren-

de læge i Danmark. Under i øv-

rige lige forhold har vestjyder 

fortrinsret til legatet. 

Fuldt opslag: Se www.ku.dk.

Ansøgningsskema og fornødent 

skatteregnskab indsendes i 3 

eksemplarer til Det Sundhedsvi-

denskabelige Fakultet, Panum 

Instituttet, Blegdamsvej 3 B, 

2200 Kbh. N. Ved personlig af-

levering skal ansøgningen afle-

veres i journalen, lok. 9.1.57.

Ansøgningsfrist: 20/10-07. 

Aage Thuesen Bruun og hu-
stru Emmy Katy Bruun’s 
Mindelegat
Et beløb på 550.000 kr. er til ud-

deling i en eller flere portioner. 

Legatets formål er at yde støtte 

til forskningen af sygdommen 

Cirrhosis Hepatis.

Fuldt opslag: Se www.ku.dk.

Ansøgningsskema rekvireres på 

e-mail: leh@adm.ku.dk.

Ansøgninger skal indsendes i 3 

eksemplarer til Det Sundhedsvi-

denskabelige Fakultet, Panum 

Instituttet, Blegdamsvej 3, 2200 

Kbh. N. Ved personlig henven-

delse skal ansøgningen afleve-

res i journalen, lok. 9.1.57.

Ansøgningsfrist: 5/10-07.

Grosserer Ernst Fischers 
Mindelegat
Et beløb på 425.000 kr. er til ud-

deling i en eller flere portioner. 

Legatets formål er at yde støtte 

til lægevidenskabelig forskning, 

især forskning vedrørende suk-

kersyge.

Fuldt opslag: Se www.ku.dk.

Ansøgningsskema indsendes i 3 

eksemplarer til Det Sundhedsvi-

denskabelige Fakultet, Panum 

Instituttet, Blegdamsvej 3, 2200 

Kbh. N. Ved personlig afleve-

ring skal ansøgningen afleveres 

i journalen, lok. 9.1.57.

Ansøgningsfrist: 5/10-07.

Emmy Lange født Kramps 
Legat
Et beløb på 220.000 kr. er til ud-

deling i en eller flere portioner 

som understøttelse for kvindeli-

ge medicinske kandidater der 

er fastansat ved et af Køben-

havns hospitaler.

Fuldt opslag: Se www.ku.dk.

Ansøgningsskema rekvireres på 

e-mail: leh@adm.ku.dk

Ansøgninger indsendes i 3 ek-

semplarer til Det Sundhedsvi-

denskabelige Fakultet, KU, Pa-

num Instituttet, Blegdamsvej 3, 

2200 Kbh. N. Ved personlig af-

levering skal ansøgningen afle-

veres i journalen, lok. 9.1.57.

Ansøgningsfrist: 5/10-07.

Har du tænkt på at studere 
i USA? 
Fulbright Kommissionen udde-

ler legater til studerende som 

vil til USA på studieophold. Læs 

mere om legaterne og rekvirer 

ansøgningsskema på www.

wemakeithappen.dk eller ring 

på tlf. 3312 8223. 

Ansøgningsfrist: 3/10-07.

Peter og Emma Thomsens 
legat
Stipendiestøtte på 110.000 kr. 

uddeles i kvartalsvise portioner 

til trængende, flittige, dygtige 

og begavede unge, mandlige 

personer fra Danmark. De stu-

derende skal have indfødsret, 

således at de efter bestået stu-

dentereksamen eller endt skole-

gang kan studere ved universi-

teterne eller de højere lærean-

stalter. Stipendiestøtte ydes ik-

ke til studier i udlandet. Ansøg-

ningsskema kan fås på vedkom-

mende læreanstalt eller ved 

indsendelse af frankeret kuvert 

med navn og adresse, samt op-

lysning om læreanstaltens navn. 

Ansøgningen sendes til: Peter 

og Emma Thomsens legat, Le-

gatadministrationen, Dr. Tvær-

gade 30, 5.sal, 1302  Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 15/10-07.

Skræddermester Jens Peter 
Larsen og hustru Anna Lar-
sens mindefond 
Der uddeles legater til stude-

rende fra Vordingborg sogn, 

Vordingborg landsogn eller Kal-

vehave sogn. Fonden yder støt-

te til unge studerende der har 

påbegyndt et studium enten på 

Danmarks Tekniske Universitet 

eller ved KU, som er døbt og 

konfirmeret i et af ovennævnte 

sogne, og hvis hidtidige studier 

har vist lovende resultater. An-

søgning indgives til DTU eller 

KU’s stipendieadministration på 

den pågældende uddannelses-

institutions ansøgningsblanket. 

Ansøgningsfrist: 15/10-07.

Emil Herborgs Legat
Legatet uddeles til ubemidlede 

naturvidenskabsstuderende på 

kandidatniveau under 30 år.

En uddybende formålsbeskrivel-

se samt ansøgningsskema findes 

på www.royalacademy.dk.

Ansøgningsskema og bilag sen-

des til Videnskabernes Selskab, 

H.C. Andersens Boulevard 35, 

1553 Kbh. V. eller kdvs@royala-

cademy.dk.

Ansøgningsfrist: 1/10-07.

Mag.art. Marcus Lorenzens 
Legat
Legatets formål er at fremme 

studiet af dansk sprog og studi-

et af den danske flora, derun-

der understøttelse til udgivelse 

af betydeligere videnskabelige 

arbejder på disse områder.

En uddybende formålsbeskrivel-

se samt ansøgningsskema findes 

på www.royalacademy.dk.

Ansøgningsskema og bilag sen-

des til Videnskabernes Selskab, 

H.C. Andersens Boulevard 35, 

1553 Kbh. V. eller kdvs@royala-

cademy.dk.

Ansøgningsfrist: 1/10-07.

Niels Bohr legatet
Legatets renteindtægter skal 

anvendes til støtte af formål 

som falder ind under Det Kgl. 

Danske Videnskabernes Sel-

skabs virkeområde.

En uddybende formålsbeskrivel-

se samt ansøgningsskema findes 

på www.royalacademy.dk.

Ansøgningsskema og bilag sen-

des til Videnskabernes Selskab, 

H.C. Andersens Boulevard 35, 

1553 Kbh. V. eller kdvs@royala-

cademy.dk.

Ansøgningsfrist: 1/10-07.

Inge Lehmanns Legat
Legatet skal fortrinsvis anven-

des til forskningsophold eller vi-

deregående forskningsuddan-

nelse i udlandet for forskere på 

ph.d.-niveau. Legatet tildeles 

forskere inden for geofysik – 

Nordeuropa og Tyskland  
efter 19�5
KONFERENCE – I tre sessioner behandler for-

skere fra Tyskland, Storbritannien og Skandi-

navien Tysklands rolle i den europæiske inte-

gration og Ungdomskultur i Skandinavien og 

Tyskland

Tid: 20/9 – 22/9

Sted: KUA, lok. 15.1.30a 

Arr.: Saxo Instituttet, www.tysklandsprojektet.

dk/nyt

Hertoft-eftermiddag
OPLÆG – Klinisk psykolog Mimi Strange hol-

der oplæg om børn og unge med seksuelt 

krænkende adfærd

Sted: Rigshospitalet, Psykiatrisk aud, Henrik 

Harpestrengs Vej, opgang 61a

Tid: 20/9 kl. 16-18

Arr.: Dansk Forening for Klinisk Sexologi og 

Sex & Samfund, www.klinisksexologi.dk eller 

www.sexogsamfund.dk 

Emnesøgning på Københavns 
Universitetsbibliotek
KURSUS – Introduktion til brug af Universitets-

biblioteket fortrinsvis for humanistiske, sam-

fundsfaglige og teologiske studerende. Kurset er 

gratis

Tid: 20/9 kl. 13.15-16.00

Tilmeldingsfrist: 18/9 på http:kursus.kb.dk

Sted: Kursuscenter KUB Syd, Njalsgade 80,  

Kbh. S., lok. 8.1.128a 

Arr.: Københavns Universitetsbibliotek,  

kursus@kb.dk

Multiculturalism and  
Secularism
GÆSTEFORELÆSNING – Ved Tariq Modood,  

professor i sociologi, politik og public policy ved 

University of Bristol, England

Tid: 20/9 kl. 13.30-16.30

Sted: KUA, lok. 27.0.09

Arr.: Det Humanistiske Fakultet

Hysteri i historien 
FOREDRAG – Ved cand. med. 

Nadia Lyhne Larsen og lektor 

Knud Michelsen. 

Tid: 20/9 kl. 19.30

Sted: Auditoriet, Medicinsk  

Museion, Bredgade 62, Kbh. K.

Arr.: Dansk Medicinsk-historisk 

Selskab, www.dmhs.suite.dk

 

 

 

20. september  20. september  20. september

MEDICINSK HISTORIE – Hysteri er en af de mest kontro-

versielle diagnoser i de seneste 200 års lægevidenskab, og et 

fænomen der emmer af seksualitet, mystik og bedrag. Diagno-

sen hysteri blev formelt afskaffet i 1980, men diskussionen om 

dens berettigelse fortsætter, ligesom den har gjort siden slut-

ningen af 1700-tallet.

Fo
T

o
: 

S
c

A
N

p
Ix





�    UNIVERSITETSAVISEN 10 ·  2007

Personnavnets rytmiske 
struktur 
SEMINAR – Oplæg ved cand.mag. Martin Ha-

mann 

Tid: 21/9 kl. 14.15-16.00

Sted: Det nye KUA, lok. 27-4-04

Arr.: Afdeling for Navneforskning, Nordisk 

Forskningsinstitut

Eftermiddagssang 
SANG – Temaerne er sensommer og efterår

Tid: 21/9 kl. 14 

Sted: St. Kannikestræde 8,1. Studenterlokalet

Arr.: Studentermenigheden Indre By, www.

indreby.org

Filosofien og dens historie – 
en personlig rapport 
AFSKEDSFORELÆSNING – Ved docent, dr.phil. 

Carl Henrik Koch 

Tid: 21/9 kl. 14

Sted: Det nye KUA lok. 24.4.01 

Arr.: Institut for Medier, Erkendelse og Formid-

ling

The Poetics of the Scandi- 
navian Welfare State
FORELÆSNING – Ved ph.d. Lasse Horne Kjæld-

gaard, KU

Tid: 24/9 kl. 9.15-11.00

Sted: KUA, lok. 27.1. 49

Arr.: Georg Brandes Skolen

Tilmelding: www.hum.ku.dk/georgbrandes 

Scandinavia as Utopia and 
Distopia
FORELÆSNING – Ved lektor, dr.phil. Niels Finn 

Christiansen, KU

Tid: 24/9 kl. 11.15-13.00

Sted: KUA, lok. 27.1.49

Arr.: Georg Brandes Skolen

Tilmelding: www.hum.ku.dk/georgbrandes 

Danish rock music between 
national and global agendas
FORELÆSNING – Ved ph.d. Henrik Marstal, KU

Tid: 24/9 kl. 14.15-16.00

Sted: KUA, lok. 27.1.49

Arr.: Georg Brandes Skolen

Tilmelding: www.hum.ku.dk/georgbrandes

Globalizing Scandinavia – 
Negotiating the Welfare  
State 
FORELÆSNINGER – Ved bl.a. Lasse Horne 

Kjældsgaard, Henrik Marstal, Sven Olav Wal-

lenstein, Widar Halén

Tid: 24-26/9

Sted: KUA, lokale 27.1.49

Arr.: Georg Brandes Skolen

Tilmelding: www.hum.ku.dk/georgbrandes

The Modern China
GÆSTEFORELÆSNING – Professor Wang Li, 

Nankai Universitet, Tianjin, China will talk 

about Modern China’s experiences – from a 

sick man to a rising power

Time: 25/9 kl. 12-14

Sted: KUA lok. 17.1.26

Arr.: SAXO-Instituttet, Afdeling For Historie

Salgados arbejdere
FOTOUDSTILLING – I anledning af den brasilianske præsident Luiz Inácio Lula da Silva’s besøg i 
Danmark viser Det Kongelige Bibliotek i samarbejde med det dansk-brasilianske handelskammer 
den exceptionelle fotoudstilling The Workers af den brasilianske fotograf Sebastião Salgado. 

Salgado har i flere årtier haft stor betydning for dansk fotografi. De mange prisvindende presse- 
og nyhedsfotografer har Salgado som ét af deres klare forbilleder. Både hans arbejdsform, hans re-
spekt for individet og blik for den enkeltes skønhed og værdighed er elementer, som disse prisvin-
dende fotografer har taget til sig. Udstillingen The Workers er en hyldest til håndens arbejde i den 
industrielle tidsalder. Den er et portræt af det arbejdende menneske fra den indiske bondefamilie 
over minearbejdere i Brasiliens guldminer til stålarbejdere i den franske skibsindustri. Og hele ti-
den holder Salgado fokus på det enkelte menneskes rolle.

Udstillingen vises i Det Nationale Fotomuseums udstillingslokaler i Den Sorte Diamant fra d. 
14/9 – 13/10. Udstillingen vil blive indviet af den brasilianske præsident Luiz Inácio Lula da Silva.

 
Åbningstider: mandag-fredag kl. 10-19, lørdag kl. 10-17, søn- og helligdage lukket.

21. september  21.-24.. september  24. september  24.-25.. september
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Bøgerne kan bestilles på www.daforlag.dk eller via e-mail på daforlag@da.dk. Er du 
studerende, bedes dette venligst oplyst ved bestilling. Priserne er inkl. moms, men 
ekskl. porto og ekspeditionsgebyr. 

DA Forlag har udgivet en række publikationer i serien Arbejdspladsens 
kommenterede love – alle med en systematisk gennemgang paragraf 
for paragraf samt flittig brug af henvisninger til praksis og afgørelser. 
Bøgerne skrives i et let forståeligt sprog, der gør det nemt at benytte 
dem som et godt supplement til studierne. 

Svært at overskue regler og love?

Se fl ere studierelevante titler på www.daforlag.dk

Sygedagpengeloven
1. udgave, 2007

Bogen har en grundig, 
kommenteret gennem-
gang af alle paragrafferne i 
loven, og de nye regler om 
delvis sygdom, visitation 
og opfølgning er naturligvis 
indarbejdet.
260 sider.

Kr. 750,-

Per§onalejura-
håndbogen 2007

Gennemgår enkelt og sys-
tematisk de væsentlige ju-
ridiske problemer, der kan 
opstå i forbindelse med 
personaleadministrationen. 
Håndbogen er inddelt i 
tre hovedafsnit: Ansæt-
telse, Forhold for ansatte 
og Fratrædelse, og giver 
et hurtigt og nemt overblik 
over regler, rettigheder, 
pligter og muligheder.
572 sider.

Kr. 862,50

Funktionærloven
17. udgave, 2006
Samtlige bestemmelser  i 
funktionærloven kommen-
teres, og bestemmelser i 
anden lovgivning, der er 
relevant for funktionæran-
sættelsesforhold, omtales. 
189 sider.

Kr. 625,-

Ferieloven
17. udgave, 2007
Ajourført med praksis og 
ændringer, procedurer og 
frister, som arbejdsgiver 
og lønmodtager skal være 
opmærksomme på.
498 sider.

Kr. 825,-

Løn- og personale-
administration 2007

Samler den viden, der er 
brug for i forbindelse med 
den løbende personale-
administration og den 
periodiske lønadministra-
tion. Håndbogen indholder 
bl.a. afsnit om syge- og 
barseldagpenge, løninde-
holdelse og fritvalgsordnin-
ger. Et godt supplement til 
Per§onalejura-håndbogen.
415 sider.

Kr. 687,50

Arbejdsmiljøloven
9. udgave, 2006

Giver en grundig og kom-
menteret gennemgang, 
og behandler blandt 
andet lovændringen om 
begrænset strafansvar for 
arbejdsgivere og skærp-
else af straffe for visse 
overtrædelser, der begås 
af ansatte.
264 sider.

Kr. 725,-

Forskelsbehandlings-
loven 1. udgave, 2007

To lovændringer i 2004 har 
betydet omfattende ænd-
ringer på området. Bogen 
giver overblik og er grundig 
i sin gennemgang af lovens 
enkelte bestemmelser.
114 sider.

Kr. 400,-

Erhvervsuddannelses-
loven 4. udgave, 2005

Indeholder regler om 
erhvervsuddannelser-
nes struktur og indhold, 
adgang til uddannelserne 
og  skolepraktik. Bogen 
omtaler regler om praktik-
virksomhederne og om 
elevernes retlige forhold.
304 sider.

Kr. 775,-

Virksomheds-
overdragelsesloven
3. udgave, 2004

For alle, der skal rådgive, 
arbejder med eller i øvrigt 
bliver berørt af en virksom-
hedsoverdragelse. Sætter 
fokus på rettigheder og 
pligter. Kommenteret og 
forsynet med et omfatten-
de afgørelses- og stikords-
register.
140 sider.

Kr. 437,50
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primært til studier af jordens in-

dre og dens overfladelag – eller 

til forskere inden for eksperi-

mentel/empirisk psykologi.

En uddybende formålsbeskrivel-

se samt ansøgningsskema findes 

på www.royalacademy.dk.

Ansøgningsskema og bilag sen-

des til Videnskabernes Selskab, 

H.C. Andersens Boulevard 35, 

1553 Kbh. V. eller kdvs@royala-

cademy.dk.

Ansøgningsfrist: 1/10-07.

Hans Tausens Fond
Fonden uddeler ca. 80.000 kr. i 

portioner på maks. 3.000 kr. 

Støtten retter sig for det første 

til teologiske og medicinske stu-

derende (de medicinske stude-

rende skal være præstebørn), 

som er i studiets sidste fase. For 

det andet studie- og rejselega-

ter til præster og teologiske 

kandidater der agter at søge 

præsteembede. For det tredje 

boglegater til præster og teolo-

giske kandidater der agter at 

søge præsteembede. Desuden 

støtte til præstehjem der på 

grund af sygdom eller af andre 

grunde er kommet i vanskelig-

heder. Ansøgninger sendes til 

bestyrelsen for Hans Tausens 

Fond, Afdeling for Bibelsk Ekse-

gese, Det Teologiske Fakultet, 

Postboks 2164, Købmagergade 

46, 1150 Kbh. K.

Ansøgningsskema: Rekvireres 

fra Det Teologiske Fakultet, Af-

deling for Bibelsk Eksegese, tlf. 

3532 3646.

Ansøgningsfrist: 10/10-07.

Stipendier

Gigtforeningens Senior- 
stipendium
Gigtforeningen har et seniorsti-

pendium til besættelse pr. 1/2-

08 eller snarest derefter. Stipen-

diet bevilges for 1 år men kan 

efter ansøgning eventuelt for-

længes i yderligere 1 år.

Ansøgningsskema udfyldes og 

indsendes elektronisk via Søg 

støtte fra forskningsrådet på 

www.gigtforeningen.dk/forsk-

ning. Eventuelle spørgsmål kan 

rettes til Marianne Pagels, tlf.: 

3977 8073 el. e-mail: forsk-

ning@gigtforeningen.dk.

Ansøgningsfrist: 22/10-07.

San Cataldo
Til ophold på klosteret San Ca-

taldo ved Amalfi i Syditalien ud-

deler Institutionen San Cataldo 

et antal stipendier. Klostret er 

indrettet til studiehjem for dan-

ske videnskabsmænd, herunder 

lærere ved højere læreanstalter, 

arkitekter, billedkunstnere, for-

fattere, komponister, musikere 

m.v. Stipendier uddeles i 2008 

med henblik på ophold fra 1.-

28. i hver af månederne april – 

november. Eventuelt vil der og-

så kunne bevilges stipendier for 

perioden 1.-14. december. An-

søgningsskema fås hos sekre-

tær, Hanne Krogh på tlf. 3532 

3121, eller hentes fra www.san-

cataldo.dk. Der kan samtidig 

med indgivelsen af en ansøg-

ning om stipendium ansøges 

om en portion af Arne Meyers 

Legat på 3.000 kroner som til-

skud til rejseudgifter. Ansøg-

ningsskema sendes vedlagt evt. 

anbefalinger til Institutionen 

San Cataldo, c/o Det Juridiske 

Fakultet, Studiestræde 6, 1455 

Kbh. K.

Ansøgningsfrist for ophold i 

april-juli 2008: 1/12-07.

Ansøgningsfrist for ophold i 

august-14. december 2008: 1/4-

08. 

Forskningsstøtte

Danmarks Grundforsknings-
fond 
Grundforskningsfonden invite-

rer alle områder af dansk forsk-

ning til at indsende interessetil-

kendegivelser om støtte til ene-

stående grundforskning. 

Grundforskningsfonden styrker 

Danmarks forskningsmæssige 

udvikling gennem større, foku-

serede og længerevarende 

forskningssatsninger på højt in-

ternationalt niveau.

Ansøgningen foregår i to trin. 

Dette opslag dækker første trin 

– prækvalifikationen. Der hen-

vises til opslagets fulde ordlyd 

samt ansøgningsskema på 

www.dg.dk.

Ansøgningsfrist: 30/11-07

Einar Hansens forsknings-
fond
Fondens formål er at fremme 

videnskabeligt samarbejde og 

institutionskontakter mellem de 

humanistiske discipliner ved KU 

og Lunds Universitet. Fonden 

indbyder hermed forskere/for-

skergrupper fra begge sider af 

Øresund til at søge midler fra 

fonden. Fonden prioriterer an-

søgere som ønsker at initiere 

nye samarbejder og udvikle nye 

forskningsmiljøer. Beskriv pro-

jektet på maks. tre A4-sider og 

send det sammen med ansøg-

ningsskemaet til professor Gre-

ger Andersson, Institutionen för 

konst- och musikvetenskap, Box 

117, 221 00 Lund.

Ansøgningsskema: www.eken.

lu.se/stipendier.

Ansøgningsfrist: 1/10-07.

Hjerteforeningens Biomedi-
cinske forskningsudvalg
Ansøgning foregår via Hjerte-

foreningens hjemmeside 

www.hjerteforeningen.dk un-

der afsnittet Forskning.

Ansøgningsfrist: 1/10-07.

Hjerteforeningens Udvalg 
for forebyggelsesforskning
Ansøgning foregår via Hjerte-

foreningens hjemmeside 

www.hjerteforeningen.dk un-

der afsnittet Forskning. 

Ansøgningsfrist: 1/10-07.

Gigtforeningens udviklings-
pulje
Da der stadig er midler til rådig-

hed fra Gigtforeningens udvik-

lingspulje for 2007, er ansøg-

ningsfristen 15/7-07 forlænget 

til 22/10-07. Ansøgningsskema 

og yderligere information på 

www.gigtforeningen.dk/forsk-

ning.

Ansøgningsfrist: 15/1-08.

Adalbert Gade og hustrus 
legat
Uddelingen er nu afsluttet, og 

de, der er kommet i betragt-

ning ved uddelingen, har mod-

taget direkte besked fra SU-

kontoret. Der er uddelt i alt 

170.000 kr. i portioner á 10.000 

kr.

SU-kontoret

til Institut for Psykologi, CSS, 

Øster Farimagsgade 5, 1353 

Kbh. K.

Forsvar

Ph.d.-forsvar

Biovidenskab

Transcriptional reprogram-
ming in plants encountering 
biotic stress 
Functional Genomic Approaches 

and Genome-wide Transcript 

Profiles for the Investigation of 

Plant Responses towards Pow-

dery Mildew Infection.

Kandidat: Michael Krogh Jensen

Tid: 7/9-07 kl. 12.30.

Sted: Lecture Hall 3-03, Thor-

valdsensvej 40, Ground Floor, 

1871 Frb. C.  

Adaptation of Salmonella 
to low Temperatures and 
Disiccation
Kandidat: Gitte Maegaard 

Knudsen.

Tid: 7/9-07 kl. 13

Sted: Lecture Hall 3-14, Thor-

valdsensvej 40, Ground Floor, 

1871 Frb. C.  

Naturvidenskab

Effects of temperature and 
ionization density in medi-
cal luminescence dosimetry 
using Al�O�:C
Kandidat: Jens M. Edmund.

Tid: 28/9-07 kl. 14

Sted: H.C. Ørstedinstitutet, Aud. 

6. 

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn hos lektor Stig Steen-

strup, lok. Kb7, NBI, Blegdams-

vej 17. 

Samfundsvidenskab

Kærlighed og overlevelse. 
Barnlig seksualitet og sek-
suelle overgreb
Kandidat: Katrine Egede 

Zeuthen.

Tid: 20/9-07 kl. 13

Sted: CSS, Øster Farimagsgade 

5, lok. 18.01.11

Afhandlingen: Det vil være mu-

ligt at erhverve et eksemplar af 

afhandlingen ved henvendelse 

Lær at formidle videnskab
SKRIVEMØDE – Scient er de studerendes maga-

sin på Naturvidenskab. Har du lyst til at lære at 

skrive artikler og formidle videnskab, så kom til 

skrivemøde og mød de andre skribenter. 

Tid: 25/9 kl. 19-20

Sted: Fiolstræde 10, 1. sal 

Arr.: Scient

Scandinavian  
Feminism
FORELÆSNING – Ved profes-

sor Drude Dahlerup, Stock-

holms Universitet

Tid: 25/9 kl.9.15-11.00

Sted: KUA, lok. 27.1.49

Arr.: Georg Brandes Skolen

Tilmelding: www.hum.ku.dk/

georgbrandes

Negotiating the Welfare State 
in Scandinavian Crime Fiction
FORELÆSNING – Ved professor Jürg Glauser, 

Zürich og Basel Universiteter

Tid: 25/9 kl. 14.15-16.00

Sted: KUA, lok. 27.1.49

Arr.: Georg Brandes Skolen

Tilmelding: www.hum.ku.dk/georgbrandes 

Masterclass om skandinavisk 
litteratur, kunst og filologi
FORELÆSNINGER – For ph.d.-stipendiater ved 

professor Atle Kittang, Seksjon for allmenn litte-

raturvitskap, Universitetet i Bergen og professor 

Roland Lysell, Institutionen för litteraturvetens-

kap och idéhistoria, Stockholms Universitet

Tid: 25/10 kl. 9-16 og 26/10 kl. 9-12

Sted: KUA, lok. 22.4.11 

Arrangør: Georg Brandes Skolen

Tilmelding: www.hum.ku.dk/georgbrandes

Eksistens og lidenskab –  
Johannes Sløks liv og  
tænkning 
FOREDRAG – Ved Kjeld Holm, biskop over 

 Århus Stift

Tid: 25/9 kl. 19.30

Sted: Det Teologiske Forsamlingslokale, 

 Købmagergade 44, kælderen over gården. 

Pris: 25 kr. 

Arr.: Teologisk Forening.

Bekendelsen til den  
anderledes
FOREDRAG – Ved Henrik Lindberg Hansen 

Tid: 25/9 kl. 15 

Sted: St. Kannikestræde 8,1. Studenterlokalet

Arr.: Studentermenigheden Indre By,  

www.indreby.org

 

25. september  25. september  25. september  26. september

KVINDEKAMP – 

Demonstration for 

ligestilling hvor de-

monstranterne bæ-

rer bannere der vi-

ser kvindetegnet. 
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Feriehus eller ferielejlighed  
for ansatte på KU
LODTRÆKNING – Fra 13/9 til 1/10 kan ansatte på KU tilmelde sig lodtrækningen 

om retten til at leje et af Feriefondens huse. Lodtrækningen gælder Feriefon-

dens huse til jul/nytår (uge 52+1), vinterferien (uge 7+8) og påsken (uge 12+13). 

Til Paris og Barcelona trækkes der kun lod om uge 52, da lejekontrakterne for 

2007 endnu ikke er genforhandlet. Brugsretten må ikke overdrages til andre.

Feriefonden ejer i alt 17 feriehuse fordelt med 15 i Danmark og 2 i Sverige, samt 

2 lejede lejligheder i hhv. Paris og Barcelona. 

En ferieuge i husene i Danmark og Sverige går fra lørdag kl.14.00 til den efter-

følgende lørdag klokken 13.00. Lejlighederne i Paris og Barcelona udlejes fra 

søndag til søndag. I forbindelse med lodtrækning udlejes kun på ugebasis.

Uger i foråret kan bestilles fra 10/10-07. Der tages imod bestillinger til weekend-

ophold i foråret fra den 21/11-07. Information om hvorvidt kontrakterne vedr. 

lejemålene i Paris og Barcelona er blevet forlænget i 2008, vil blive lagt ud på 

hjemmesiden hurtigst muligt.  På Feriefondens hjemmeside www.ku.dk/ferie un-

der menupunktet Kvikbook kan du tilmelde dig lodtrækningen og se billeder og 

beskrivelser af husene. 

Eksamen på  
Det Humanistiske Fakultet
TILMELDING – Tilmelding til vintereksamen 2008 på Det Humanistiske Fakultet 

foregår via nettet eller ved det pågældende institut. Tilmelding over nettet fore-

går på www.punkt.ku.dk, og tilmeldingsperioden er: 8/10 – 22/10. Hvis du ikke 

vil tilmelde dig vintereksamen over nettet, skal du henvende dig på dit fag og 

foretage din tilmelding via en papirblanket. Tilmeldingen vil finde sted i uge 41 

– nærmere oplysning om tidspunkt og sted kan du få på faget.

Architecture and  
Comsumption
FORELÆSNING – Ved lektor, redaktør Sven 

Olov Wallenstein, Södertörn Högskola

Tid: 26/9 kl. 9.15-11.00

Sted: KUA, lok. 27.1.49

Arr.: Georg Brandes Skolen

Tilmelding: www.hum.ku.dk/georgbrandes 

Emnesøgning på Køben-
havns Universitetsbibliotek
KURSUS – Henrik Laursen introducerer til 

brug af Universitetsbiblioteket for humanisti-

ske, samfundsfaglige og teologiske studeren-

de. Kurset er gratis

Tid: 26/9 kl. 10.15-13.00

Tilmeldingsfrist: 24/9 på http:kursus.kb.dk

Sted: Kursuscenter KUB Syd, Njalsgade 80, 

Kbh. S., lok. 8.1.128a 

Arr.: Københavns Universitetsbibliotek, kur-

sus@kb.dk

Scandinavian Design
FORELÆSNING – Ved chefkonservator, dr. Wi-

dar Halén, Kunstindustrimuseet, Oslo

Tid: 26/9 kl. 14.15-16.00

Sted: KUA, lok. 27.1.49

Arr.: Georg Brandes Skolen

Tilmelding: www.hum.ku.dk/georgbrandes

Lige muligheder for kvinder 
og mænd
KONFERENCE – Gør EU en forskel i ligestillin-

gen mellem kvinder og mænd?

Tid: 27/9 kl. 08.45 – 14.00

Sted: Eigtveds Pakhus, lok. 2G, Asiatisk Plads 2, 

Kbh. K.

Arr.: Bl.a. Europa Kommissionen, Statskund-

skab, www.polsci.dk

Tilmelding: E-mail: lissi.vilhelmsen@ec.europa.

eu

26. september  26.-27. september

Kort nyt
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Kort Nyt

What is Left of Australia?
PUBLIC LECTURE – By Professor Germaine 

Greer 

Tid: 27/9 kl. 18-19.30

Sted: Festsalen, Vor Frue Plads

Arr.: Centre for Australian Studies, Institute 

for English, German and Romance Studies, 

www.english.australianstudies.ku.dk

Kierkegaard som coach
FOREDRAG – Ved lektor ph.d. Pia Søltoft. 

Coaching er på mode. Det handler om selvud-

vikling på alle planer. Men selv om tanken sy-

nes ny, har den rødder tilbage i den filosofi-

ske tradition – og optræder også hos Søren 

Kierkegaard 

Tid: 27/9 kl. 19.30

Sted: Kældercafeen, Købmagergade 44.

Arr.: Søren Kierkegaard Selskabet

Referencehåndtering for 
ph.d.-studerende og forskere
KURSUS – Lic. scient. Niels Ole Prægel, lic. 

scient. Anne Phaff Ussing og dr. scient. Else 

Marie Bartels underviser i brug af programmet 

Reference Manager til Windows

Tid: 27/9 kl. 9.15-16.15

Sted: Kursuscenter KUB Nord, Nørre Allé 49, 

Kbh. N.

Tilmeldingsfrist: 13/9 på http:kursus.kb.dk

Pris: 800 kr. For ph.d.-studerende ved Det 

Sundhedsvidenskabelige Fakultet er kurset 

gratis(kun ved skriftlig tilmelding til phd-sekre-

tariatet). 

Arr.: Københavns Universitetsbibliotek, kur-

sus@kb.dk

  

27. september  27.-28.. september

Fo2 – en fotoklub for studerende
STUDENTERKLUB – Fo2 er en fotoklub for studerende. Vi arbejde både ana-

logt og digitalt. Gruppen råder over et mørkekammer, et multimedierum, et 

billedgalleri på nettet og en hel del ekstra udstyr. Vi tager ofte på udstillinger 

sammen og udstiller selv i Studenterhuset 1-2 gange om året. Gruppen er 

åben for nye medlemmer, hovedsaglig studerende fra KU. Vi mødes fast kl. 18 

den sidste tirsdag i måneden i Studenterhuset, Købmagergade 52, 1. sal. På 

mødet ser vi hinandens billeder, fordeler barvagter, udveksler erfaringer, 

planlægger udflugter og udstillinger og hyggesnakker. Medlemskab koster 

100 kr. pr. semester. 

For mere information se www.fo2.dk eller skriv til maya@fo2.dk

KU’s bedste idé
KONKURRENCE – Venture Cup, Naturvidenskabelig og Sundhedsvidenskabe-

lig Innovation og KU afholder i september måned mini-konkurrencen KU’s 

bedste idé – idékonkurrence for første årsstuderende. Konkurrencen er iværk-

sat for at motivere dig til at tænke kreativt og innovativt allerede fra starten 

af dit studie.  

Trin 1: Find på en rigtig god ny idé.

Trin 2:  Tjek om idéen er realistisk og om man kan tjene penge på den.

Trin 3: Beskriv idéen på 1-2 sider.

Trin 4: Send den til ku@venturecup.dk senest 1/10-07.

Læs mere på www.venturecup.dk/ku

Dansk Magisterforenings  
forskningspriser 2007
PRISER – I 2007 uddeler DM to forskningspriser inden for naturvidenskab og 

grænseoverskridende forskning. Hver forskningspris er på 50.000 kr. DM vil 

med priserne sætte fokus på forskning som en afgørende drivkraft i den sam-

fundsmæssige idéudvikling, debat og værdiskabelse. Forskningspriser skal bi-

drage til at fremhæve mangfoldigheden blandt højtuddannede og de debat-

skabende, kontroversielle og anderledes idéer der er videnskabeligt funderet. 

Fristen for indsendelse af indstillinger er 15/10-07.

Se mere på dm.dk@forskningspriser
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Peter Schwarz modtager 1 million kroner 
fra Lundbeckfonden
Professor og overlæge på Osteoporoseambulatori-

et på Glostrup Hospital, Peter Schwarz, har fået 1 

million kroner fra Lundbeckfonden. Pengene skal 

anvendes til at undersøge konsekvenserne af beri-

gelse af fødevarer for befolkningens sundhedstilstand. En ny EU-

forordning gør det frivilligt for medlemslandene at berige fødeva-

rer med vitaminer og mineraler, og det må derfor forventes at der 

kommer en række berigede fødevarer på markedet i Danmark. 

Formålet med projektet er at bestemme det nuværende nærings-

stofniveau hos danskerne, analysere sundhedsproblemer på grund 

af mangel på næringsstoffer og analysere effekten og bivirknin-

gerne ved berigelse af fødevarer. 

Karsten Juhl Jørgensen og Peter Gøtzsche har modtaget 
Society of Medical Writers Academic Writing Award
Karsten Juhl Jørgensen, klinisk assistent og ph.d.-studerende ved 

Det Nordiske Cochrane Center, og Peter Gøtzsche, overlæge og le-

der af Det Nordiske Cochrane Center, har modtaget en ny interna-

tional pris – Society of Medical Writers Academic Writing Award. 

Prisen uddeles af The Society of Medical Writers (SOMW) for at ska-

be opmærksomhed på behovet for større sproglig klarhed og ele-

gance i videnskabelige publikationer. Prisen uddeles årligt for en 

publikation udgivet i et videnskabeligt tidsskrift i Storbritannien. 

Peter Gøtzsche og Karsten Juhl Jørgensen får prisen for publikatio-

nen Indholdet i invitationer til mammografiscreeninger udgivet i 

British Medical Journal (BMJ 2006; 332:538-41). 

Merete Nordentoft professor i socialpsykia-
tri og psykiatrisk epidemiologi
Overlæge Merete Nordentoft, ph.d. og MPH er pr. 

1/9-07 tiltrådt som professor i socialpsykiatri og 

psykiatrisk epidemiologi ved KU, med ansættelse 

på Psykiatrisk Center Bispebjerg. Sammen med en 

stor gruppe forskere har Merete Nordentoft gennem en årrække 

beskæftiget sig med at forbedre det kliniske og sociale forløb af 

skizofreni og psykose. Den nye professor træder ind i stillingen 

med en omfattende socialpsykiatrisk og epidemiologisk viden og 

forskning. Et særligt forskningsområde vedrører udviklingen af ski-

zofreni hvor Merete Nordentoft sammen med 8 andre forsknings-

centre i verden skal undersøge mulighederne for at sætte ind med 

behandling mod skizofreni tidligere end hidtil – i den såkaldte pro-

dromalfase, mens symptomerne først er ved at udvikle sig. 

Er insekter krebsdyr der er  
gået på land?
FOREDRAG – Ved forskningslektor Henrik 

Glenner, Biologisk Institut, lektor Jørgen Ole-

sen og professor Niels P. Christensen, Zoolo-

gisk Museum, KU

Tid: 27/9 kl. 19.30

Sted: Biologisk Institut, Aud. B

Arr.: Dansk Naturhistorisk Forening

The Fat Doctor: Martin  
Luther and Biography
FORELÆSNING – Professor Lyndal Roper, Ox-

ford University holder forelæsning om sit ar-

bejde med at skrive en ny biografi om Martin 

Luther.

Tid: 28/9 kl. 13.15-15.00

Sted: KU, Afd. for Kirkehistorie, Købmager- 

gade 44-46, aud. 7, 1. sal.

Arr.: Reformationshistorisk Netværk og  

Afdeling for Kirkehistorie.

    27.-28. september  28. september  9. oktober

Navne

MANGE FORDELE  UDSPRINGER  AF 
ET GODT  FÆLLES  UDGANGSPUNKT
BÅDE SCIENT- OG INGENIØRSTUDERENDE KAN NU BLIVE STUDIEMEDLEM AF IDA 
OG DERMED NYDE GODT AF DE FÆLLES FORDELE.

studerende.nu

SOM IDA STUDIEMEDLEM FÅR DU BLA.
· Spændende sociale arrangementer
· Fordelagtig studieforsikring (IDA Forsikring)
· God bankrente
· Rejseforsikring for kun 350 kr. om året
· Magasinet ”Ingeniøren” hver fredag

Henvend dig til studenterkontakten 
og få en indmeldelsesblanket eller 
gå ind på studerende.nu

FORSKNING – Forståelsen af leddyrenes evolu-

tion er i de senere år undergået store forandrin-

ger. For nogle årtier siden var den dominerende 

opfattelse at insekter, tusindben og fløjlsorme til-

sammen udgjorde en naturlig systematisk grup-

pe. Siden første halvdel af 1990erne har moleky-

lære undersøgelser peget i retning af at insekter 

og krebsdyr er nærmest beslægtede. For nylig 

publicerede en dansk forskergruppe nogle over-

vejelser i Science over insekternes slægtskabsfor-

hold og argumenterede for, at de skal placeres 

dybt inde i krebsdyrene med ferskvandskrebsdyr 

som deres nærmeste slægtninge.

Oktoberfest 
FEST – For alle studerende i Skt. Johannes Går-

dens kælder. Aftenen indledes med en gudstjene-

ste i Skt. Johannes Kirken. 

Tid: 28/9 kl. 17.30

Sted: Blegdamsvej 1 B, Kbh. N.

Pris: 75 kr. 

Arr.: De tre studentermenigheder

Tilmelding: oktoberfest-dk@hotmail.com 

Litteratursøgning for syge- 
pleje og fysioterapi
KURSUS – Informationsspecialist Susanne Lindow 

underviser i litteratursøgerprogrammerne Cinahl 

og PubMed

Tid: 28/9 kl. 9.15-16.00

Tilmeldingsfrist: 14/9 på http:kursus.kb.dk

Sted: Kursuscenter, KUB Nord, Nørre Allé 49,  

Kbh. N.

Pris: 400 kr.

Arr.: Københavns Universitetsbibliotek,  

kursus@kb.dk

Litteratursøgning indenfor 
biomedicin og biologi 
KURSUS – Ph.d. Lisbeth Westergaard Børge-

sen, lic. scient. Anne Phaff Ussing, dr.scient. 

Else Marie Bartels og bibliotekar Rose Marie 

Thomsen underviser i litteratursøgning i Biosis 

Previews, Web of Science og Journal Citation 

Reports, samt evaluering af Internetressourcer

Tid: 9/10 kl. 9.15-16.15

Sted: Kursuscenter KUB Nord, Nørre Allé 49, 

Kbh. N.

Tilmeldingsfrist: 25/9 på http:kursus.kb.dk 

Pris: 800 kr. For ph.d.-studerende ved Det 

Sundhedsvidenskabelige Fakultet er kurset 

gratis (kun ved skriftlig tilmelding til ph.d.-se-

kretariatet). 

Arr.: Københavns Universitetsbibliotek, kur-

sus@kb.dk
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Matador er yt
KÆRE NYE STUDERENDE! I den regnvåde danske som-
mer måtte vi blive indendørs hvor vi kunne forbande dræ-
bersneglenes hærgen i køkkenhaven og følge debatten om 
Kyllingen fra Tølløse og de kontroversielle rygeregler. I 
denne mistrøstige efterårsstemning hyggede vi os i smug, 
for eksempel ved at hive et spil op fra skuffen. 

Af alle brætspil er Matador det mest hardcore darwini-
stisk-kapitalistiske. Det gælder om at fræse rundt på spille-
pladen, bygge hoteller og skrabe så mange penge sammen 
som muligt. Matadors måske mest brutale dimension er 
den måde, hvorpå vinderen kåres, som den der formår at 
ruinere de andre deltagere ved hjælp af ubetalelige hotel-
regninger.

Nu har Matador også indfundet sig i universitetssekto-
ren. I Tyskland har de udviklet et brætspil hvor den der 
hurtigst samler flest ECTS-point har vundet. 

I DET TILFÆLDE at nogen skulle betvivle rektoratets 
holdning efter at have læst debatsiderne i sidste nummer af 
Universitetsavisen, vil vi gerne slå én ting fast: På KU spil-
ler vi ikke Matador med de studerende! Godt nok lever vi i 
en epoke der hylder hastigheden, ikke mindst af hensyn til 
arbejdsudbuddet og de små årgange. Men hastigheden skal 
ikke ophøjes til nøgleparameteret i en universitetsuddan-
nelse. Universitetet skal derimod være et frirum til jeres 
faglige og personlige udvikling. Også selv om den udvik-
ling tager tid. 

Stud mag’en skal også have tid til det utraditionelle 
praktikophold i erhvervslivet. Og stud scient’en skal tage 
sig tid til at lære spansk på studieopholdet i Buenos Aires. 
Og så skal der naturligvis være tid til at rykke tilbage til 

start hvis I relativt hurtigt finder ud af at I er havnet på en 
forkert hylde. 

UDOVER HASTIGHEDEN er matadorspillets rendyrkede 
individualisme også uforenelig med et godt studieliv. Intet 
kunne være mere fjernt fra erkendelsens ånd, end et miljø 
der begunstiger isolerede studerende der opfatter studie-
kammeraterne som rivaler til jobmarkedet snarere end 
åndsfæller.

Derfor arbejder vi også på at skabe rammer, så færre 
dropper ud eller bliver forsinkede i studiet, fx ved at for-
bedre studiemiljøet i form af flere læsepladser, bedre café-
miljøer, længere åbningstider på bibliotekerne, mere tråd-
løst net og bedre studievejledning. Samtidig vil vi gerne 
opfordre jer til at tage del i studenterforeningerne, herun-
der alumneforeningen KUBULUS, hvor I fx kan komme til 
spændende arrangementer, eller få en mentor i Miljømini-
steriet eller i Zentropa der kan hjælpe jer med at bryde mu-
rene ned til arbejdsmarkedet. 

MEN HUSK: At studere er ikke kun sjov og ballade i stu-
dentercaféen. Det er også hårdt arbejde. Komplicerede tek-
ster på engelsk eller snørklede matematiske formler, dob-
belt så lange som dem i gymnasiet, kan virke overvælden-
de. Men fortvivl ikke. Det føles sikkert også overvældende 
for sidemanden. Til gengæld er glæden over den faglige er-
kendelse også alt sliddet værd. 

Den kyniske matadorspiller kan så vælge at ‘sætte alt på 
et bræt’ ved at bemægtige sig de dyre grunde på Rådhus-
pladsen og Frederiksberg Allé. Med lidt held virker denne 
taktik muligvis i Matador. På universitetet er en sådan en-

dimensionel satsning tvivlsom. Nok er faglighed forudsæt-
ningen for tværfaglighed. Men når fagligheden er på plads, 
kan udbyttet faktisk blive endnu større hvis man formår at 
favne bredere. 

KU ER ET UNIVERSITET der i allerhøjeste grad favner 
bredt. Ikke alene har vi fået to nye fakulteter – LIFE og 
FARMA. Men med udviklingen af fire campusmiljøer, øn-
sker vi også at skabe et fysisk rum for tværfagligheden, 
hvor du kan drikke kaffe med studerende fra andre studier 
eller tage fag på naboinstituttet. Ja, inspireret af EU arbej-
der vi ligefrem på at skabe et ‘indre marked’ for uddannel-
ser, så du let kan tage fag på andre institutter.

De allestedsnærværende klimaforandringer er et godt 
eksempel på et område hvor KU’s mange fagligheder kan 
spille sammen. Målinger af drivhuseffektens påvirkning af 
indlandsisen, Al Gores kommunikationsevner og energifor-
syningens sikkerhedsimplikationer er således alle sider af 
samme sag. 

MATADOR ER ALTSÅ YT. Fordybelse er in. Det betyder 
ikke at I skal gå helt ned i zen-tempo eller sømme jer fast til 
fredagsbaren som fundamentalistiske evighedsstuderende. 
Der er altså ikke automatisk lighedstegn mellem fordybelse 
og en lang studietid. Men hvis I mister modet og går i stå 
på studiet, så er det vigtigt med en god studievejledning 
hvor råd og hjælp kombineres med forpligtende aftaler. 

Så velkommen på KU. Og husk, at al begyndelse er svær. 
Erfaringen siger, at efter efterårsferien har de fleste fundet 
sig til rette i det nye studieliv. 

I det tilfælde at nogen skulle betvivle rektoratets  
holdning efter at have læst debatsiderne i sidste num-
mer af Universitetsavisen, vil vi gerne slå én ting fast: 
på KU spiller vi ikke Matador med de studerende!

Af Rektor Ralf Hemmingsen og  

Prorektor Lykke Friis


