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Matemaniker
22-årige Morten Schrøder Larsen har afsluttet sin uddannelse i ma-

tematik på kun tre år mod normalt fem. Med topkarakterer og 

uden at følge undervisningen  Læs side 9

To herrer, en tjener
Fælles ledelse, men delt ejerskab. Det er modellen for det nye sam-

arbejde med Det Kgl. Bibliotek om driften af bibliotekerne på KU. 

Den perfekte opskrift på konflikter, siger kritikere  Læs side �-�

Følelser og kognition
Følelser og fornuft er ikke hinandens modsætninger. Faktisk er det 

slet ikke muligt at træffe en ‘kølig beslutning’ uden brug af følel-

ser, viser den nyeste hjerneforskning  Læs side 1�-1�

Studier og børn – 
en giftig cocktail
Undervisning helt til klokken 20 om aftenen gør livet 
surt for studerende med børn. Aftenundervisning risi-
kerer at sprede sig fra Jura til andre fakulteter fordi 
universitetet skal bruge mindre plads  Læs side �
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Kort nyt

Studenterrådet er din organisation på 
Københavns Universitet. Den er udgjort af stude-

rende og arbejder for alle studerende. Her kan 
du være med til at sikre vores rettigheder og 

forbedre vores vilkår som studerende på 
Københavns Universitet og på landsplan.

På PolitikKonferencen d. 13. oktober kan du 
være med til at diskutere og beslutte hvad 

Studenterrådet skal arbejde for fremover.

Vi glæder os til at se dig! 

Kom med dit fagråd eller på egen hånd

Deltagelse er gratis - også maden :)

Læs om programmet og tilmeld dig 
på www.studenterraad.dk/pk

•

•

•

Politik
Konference
13.10.07

Er fremtidens universiteter private universiteter?
Hvad betyder de for os som studerende?

Hvor travlt har vi?
Hvad mener vi om øget 

fokus på vores gennemførelsestid? 
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KARRIEREVEJLEDNING – Nyt navn, nye lokaler, 

mere karrierevejledning og flere tilbud til studie-

startere. Det er nogle af de tilbud den nye Studie- 

og Karrierevejledning på Det Humanistiske Fakul-

tet fremover har til de studerende. Vejledningen 

skal blandt andet lette overgangen fra studie til 

erhvervsliv.

 Mandag den 24. september var der åbning af 

vejledningen i helt nye lokaler. Ved åbningsre-

ceptionen blev blandt andet fakultetets nye men-

torordning lanceret, og de fremmødte kunne hil-

se på en lang række af de erhvervsaktive humani-

ster der fremover bliver tilknyttet fakultetet som 

mentorer. Rækken af humanister som de stude-

rende fremover kan søge gode råd, inspiration og 

vejledning hos, er lang og tæller blandt andre 

Louise Bjerregaard, vært på DR, Christian Have, 

direktør for Have PR og Kommunikation, Marian-

ne Zibrandtsen, rektor på Aurehøj Gymnasium, 

Adam Holm, vært på Deadline, Billy Adamsen, 

tidligere rådgiver for Poul Nyrup Rasmussen og 

Ulla Tofte, sekretariatschef på Golden Days.

 Ud over mentorsamarbejdet vil vejledningen 

som noget nyt tilbyde karrieresamtaler og vejled-

ning i kompetenceafklaring, CV-udformning og 

jobsøgning. Du finder Studie- og Karrierevejled-

ningen på KUA i lokale 11.1.24 (gamle KUA).

Læs mere på www.hum.ku.dk/vejledning

Pernille Munch

Kronprinsessen uddeler legater  
SCHOLARSHIP - HKH Kronprinsesse Mary overrækker torsdag den 27. september le-

gatet The Crown Princess Mary Scholarship til to studerende fra Australien. Det sker 

på Københavns Universitets Humanistiske Fakultet i Njalsgade. Arrangementet er 

lukket, men pressen er dog velkommen. Årets legatmodtagere er Phoebe Downing 

fra Australian National University og Sam Christensen fra University of Tasmania. 

Phoebe Downing studerer kunsthistorie og engelsk på Det Humanistiske Fakultet i 

dette og det følgende semester, og Sam Christensen læser jura ved Det Juridiske Fa-

kultet i dette semester. Legatoverrækkelsen bliver afholdt i forbindelse med en stor 

international konference om Australien arrangeret af Det Humanistiske Fakultet og 

RUC for European Association for Studies of Australia (EASA). 

Komm

Videnskabeligt alternativ til Wikipedia
SCHOLARPEDIA – Wikipedia, verdens største brugerskabte onlineleksikon, har fået 

en akademisk lillebror. Navnet er Scholarpedia og er i modsætning til det originale 

Wikipedia fagfællebedømt. Det gør at artiklerne på Scolarpedia kan citeres i andre 

videnskabelige værker hvilket ikke er tilfældet med artiklerne i Wikipedia. Scolarpe-

dias forfattere er udvalgt af internationalt kendte videnskabsfolk. For Københavns 

Universitetsbibliotek er det seniorforsker Bertil Dorch fra Niels Bohr Instituttet der 

har stået for at invitere prominente danske og udenlandske astrofysikere til leksiko-

nets afsnit om Encyclopedia of Astrophysics. Læs mere på www.scholarpedia.org.

krisp

Humaniora bygger bro til erhvervslivet
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Nyheder

HUSHOLDNINGSBUDGET

Af Claus Baggersgaard

En sjat millioner den ene vej 
og lidt færre den anden. Rege-
ringens finanslovsforslag 2008 
er en blandet fornøjelse for 
Københavns Universitet (KU) 
med flere penge på nogle po-
ster og færre på andre, men 
samlet kan universitetet se 
frem til at få 25 millioner kro-
ner mere at gøre godt med i 
2008 i forhold til i år i direkte 
tilskud fra Universitets- og 
Bygningsstyrelsen. 

Sådan lyder den samlede 
konklusion fra KU´s budget-
chef Thomas Buchvald Vind 
efter han har gennemgået lov-
forslaget.

»Det er samlet positivt idet 
KU får tilført flere penge. Det 
skyldes særligt udmøntning af 
globaliseringsmidlerne, men 
effekten begrænses af at KU 
oplever generel nedgang i ud-
dannelsestaksterne,« siger 
han.

Han peger på at universite-
terne også må afgive 0,3 pro-
cent af deres tilskud fordi re-
geringen skal finde penge til at 
finansiere politi- og fødevare-
forligene.

Giver og tager
Bodil Nyboe Andersen, for-
mand for KU´s Bestyrelse, 

havde taget initiativ til at dis-
kutere finanslovsforslaget på 
det seneste bestyrelsesmøde 
den 25. september for at kom-
munikere ud hvor meget KU 
reelt får ekstra i 2008 i håb om 
at tilpasse forventningerne til 
virkeligheden.

»Det er et problem i forhold 
til forventningerne internt på 
universitet at politikerne kon-
stant snakker om alle de mid-
ler der strømmer ind, men al-
drig nævner alle dem der bli-
ver støvsuget op og ryger den 
anden vej. De giver med den 
ene hånd og tager med den 
anden, så det nytter ikke at la-
ve budgetter efter hvad politi-
kerne siger, men hvad de gør,« 
sagde hun på mødet. 

Poul Erik Krogshave, næst-
formand for Hovedsamar-
bejdsudvalget, er også skuffet, 
selvom han mener at finans-
lovsforslaget ikke er en større 
katastrofe for KU.

»Ifølge finanslovsforslaget 
fra august ville KU få 232 mil-
lioner kroner mere end i 2007, 
men så viser det sig reelt kun 
at være 25 millioner kroner 
når vores administration reg-
ner på det. Pengene må være 
fordampet op i den blå luft,« 
siger han.  

Mindre til uddannelse
KU får næste år samlet 4.175 
millioner kroner i direkte til-

skud fra Universitets- og Byg-
ningsstyrelsen, men det dæk-
ker over reduktioner på en 
række områder. Blandt andet 
får KU ifølge forslag til finans-
lov 23 millioner kroner mindre 
i direkte uddannelsestilskud 
da man skærer to procent i ud-
dannelsestaksterne. Indfasnin-
gen af SEA-ordningen på byg-
ningsområdet, der betyder at 
universiteterne skal betale 
husleje til Universitets- og 
Bygningsstyrelsen for brugen 
af statens ejendomme, giver 
faldende kapitaludgifter for 18 
millioner kroner. KU får til 
gengæld 123 millioner kroner 
mere til forskning i forhold til 
2007 som følge af globalise-
ringsforliget.

Beregningerne viser ifølge 
Thomas Buchvald Vind at ind-
tægterne stiger med samlet 
144 millioner kroner i 2008 i 
forhold til i år.

Udover de 25 millioner kro-
ner ekstra fra finansloven for-
venter man nemlig 120 millio-
ner kroner ekstra fra andre til-
skud og indtægter. Den store 
post er tilskudsfinansieret 
forskning. Det dækker blandt 
andet over konkurrencemidler 
som forskerne henter hjem fra 
for eksempel forskningsrådene 
til at gennemføre deres forsk-
ningsprojekter.

Flere penge til KU
Flere penge til forskning og færre til uddannelse, men samlet set  

positiv for Københavns Universitet, lyder vurderingen af finanslovs- 

forslaget for 2008

MENTOR-
MØDE – 

Blandt de nye 

mentorer ses 

bl.a. Billy 

Adamsen og 

Christian  

Have.
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Reportage

LÆS! LÆS! LÆS!

Af Kristoffer Holm Pedersen

Dagens ret i KUA’s kantine i 
dag er fiskefilet med purløgs-
sauce og remulade. Om det er 
det der gør at der er trængsel 
om buffeten og næsten ingen 
studerende udenfor hvor Stu-
denterrådet har gang i en stør-
re aktion, er ikke til at sige. 
For emnet er såmænd alvorligt 
nok: De konstante skæringer 
på universiteternes bevillinger 
og de konsekvenser nedskæ-
ringerne har for kvaliteten af 
uddannelserne.

Ifølge Studenterrådet læser 
de studerende nemlig i blinde 
når deres uddannelser ikke 
støttes af investeringer. Og for 
at illustrere denne metafor har 
Studenterrådet allieret sig 
med en udklædt Helge Sander 
der skal lære de studerende 
hvordan man skaber uddan-
nelse i verdensklasse.

I nydelig habit og bevæbnet 
med en ordentlig megafon rå-
ber han sine befalinger ud til 

de 25 studerende der med 
kompendier i hånden og bind 
for øjnene på en lang række 
står linet op som foran en hen-
rettelsespeloton.

»Uddannelse i verdensklasse 
er et spørgsmål om vilje og har 
ikke noget med nedskæringer 
at gøre,« siger videnskabsmi-
nisteren. 

»Jeg vil inspirere jer. Når jeg 
siger læs, så bladrer I. Læs!« 
råber han og sætter de blinde-
de studerende i gang.

»Jeg er ked af at vi ikke kun-
ne være i et auditorium i dag, 
læs! Men der var ikke flere 
pladser. Læs! Læs!« siger San-
der imens de studerende hurti-
gere og hurtigere pisker igen-
nem deres usynlige pensum.

Nedskæringer mærkes 
Aktionen i dag er led i forbere-
delserne til den store ’Stop 
nedskæringerne’-demonstrati-
on der finder sted fredag den 
2. oktober. Her protesterer 
landets elev- og studenteror-
ganisationer imod forringelser 
i deres uddannelser og for 

massive investeringer i uddan-
nelsessystemet.

Næstformand for Studenter-
rådet Pernille Skipper fortæl-
ler at Københavns Universitet 
har sin egen vogn med i de-
monstrationen. Hun regner 
med at rigtig mange studeren-
de fra KU møder op, men om 
det bliver to, fem eller 10.000 
kan hun ikke sige noget om. 
Men at det er et emne der be-
rører rigtig mange, er hun ikke 
i tvivl om.

»Folk kan mærke nedskæ-
ringerne på deres uddannel-
ser. Det bekymrer rigtig man-
ge. Og det vil rigtig mange 
gerne rive en eftermiddagsti-
me ud af kalenderen for at de-
monstrere imod«, siger Pernil-
le Skipper.

Demonstrationen finder 
sted den 2. oktober kl. 16 på 
Rådhuspladsen. Læs mere på 
www.stopnedskaeringer.dk.

khpe@adm.ku.dk

Studier i blinde
Helge Sander kom forbi Københavns Universitet 
Amager og lærte de studerende lidt om hvordan 
man skaber universiteter i verdensklasse

BLINDSKRIFT – En udklædt Helge Sander hjælper to studerende med at gennem-

føre deres uddannelse i verdensklasse. Det foregår udenfor Københavns Universitet 

Amager – indenfor er der nemlig pladsmangel på grund af nedskæringer i universi-

tetets bevillinger.

foruden at bidrage med ny videnskabelig viden 

også styrke uddannelserne indenfor hydrologi 

herhjemme og servicere skoler og gymnasier med 

en række aktiviteter indenfor formidling.  

rjb

NYT CENTER PÅ NAT – Det bliver nu muligt at 

opgøre Danmarks vandressourcer mere nøjagtigt 

efter at Villum Kann Rasmussen Fonden har bevil-

get 33 millioner kroner til oprettelse af Nordens 

første Hydrologiske Observatorium med hoved-

adresse på Københavns Universitet. 

 HOBE er et samarbejde mellem forskere på Kø-

benhavns Universitet, GEUS, Aarhus Universitet, 

Danmarks Tekniske Universitet, og Danmarks Me-

teorologiske Institut, hvor observationer i felten 

fra blandt andet målestationer, master, fly og sa-

tellitter bliver analyseret ved hjælp af avancerede 

hydrologiske computer-modeller.  

 »De seneste opgørelser over vandets hydrolo-

giske kredsløb har afsløret stor usikkerhed om 

regnvandets omdannelse til grundvand og af-

strømning i vandløb. Fx forholdet mellem nedbør 

og fordampning og hvordan regnvandet strøm-

mer gennem de geologiske lag i jorden og ud i 

vores vandmiljø og havet. Med dette projekt kan 

vi udføre meget bedre målinger og udvikle be-

regningsmetoder som betyder at Danmark får en 

enestående mulighed for at være med i den in-

ternationale elite indenfor hydrologiske observa-

torier,« siger professor Karsten Høgh Jensen, le-

der af HOBE På Københavns Universitet. 

 Det nye center på Københavns Universitet skal 

HYDROLOGISK OPLAND – I et forsøg på at 

få et samlet overblik over vandets strømninger i 

vandløbssystemets opland vil forskerne foretage 

systematiske målinger af Skjern Å og dens opland 

på cirka 2500 km2.

Bedre tjek på Danmarks vandressourcerNyt teknologicenter på FARMA
DRUG DEVELOPMENT – Det Farmaceutiske Fakultet har fået 12 millioner kro-

ner af Videnskabsministeriet til at oprette Danish Drug Development Center. 

Centret er blevet til virkelighed i tæt samarbejde med den forskningsbaserede 

servicevirksomhed Bioneer A/S. Danish Drug Development Center får status som 

GTS (Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter) der har til formål at udvikle og 

formidle ny teknologisk viden. De modtager offentlig medfinansiering så de kan 

stille en teknologisk infrastruktur til rådighed for danske virksomheder. Det nye 

GTS-institut med base på Det Farmaceutiske Fakultet skal hjælpe små og mel-

lemstore farma- og biotekvirksomheder ved at stille specialudviklet teknologi til 

rådighed.

clba

Sander i samråd
NEDSKÆRINGER – Enhedslistens uddannelsesordfører Per Clausen har kaldt 

Helge Sander i samråd den 10. oktober om nedskæringerne på universitetsud-

dannelserne for at høre om videnskabsministeren synes der er tilstrækkelig med 

undervisere i dag på universiteterne set i forhold til andel studerende. 

 »Der er i år nedskæringer på 1,7 procent på universitetsuddannelserne. Rege-

ringen fortsætter dermed nedskæringerne fra de foregående år. Det betyder 

konkret at der vil blive flere studerende per ansat,« udtaler Per Clausen.

 Han har bedt ministeren om at redegøre for hvor store taxametrene ville være 

i dag hvis de havde fulgt pris- og lønudviklingen siden de blev introduceret i 

1994. Desuden vil han gerne have oplyst hvor mange studerende der er per an-

sat på universiteterne i dag sammenlignet med i 1970.

rjb
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OMEKSAMEN

AF Mathias Holm Pedersen

»Amatøragtigt! Det er en form 
for kollektiv afstraffelse selv-
om de siger det ikke er det.« 

Så kontant lød det fra en 
gruppe piger umiddelbart ef-
ter de var kommet ud fra eksa-
menslokalerne i Universitets-
parken 2. De var nogle af de 
mange bachelorstuderende på 
’syvende semester’ på Det Far-
maceutiske Fakultet som var 
utilfredse med studieledelsens 
beslutning om at gennemføre 
en reeksamen lørdag formid-
dag den 15. september efter 
opdagelsen af et omfattende 
forsøg på eksamenssnyd ved 
den første eksamen.

Da de studerende den 21. 
august i år var til skriftlig prø-
ve i organrelateret farmakolo-
gi, fandt eksamensvagterne 

under prøven tre omfattende 
sæt noter som var yderst rele-
vante til besvarelsen af eksa-
mensspørgsmålene, gemt bag 
rørene på tre af toiletterne. Al-
ligevel blev eksamenen gen-
nemført som normalt da der 
ikke umiddelbart kunne udpe-
ges nogen skyldige blandt de 
studerende. 

Men ti dage senere modtog 
de studerende så et brev fra 
studieledelsen. Brevet forkla-
rede omstændighederne ved 
snyderiet og erklærede samti-
dig den halvdel af eksamenen 
hvor ingen hjælpemidler var 
tilladt, for ugyldig. Det var 
denne del de studerende skul-
le tage om.

Snyd kan aldrig helt 
undgås
Flere af de studerende har kri-
tiseret studieledelsen for ikke 
at have gjort tilstrækkeligt for 

at undgå snyd til eksamen. 
Men ifølge studiechef Ilse Fjal-
land vil man aldrig kunne sik-
re sig fuldstændigt mod snyd 
ved en eksamen uden hjælpe-
midler. 

»Vi forbyder folk at have 
mobiltelefon med ind til eksa-
men, men vi kropsvisiterer 
dem ikke. Det passer sig ikke 
på et studie som vores.«

Selvom hun erkender at 
mange uskyldige studerende 
er blevet ramt, mener Ilse Fjal-
land ikke at de har krav på en 
direkte undskyldning fra stu-
dieledelsen:

»Jeg kan da ærgre mig over 
at toiletterne ikke blev tjekket 
grundigt nok. Men det er altså 
ikke mig der har gjort noget 

forkert, men de personer der 
har foretaget den ulovlige 
handling. Det er dem der bur-
de undskylde,« siger studie-
chefen. 

Ingen gik på toilettet
På trods af den megen snak 
om snyd havde de studerende 
ikke følt den store forskel på 
denne eksamen i forhold til 
den første:

»Omeksamenen var stille og 
rolig. Som en almindelig eksa-
men,« lyder det fra Anne Lis-
beth Hansen. Hun bakkes op 
af Martin Køhler, en af studiets 
drenge der dog bemærkede én 
forskel:

»Denne gang var der stort 
set ingen som gik på toilettet.«

Var omeksamen OK?

Anne Lisbeth Hansen:

»Det går ud over mange 

uskyldige. Det er dårligt 

at der skulle gå så lang 

tid før vi fik et brev. 

Man skulle have meldt 

det ud meget før, så vi 

havde vidst det hurtige-

re. Omeksamenen var stille og rolig. Som 

en almindelig eksamen. Dog har det været 

svært at motivere sig til at læse igen.«

Martin Køhler:

»Alt tyder på der har 

været snyd. Men de 

skulle have holdt det 

for sig selv, og ikke ha-

ve sagt det til de stude-

rende. Jeg tror det er 

begrænset hvad dem 

der har snydt, har fået ud af det. Der var 

været lidt ekstra skuren i krogene den sid-

ste tid hvor alle har gået rundt og mis-

tænkt alle.«

Mie Andersen:

»Selvom der gik lang tid 

før vi fik besked, så er 

det er okay at alle skulle 

gå om. Jeg forstår godt 

frustrationerne, og 

mange er sure på ste-

det. Jeg er sur over at 

reglerne har været for slappe, og at der ik-

ke blev holdt mere øje. Det har ikke påvir-

ket forholdet mellem de studerende. Man 

tror jo ikke det er nogen af dem man ken-

der, der har snydt.«

Eksamens-
snyd på  
FARMA
70 farmaceutstuderende måtte til 

reeksamen på grund af et mislykket 

forsøg på storstilet eksamenssnyd 

STUDIECHEF – Ilse Fjalland kan godt forstå de studerendes  

frustrationer over at skulle til reeksamen, men mener ikke der var 

andre muligheder
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Anders Anden Matthesen

GIGA-manden Finn Helmer

Jason Watt og Lykke Friis
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FORÆLDREKLEMME

Af Claus Baggersgaard

Katja Aistrup fik et chok da 
hun fik sit skema for det nye 
semester. Undervisning fra 
klokken 18 til 20 to dage 
ugentligt og to dage fra 16 til 
18 med timer placeret fra 
klokken 8 om morgenen alle 
dage, lød den giftige cocktail. 

Sønnen Thure er tre år, og 
kæresten har et arbejde hvor 
han kører rundt på hele Sjæl-
land, så han kan umuligt hente 
sønnike i børnehaven fire dage 
om ugen.

»Folk gik fuldstændig i sort, 
og jeg kunne ikke sove. Jeg 
kan ikke være væk fra min søn 
fire dage om ugen hvor jeg 
kun siger godmorgen og god-
nat til ham, og jeg synes ærlig 
talt ikke det er rimeligt da det 
stiller umenneskelige krav til 
familielivet,« siger hun.

Hun troede først det var en 
fejl, og det samme gjorde en 
gruppe studerende med børn, 
så de henvendte sig straks til 
Studieadministrationen, men 
den var god nok. Skemaet kom 
ud den 20. august, og allerede 
den 3. september startede un-
dervisningen, så de fik reelt 13 
dage til at finde nogen der 
kunne passe deres børn fire af-
tener hver uge det næste halve 
år.

Det er ikke lykkedes for  
Katja Aistrup og kæresten, så 
hun forventer at måtte bruge 
et år ekstra på sit studium da 
hun ikke kan komme til under-
visningen om aftenen. 

Urimeligt valg
Rikkie Kische, der også læser 
jura på 3. semester, bor i Ros-
kilde og er enlig mor til Sara 
på ni og Alexander på 12 år. 
Faderen bor langt væk og kan 
derfor ikke passe dem, og in-

stitutionerne lukker klokken 
17. Hun har derfor ikke kun-
net følge undervisningen. Det 
er hun meget ked af da de stu-
derende fik at vide at det er af-
gørende at komme hvis de skal 
have en chance for at bestå fa-
get.

»Jeg har altid drømt om at 
læse jura og brænder virkelig 
for det, men de tvinger os til at 
vælge mellem vores forældre-
ansvar og studiet, og det er ik-
ke rimeligt,« siger Rikkie Ki-
sche.

Hun spurgte inden hun søg-
te ind på uddannelsen, hvor-
dan undervisningen lå place-
ret, og fik at vide at den gene-
relt lå mellem klokken 8 og 16, 
men at der kunne være en en-
kelt dag hvor det kunne blive 
senere. 

Hun har derfor taget initia-
tiv til at klage til Studienævnet 
og til dekanen. Forældrenet-
værket på fakultet har samlet 
120 protestunderskrifter ind 
blandt de medstuderende, 
mange som ikke selv har børn, 
men som også er trætte af de 
sene undervisningstimer. Der 
er samlet cirka 700 studerende 
på andet år på Jura.

Måske løsning for nogen
Noget tyder på at studenter-
protesterne har haft en vis ef-
fekt. Ifølge studieleder Mette 
Hartlev arbejder fakultetet 
hårdt på at finde en løsning for 
nogle af de studerende.

»Vi føler at vi har en forplig-
telse til at tilgodese de enlige 
forsørgere uden pasningsmu-
ligheder så de kan få undervis-
ning i institutionernes åb-
ningstid. I det omfang der bli-
ver ledige pladser på et nyt 
daghold, vil vi se på børnefa-
milierne hvor ægtefællen eller 
kæresten har et travlt arbejde. 
Vi har også fået lange klager 
fra studerende der har hest el-

ler skal til fodboldtræning, 
men vi kan ikke tilrettelægge 
undervisningen ud fra alle 700 
studerendes individuelle be-
hov,« siger hun.

Rikkie Kische håber at hun 
snart får mulighed for at kom-
me til undervisningen og der-
med bestå sin eksamen, men 
hun er imod at der kun kom-
mer en løsning for de enlige 
forældre.

»Det handler om at et skema 
som det foreliggende, uanset 
om man er enlig eller ej, vil 
frarøve studerendes børn mu-
lighed for samvær med deres 
forældre i op til fire dage 
ugentligt hvilket på ingen må-
de er acceptabelt. Det drejer 
sig om børnenes tarv,« siger 
hun.

Også Katja Aistrup vil fort-
sætte med at protestere hvis 
ikke alle de studerende med 
børn får flyttet deres undervis-
ning. Hun opfordrer ligeledes 

Studier  
og børn  
en giftig 
cocktail
Undervisning helt til klokken 20 
om aftenen gør livet surt for de 
studerende med børn på Jura.  
Problemet risikerer at sprede sig til 
andre fakulteter da universitetet 
skal bruge mindre plads

AFTENSKOLE – Thure på tre 

år må undvære sin mor Katja 

Aistrup, bagerst til venstre, fire 

aftener om ugen på grund af 

sen undervisning på Jura. Hun 

har derfor i samarbejde med 

medstuderende Rikkie Kische, 

bagerst til højre, klaget til  

studienævnet.
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sine medstuderende uden 
børn til at fortsætte protester-
ne da mange af dem også har 
et reelt problem.

Vanskelig situation 
Mette Hartlev efterspørger for-
ståelse for at det er et større 
puslespil at få tingene til at gå 
op da det både er svært at fin-
de lokaler på andre tidspunk-
ter og vanskeligt at finde kvali-
ficerede undervisere som har 
mulighed for at undervise 
midt på dagen. Desuden spil-
ler det ind at der tilbydes rigtig 
meget undervisning.

»Vores lokalesituation er 
blevet stærkt forværret, så vi 
skal forsøge at planlægge un-
dervisningen efter at der ikke 
er tilstrækkeligt mange loka-
ler,« siger hun.

Ifølge Erwin Koster Kristen-
sen, driftschef i Indre By, er 
det korrekt at der er blevet 
færre lokaler til rådighed de 

seneste år. Blandt andet er  
Vestergade med 20 undervis-
ningslokaler blevet ryddet. Det 
handler dybest set om at KU 
skal fortætte, det vil sige bruge 
mindre plads, for at få husleje-
udgifterne og indtægter til at 
harmonere.

Ledelsen har meldt ud at 
der i forbindelse med fortæt-
ningen kan være undervisning 
fra klokken 8 til 18, og ifølge 
driftschefen er der da også i 
højere grad undervisning til 
klokken 18 i dag end tidligere. 
»Men undervisning efter kl. 18 
er nu undtagelsen,« siger Er-
win Koster Kristensen.

På KUA er der foreløbig op-
givet cirka 30 undervisningslo-
kaler, men det er endnu ikke 
nødvendigt at booke undervis-
ning efter klokken 17, oplyser 
driftschef Stig Andersen.

clba@adm.ku.dk

Nyheder
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KUBIS

Af Claus Baggersgaard

De fleste er enige om at biblio-
teksdriften på KU er en organi-
satorisk rodebutik, men det 
skal være slut fra årsskiftet.  
Det Kongelige Bibliotek (KB) 
og Københavns Universitet 
(KU), der står for driften af 
hver deres biblioteker, er gået 
sammen i en fælles organisati-
on, men om det nu også er en 
god ide, er man vildt uenige 
om internt på KU.

I dag driver Københavns 
Universitet selv fire fakultets- 
og en lang række institutbib- 
lioteker, mens Det Kongelige 
Bibliotek gennem organisatio-
nen Københavns Universitets-
bibliotek (KUB) står for driften 
af fakultetsbibliotekerne for fi-
re andre fakulteter. 

Som om det ikke var kom-
pliceret nok, får KU og KB til-
med deres bevillinger fra hen-
holdsvis Videnskabs- og Kul-
turministeriet der langt fra al-
tid ser ens på tingene.  

Fra næste år forsøger de to 
parter at gøre tingene lidt me-
re overskuelige ved at samle 
kræfterne i den nye organisati-
on KUBIS. Der kommer en fæl-
les ledelse med Michael Cotta-
Schønberg, vicedirektør for 
Det Kongelige Bibliotek, i spid-
sen og et fælles budget på cir-
ka 200 millioner kroner årligt. 
De to samarbejdsparter behol-
der dog ejerskabet til deres eg-
ne biblioteker. Modellen bety-
der at de biblioteksansatte på 
KU får to chefer: Cotta-Schøn-
berg bliver deres biblioteksfag-

lige chef, mens dekanen eller 
institutlederen fortsat vil være 
deres administrative leder.

Opskrift på konflikt
Planen skaber intern mod-
stand på KU hvor der har lydt 
indsigelser fra Jura, Sam-
fundsvidenskab og Teologi i 
universitetets interne biblio-
teksudvalg. 

Repræsentanten fra SAMF 
professor Hans Jørgen Whitta-
Jacobsen afviste at tilslutte sig 
indstillingen om at indgå i 
samarbejdet. Han understre-
ger at man på SAMF ikke har 
noget imod at arbejde sam-
men med KB, men man er 
modstander af modellen med 
fælles ledelse og delt ejerskab, 
eller ‘to herrer, en tjener’, som 
den også er blevet døbt.

»Det er den perfekte opskrift 
på konflikter at skille ledelse 
og ejerskab ad. Jeg har stor til-
tro til Michael Cotta-Schøn-
berg som leder, men en god 
mand på toppen er ikke en 
grund til at lave dårligt sy-
stem,« siger han.

Ifølge Hans Jørgen Whitta-
Jacobsen er de fem institutbib-
lioteker på SAMF yderst vel-
fungerende og billige i drift, så 
han frygter at samarbejdet 
blot vil betyde et mere bureau-
kratisk og dyrt system da man 
får et nyt administrativt led i 
forhold til i dag.

Han foretrækker enten at 
hele biblioteksdriften bliver 
samlet under KU med fælles 
bevillinger, eller at institutbib-
liotekerne ikke lægges ind un-
der KUBIS ledelsesmæssigt, 
men samarbejder med KUBIS 

på områder hvor det er prak-
tisk. 

Dekanen på TEO Steffen 
Kjeldgaard-Pedersen opfor-
drede i udvalget universitetet 
til i stedet at forsøge at få en 
løsning igennem hvor de fire 
fakultetsbiblioteker drevet af 
Det Kongelige Bibliotek bliver 
lagt ind under KU. Han valgte 
dog at tilslutte sig modellen 
med fælles ledelse og delt ejer-
skab da det stod klart at en en-
hedsløsning ikke var mulig.

»Den valgte løsning er – for 
en realistisk vurdering - den 
bedste der kunne opnås. Selv 
om den ikke er helt uden kna-
ster, er den et stort og nødven-
digt skridt i den rigtige ret-
ning«, siger den teologiske de-
kan.

Trætte af forandring
Jens Ludvigsen, tillidsmand 
for bibliotekarerne, melder om 
udbredt skepsis og foran-
dringstræthed blandt de ansat-
te.  

De mener at der er mange 
usikkerhedsmomenter i for-
bindelse med samarbejdet som 
for eksempel hvor meget Cot-
ta-Schønberg kommer til at 
bestemme lokalt, og hvem der 
egentligt skal godkende og be-
tale for ting som medarbejder-
nes kompetenceudviklingskur-
ser.

»Hele processen har været 
præget af dårlig information 
og korte tidsfrister. Folk er for-
virrede, og det virker demoti-
verende at tingene ændres  
hele tiden,« siger Jens Ludvig-
sen og peger på at det kun er 
to et halvt år siden sociologi 

FIOLBIBLIOTEKET

Af Claus Baggersgaard

Det er de tunge drenge blandt landets arkitektur-eksperter der 
nu skal diskutere Københavns Universitets planer om at nedlæg-
ge det historisk vigtige bibliotek i Fiolstræde.

Både Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster, der råd-
giver staten i kunstneriske spørgsmål, og ICOMOS´s danske ko-
mite, der har til formål at beskytte verdens kulturarvssteder un-
der UNESCO, har besluttet at sætte sagen på dagsordnen på de-
res førstkommende møder med henblik på at diskutere om de vil 
protestere over lukningen. 

Det var Gregers Algreen-Ussing, arkitektprofessor med specia-
le i Bygningskultur og restaurering ved Kunstakademiets Arki-
tektskole, der i sidste nummer af Universitetsavisen argumente-
rede for at KU som statsinstitution er særligt forpligtet til at be-
vare Fiolbiblioteket da det har en enestående arkitektur og er 
den første bygning herhjemme der udelukkende blev opført med 
henblik på opbevaring af bøger.

Arkitekt Kristine Jensen, formand for Akademirådet, bekræf-
ter at sagen skal diskuteres den 10. oktober, og først derefter vil 
hun sige hvad hun mener om at KU planlægger at bruge bygnin-
gen til studiepladser og administration.

»Vi kan beslutte at gå direkte til staten med vores kritik, og no-
gen gange har det en effekt, og andre gange ikke,« siger hun.

Satser på argumenter
Sven Felding, rektor for Kunstakademiets Arkitektskole, har ta-
get initiativ til at få sagen debatteret på mødet i ICOMOS den 
27. september for at afgøre om man eventuelt bør protestere. 
Han understreger at han udelukkende udtaler sig som privatper-
son og ikke i egenskab af rektor.
 »Jeg har sagt til KU´s rektor og direktør at jeg som arkitektur-
interessant finder at det er en rigtig dårlig ide at nedlægge bibli-
oteket og lade det overgå til administrationsformål. Fra ICOMOS 
kan vi ikke gøre andet end at argumentere for at det som en del 
af vores arkitektoniske kulturarv er en forkert måde at bruge 
bygningen på,« siger han.

Lektor Carl Gustav Johannsen, der forsker i bibliotekernes ud-
vikling og fremtid på Danmarks Biblioteksskole, mener godt at 
det kan lade sig gøre at bevare et gammelt bibliotek som i Fiol-
stræde i en moderne tid.

»Biblioteket skal selvfølgelig udvikle sig i retning af det virtu-
elle, men vores undersøgelser viser at der er stor interesse blandt 
brugerne for at bevare biblioteker som et fysisk sted hvor de kan 
sidde og læse og hente deres materialer,« siger han.

Carl Gustav Johannsen tilføjer at undersøgelser viser at den 
klassiske læsesal i forskningsbibliotekerne ser ud til at have fået 
en renæssance blandt nutidens danske studerende.

clba@adm.ku.dk

Modstand mod  
nyt biblioteks- 
samarbejde
Det Kongelige Bibliotek og Københavns Universitet 
går sammen i en fælles organisation der skal drive 
bibliotekerne på KU fra 2008. Men flere fakulteter 
er imod – de frygter at det går ud over kvaliteten,  
og at universitetet bliver lillebror

Arkitektureliten  
rører på sig
Både Akademirådet og den danske ICOMOS-

komité overvejer at protestere mod beslutnin-

gen om at lukke Fiolbiblioteket

Fakta
Akademirådet, Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster, vir-

ker til kunstens fremme og som statens rådgiver i kunstneriske 

spørgsmål. Akademiet behandler henvendelser fra statslige myn-

digheder, og kan på eget initiativ indhente oplysninger fra og 

fremsætte erklæringer over for statslige myndigheder og instituti-

oner samt over for offentligheden. 

ICOMOS, The International Council on Monuments and Sites, har til 

formål at arbejde for at beskytte verdens kulturarv.  

Nyheder Baggrund
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flyttede ind på Center for 
Sundhed og Samfund på det 
tidligere kommunehospital 
mens statskundskab og antro-
pologi rykkede for halvtandet 
år siden. Nu skal man flyttes 
rundt igen i forbindelse med 
campusplanen, og oveni kom-
mer så det nye bibliotekssam-
arbejde med nye minimums-
standarder for bibliotekerne.

Lokale løsninger virker
Lisbeth Rasmussen, biblioteks-
chef på Jura, er heller ikke be-
gejstret ved tanken om den 
nye konstruktion. Men at der 
er behov for et tættere samar-
bejde så de sparsomme res-
sourcer kan udnyttes bedre, er 
hun ikke i tvivl om. 

Hun peger på at fakultets-
biblioteket i Fiolstræde der bli-
ver drevet af Det Kongelige 
Bibliotek gennem KUB histo-

risk set ikke har kunnet dække 
biblioteksbehovene for forske-
re og studerende på Jura. Det 
har været en af de væsentlige 
årsager til at Det Juridiske Fa-
kultet har prioriteret udviklin-
gen af egne biblioteksressour-
cer højt, og at samarbejdet 
mellem Jura og KUB ikke altid 
har fungeret optimalt. 

Hun er også noget betænke-
lig ved den nye konstruktion 
fordi det virker uklart hvordan 
Det Kongelige Bibliotek vil for-
dele sine statstilskud mellem 
egne biblioteker og dem der 
bliver inkluderet i KUBIS-sam-
arbejdet. Er det for eksempel 
muligt at overføre midler mel-
lem de to? Hun ser derfor ger-
ne at man benytter lejligheden 
til at revidere hele bevillings-
systemet så det bliver mere 
fair og overskueligt.

Der er lagt op til at indkøb 

af materialer med samarbejds-
aftalen skal foretages centralt, 
men Lisbeth Rasmussen mener 
at man glemmer at lokale løs-
ninger byggende på faglig eks-
pertise ofte virker bedst.

»De er så forhippede på at 
stort er godt, og småt og fag-
ligt er dårligt, men de glem-
mer at store systemer kan væ-
re ufleksible. Vi ved hvilke ma-
terialer der er behov for, og 
hvor de indkøbes med de sam-
me rabatter som de store. Det 
hele foregår mere ubureaukra-
tisk lokalt. Hvert fagområde 
har sine særlige kendetegn, så 
jeg frygter at vi mister den fag-
lige indsigt, og at brugerne i 
sidste ende bliver taberne,« si-
ger hun. 

Lisbeth Rasmussen mener at 
man sagtens kunne have ind-
gået et bindende samarbejde 
uden at lave en stor forkromet 

konstruktion hvis man havde 
haft en mere pragmatisk til-
gang til tingene.

Eneste mulighed
Thorkil Damsgaard Olsen, 
kommitteret for rektor med 
ansvar for bibliotekerne, er-
kender at den foreslåede sam-
arbejdsform langt fra er den 
optimale model, men det er til 
gengæld den eneste det er po-
litisk muligt at gennemføre.

Man kan ikke komme igen-
nem med et krav om at samle 
biblioteksdriften under KU, så 
reelt var alternativerne at fort-
sætte som hidtil eller udlicite-
re driften af alle bibliotekerne 
til Det Kongelige Bibliotek, og 
det sidste vurderer han ville 
give for megen modstand in-
ternt på KU.

»Den her model er den ene-
ste mulighed for at indgå i et 

intimt samarbejde under de 
givne omstændigheder hvor 
der er to ministerier involve-
ret. Det hele bygger på en for-
udsætning om at der er vilje til 
at samarbejde fra begge parter 
da der er alle muligheder for 
at sabotere det hvis man øn-
sker det,« siger han. 

Til gengæld forventer Thor-
kil Damsgaard Olsen at det vil 
betyde at man kan spare en 
del penge da man i fremtiden 
kan undgå at indkøbe de sam-
me materialer flere forskellige 
steder. Man kan opnå bedre 
vilkår ved forhandling af licen-
ser, og det bliver muligt at til-
byde personalet bedre kompe-
tenceudvikling.

»Brugerne vil forhåbentligt 
mærke en bedre betjening og 
et generelt højere serviceni-
veau,« siger han. 

clba@adm.ku.dk

Kommitteret for rektor Thorkil Damsgaard  

Olsen har i forbindelse med arbejdet med 

samarbejdsplanerne besøgt personalet på 

KU´s fakultets- og institutbiblioteker.

Personalet udtrykker frygt for  

–  at samarbejdet vil føre til kvalitetsforringel-

ser fordi de mister den tætte kontakt til for-

skere, studerende og den lokale ledelse.

–  at lokale, smidige, hurtigere og hensigts-

mæssige rutiner bliver afløst af tunge bu-

reaukratiske løsninger.

De ansatte er også bekymrede for at Det Kon-

gelige Bibliotek som den stærke, organiserede 

part vil tvinge KU til at 

– lukke institutbiblioteker.

–  udrangere alle trykte materialer der findes i 

elektronisk form.

–  udvide servicen uden at tilføre flere ressour-

cer.

–  tilpasse service, driftsrutiner og personale-

politik til en KB-norm uden hensyntagen til 

det lokale faglige miljøs behov.

Hvad er KUBIS?
•  Det nye samarbejde mellem KU og Det Kon-

gelige Bibliotek har fået navnet KUBIS (Kø-

benhavns Universitets Biblioteks- og Infor-

mationsservice).

•  Der er aftalt en forsøgsperiode fra den 1. ja-

nuar 2008 til udgangen af 2012.

•  Der stiles efter en struktur med et stort bibli-

otek på hvert fakultet. 

•  KU driver i dag fakultetsbibliotekerne på 

FARMA, LIFE, JUR og TEO. Det Kongelige 

Bibliotek driver gennem organisationen  

Københavns Universitetsbibliotek (KUB)  

fakultetsbibliotekerne for HUM, NAT, SAMF 

og SUND.

•  På HUM, NAT og SAMF drives desuden insti-

tutbiblioteker af KU.

•  Der oprettes en fælles biblioteksorganisati-

on med fælles ledelse under Michael Cotta-

Schønberg, leder af KUB og vicedirektør for 

KB, men ejerskabet forbliver delt.

•  Der skal udarbejdes fælles standarder for 

biblioteksservicen.

Hvad frygter personalet?

STOREBRODER – De ansatte 

på KU’s biblioteker frygter at 

blive lillebror i samarbejdet 

med Det Kongelige Bibliotek 

med Michael Cotta-Schønberg i 

spidsen.

Læs i næste nummer interview 
med Michael Cotta-Schønberg 
om hans fremtidsplaner for  
bibliotekerne på KU.
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UDVIKLINGSKONTRAKT

Af Claus Baggersgaard

Ledelse og ansatte på KU skal 
løbe hurtigt hvis de skal stille 
Videnskabsministeriet tilfreds 
de kommende tre år. Ministe-
riet har nemlig peget på 16 
konkrete områder hvor KU 
skal forbedre sig i den nye ud-
viklingskontrakt for perioden 
2008 til 2010. Det er blandt 
andet inden for forskning, for-
midling, optagelse, frafald og 
gennemførelsestid for de stu-
derende at KU skal oppe sig. 

Rektor Ralf Hemmingsen 
ønsker ikke at kommentere 
forslaget til den nye udvik-
lingskontrakt før bestyrelsen 
har behandlet sagen, men Jens 
Oddershede, formand for Rek-
torkollegiet, hilser velkom-
ment at ministeriet nu har op-

stillet 16 fælles målområder 
som samtlige universiteter 
skal forholde sig til. Det vil 
nemlig gøre det lettere at sam-
menligne hvem der klarer sig 
godt og dårligt i konkurrencen 
i fremtiden.

»Vi har ikke noget imod at 
stå til regnskab for hvad vi le-
verer så længe vi har frihed til 
selv at beslutte hvordan vi vil 
nå målene,« siger Jens Od-
dershede.

Han er til gengæld imod at 
det bliver forbundet med øko-
nomiske sanktioner ikke at le-
ve op til udviklingskontrakten.

Ministeriet og Rektorkolle-
giet forhandler i øjeblikket om 
udformningen af et kvalitets-
målingssystem der skal danne 
grundlaget for fordelingen af 
basismidlerne til universiteter-
ne fra 2009, og Oddershede 
mener at de 16 punkter giver 

et indblik i hvilke kriterier mi-
nisteriet planlægger at fordele 
pengene efter i fremtiden.

Særlig KU-målsætning
Poul Erik Krogshave, næstfor-
mand for Hovedsamarbejds-
udvalget på KU, tager på veg-
ne af de ansatte til efterretning 
at ministeriet åbenbart ønsker 
at måle og veje universiteterne 
på kryds og tværs. 

Han føler til gengæld at de 
ansatte på KU er blevet godt 
behandlet af ledelsen i proces-
sen omkring udformningen af 
forslaget til den nye udvik-
lingskontrakt. Ifølge Krogsha-
ve har rektor Ralf Hemming-
sen nemlig indvilget i at som 
noget særligt for KU at tilføje 
et 17. mål der handler om  at 
gøre KU til en mere attraktiv 
arbejdsplads. 

»Personalepolitik var slet ik-

ke en del af oplægget fra mini-
steriet, men rektor har lyttet til 
medarbejdernes ønsker og sør-
get for at det kom med,« siger 
Poul Erik Krogshave.

Ifølge Jacob Fuchs, chef for 
institutionspolitisk kontor i 
Universitets- og Bygningssty-
relsen under Videnskabsmini-
steriet, er ministeriet åbent 
over for yderligere mål som 
universiteterne foreslår i deres 
udspil til udviklingskontrak-
ten, for eksempel vedrørende 
personalepolitik.  

Meningen med at udforme 
16 mål fra ministeriets side er 
netop at få en dialog i gang 
med universiteterne om hvad 
der kunne være fornuftige fæl-
les målsætninger i fremtiden. 

Han oplyser at der ikke er 
planer om at indføre økonomi-
ske sanktioner mod universite-
ter der ikke lever op til deres 
udviklingskontrakt, men det 
er dog hans indtryk at besty-
relserne og de daglige ledelser 
er meget opsatte på at leve op 
til de fastlagte mål.

 Ifølge Jacob Fuchs kommer 
kvalitetsmålingssystemet til 
fordeling af basismidlerne til 
at bygge på færre kriterier end 
der er med i udviklingskon-
trakterne, men der vil for-
mentligt være gengangere 
blandt kriterierne.   

clba@adm.ku.dk

De 17 resultatmål
Københavns Universitet har som mål

 1. Forskningsproduktion

 •  at fastholde et højt niveau i forskningsproduktion 

per VIP-årsværk målt i form af peer- og ikke-peer re-

viewede artikler i tidsskrifter, bøger og antologier.

 �. Internationalisering af forskning

 •  at øge andelen af nyansatte VIP’er med sidste ansæt-

telsesland uden for Danmark med 10 procent i for-

hold til 2006. 

 �. Tiltrækning af eksterne midler

 •  at øge indtægterne fra danske og udenlandske pri-

vate midler med ti procent inden udgangen af 2010.

 �. Ph.d.-aktivitet

 •  at optage 863 nye ph.d.-studerende i 2010 såfremt 

den nødvendige finansiering er til stede.  

 �. Optag

 •  at øge sit optag på bacheloruddannelsen med om-

kring 400 studerende i 2010.

 �. Frafald

 •  at fastholde det lave frafald på kandidatuddannel-

serne og reducere frafaldet på bacheloruddannelsen 

med ti procent i 2010 set i forhold til 2007.

 �. Gennemførelsestid

 •  at sænke gennemførelsestiden med ti procent i for-

hold til 2007-niveau både for bachelor- og kandidat-

uddannelsen.

 �. Uddannelser tilpasset samfundets behov

 •  at analysere uddannelsernes arbejdsmarkedsoriente-

ring samt de enkelte uddannelsers optagelsesvolu-

men. 

 9. Iværksætteri

 •  at øge antallet af ECTS-givende iværksætterkurser til 

16 i 2010.

 10. Internationalisering af uddannelserne

 •  at øge antallet af ind- og udrejsende studerende 

med ti procent i 2010 i forhold til 2006. Samt øge an-

tallet af uddannelser udbudt på engelsk, tilrettelagt 

og markedsført for internationale studerende med 

12 til 25 uddannelser i 2010. 

 11. Kvalitet i undervisning

 •  at udvikle et koncept for offentliggørelse af under-

visningsevalueringer med mere.

 1�. Samarbejde med professionshøjskolerne

 •  at formalisere samarbejdet med de kommende pro-

fessionshøjskoler.

 1�. Efter- og videreuddannelse

 •  at øge antallet af betalende studerende på deltids- 

og heltidsuddannelser med ti procent i 2010.

 1�. Deltagelse i den offentlige debat

 •  at øge antallet af omtaler i den skrevne presse regi-

streret i Infomedia, Lexis Nexis og Curis med fem 

procent i 2010.

 1�. Samarbejde med erhvervslivet

 •  at øge antallet af samarbejdsaftaler med ti procent i 

2010 i forhold til 2008. Samt at øge antallet af solgte 

licenser og indtjeningen herved med ti procent i 

2010 svarende til 14 licenser til i alt fire millioner kro-

ner.

 1�. Forskningsbaseret myndighedsbetjening

 •  at få fornyet kontrakterne med ministerier med fire 

år.

 1�. Københavns Universitet som attraktiv arbejdsplads

 •  at etablere en HR- og Organisationsudviklingsafde-

ling og sammenhængende ledelsesudviklingsforløb 

og serviceenhed til håndtering af ansættelse af 

udenlandske forskere.   

 

Udviklingskontrakt 
med flere krav 
Videnskabsministeriet har opstillet 16 nye krav til Københavns 
Universitet (KU), og så har medarbejderne fået tilføjet endnu et
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ENSPÆNDER

Af Svend Thaning

»Jeg vil ikke sige at det falder 
mig let. Det er hårdt arbejde. 
Jeg bruger tid på opgaverne. 
Begår ikke så sjældent fejl, 
men lærer også af dem.« 

Beskedne ord fra den 22-åri-
ge Morten Schrøder Larsen 
som har skrevet historie på 
Det Naturvidenskabelige Fa-
kultet på Københavns Univer-
sitet. I mands minde er der in-
gen på fakultetet som har ta-
get sin eksamen på så kort tid 
og med så høje karakterer som 
Morten Schrøder Larsen.

Han gennemførte matema-
tik-studiet på tre år og tre må-
neder. Studiet er normeret til 
fem år. Og normalt gennemfø-
rer cirka 15 procent af de stu-
derende studiet på normeret 
tid, men i Mortens tilfælde var 
det noget andet.

Han gennemførte på rekord-
tid, og hans eksamensbevis er 
overbooket med 11 og 13-tal-
ler. Og ikke nok med det, så 
gennemførte Morten det me-

ste af sit studie uden hverken 
at komme til forelæsninger el-
ler øvelser.

En imponerende præstation 
som ingen ansatte på Køben-
havns Universitets Naturvi-
denskabelige Fakultet kan hu-
ske fortilfælde til.

Sad på gangen
I dag er Morten Schrøder Lar-
sen gået i gang med sin ph.d.-
afhandling på KU og satser på 
en forskerkarriere bagefter. Og 
hans ph.d. er selvfølgelig in-
den for matematikkens verden 
- nærmere bestemt heltalslig-
ninger eller algebraisk talteori, 
som det hedder i fagsproget.

Allerede i folkeskolen - på 
Risbjerg Skole i Hvidovre – ud-
viste Morten usædvanlige ev-
ner for tal. 

»I sjette og syvende klasse 
sad jeg sammen med et par 
kammerater ude på gangen og 
løste opgaver fra de ældste 
klasser mens resten af min 
klasse modtog undervisning i 
klasseværelset. Dette var for 
mig symbolet på folkeskolens 
fallit. Da jeg senere skulle i 

gymnasiet sagde alle at det var 
hårdt. Men jeg ønskede det 
skulle blive hårdt i gymnasiet 
efter min oplevelse i folkesko-
len. For mig var det et spørgs-
mål om at gøre tingene. Lave 
sine lektier. Men dét var der 
ikke meget prestige i fordi det 
var smart at sige ’Jeg har ikke 
læst til i dag’. Den holdning 
har jeg intet til overs for,« un-
derstreger Morten Schrøder 
Larsen.

Løsladt før tid
I slutningen af 1.g på Rysens-
teen Gymnasium kom Mortens 
engelsklærer med det noget 
uortodokse forslag at Morten 
skulle springe 2.g over og gå i 
gang med 3.g, men rektor sag-
de nej i første omgang.

»Af uransagelige årsager læ-
ste jeg gymnasiebekendtgørel-
sen i sommerferien og fandt 
ud af at jeg i stedet kunne bli-
ve selvstuderende - frem for at 
gå den sædvanlige vej. Det er 
måske ikke lykken at springe 
2.g over, men når en fange har 
udsigt til at blive løsladt før 
tid, siger vedkommende ikke 

nej. Efter 10 dage i 2.g blev jeg 
selvstuderende og indledte et 
forløb der absolut ikke var op-
timalt. Jeg gennemgik mate-
matik, fysik og kemi-pensum 
til højniveau på tre uger. Det 
resterende pensum fik jeg op-
givet en måned før eksamen. 
Jeg kunne nu vælge at knokle i 
en måned for at komme gen-
nem to års pensum. Jeg læste 
stort set intet af pensum, men 
endte dog med en studenter-
eksamen på 9,9. Et sekstal i 
mundtlig dansk og et syvtal i 
skriftlig dansk trak ned,« for-
tæller Morten, som ellers ikke 
var uvant med at læse skønlit-
teratur dengang.

Han brugte nemlig en del af 
tiden i folkeskolen og gymna-
siet på at læse Stephen King og 
Fantasy-bøger. Allerede i ot-
tende klasse tyggede han sig 
igennem Salman Rushdies for-
kætrede roman ’De sataniske 
vers’ – på engelsk oven i købet. 

Og det var heller ikke lektier 
som optog ham i de ti måne-
der før han skulle op til stu-
dentereksamen som selvstude-
rende. Morten deltog i stedet i 

diverse olympiader i matema-
tik, kemi og fysik og endte i 
den danske finale i alle tre fag. 
Derefter deltog han i den in-
ternationale fysik-olympiade i 
Taiwan.  

Matematik og sandhed
I august 2003 begyndte Mor-
ten at læse matematik og fysik 
på Københavns Universitet. 
Der gik ikke længe før han tog 
sagen i egne hænder.

»Jeg opstillede et sirligt ske-
ma i begyndelsen med angi-
velser for tid og sted af fore-
læsninger og øvelser. Hurtigt 
mistede jeg dog fidusen til bå-
de forelæsninger og øvelser. 
Efter det første halvår mødte 
jeg ikke op til noget der ikke 
var obligatorisk. Men jeg må 
da indrømme at min arbejds-
indsats under studiet var svin-
gende i perioder. Der har væ-
ret tidspunkter hvor jeg ikke 
gjorde så meget ved studiet. 
Andre perioder med megen 
læsning og disciplin,« fortæller 
Morten.

Det stod ikke skrevet i fami-
liens aner og stjerner at Mor-

ten skulle udvikle sig til en 
ekspert i matematikkens ver-
den. Hans mor har en akade-
misk uddannelse i russisk og 
billedkunst og underviser i 
gymnasiet. Hans far er kemiin-
geniør fra Danmarks Tekniske 
Universitet, DTU, og arbejder 
til dagligt hos Haldor Topsøe, 
mens hans to år ældre søstre 
læser litteratur her på univer-
sitetet.

Men hvad er det ved mate-
matikken som Morten er så til-
trukket af?

»Der er ikke så megen dis-
kussion når det handler om 
matematik. For mig er mate-
matik præcise spørgsmål og 
præcise svar. En perfekt forstå-
else af hele matematikken vil 
lede til en forståelse af alt, og 
det er netop mit mål. Selvføl-
gelig er det naivt at tro at jeg 
blot tilnærmelsesvis kan opnå 
dette, men man har vel lov til 
at holde naiviteten i live,« si-
ger Morten med ironi i stem-
men og et lunt glimt i øjet. 

Kandidat på rekordtid

Den 22-årige 
Morten Schrø-
der Larsen har 

afsluttet sin ud-
dannelse i mate-
matik på kun tre 
år mod normalt 
fem. Med top-
karakterer – og 
på egen hånd. 
Det har ingen 
gjort i mands 

minde på  
Naturvidenskab 

Portræt

MATEMATISK MANI – 

Morten Schrøder Larsen kan ik-

ke få nok af tal og ligninger. 

Han er straks blevet indskrevet 

som ph.d.-studerende for at ar-

bejde videre med algebraisk tal-

teori.
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Internationale
Sprogskoler

Har du brug for stærke sprogkompetencer 
i din fremtidige karriere?

Har du brug for at styrke dine sprogkompetencer, forbedre
dine resultater på studiet eller øge dine karrieremuligheder, så
er EF helt sikkert noget for dig. 

Både på ens studie og i erhvervslivet er sproglige kompe-
tencer alfa og omega – både for at kunne kommunikere og
konkurrere på arbejdsmarkedet, men bestemt også for at få
det bedste ud af ens studier!

EF Internationale Sprogskoler tilbyder dig derfor et 
skræddersyet studie hvor dine behov er i højsædet! 
Du får mulighed for at sammensætte dit studie efter hvilket
sprog du ønsker at læse, hvor i verden du vil hen og hvor
længe du vil af sted.
Du har mulighed for at læse engelsk, tysk, spansk, fransk,
italiensk samt mandarin – i det land, hvor sproget tales!

Har du lyst til at høre mere, er du meget velkommen til at
kontakte en af vores uddannelseskonsulenter på telefon 
3312 7710 eller se mere på www.ef.com.

Hvis du bestiller dit kursus nu kan 

du enten få 1700,- i rabat eller

op til 4000,- i rabat på din flybillet!
Hvis du bestiller dit kursus nu kan 

du enten få 1700,- i rabat eller

op til 4000,- i rabat på din flybillet!

EF Internationale Sprogskoler
Åbenrå 33

1124 København K 
tlf. 3312 7710 

fax. 3391 1207 
www.ef.com



PhD

An academic environment that is both dynamic and innovative depends on 
talented PhD students. That is why the University of Aarhus invites highly qualified 
students to apply for our PhD scholarships to attend graduate schools in:

- Humanities
- Health Sciences
- Social Sciences
- Theology
- Science

Application deadline: 15 November and 15 May

PhD scholarships available at 
the University of Aarhus, Denmark

Distinctive features of the University of Aarhus:

- An international environment 
- Among the world’s elite: one of the top 200 
- A Nobel prizewinner 
- Extremely attractive campus – right in the centre of the city 
- 34,000 students 
- Approximately 10,000 members of staff

More information at: www.au.dk/phd

U N I V E R S I T Y  O F  A A R H U S

“The PhD degree will enable me
to reach an even higher level
of income later on and will give
better career opportunities
than a Master’s degree. This is
why I consider the PhD a really
good investment.”
Juanna Schrøter Joensen, 
PhD student

10282 PhD ann. Universitetsavisen.indd   1 18/09/07   16:05:12
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BERMUDATREKANTEN

Af Kristoffer Holm Pedersen

Der findes mange myter og 
konspirationsteorier i det dan-
ske kulturliv. Men få er mere 
sejlivede end myten om Den 
Kulturradikale Bermudatre-
kant. 

Myten går ud på at der lige 
siden 1970’erne har været en 
særlig rød forståelse mellem 
dagbladet Politiken, forlaget 
Gyldendal og Danmarks Ra-
dio, og at disse har stukket de-
res venstresnoede fangarme 
ud i enhver afkrog af dansk 
kultur- og samfundsliv i et for-
søg på at presse deres halv-
marxistiske og kulturradikale 
dagsorden igennem.

Konspirationsteorien lyder 
usandsynlig, men har gennem 
alle årene ikke desto mindre 
været et symbolsk fjendebille-
de i den borgerlige kultur-
kamp. Og selvom det ikke altid 
har stået helt klart hvilke hem-
meligheder der skulle være 
forsvundet mellem Klarebo-
derne, Rådhuspladsen og Gyn-
gemosen, så har myten alle 
dage været en effektiv måde 
for højrefløjen at mistænkelig-
gøre ’de røde lejesvende’ på.

Det eneste der har manglet, 
er at fange trekantens med-
lemmer in the act. Og derfor er 
det faktisk lidt af et scoop at 
Institut for Nordiske Studier 
og Sprogvidenskab endelig 
har fået samlet de tre ledende 
aksemedlemmer i samme rum 
til dagens ’Blå Tirsdag’-deba-
tarrangement. Der sidder de: 
Politikens chefredaktør Tøger 

Seidenfaden, Gyldendals litte-
rære direktør Johannes Riis og 
DR’s kulturchef Torben Smidt 
Hansen. 

Ordstyrer er lektor Sune 
Auken, og han giver de med-
sammensvorne ti minutter til 
at bedyre deres uskyld.

Desværre uskyldig
Men Tøger Seidenfaden ville 
hellere bedyre sin skyld, for-
tæller han. Men det kan han 
desværre ikke.

»Hvis det virkelig var sådan 
at DR, Gyldendal og Politiken 
havde en dominerende og 
fuldstændig hegemonisk posi-
tion i dansk åndsliv, så ville 
dansk åndsliv være betydelig 
bedre kørende end tilfældet 
er,« siger han og kalder ideen 
om en kulturradikal Bermuda-
trekant for en »ikke født, død 
sild.«

Det eneste de tre kulturinsti-
tutioner har til fælles, er nogle 

meget høje idealer, og at de al-
le tre påtager sig et udvidet 
public service-begreb, mener 
Seidenfaden.

Det er Johannes Riis enig i. 
Som stor fan af konspirations-
teorier var det med gysende 
forventning at han blev ansat 
på Gyldendal for 30 år siden, 
fortæller han. Men Riis fandt 
ikke så meget som skyggen af 
en konspiration mellem DR, 
Gyldendal og Politiken.

»Så til min skuffelse måtte 
jeg konstatere at Bermudatre-
kanten ikke findes. Det tætte-
ste jeg var på at finde den, var 
da jeg så Paul Hammerich i 
Gyldendals kantine med da-
gens varme ret i hånden. Og 
ham var der intet konspirato-
risk over,« siger Riis med hen-
visningen til den legendariske 
kulturradikale kæmpe der 
skrev for Politiken, udgav bø-
ger på Gyldendal og lavede 
fjernsyn for DR.

Torben Smidt Hansen run-
der benægtelserne af. Han sav-
ner stadig en middagsinvitati-
on fra sine to formodede med-
sammensvorne, fortæller han.

Antidemokratisk og  
protofascistisk
Så meget for konspirationen. 
Hvad der derimod virkelig får 
debattørerne op af stolene er 
konspirationsteorien og det 
fjendebillede myten om Ber-
mudatrekanten har sat op.

Ifølge Johannes Riis spiller 
myten en afgørende rolle når 
højrefløjen med Dansk Folke-
parti og Ulla Dahlerup og Sø-
ren Krarup i spidsen taler om 
kulturradikalismens under-

trykkelse af den sunde, danske 
folkeånd. Men den opfattelse 
holder ikke hvis man ser på 
kendsgerningerne.

»I vore dage udgiver både 

Ulla Dahlerup og Søren Krarup 
på Gyldendal. Alligevel kalder 
Krarup mig kulturradikal. Så 
hard facts har ikke kunnet gø-
re noget ved legenden om den 
særlige forståelse mellem DR, 
Gyldendal og Politiken,« siger 
han.

Tøger Seidenfaden mener at 
det er en kæmpe kompliment 
til regeringen og Dansk Folke-
parti at man bliver ved med at 
tale om Den Kulturradikale 
Bermudatrekant, selv her på 
Københavns Universitet. Det 
skjuler nemlig den virkelige 
magt og hegemoni i Danmark.

»Dansk Folkeparti og rege-

ringen har overtaget retorik-
ken fra blandt andet trotskis-
men: de bliver ved med at 
hævde at de er undertrykte, 
selv efter de er kommet til 
magten. Det er en antielitær, 
antidemokratisk og protofasci-
stisk retorik. Og den skaber et 
forrået debatklima som er me-
get ubehageligt,« siger han.

Johannes Riis advarer dog 
mod at man kun ser på højre-
orienterede konspirationsteo-
rier og glemmer de venstreori-
enterede. Fx den teori der 
stortrives i øjeblikket om at re-
geringen og Kenneth Plummer 
hemmeligt er enige om at køre 
DR i sænk.

Det er DR-kulturchefen til 
dels enig i. Han oplever ikke 
nogen stor forkromet master-
plan om at ødelægge DR. Men 
at DR er under angreb vil han 
heller ikke skjule.

»DR er under et voldsomt 
pres. Ikke bare økonomisk, 
men også politisk. Det skyldes 
den mærkelige konstruktion at 
man kan have folk i DR’s be-
styrelse der ikke kan lide DR,« 
siger Torben Smidt Hansen.

Tøger Seidenfaden afviser 
også ideen om en venstreori-
enteret konspirationsteori om 
DR.

»Jeg har ikke gang i en kon-
spirationsteori. For Søren Kra-
rup, Jesper Langballe og Ole 
Hyltoft har ikke gang i en kon-
spiration. Deres virke foregår 
fuldstændig offentligt,« siger 
han.

Luk røven på Riis
Herefter drejer debatten sig 
mest om DR og dets proble-

mer. Johannes Riis stikker va-
nen tro til det han mener er en 
mangelfuld kulturdækning i 
fjernsynet, og Tøger Seidenfa-
den taler om de ledelsespro-
blemer organisationen åben-
lyst er ude i.

Det får Torben Smidt Han-
sen til at reagere.

»Jeg er en lille smule træt af 
at fremstå som en irakisk pro-
pagandaminister der med røg 
til anklerne stædigt holder fast 
i at alt går godt i DR. Selv om 
vi er det vingeskudte ben i 
denne trekant, og selv om be-
sparelser ikke er sjove, leverer 
vi faktisk langt mere end der 
forventes. Også på kulturom-
rådet,« siger han.

Johannes Riis er ikke enig.
»DR er bange for sin egen 

skygge. Der findes ingen 
korpsånd. Engang stod chefer-
ne op for deres medarbejdere, 
nu undsiger man dem. DR har 
ingen selvtillid, og det er vi ik-
ke tjent med,« siger Riis der 
netop på grund af DR’s proble-
mer overvejer om ikke konspi-
rationsteorien om Den Kultur-
radikale Bermudatrekant er 
ved at synge på sidste vers.

Som bevis fremdrager han 
det seneste nummer af fagbla-
det Forfatteren hvor Torben 
Smidt Hansen er citeret for at 
have stillet spørgsmålet: 
»Hvordan lukker vi røven på 
Johannes Riis?«

»Dermed opfatter jeg myten 
om Bermudatrekanten som 
værende stedt endegyldigt til 
hvile,« siger han.

Men mon ikke myten viser 
sig mere sejlivet end som så?

khpe@adm.ku.dk

Det smarteste trick djævelen har lavet, er at få verden til at tro  
han ikke findes. Men findes Den Kulturradikale Bermudatrekant,  

eller er den blot en myte? Det var emnet  
da trekantens bagmænd mødtes til debat på KUA

Kundskabens akse

PARANOIA – »DR er bange 

for sin egen skygge. Der findes 

ingen korpsånd« - Johannes Riis

ØNSKETÆNKNING – »Hvis 

DR, Gyldendal og Politiken hav-

de en dominerende position i 

dansk åndsliv, så ville dansk 

åndsliv være betydelig bedre 

kørende end tilfældet er« -  

Tøger Seidenfaden

FOTO: SØREN HARTVIG
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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.

Debat

Urimelig diskrimination
STUDENTERHUSET – Som studerende ved Københavns 
Universitet nyder jeg ofte de studierimelige priser der er at 
finde på Studenterhuset i Købmagergade. Men jeg synes det 
er urimeligt at studerende fra fx DTU og RUC ikke automa-
tisk er medlemmer som studerende fra KU er. De har vel lige 
så meget glæde som vi af rabatter på mad og drikke og af at 
kunne gå på café i det indre København selvom man er på 
SU. Hvorfor skal kaffen være dyrere for vores kammerater? 
Gav man automatisk medlemskab til Studenterhuset for alle 
studerende, ville man trække flere folk til caféen, og det ville 
give en større alsidighed af brugere. 

Ida Ammundsen, danskstuderende

SVAR – Bestyrelsen for Studenterhuset i Købmagergade 52 
er glade for at kunne give vores medlemmer rabatter i caféen 
og mange muligheder for aktiviteter i huset. Studenterhuset i 
Købmagergade 52 er Københavns Universitets Studenterhus 
– de støtter huset økonomisk så det kan bidrage til sociale og 
faglige aktiviteter for studerende på KU. Som studerende på 
KU er du derfor automatisk medlem. Er du studerende på an-
dre videregående uddannelser, kan du købe dig et medlem-
skab for et semester eller et år for 50 og 75 kroner. Huset gi-
ver dig utallige muligheder for engagement udover koncer-
terne og festerne om aftenen og i weekenden. Studenterhu-
set er et supplement i studiemiljøet i form af et tværfagligt 
miljø hvor man nemt kan møde studerende fra andre fag.

Laurits Ehlers Andersen, formand for Studenterhuset ved  
Københavns Universitet

Opponenterne

Universitetsavisen har udnævnt et hold af højtkvalificerede brokkehoveder til 

at se skævt på tvivlsomme udspil hvad enten de kommer fra politikere og mini-

stre, rektorer og bestyrelse, dekaner og direktører eller kolleger og studenter. 

Denne gang udgøres brokkeholdet af

Birgit Petersson, lektor i medicinsk kvinde- og kønsforskning ved Det Sund-

hedsvidenskabelige Fakultet. 

Tom Fenchel, professor i marinbiologi ved Det Naturvidenskabelige Fakultet.

Heine Andersen, professor i sociologi ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Udviklingskontrakter skal nu genforhandles, og jeg må 
så gøre ledelsen opmærksom på en ejendommelig undta-
gelse fra lovmæssigheden: vendingen ’fri forskning’ fore-
kommer faktisk to gange i universitetskontrakten. På de la-
vere niveauer er antallet nul. Hvad kan årsagen være? Ano-
malien må kunne afklares – og fjernes.

Heine Andersen

Kulsort kassetænkning

»Der bliver ingen OSVAL for mig. Jeg har lige fået en plads 
på medicin i Malmö. Tak for din tid«, lyder en af de seneste 
e-mail til mig. OSVAL er en obligatorisk opgave på lægestu-
diet. Den svenske studerende var lige begyndt på 6. seme-
ster. Hun, som har brugt en masse af min tid, har optaget 
en studieplads, er nu taget tilbage til sit hjemland. 

Måske godt for hende, men de mange svenske studeren-
de der rejser tilbage til Sverige hvor sproget er lettere at 
forstå, er en katastrofe for de fakulteter hvor de i nogle få 
år har udgjort en stor del af de studerende. For med STÅ-
systemet, det vil sige kun betaling for de studerende der 
gennemfører studiet, er nogle års katastrofer med uden-
landske studerende der vender hjem, med til at ødelægge 
en solid lærerstab på grund af de økonomiske tab. 

Til gengæld lukker de hullerne på de svenske universite-
ter som får en tårnhøj gennemførselsprocent på den måde 
den stadig udregnes: gennemførte studiepladser per plads 
ved indtag. 

Men værst, denne del som kun er en af STÅ-systemets tå-
belige følger, er alene resultat af nogle års fejlslagen nor-
disk politik. Nye regler som ikke har forfordelt de svenske 
studerende frem for de danske, har allerede mindsket an-
tallet. Men underskuddet på fakulteterne er der, og der er 
nu krav om nedskæringer på trods af at studentertallet i lø-
bet af de næste år igen er fuldt på højde med tidligere.

Gør det mere attraktivt for dem at blive, er et af argu-
menterne fra personer der aldrig har sat sig ind i de sprog-
lige barrierer. For hvad hjælper det at vi forstår svensk, hvis 
ikke de forstår dansk. 

Det er ikke kun de studerende der illustrerer dette, bare 
se på forholdet mellem norske og danske kilder i svenske 
publikationer. De danske, ofte fagligt tungere end de nor-
ske, er helt fraværende. 

Problemet er ikke at de studerende vil hjem. Det er alene 
et tåbeligt økonomisk system der hindrer en ordentlig sty-
ring af universitetet over en årrække. Som dræber megen 
kreativitet fordi det fagligt nødvendige der ikke nødvendig-
vis giver overskud her og nu, hindres. 

Men værst af alt, medfører dårligere kandidater, for 
hvem har råd til at de ikke består. Fjern dog det tåbelige sy-
stem, som slet ikke hænger sammen med virkeligheden, 
men kun kulsort kassetænkning.

Birgit Petersson

En enkel forklaring.

Vi er mange der har undret os over den behandling som po-
litikerne har udsat nationens universiteter for i de seneste 
år. Vi kan nu afsløre årsagen - og samtidig indser vi at det 
ikke skyldes ond vilje, men blot en undskyldelig fejllæs-
ning.

I 1997 udtrykte den nu afdøde sociolog Edward Shils, 
der var ansat ved University of Chicago, bekymring for 
fremtidens universiteter. De farer der lurer, mente han, 
kunne sammenfattes i ti punkter som følger.:

1.  Vækst i størrelse: ’massegørelse’. 
2.  Øget efterspørgsel efter at skaffe offentlige tjenester.
3.  Politiseringen af akademisk arbejde. 
4.  Den stigende regeringsindblanding.
5.  Udvidelse af den bureaukratiske administration.
6.  Nedskæring af den finansielle støtte fra regeringer.
7.  Forvrængninger som følge af ønsket om publicity.
8.  Tvangstanker om vurdering af akademiske præstationer 

gennem forskningsproduktivitet
9.  Opløsning af universiteter som samfund
10.  Demoralisering af intellektuelt liv. 

Det står nu klart at vores globaliserede videnskabsminister 
har ladet sig inspirere af disse (for vort land) så profetiske 
ord fra et eliteuniversitet. I skyndingen troede han bare at 
der var tale om anbefalinger snarere end advarsler. 

Tom Fenchel

Brug multiplikatoreffekten bedre

Vi samfundsforskere har beriget omverdenen med viden 
om en mængde lovmæssigheder til stor gavn for kultur og 
velfærd. En af de mest forunderlige hidrører fra den økono-
miske videnskab: den såkaldte multiplikatoreffekt. Rigtigt 
udnyttet vil effekten af en given indsats automatisk mange-
dobles i det økonomiske kredsløb.

Traditionelt har økonomerne ment at mekanismen kun 
virkede i markedsøkonomier. Men Helge Sander og hans 
snilde håndgangne embedsmænd har fundet ny en teknik 
så den også virker i centralstyrede kommandoøkonomier. ¨

Vi ser det tydeligt i udviklingskontrakterne. Fx mange-
dobles antallet af opgaver og resultatmål automatisk og 
lovmæssigt hver gang udviklingskontrakten passerer et le-
delsesniveau på vej ned mod gulvet hvor den kreative 
forskning og undervisning så mangfoldiggøres uden at det 
koster ekstra. 

I denne planøkonomiske kommandoversion er multipli-
katoreffekten endog så potent at den formår at overtrumfe 
matematikkens lov om at et tal ganget med nul altid giver 
nul. Universitetets kontrakt med Sander indeholder såle-
des glosen ’tidsfrist’ nul gange; i vores institutkontrakt 
forekommer den 34 gange.

KU i pressen

Den lærde konsensusfabrik

OFFERMENTALITET – Ifølge en række borgerlige akade-
mikere gør den politiske ensidighed blandt akademikere det 
svært for borgerlige at avancere i universitetssystemet, i sær-
deleshed indenfor humaniora. Således råder den liberale 
tænketank CEPOS i dag ligefrem unge borgerlige studerende 
til at emigrere. Henrik Gade Jensen, mag.art. i filosofi og 
projektleder i CEPOS, mener, at humanistiske akademikere 
ligger særligt under for gruppepres og følgagtighed. Gade 
Jensen har i en årrække været ansat som ekstern lektor på 
Københavns Universitet, men er ikke blevet tilbudt fastan-
sættelse. »Studerende og intellektuelle i det hele taget er nok 
den gruppe i samfundet der er mest sårbar over for gruppe-
pres. De får deres identitet gennem abstrakte ideer og teori-
er, mens mange andre grupper har deres identitet i kraft af 
noget mere konkret,« forklarer han og påpeger at man som 
borgerlig akademiker aldrig bliver del af den såkaldte main-
stream. 

Berlingske Tidende 22-09-2007

Europas universiteter mangler  
selvbestemmelse 
TOPSTYRING – De europæiske universiteter klarer sig dår-
ligere end de amerikanske universiteter fordi de er for top-
styrede. Det konkluderer den EU-finansierede tænketank 
Bruegel. Hanne Foss Hansen, professor i offentlig organisati-
on på Statskundskab ved Københavns Universitet, mener at 
universiteternes ledelse er styret af interne logikker der siger 
at de der tjener fleste penge, skal have flere penge. Disse lo-
gikker er opstået fordi universiteterne er finansieret via taxa-
metre og et stigende antal forskningskroner der deles ud ef-
ter konkurrence. 

Information 21-09-2007
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Synspunkt

Som studerende – og især nystartet studerende – kan 
man ikke vide hvordan universitetet så ud for fem år si-
den. Man ved det ikke, men nedskæringerne er reelle 
nok. Rektorkollegiets opgørelser viser os at der er skå-
ret ti procent på taxameterbevillingerne i løbet af de 
sidste ti år. Og dette års finanslov er ingen undtagelse. 
I år bliver der skåret to procent på taxameterbevillin-
gerne.

Det betyder forringelser på vores uddannelser. Spørg 
fx din tutor, nogle ældre studerende eller din undervi-
ser hvor mange undervisningstimer de havde da de 
startede. Eller hvor meget vejledning de fik til de obli-
gatoriske opgaver. Du vil hurtigt opdage at selvom den 
kollektive hukommelse hos os studerende er svinden-
de, har nedskæringerne haft konkrete, håndgribelige 
og betydelige konsekvenser for vores uddannelser.

Det bliver værre og værre
Det sidste nye tiltag der virkelig presser universiteter-
ne, er taxameterreformen fra 2006. Den indebærer 
kort og godt at universiteterne ikke vil få penge fra sta-
ten til at uddanne de studerende der bliver mere end et 
år forsinket. Et hurtigt slag på tasken viser at hvis der 
ikke ændres på denne reform eller på de studerendes 
gennemførelsestid, vil Københavns Universitets bevil-
linger til uddannelse blive halveret. Og dette kan hver-
ken studerende eller universitet leve med.

Situationen bliver værre og værre for de danske ud-
dannelser med hver eneste nye finanslov og med hver 
eneste taxameterreform. Vi er nu i så mange økonomi-

ske problemer at vores egen ledelse på Københavns 
Universitet tænker i hvordan vi kan smide de forsinke-
de – og dermed dyre – studerende ud af universitetet.

Vi ser også tydeligt nedskæringerne når vi lige nu er 
midt i en fortætningsproces der skal spare kvadratme-
ter og dermed penge for universitetet. Det betyder at 
flere og flere har undervisning klokken 20 om aftenen 
og på andre skæve tidspunkter. Et direkte resultat af 
nedskæringerne.

Og nedskæringerne og den manglende kvalitet bety-
der at flere og flere studerende er begyndt at betale for 
private kurser til at supplere undervisningen med. Den 
undervisning som universitet kan tilbyde, rækker sim-
pelthen ikke. Samtidig ved vi at flere andre europæiske 
landes universiteter har måttet indføre brugerbetaling 
for studerende fordi nedskæringerne blev så omfatten-
de at det var den eneste udvej hvis man ville oprethol-
de et nogenlunde kvalitetsniveau. Vores uddannelser 
er efterhånden ikke længere et velfærdsgode, men et 
frit marked med forbrugere og udbydere. Forhåbentlig 
kan vi dog vende udviklingen.

Når dialogen ikke virker
De danske studenter- og elevorganisationer har holdt 
møder med ministrene. De har forsøgt at forklare hvad 
nedskæringerne har betydet. Og de har forsøgt at for-
klare at hvis vi ønsker uddannelser i verdensklasse, må 
nedskæringerne stoppe og investeringerne starte. Ud-
dannelse i verdensklasse kommer ikke når vi fx bruger 
en mindre andel af vores bruttonationalprodukt på ud-

dannelse end lande som Mexico. Uddannelse i verdens-
klasse koster.

Men lige lidt har møderne hjulpet. Ministrene har ik-
ke givet andet respons end endnu et forsøg på at for-
klare os at nedskæringer er illusioner – angiveligt eksi-
sterer de slet ikke. Og derfor må vi forsøge at opbygge 
vores kollektive hukommelse. Nedskæringerne er reel-
le nok – det kan vi ikke kun se på tallene, men på vores 
hverdag.

Vi er enige med regeringen om at uddannelse i ver-
densklasse er vejen frem for det danske videnssam-
fund. Men vi er ikke enige i at det kan blive virkelighed 
med et discount-uddannelsessystem.

Vores uddannelser er så pressede økonomisk at der 
skal investeringer til – et stop for nedskæringer er ikke 
længere tilstrækkeligt for at genoprette de sidste ti års 
skader. Undersøgelser fra Dansk Magisterforening og 
Dansk Industri viser tværtimod at der skal minimum 
5000 kroner mere på taxametrene hvis vi skal tilbage 
til det samme niveau. Nu mangler vi blot at overbevise 
politikerne.

Så kære nye studerende. Vær med til at opbygge den 
kollektive hukommelse, og vær med til at kræve en 
øget kvalitet for dig selv, din egen uddannelse og for de 
kommende studerendes uddannelse. Tag dine medstu-
derende og dine undervisere under armen til demon-
stration tirsdag den 2. oktober kl.15.30 på Rådhusplad-
sen.

Bidrag til den kollektive hukommelse

Af Pernille Skipper, 

næstformand for  

Studenterrådet

» Vores uddannelser er så pressede økonomisk at der skal  

investeringer til – et stop for nedskæringer er ikke længere 

tilstrækkeligt for at genoprette de sidste ti års skader.«

Vil du se, hvad det kræver?
Kom og mød hjemmeværnet

6. oktober: På Fisketorvet og i Hillerød 
7. oktober: Ved Bauhaus i Glostrup

Læs mere om arrangementerne på www.tfrk.dk

Totalforsvarsregion København | Hærhjemmeværnet i Region Hovedstaden
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Videnskabet

FØLELSER OG KOGNITION

Af Thomas Wiben Jensen og Martin Skov

Hvad er følelser egentlig, og hvilken rolle spil-
ler de for vores opfattelse af verden? Det er 
spørgsmål som har stor betydning for alle men-
neskers liv, men som hidtil har været vanskelige 
at besvare præcist selvom vi alle nok har en idé 
om hvad følelser er, og i hvert fald har oplevet 
hvilken indvirkning de kan have på vores hand-
linger: Oplevelsen af smerte hos tandlægen får 
os måske til at udskyde vores næste besøg så 
længe som muligt. Ros fra vores kolleger gør os 
mere samarbejdsvillige. Længslen efter den sto-
re gevinst får os til at investere i aktier – eller 
bare gå ned til købmanden efter en lottokupon. 
Og som alle der har været forelsket ved, så kan 
følelserne fra tid til anden fylde hele verden. På 
denne måde er det sikkert følelserne der har 
defineret både højde- og lavpunktet i de fleste 
menneskers liv hvorfor de ret beset burde have 
været undersøgt både forfra og bagfra af viden-
skaben.

Indtil for ganske nylig har dette imidlertid ik-
ke været tilfældet. Kaster man blikket tilbage på 
den vesteuropæiske tænknings historie, fra filo-
sofiens opståen i det antikke Grækenland til de 
seneste tre-fire hundrede års naturvidenskabe-
lige revolution, så er følelserne i stort set alle 
teorier om mennesket blevet tildelt rollen som 
den uvorne lillebror man helst ikke vil give for 
meget plads i familiealbummet mens fornuften 
er blevet fremhævet som familiens håb og stolt-
hed. Fra Platon og Aristoteles til de moderne vi-
denskaber om mennesket – sociologien, polito-
logien, sprogvidenskaben, kunstvidenskaberne, 
økonomien og så videre – er fornuften blevet 
anset for arnestedet for alle specielt menneske-
lige evner, og dermed årsagen til den adfærd vi 
opfatter som unik for os mennesker: Sprog, lo-
gisk tænkning, kunst, fiktion, etik samt sociale 
institutioner og kultur i det hele taget. I forsø-
get på at forstå os selv er al fokus derfor traditi-
onelt blevet rettet mod fornuften. 

Antikkens opfattelse af følelser
Men når vi nu ved fra vores egne erfaringer at 
følelserne bidrager stærkt til vores opfattelse af 
verden hvorfor har da først filosofferne og si-
den den moderne videnskab i stor udstrækning 
negligeret dem? Forklaringen ligger formentlig 
i ideen om at mennesket adskiller sig funda-
mentalt fra klodens andre biologiske væsener. 
Det er klart at vi gør mange ting som andre dyr 
enten slet ikke er i stand til eller kun har en me-

get rudimentær udgave af. Vi taler sammen, 
kan regne, opfinder redskaber og skaber stærkt 
komplekse kunstværker, institutioner og religi-
oner. Ved første øjekast ser det unægteligt ud til 
at vi mennesker besidder nogle kognitive kom-
petencer som andre dyr ikke har. Omvendt lig-
ner mange andre dyr os hvad angår behovet for 
mad og drikke, kønslig reproduktion og socialt 
samvær, og de virker til at dele visse former for 
følelser med os, smerte for eksempel. Det kun-
ne derfor godt se ud som om følelserne ikke er 
en del af de særlige kompetencer der gør men-
nesket til noget særligt.

På baggrund af sådanne observationer fore-
slog Platon, Aristoteles og andre græske filosof-
fer derfor at følelserne måtte tilhøre en anden 
del af den menneskelige natur end de unikke 
menneskelige kompetencer der skyldes fornuf-
ten. De benægtede med andre ord ikke følelser-
nes betydning for menneskelig adfærd – Aristo-
teles skrev eksempelvis bogen Retorik der 
handler om hvordan man kan bruge sproget til 
at påvirke folks følelser – men de lancerede det 
synspunkt at følelserne og fornuften er to væ-
sensforskellige mentale kræfter, og at de ofte 
kæmper om herredømmet om vores adfærd. 

Denne adskillelse af følelser og fornuft har 
haft en umådelig stor indflydelse på måden vi 
opfatter os selv på, og går igen den dag i dag. 
Man hører for eksempel ofte politiske kommen-
tatorer beskrive nogle politikere som overfladi-
ske, deres ageren som ‘rent spin’ mens der er 
mere ‘substans’ i andre. Den bagvedliggende 
idé i sådanne kommentarer er at man kan ap-
pellere enten til fornuften og dens ræsonneren-
de kognitive evner eller til følelserne og deres 
ureflektive sympatier og antipatier når man vil 
have folk til at stemme. Begge kan give anled-
ning til adfærd, men de gør det på helt forskel-
lige måder.                    

Neurovidenskabelig forskning i følelser
Skellet mellem følelser og kognition har også 
påvirket moderne humanistisk forskning. Langt 
de fleste videnskabelige discipliner der har 
mennesket som genstandsområde, har valgt at 
fokusere på fornuften. Hvis man skal karakteri-
sere det 20. århundredes udforskning af men-
neskets adfærd i en enkelt sætning, så har den 
groft sagt bestået i et forsøg på at blotlægge de 
regler – logiske, grammatiske eller sociale – 
som styrer vores adfærd. Hvilke overvejelser får 
os til at træffe et økonomisk valg? Hvilke nor-
mer styrer vores sociale adfærd? Hvordan styk-
ker vi ord sammen til en syntaktisk meningsfuld 
sætning? Hvad gør en etisk maksime rigtig?  

Varme følelser  
mellem humaniora 
og hjerneforskning
Følelser og fornuft er ikke så adskilte dele af vores 
mentale liv som vi hidtil har antaget. Faktisk er det 
slet ikke muligt at træffe en ‘kølig beslutning’ uden 
brug af følelser. Det viser resultaterne fra den nyeste 
hjerneforskning  

WWW.ITU.DK

ÅBENT HUS PÅ IT-UNIVERSITETET
TORSDAG D. 11. OKT. 2007 KL. 15–19
ELEKTRONISK MUSIK & LIVE VISUALS KL. 19—22
RUED LANGGAARDS VEJ 7, 2300 KØBENHAVN S

vil du være CAND.IT?

                   

KU-symposium 8. oktober 2007

The Heat is on  
Københavns Universitet og Klimatopmødet 2009

Danmark er vært for FN’s Klimatopmøde i 2009. Forskningen spiller 

en afgørende rolle for hvilke målsætninger og løsningsmodeller 

regeringerne vil forholde sig til. Københavns Universitet vil give sit 

bidrag hertil. Rektoratet inviterer derfor til et internt symposium 

om klimasatsningen. Symposiet er for alle forskere på Københavns 

Universitet, men andre interesserede på KU er også velkomne.

Program
• Velkomst v. prorektor Lykke Friis

• Klimapolitik – nutidens sikkerhedspolitik?

v. professor Ole Wæver, Institut for Statskundskab

• KU’s klimasatsning v. rektor Ralf Hemmingsen 

• Forskerkongres om klima v. prodekan Katherine Richardson, 

Det Naturvidenskabelige Fakultet 

• Studentervisioner v/ Casper Mølck, Grønt Netværk.

• Paneldebat - ordstyrer prorektor Lykke Friis

Derefter vil der være mulighed for at mødes over lidt 

eftermiddagskaffe i Gobelinsalen. 

Tid/sted:
Festsalen, Frue Plads
Mandag 8. oktober 2007 kl.14.00 -16.00

OBS! Senere på dagen 8.10 kl. 

17-21 afholder Grønt Netværk et 

visionsseminar for studerende om 

“Et grønnere universitet”. Info og 

tilmelding (senest 1/10): 

beha@dsr.life.ku.dkTilmelding: www.klima.ku.dk/symposium2007
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Skriv til Videnskabet
Videnskabet er stedet hvor både studerende, forskere og andre har mulighed for 

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

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

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

Thomas Wiben Jensen er ph.d.-stipendiat ved Institut for Nordiske 

Studier og Sprogvidenskab. Martin Skov er studerende og forsk-

ningsassistent ved Hvidovre Hospitals MR-Afdeling. Sammen  

har de redigeret bogen Følelser og kognition der udkommer den 

2. oktober på Museum Tusculanums Forlag.

Disse og lignende spørgsmål har domineret hu-
manistisk forskning siden 1800-tallet. Tanken 
om at adfærd først og fremmest er styret af for-
nuften har rod i den antikke forestilling om at 
følelser og fornuft er fundamentalt adskilte.

De sidste 10-15 års neurovidenskabelige 
forskning har imidlertid rokket ved denne anta-
gelse idet den har givet det hidtil mest præcise 
svar på det indledende spørgsmål om hvad fø-
lelser egentlig er for en størrelse. Hvis vi et øje-
blik erindrer de forskellige følelsesmæssige til-
stande vi beskrev i starten af artiklen, så har de 
alle det tilfælles at de har rod i kropslige ople-
velser – eller mere præcist kan man sige at de 
involverer en ændring i kropstilstanden. Hvad 
enten man mærker den rent fysiske smerte hos 
tandlægen eller skal sige farvel til sin nye kære-
ste i lang tid, så er det i begge tilfælde en æn-
dring i vores kropstilstand der genererer følel-
sen: En hvinende smerte i tandroden i det ene 
tilfælde; et sug i maven i det andet. Begge til-
stande kan imidlertid beskrives som smerte og 
består basalt set i signaler fra kroppen til hjer-
nen om at noget er galt. På den måde kan man 
anskue følelserne som hjernens værdisystem 
der fortæller os hvad vi skal mene om en given 
situation, og dermed hjælper os til at træffe et 
valg. 

Fornuftige beslutninger
Faktisk viser adskillige kliniske studier at det er 
mere eller mindre umuligt at træffe såkaldt for-
nuftige beslutninger uden bidrag af følelser til 
beslutningstagningsprocessen idet det er følel-

serne der tilskriver oplevelsen en kvalitet i en-
ten negativ eller positiv retning. Hvad afgør for 
eksempel om man bliver en time længere på ar-
bejde eller tager direkte hjem på sofaen? Sand-
synligvis styrken af det kropslige signal der en-
ten siger at man får skrevet sin kronik færdig, 
eller at man kan komme hjem og slappe af in-
den man skal lave mad. Som regel kan vi med 
det samme mærke om vi gør det ene eller det 
andet fordi den såkaldte somatiske markør 
(kropslige signal) fortæller os hvad der føles 
mest attraktivt i lige netop denne situation. 
Men hvis vi rent logisk skulle regne os frem til 
hvad der er mest hensigtsmæssigt at gøre, ville 
vi sandsynligvis stadig sidde på arbejdet og 
tænke over det. Det viser studier af patienter 
der har fået beskadiget hjernens emotionelle 
centre.

I bestselleren Descartes’ fejltagelse beskriver 
neurologen Antonio Damasio et efterhånden 
berømt studie med en patient ved navn Elliot 
som i forbindelse med en operation fik bortskå-
ret stort set al væven i sin ventromediale præ-
frontale cortex der er et område beliggende in-
de bag øjnene som ser ud til at integrere emoti-
onelle processer med sansning i forbindelse 
med styringen af adfærd. Som resultat af opera-
tionen forvandledes Elliots adfærd sig markant. 
Han kunne ikke længere passe sit job. Han for-
møblede sin formue på risikable investeringer, 
og opførte sig i det hele taget så anderledes at 
hans kone lod sig skille fra ham og tog deres 
børn med sig. Det forbløffende er imidlertid at 
Elliot stadig ser ud til at have betydelige dele af 

sin ‘fornuft’ intakt. Når man tester hans intelli-
gens, hans hukommelseskapacitet, sprogevne 
med videre, scorer han altid over normalen. 
Men han er tilsyneladende ude af stand til at 
bruge sin fornuft til at træffe de rette valg i 
mange situationer af stor betydning for hans 
liv. Utroligt nok forekommer han i mange til-
fælde at være klar over hvad der er mest fornuf-
tigt at gøre, men handler stadig ufornuftigt på 
trods af denne viden. 

Følelser er med andre ord med til at lære 
hjernen om en given handling er ‘fornuftig’ el-
ler ej, og de spiller derfor en lige så vigtig rolle 
for beslutningstagning som vores kognitive 
overvejelser. I sine artikler om Elliot foreslog 
Damasio at det bizarre misforhold mellem Elli-
ots evne til at forstå et problem og hans evne til 
at bruge denne forståelse til at handle kunne 
have rod i et sammenbrud i hans hjernes evne 
til at integrere emotionelle informationer fra 
hans krop med kognitive informationer om 
hvad man bør gøre i en given situation. Elliot 
kan repræsentere og forstå de problemstillinger 
og valgsituationer han befinder sig i eftersom 
hans kognitive system stadig er intakt, men han 
er alligevel ikke i stand til at træffe de mest for-
nuftige valg fordi hans hjerne ikke længere har 
adgang til de emotionelle signaler som motive-
rer og fremmer fornuftig adfærd.

Nye skanningsteknikker og humaniora
Dette nye syn på følelsernes funktion og deres 
forhold til fornuften er som sagt et resultat af 
den moderne hjerneforskning hvor det nu er 

muligt at skanne hjernen mens den arbejder. 
En teknisk udvikling der også kan få konse-
kvenser for fremtidens humanistiske forskning. 
Eksempelvis kan man give forsøgspersoner for-
skellige opgaver såsom at vurdere et kunst-
værks skønhed, høre et stykke musik, vælge om 
man vil donere penge til den eller den anden 
sag, eller læse en tekst samtidig med at hjerne-
skanneren registrerer hvilke områder i hjerne 
der aktiveres på et givent tidspunkt hvilket på 
sigt forhåbentlig kan give en større indsigt hvad 
der konstituerer mange af de oplevelser vi defi-
nerer som unikt menneskelige. Der er derfor 
god grund til at opfordre til en tættere dialog og 
samarbejde mellem hjerneforskningen og den 
humanistiske forskning da de nu begge kan un-
dersøge menneskets evne til at frembringe de 
mest sofistikerede sociale og kulturelle manife-
stationer – blot fra forskellige vinkler.  

FOTO: SCANPIX

FORSKNING – Hvordan vurderer vi et kunst-

værks skønhed, eller hvad sker der når vi opfyldes 

af forelskelse? Med andre ord hvilket forhold er 

der mellem fornuft og følelse? Det er spørgsmål 

som bliver behandlet i et samarbejde mellem  

humaniora og hjerneforskning.
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Arrangementer

KUlturnatten  
på Københavns  
Universitet 
Fredag den 12. oktober vender kulturnatten tin-

gene på hovedet når dørene åbner til mange af 

de steder der plejer at lukke når mørket falder 

på. Børn og voksne med lyst til oplevelser kan be-

søge en masse kulturelle og kreative arrange-

menter rundt omkring i hele København. 

På alle Københavns Universitets fire campusområ-

der åbnes dørene for nysgerrige sjæle i alle aldre. 

Fakulteter, institutter, museer og mange flere  

byder velkommen til en nat fuld af spændende 

aktiviteter. Som studerende eller ansat på KU har 

du selv gratis adgang til arrangementerne mod 

forevisning af KU-id-kort.

Du finder Københavns Universitets komplette 

kulturnatprogram med adresser og tidspunkter 

på www.ku.dk/kulturnatten.  

GUIDE

Af Jens Fink

Du kan komme på rundvisning i festsal og fangekælder i univer-
sitetets hovedbygning på Frue Plads. Samme sted kan du høre 
korsang og foredrag om historiske og aktuelle retsvidenskabeli-
ge emner.

I Botanisk Have fører illuminerede stier dig ind i biologiens un-
derfulde verden, og i det oplyste palmehus er der levende musik 
og botanikere og gartnere der fortæller om planterne. I kælderen 
under palmehuset giver Det Botaniske Rædselskabinet gys til 
modige gæster i alle aldre, og på Botanisk Museum kan du se ud-
stillingen Fra Linné til stregkoder.

På Geologisk Museum kan du høre foredrag og se film om 
Grønlands indlandsis, vulkaner og dinosaurer, og lige ved siden 
af kan du besøge observatoriet på Øster Vold og høre om astro-
nomernes arbejde. 

På Medicinsk Museion kan du få testet dine lunger og se jubilæ-
umsudstillingen Oldetopia som sætter den nyeste aldringsforsk-
ning i historisk og kulturelt perspektiv.

Universitetets KUlturnat – 
meget kort fortalt
Her er et lille udpluk af de arrangementer som du har gratis adgang til  

som studerende eller ansat på KU

På Frederiksberg Campus byder Det Biovidenskabelige Fakul-
tet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer (tidlige-
re KVL) velkommen med en eventyrlig belysning af fakultetets 
have. Du kan også se dyrlæger obducere produktionsdyr, se Pa-
tologisk Samlings eksempler på misdannede dyr og Veterinærhi-
storisk Museum. Du kan gensplejse en plante eller tage en af di-
ne egne planter og en jordprøve med og få stillet en diagnose der 
fortæller om planten har stress og om den mangler næringsstof-
fer. Du kan besøge Københavns eneste mejeri, høre om øl- og 
vinbrygning og meget meget mere.

På Nørre Campus tilbyder Niels Bohr Institutet et væld af arran-
gementer og foredrag. Du kan høre om polarforskning, planeter, 
tsunamier, big bang, kæmpestjerner og solformørkelser, nanovi-
denskab, røntgenstråling, tidsrejser, se Niels Bohrs kontor og 
meget mere. Ligeledes på Nørre Campus kan du gå på lydsafari i 
mørket på Zoologisk Museum – med din egen lommelygte i hån-
den.

Og endelig inviterer Det Humanistiske Fakultet på Søndre Cam-
pus til gys, gru og horror. Mød gigantiske græshopper ved en 
enestående lyskunstevent, se danseperformance og film lavet af 
filmstuderende, hør om gamle lægeråd, prøv runekastning, 
mærk gyset i de endeløse kældergange under det gamle ”KUA” – 
eller få en tur med rickshaw.



Universitetsinfo
MEDDELELSER FRA KØBENHAVNS UNIVERSITET  ·  28.  SEPTEMBER 2007

Menneske eller maskine
Medlemmer af Det Etiske Råd sætter forholdet mellem  

menneske og maskine til debat  Læs mere på side �

Nyt Biocenter indviet
Videnskabsminister Helge Sander indviede 13/9 det nye  

Biocenter på Nordre Campus  Læs mere på side �2SEKTION

Mange etniske minorite-
ter i Danmark oplever en 
høj grad af diskrimination 
fra både medier, myndig-
heder og medborgeres si-
de. Med sin ph.d.-afhand-
ling sætter Christina Bæk-
kelund Jagd blandt andet 
fokus på hvordan vi ska-
ber en følelse af medbor-
gerskab hos de nye dan-
skere

INTERVIEW

Af Hjørdis Havsteen Brandrup

Hvad handler din afhandling 
om?

»Min afhandling handler 
helt overordnet om medbor-
gerskab, og hvad det betyder 
for en synlig etnisk minoritet i 
Danmark at komme i arbejde. 
Medborgerskab handler på 
den ene side om de civile, poli-
tiske og sociale rettigheder og 
den status man har som med-
borger i et samfund, og på den 
anden side om hvad der skal 
til før man oplever at man er 
anerkendt og respekteret som 
en ligeværdig medborger på li-
ge fod med majoritetsbefolk-
ningen.« 

nytte for samfundet og der-
med opnår en social anerken-
delse. Men mange af dem der 
kommer i arbejde, føler allige-
vel at selvom de er i arbejde, 
har en god indtægt og et godt 
netværk, så er de alligevel ikke 
anerkendt.« 

»Det der forhindrer oplevel-
sen af medborgerskab, er pri-
mært mediedebatten. Mange 
føler sig stigmatiserede og ud-
råbt til ‘de problematiske flygt-
ninge og indvandrere’. Derfor 
overvejer mange at flytte til 
England eller er allerede flyt-
tet.« 

»Diskrimination er også en 
forhindring for oplevelsen af 
medborgerskab. Der er den 
isolerede hverdagsdiskrimina-
tion som folk oplever for ek-
sempel på gaden og i bussen, 
og der er den institutionalise-
rede diskrimination som jeg 
især giver opmærksomhed for-
di den er den mest alvorlige 
diskrimination. Hvis den får 
lov at blive reproduceret, ude-
lukker den systematisk etniske 
minoriteter fra at have de sam-
me muligheder som majori-
tetsdanskere. Ofte er dem der 
udfører den institutionalisere-
de diskrimination ikke selv 
klar over at de diskriminerer.« 

»Et eksempel er en kvinde 
jeg kender, som gerne ville ha-
ve en uddannelse som handi-
capchauffør. På mødet med 
sagsbehandleren, hvor jeg var 
med som observatør, fremlæg-
ger hun sit ønske om at få ud-
dannelsen der koster cirka 
100.000 kr., og som kommu-
nen skulle bevilge penge til. 
Hun fik at vide at det kunne 
hun ikke blive, men hun kunne 
blive pædagogmedhjælper el-
ler social- og sundhedsassi-
stent. Det er en kønsstereotyp-
tankegang som indirekte kom-
mer til at diskriminere mange 
etniske minoritetskvinder. 
Hun får stillet nogle andre og 
mere begrænsede muligheder 
i sigte end vi majoritetsdan-
skere ville gøre hvis vi stod i 
samme situation.« 

»Den sørgelige konklusion 
på min undersøgelse er altså 
at man ikke bare kan skabe 
medborgerskab via arbejde – 
så længe mediedebatten, ma-
joritetsdanskerne og myndig-
hederne sætter en negativ og 
diskriminerende dagsorden.« 

»Det som omvendt er den 
positive konklusion, er at de 
mennesker som oplever en 
personlig og social anerken-
delse fra deres omgivelser, 

kæmper for og tror på at de 
kan opnå medborgerskab – 
uanset om de har et arbejde el-
ler ej.« 

Mentor-ordning for  
nydanskere
Hvad håber du at opnå med din 
forskning?

»Med min forskning ønsker 
jeg helt overordnet at give po-
litikere og praktikere der ar-
bejder på området, nogle an-
visninger på hvad der virker i 
forhold til etniske minoriteters 
motivation for at blive en del 
af samfundet. Det ville være 

Etniske minoriteter, 
diskrimination og 
medborgerskab

»I min undersøgelse har jeg 
fokuseret på gruppen af 
dansksomaliere fordi det er 
den gruppe der i dag er sva-
gest repræsenteret på arbejds-
markedet. Knap syv ud af ti 
dansksomaliere står uden for 
arbejdsmarkedet.« 

Hvad var din baggrund for at 
lave undersøgelsen?

»Den første grund var at jeg 
ville undersøge om det holder 
stik, hvad især politikerne an-
tager, at arbejde skaber inte-
gration. Den anden grund var 
at regeringen i 2002 indførte 
den såkaldte starthjælp som 
medførte at kontanthjælps-
ydelsen faldt for alle der ikke 
havde boet i landet de sidste 
syv år. Argumentet for start-
hjælpen var at man ville skabe 
et større incitament for ind-
vandrere og flygtninge til 
komme i arbejde.« 

Arbejde er ikke lig med 
medborgerskab
Hvilken betydning har arbejde 
for følelsen af medborgerskab?

»Det er ikke så sort-hvidt at 
man kan sige at arbejde skaber 
integration. Det er heldigvis 
ofte tilfældet at når folk får et 
arbejde, så føler de at de er til 

NYE DANSKERE – Især kvinderne blandt de etniske minoriteter 

i Danmark oplever diskrimination fra de sociale myndigheders side. 

Kvinderne får valget mellem at uddanne sig til pædagogmedhjæl-

pere, social- og sundhedshjælpere eller ingenting.

hensigtsmæssigt hvis flygtnin-
ge og indvandrere for eksem-
pel blev tilknyttet en mentor 
eller coach i det sociale system 
som støtter dem på en mere 
personlig måde så de begyn-
der at tro på at de faktisk har 
nogle muligheder. Desuden 
skal vi, hvad angår uddannel-
se, have øjnene op for at disse 
mennesker som kæmper for at 
opnå anerkendelse og blive en 
del af det danske samfund, har 
ligeså mange personlige præ-
ferencer, ønsker og værdier 
som vi majoritetsdanskere 
har.« 

ANTROPOLOG – Christina Bække-

lund Jagd arbejder i dag som senior-

konsulent hos MHTConsult hvor hun er 

med til at løse konsulentfirmaets opga-

ver på integrationsområdet. Christina 

Bækkelund Jagd forsvarer sin ph.d.-af-

handling Medborger eller modborger? 

Dansksomalieres kamp for at opbygge 

en meningsfuld tilværelse i det danske 

samfund – gennem et arbejde den 5. 

oktober på Institut for Antropologi.
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Boliger

Bolig udlejes

Copenhagen 
Period: From October – 6 to 9 

months.

Size: Apartment, 110 sqm., 3 

rooms. 

Equipment: Furnished, dishwa-

sher, washer, dryer, Hi-Fi, TV, 

internet, elevator, terrace.

Rent: 18.000 kr. per month.

Contact: E-mail:  

nilsru1@s1.stud.ku.dk,  

nils@rump.dk, tel.: 3110 0110. 

Dyssegård
Period: From 1/11-07 for 2 years.

Size: Apartment, 66 sqm, 3 

rooms.

Equipment: Furnished/unfurnis-

hed.

Tenant: Non-smoker, no pets.

Rent: 8.000 kr. incl. heating, ex-

cl. electricity.

Deposit: 24.000 kr.

Contact: E-mail: sanneedmon-

son@yahoo.dk.

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

hed for forlængelse til 1/7-08.

Størrelse: Lejlighed, 76 kvm. 

Udstyr: Møbleret, opvaskema-

skine, balkon, internet. 

Husleje: 9.000 kr. pr. md. inkl. 

internet, el, varme og vand.

Depositum: 18.000 kr.

Kontakt: Morten, tlf.: 2067 

5524, e-mail: holmeren1@ 

yahoo.dk eller Mette-Marie,  

tlf.: 2278 1712, e-mail:  

orebo1982@hotmail.com.

Nordvest
Periode: 1/11-07 – 1/5-08.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær.,  

52 kvm.

Lejer: Ikke-ryger, ingen husdyr.

Husleje: 3.500 kr. pr. md. incl. 

vand, varme og internet

Depositum: 7.000 kr.

Kontakt: majarottboll@hotmail.

com.

Det sker  28. september-3. oktober  3. oktober  3. oktober

Nordvest
Period: 1/10-07 – 1/9-08.

Size: Appartment, 2 rooms, 60 

sqm.

Equipment: Balcony, washer, 

TV, Internet.

Tenant: Non-smoker, no pets.

Rent: 4.000 kr. per month incl. 

heating, excl. electricity, gas, 

data.

Deposit: 8.000 kr.

Contact: Ole Møller, e-mail:  

osmoller@snm.ku.dk. 

Vanløse
Period: From 1/10–07, 1 year.

Size: The end of a villa, 2 rooms, 

45 sqm. 

Equipment: Furnished, kitchen, 

bathroom, terrace, access to 

garden, washer. 

Tenant: Single, non-smoker, no 

pets.

Rent: 4.500 kr. per month incl. 

heating and electricity.

Deposit: 4.500 kr.

Contact: E-mail: femitek@gmail.

com.

Østerbro 
Period: From 15/10-07, min. 24 

month. 

Size: 2 rooms, 52 sqm. 

Equipment: Furnished, TV, In-

ternet, tel. 

Tenant: Non-smoker, no pets. 

Rent: 6.000 kr. excl. consu-

mables. 

Deposit: 18.000 kr. 

Contact: E-mail: nadiashel-

baya@hotmail.com, tel.: 2636 

2664.

Bolig søges

Copenhagen
Period: From 1/11-07 at least 

one year.

Size: Flat, 1-2 rooms, toilet, sho-

wer, kitchen.

Tenant: Female researcher, no 

pets, non-smoker.

Rent: Max. 6.000 kr. all incl.

Contact: Lavinia, e-mail: lavi-

nia@chem.au.dk, tel.: 6022 

2230.

Copenhagen
Period: From 1/11-07. 

Size: Min. 50 sqm., 2 rooms. 

Equipment: Unfurnished.

Tenants: Young Danish-Canadi-

an couple, non-smokers, no 

pets.

Contact: Bjarke, tel.: 3061 0092, 

e-mail: bjarkehm@hotmail.com. 

Copenhagen
Period: 1/12-07 – 30/11-08.

Size: Room.

Equipment: Furnished.

Rent: 2.500 kr. all incl.

Tenant: Chinese ph.d.-student, 

female.

Contact: Lone Mortensen, Ke-

misk Institut tel.: 3532 0300, e-

mail: lone@kiku.dk.

Specialeplads søges

København
Periode: 1/10-07 – 1/1-08.

Specialestuderende søger ar-

bejdsplads/skrivebord med in-

ternetadgang og telefon. 

Kontakt: Ilja, e-mail: iljalang@

gmail.com.

 

Homo Artefakt
FILM OG DEBAT – Det Etiske Råd sætter menne-

ske og maskine til debat. 

Tid: 3/10 kl. 10-12

Sted: HCØ, aud. 1, Universitetsparken 5

Tilmelding: Skriv til lotz@adm.ku.dk senest 1/10

Arr.: Det Etiske Råd og Studenterpræsten på Na-

tur og Sund, www.homoartefakt.dk 

Nuclear Weapons and the 
Responsibility of Scientists 
FOREDRAG – David Krieger præsident for 

Nuclear Age Peace Foundation og formand 

for International Network of Engineers and 

Scientists for global responsibility holder fore-

drag om ingeniører og videnskabsfolks sociale 

ansvar

Tid: 28/9 kl. 14.15

Sted: Niels Bohr Institutet, KU, Blegdamsvej 

17, Kbh. Ø., aud. D

Arr.: INESPE, http://inespe.org/lectures/

Indvielse af Center for  
Sundhed og Samfund 
ÅBNING – H.K.H. Prins Joachim er inviteret til 

at forestå den officielle åbning af CSS kl. 

11.30. Senere samme dag inviterer CSS-Center-

ledelsen alle studerende og ansatte på CSS til 

indvielsesfest

Tid: 1/10 kl. 14-16

Sted: CSS, forhallen til aud. 34.0.01,  

Øster Farimagsgade 5, Kbh. K.  

Arr.: CSS-Centerledelsen

Politik og religion i USA 
DEBATAFTEN – Marie Andersen Hutchings, ph.d. 

og kommunikationsrådgiver, debatterer de religi-

øse fløjes politiske indflydelse i USA

Tid: 2/10 kl. 17-19. 

Sted: Studenterhuset, Købmagergade 52,  

Kbh. K. 

Arr.: Foreningen Kvindelige Akademikere 

Politiseringstendenser i  
samtidskunsten
FOREDRAG – Ved ph.d., cand. phil. Mikkel Bolt 

Rasmussen, adjunkt, Institut for kunst og kulturvi-

denskab

Tid: 3/10 kl. 15.15 – 17.00

Sted: KUA, lok. 15.1.30A

Pris: Medlemmer gratis, gæster 10 kr

Arr.: Foreningen De Historiestuderende

Humaniora har fået nyt segl
DESIGN – Det Humanistiske Fakultet har fået sit segl, og dermed 

har alle fakulteter på KU fået eget segl. Motivet i seglet er ud-

valgt af dekanatet på baggrund af blandt andet en afstemning 

på fakultetets hjemmeside. Seglet er tegnet af Kommunikations-

afdelingen grafiske designer, Pete Burke, og indeholder et men-

neske og en bog, som begge stammer fra det gamle filosofiske 

fakultets spidssegl. 

Det gamle spidssegl blev benyttet af Det Humanistiske Fakultet 

indtil KU’s nuværende designprogram blev indført i 2001. I bo-

gens venstre side ses det fønikiske skrifttegn Alef som er en for-

historisk version af nutidens A, og som repræsenterer det sprog-

lige og det kulturhistoriske. I højre side ses en lyre som repræ-

senterer humanioras kreative og musiske side. 

Ny specialeblog 
NETVÆRK – Akademisk Skrivecenter, KUA, har 12/9-07 etableret en specialeblog for speciale-

skrivere over hele landet. Her kan du blogge om din specialeskrivning med andre specialeskrive-

re, netværke og udveksle gode råd. Blog eksempelvis om overvejelser over problemformulering, 

litteratursøgning, struktur, skriveproces o.l. eller dagligdags refleksioner over livet som speciale-

skriver. 

Man kan også stille konkrete spørgsmål af faglig og skrivefaglig karakter, eller sende egne 

tekststykker som man ønsker kommentarer til. Du er velkommen til at være anonym – blot du 

angiver dit fag og din uddannelsesinstitution samt holder en venlig tone.

Signe Skov, blogadministrator og skrivekonsulent på Akademisk Skrivecenter og Jesper Mørch, 

informationsspecialist på Københavns Universitetsbibliotek, vil bidrage til bloggen med gode 

råd om specialeskrivning og litteratursøgning. Undervisere og vejledere er også velkomne til at 

give deres besyv med – ligesom kommende specialeskrivere og tidligere specialeskrivere.

Læs eller blog med på www.specialbloggen.hum.ku.dk eller via skrivecentrets hjemmeside på 

www.akademiskskrivecenter.hum.ku.dk. 

En genvej til bedre opgaver
KURSUSTILBUD – Københavns Universitets Bibliotek (KUB) tilbyder en række kurser i informa-

tionssøgning. Man kan aftale et mødetidspunkt med en af KUB’s undervisere som vil hjælpe 

med at finde det helt rigtige kursus i bedre informationssøgninger til din opgave og dit fag. Ud-

over alle de almindeligt udbudte kurser, kan du altid tilmelde dig KUB’s stående kursustilbud. 

KUB’s stående kurser kan arrangeres hvis du kan slå dig sammen med min. 5 studiekammerater. 

Se mere på http://kursus.kb.dk, eller skriv til kursus@kb.dk.

Kort Nyt

Litteratursøgning  
indenfor biomedicin 
KURSUS – Seniorforskerne Lisbeth Westerga-

ard Børgesen, Anne Phaff Ussing og Else Ma-

rie Bartels introducerer til litteratursøgning 

indenfor biomedicin i databasen BiosisPre-

views. Kurset er gratis 

Tid: 3/10 kl. 14.30–15.30

Tilmeldingsfrist: 30/9 på http:kursus.kb.dk

Sted: KUB Nord, Nørre Allé 49, Kbh. N.

Arr.: Københavns Universitetsbibliotek,  

kursus@kb.dk

Unamuno, pensador  
europeo: Vida y obra 
GÆSTEFORELÆSNING – Ved professor  

Rafael Chabrán, Whittier College

Tid: 3/10 kl. 13-15

Sted: KUA, lok. 24.3.07

Arr.: SpanskstudietETIK – Det  

kunstige menneske 

sættes til debat af 

medlemmer fra  

Det Etiske Råd.
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4. oktober    4. oktober  5. oktober

Stillinger

VIP-stillinger

Biovidenskab

Lektor i veterinær bakterio-
logi
Institut for Veterinær Patobio-

logi, faggruppen for mikrobio-

logi, søger en lektor i veterinær 

bakteriologi fra 1/11-07 eller 

snarest derefter. Lektorens ar-

bejdsopgaver vil omfatte forsk-

ning og forskningsbaseret un-

dervisning i veterinær bakterio-

logi. Der ønskes en person med 

kompetence indenfor følgende 

områder: Veterinær bakteriolo-

gi, patogenese ved sygdomme 

forårsaget af veterinært rele-

vante bakterier, identifikation 

og molekylær karakterisering af 

virulensfaktorer, studier af bak-

terie-vært interaktion med syg-

domsfremkaldende bakterier.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.life.ku.dk/job/Le-

dige-stillinger.

Ansøgningsfrist: 15/10-07.

Ph.d.-stipendier 
Et antal ph.d.-stipendier er ledi-

ge til besættelse fra 1/1-08 til 

1/6-08. Stipendierne uddeles in-

den for følgende 5 områder: 

Veterinær- og Husdyrvidenskab, 

Jordbrugsvidenskab, Levneds-

middel- og Ernæringsvidenskab, 

Skov og Landskab, Jordbrugs-

økonomi og Grundvidenskab. 

Min. 5 af stipendierne vil blive 

fordelt til ansøgere med en 

baggrund som cand.med.vet. 

som led i opfyldelsen af LIFE´s 

udviklingskontrakt med Viden-

skabsministeriet. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.life.ku.dk hvor 

der også ligger ansøgningsske-

maer. 

Ansøgningen indsendes i 2 ek-

semplarer til Det Biovidenska-

belige Fakultet for Fødevarer, 

Veterinærvidenskab og Natur-

ressourcer, Fakultetsservice, Bü-

lowsvej 17, 1870 Frederiksberg 

C.

Ansøgningsfrist: 15/10-07.

Farma

Associate professor of  
Computational Chemistry/
Molecular Modelling
The Department of Medicinal 

Chemistry, University of Copen-

hagen, invites applications for a 

position as associate professor 

starting as soon as possible. The 

research and teaching objec-

tives of the department en-

compass organic chemistry, lig-

and design, natural products 

chemistry, pharmacognosy, che-

mical biology, molecular phar-

macology and biostructural re-

search, all within a medicinal 

chemistry context. Many re-

search projects are integrated 

within the frame of the depart-

ment’s central research area: 

Structure-Based Drug Research.

Full announcement: Applicati-

ons can not be based on this ex-

tract. See: www.farma.ku.dk or 

contact Ulf Madsen, head of de-

partment, e-mail: um@farma.

ku.dk, tel.: 3533 6243.

Application deadline: 15/10-07.

Humaniora

Studieadjunkt i AV-formid-
ling – Genopslag
Institut for Medier, Erkendelse 

og Formidling har en stilling 

som studieadjunkt i AV-formid-

ling ledig til besættelse fra 

1/11-07 eller senere. Stillingen 

omfatter varetagelse af under-

visning, vejledning og eksami-

nation i praktisk audiovisuel 

formidling, herunder Web-pro-

duktioner, af studerende på BA, 

KA, tilvalg og åbent universitet. 

Nærmere oplysninger om stillin-

gens faglige indhold kan fås 

hos studieleder Henrik Sønder-

gaard, tlf.: 3532 8128, e-mail: 

henriks@hum.ku.dk.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger 

eller kan kontakt Mette Chri-

stensen, tlf.: 3532 8087, e-mail: 

mec@hum.ku.dk. 

Ansøgningsfrist: 15/10-07.

Sundhedsvidenskab

Adjunktur i Oral Fysiologi
Adjunktur i Oral Fysiologi og 

Oral Medicin er ledigt til besæt-

telse. Arbejdstiden er 37 timer 

ugentligt.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/pers/stillin-

ger.

Ansøgningsfrist: 1/10-07.

Adjunktur i Parodontologi
Adjunktur i Parodontologi er le-

digt til besættelse. Arbejdstiden 

er 37 timer ugentligt.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/pers/stillin-

ger.

Ansøgningsfrist: 1/10-07.

Clinical Professorship in 
Urology 
Applications are invited for a 

clinical professorship in urology 

with special refermence to the 

field of Surgical Andrology, at 

the Department of Surgery and 

Internal Medicine, to commence 

as soon as possible. The clinical 

professorship is composed of a 

salaried professorship at the Fa-

culty of Health Sciences, Depart-

ment of Surgery and Internal 

Medicine and a consultancy 

with the Capital Region of Den-

mark with service at Herlev Ho-

spital, Department of Urology.

Full announcement: Applicati-

ons can not be based on this ex-

Dialog og konversation fra 
Renæssance til Oplysning
KONFERENCE – Deltagerne i konferencen er 

fremtrædende Renæssance- og Oplysningsfor-

skere fra Frankrig, Italien og Danmark

Tid: 4/10 – 5/10

Sted: KUA, lok. 23.4.39

Arr.: Netværket Classicisme og Lumières i sam-

arbejde med Istituto italiano per gli studi filo-

sofici, Napoli, http://dialogue.engerom.ku.dk/

At hun tør 
FORELÆSNING – Om hyperparadigmatiske 

strukturer i dansk sætningsdannelse. Forelæs-

ning ved Tanya Karoli Christensen, ph.d., 

forskningsadjunkt ved Institut for Kultur og 

Identitet, RUC

Tid: 4/10 kl. 19.30

Sted: Det nye KUA, lok. 27.0.17.

Arr.: Selskab for Nordisk Filologi

Kierkegaard og Grundtvig
DISKUSSION – Ph.d. Anders Holm og ph.d. Jens 

Rasmussen holder oplæg til diskussion om forhol-

det mellem Søren Kierkegaard og N.F.S. Grundt-

vig

Tid: 4/10 kl. 20

Sted: Vartov, Farvergade 27

Arr.: Grundtvig Selskabet et åbent møde, hvor 

Åndskampen i historie- 
forskningen
FOREDRAG – Ved forfatter og historiker Jon Gis-

sel

Tid: 4/10 kl. 20

Sted: Trinitatis Sognehus, Pilestræde 67

Arr.: Studentermenigheden Indre By,  

www.indreby.org

Oversættelse af litteratur 
mellem de nordiske sprog
SEMINAR – Bidragyderne er Pia Tafdrup, 

Stein Versto, Jan Henrik Swahn, Juha Peura, 

Kim Lembek og Klavs Nordstrand

Tid: 5/10 kl. 11-17 

Sted: KUA, lok. 23.0.50 

Tilmelding: Skriv til Magnus Hauksson, e-mail: 

mh@hum.ku.dk 

Arr.: Institut for Nordiske Studier og Sprogvi-

denskab, Nordisk Forskningsinstitut.

Artikelsøgninger inden for 
sundhedsvidenskab, biokemi 
og fysiologi 
KURSUS – Bibliotekar Rose Marie Thomsen  

underviser i artikelsøgning i PubMed/MEDLI-

NE. Kurset er gratis

Tid: 5/10 kl. 13-14.15

Tilmeldingsfrist: 1/10 på http:kursus.kb.dk

Sted: KUB Nord, Nørre Allé 49, Kbh. N.

Arr.: Københavns Universitetsbibliotek,  

kursus@kb.dk

tract. See: www.ku.dk/stillinger 

and www.laegejob.dk. 

Application deadline: 30/10-07.

Associate Professorship in 
Oral Rehabilitation
Applications are invited for a 

permanent position as associate 

professor at the Department of 

Oral Rehabilitation, to commen-

ce as soon as possible after 

1/12-07. Salary and employment 

terms are subject to the collecti-

ve agreement made between 

the Danish Ministry of Finance 

and the Danish Confederation 

of Professional Associations on 

the employment of academics 

in state service. 

Full announcement: Applicati-

ons can not be based on this ex-

tract. See: www.ku.dk/stillinger.

Application deadline: 30/10-07.

LITTERATUR – Konferencens mål er at under-

søge hvad forholdet er mellem på den ene side 

dialogen og konversationen som litterær praksis 

og model, og på den anden side de steder hvor 

disse dialoger og konversationer foregår: Hvor-

dan påvirker stederne det der siges, og måden 

hvorpå det siges? 
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Laborant 
Proteinlaboratoriet, Institut for 

Neurovidenskab og Farmakolo-

gi, Panum Instituttet søger en 

laborant. Arbejdsopgaverne er 

bl.a. cellekultur, forskellige im-

munkemiske metoder, moleky-

lærbiologiske teknikker, op-

rensning af proteiner. Vi søger 

en medarbejder med relevant 

uddannelse, erfaring, fleksibili-

tet og selvstændighed. Det er 

en fordel at kunne tale engelsk. 

Stillingen er på 35 timer pr. uge 

med ansættelse snarest muligt. 

Foreløbig for 1 år.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/led/stillin-

ger. For yderligere oplysninger 

kontakt Annette Brandi, tlf.: 

3532 7300.

Ansøgningsfrist: 1/11-07.

TAP-stillinger

Studentermedhjælp 
Det Teologiske Fakultet søger 

en studentermedhjælp til fag-

gruppen it og indkøb. Jobbet 

består både i praktisk og admi-

nistrativt arbejde. Stillingen er 

på 10 timer ugentligt, og job-

bet ønskes besat snarest muligt. 

For yderligere oplysninger kon-

takt edb-medarbejder Morten 

Eriksen, tlf.: 3532 3609, www.

teolog.nu.

Ansøgning sendes til Det Teolo-

giske Fakultet, Købmagergade 

46, 1150 Kbh. K. 

Rengøringsassistenter
På Det Sundhedsvidenskabelige 

Fakultet i Rengøringsservice sø-

ger vi 3 medarbejdere til rengø-

ring på tandlægeklinikker, toi-

letter, kontorer, gangarealer m.

m. Arbejdstiden er i tidsrummet 

kl. 04.30-10.00 fra mandag til 

fredag.

Fuldt stillingsopslag:  

Se www.ku.dk/stillinger.

Ansøgningsfrist: 1/10-07

Kontorfunktionær til  
studieadministration
På Det Farmaceutiske Fakultet, 

KU, er en 37-timers stilling som 

kontorfunktionær i Studiefor-

valtningen ledig til besættelse 

snarest muligt. Vi tilbyder et 

selvstændigt og afvekslende job 

hvor du samarbejder med an-

satte og studerende ved Fakul-

tetet. Du vil komme til at indgå 

i en afdeling der er præget af 

en positiv og uformel atmosfæ-

re og hvor arbejdet til tider 

foregår i et højt tempo. Vi tilby-

der endvidere fleksible arbejds-

tider og gode muligheder for 

kompetenceudvikling i jobbet.

Fuldt stillingsopslag: Se www.

farma.ku.dk/stillinger. Ansøg-

ningsfrist: 3/10-07.

Ledelsessekretær
Institut for Engelsk, Germansk 

og Romansk søger en admini-

strativ HK-medarbejder til insti-

tutsekretæropgaver på fuld tid 

til besættelse pr. 1/12-07 eller 

snarest derefter.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger.

Ansøgningsfrist: 3/10-07.

Specialkonsulent til Føde-
vareøkonomisk Institut
Specialkonsulentens primære 

opgaver falder i to dele som 

begge vedrører de eksterne 

midler til finansiering af insti-

tuttets forskning. Specialkonsu-

lenten skal bistå instituttets for-

skere med at identificere dan-

ske og udenlandske forsknings-

programmer- og midler af rele-

vans for instituttets forskere og 

sikre den tekniske udformning 

og den administrative og øko-

nomiske kvalitet af ansøgnin-

gerne, være controller for eks-

terne forskningsmidler og -pro-

jekter med overordnet ansvar 

for de regnskabsmæssige regi-

streringer vedrørende projekter 

med ekstern finansiering samt 

yde support og sikre korrekt af-

læggelse af regnskab til bevil-

lingsgiverne. Det forventes, at 

ansøgeren har en økonomisk 

uddannelse på kandidatniveau.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.life.ku.dk/job/Le-

dige-stillinger

Ansøgningsfrist: 8/10-07.

Barselsvikar 
Det Biovidenskabelige Fakultet 

søger en barselsvikar for sekre-

tær i Forskning og Innovation. 

Stillingen ønskes besat snarest 

eller senest d. 1/11. Arbejdsti-

den er 37 timer ugentligt.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.life.ku.dk/job/Le-

dige-stillinger.

Ansøgningsfrist: 10/10-07.

Kontorvikar til Afdeling for 
Musikvidenskab
Et barselsvikariat i 8 måneder til 

besættelse pr. 1/12-07. Arbejds-

opgaver vil være indenfor det 

studieadministrative område 

for faget Musikvidenskab.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger.

Ansøgningsfrist: 19/10-07.

Støtte

Forskningsstøtte

Alternativer til dyreforsøg
Forsøgsdyrenes Værn og Alter-

nativfondet opslår hermed mid-

ler til forskning i og udvikling 

af alternativer til forsøg på dyr. 

Den samlede bevillingssum er 

på 1 mil. kr. For at komme i be-

tragtning til støtte er det ikke 

nok at forskningen foregår 

uden anvendelse af forsøgsdyr. 

Forskningen skal reelt bidrage 

til at erstatte dyreforsøg med 

andre metoder. 

Flere oplysninger bl.a. om an-

søgningsskema fås ved henven-

delse til Forsøgsdyrenes Værns 

sekretariat, tlf.: 3332 0016, eller 

se www.forsoegsdyrenes-vaern.

dk.

Ansøgningsfrist: 3/12-07.

Legater

Landsretssagfører af  
Assens, A. M. Andersen og 
hustrus legat
Ca. 14 portioner á 15.000 kr. er 

ledige. Legatet kan søges af 

trængende juridiske og medi-

cinske studerende ved KU. For-

trinsret til legatportionerne har 

studerende der stammer fra As-

sens Kommune og studerende 

der er blevet studenter på 

Odense Katedralskole. Der an-

vendes universitetets ansøg-

ningsskema for KU’s legater. På 

forsiden angives legatets navn. 

Skemaet kan printes ud fra 

http://www.ku.dk/sa/su-kontor/

legat/.

Ansøgninger sendes til SU-kon-

toret, Fiolstræde 22, Postboks 

2112, 1014 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 17/10-07.

Læge Dorff Kjeldsen og  
Hustrus Fond
Legater fra fonden kan søges af 

lægestuderende der er dimitte-

ret fra Aalborg Katedralskole, 

The Heat is On 
KU-SYMPOSIUM – KU og Klimatopmødet 

2009. Symposiet er for forskere på KU, men 

andre interesserede på KU er også velkomne

Tid: 8/10 kl. 14-16

Sted: Festsalen, Frue Plads

Tilmelding: www.klima.ku.dk/symposium2007

Arr.: Rektoratet

Et grønnere universitet
SEMINAR – Grønt Netværk indbyder til visionsse-

minar. Vær med til at konkretisere en grøn vision 

som vil være Grønt Netværks udgangspunkt og 

målstolpe i det fremtidige arbejde imod et grøn-

nere universitet

Tid: 8/10 kl. 17-21  

Sted: DSR, Det Biovidenskabelige Fakultet, Dyrlæ-

gevej 9, Frederiksberg C. 

Tilmelding: Senest 1/10 til beha@dsr.life.ku.dk 

Arr.: Grønt Netværk

Litteratursøgning indenfor  
fysik og astronomi 
KURSUS – Ph.d. Bertil Fabricius Dorch introduce-

rer til litteratursøgningsbaser indenfor fysik, 

astronomi og instrumentering. Kurset er gratis

Tid: 8/10 kl. 10-12

Tilmeldingsfrist: 3/10 på http:kursus.kb.dk

Sted: KUB Nord, Nørre Allé 49, Kbh. N.

Arr.: Københavns Universitetsbibliotek,  

kursus@kb.dk

Fjendebilledets realitet  
og bedrag
FOREDRAG – Ved ph.d.-stipendiat Keld Galster. 

Foredraget vil handle om skabelsen af fjendebil-

leder i den menneskelige hjerne og i samfundet

Tid: 8/10 kl. 17

Sted: Den Sorte Diamant, Blixen-salen,  

Christians Brygge 5

Pris: 30 kr. for gæster. Gratis for medlemmer.

Arr.: Saxo Instituttet

Fossils
FOREDRAG – Lektor Jens Høeg, Biologisk Insti-

tut, KU. Cirripede phylogeny – when fossils,  

hard parts and ontogeny fail to beat molecular  

evidence 

Tid: 9/10 kl. 15.15 

Sted: Geologisk Institut, Øster Voldgade 10,  

aud. A 

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

Fodboldens katedral 
FOREDRAG – Lektor ved Syddansk Universi-

tet, Bo Walther Kampmann taler om hvad der 

sker når fodbold, religion og fankultur blan-

des sammen 

Tid: 9/10 kl. 19

Sted: Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6,  

Islandsbrygge

Arr.: Studentermenigheden på Amager,  

www.hum.ku.dk/sma

Kort Nyt

8. oktober  8. oktober  8.-9. oktober  9. oktober

Videreuddannelse på  
Det Juridiske Fakultet 
KURSER – Det Juridiske Fakultet tilbyder kompetencegi-

vende efter- og videreuddannelse på højt niveau. Kurser 

på kandidatniveau som deltidsstuderende er et tilbud til 

folk der har mulighed for at følge juridiske kursusfag i 

dagtimerne. Fakultetet udbyder over 100 kurser der hvert 

semester opdateres og tilpasses samfundsudviklingen. Re-

levante kurser kan være: Praktisk forvaltningsret, IT-ret, 

Konflikthåndtering eller Arbejdsret. Deltidsstuderende føl-

ger kurserne sammen med jurastuderende over et seme-

ster, går til eksamen og får efterfølgende bevis på sine nye 

kompetencer. 

Ansøgningsfristen for forårssemesteret 2008 er 8/11-07 for 

1. ansøgningsrunde og 18/1-08 for 2. ansøgningsrunde. Det 

anbefales at søge tidligst muligt da ansøgningstidspunktet 

kan få betydning for hvorvidt ansøger tilbydes en plads. 

Søger du i 1. runde sparer du 1.000 kr. i forhold til ansøg-

ning i 2. runde.

Læs mere på www.jur.ku.dk/jurvidereudd/.

Eksamenstilmelding  
på Statskundskab
VINTEREKSAMEN – Tilmelding foregår på www.punkt.ku.

dk – selvbetjening fra 8/10 til 29/10-07 for studerende på 

2000-ordningen og 2005-ordningen. Meritstuderende skal 

tilmelde sig ved personlig henvendelse i Studievejlednin-

gen i uge 41. Undtaget i denne termin er: Introduktion til 

analysedesign, politologisk kildekritik og videnskabsteori, 

formidlingstemauge på bacheloruddannelsen samt semina-

rer på kandidatuddannelserne.

Sidste frist for dispensationsansøgninger er 1/10-07.

For yderligere oplysninger kontakt Studievejledningen,  

Institut for Statskundskab, CSS, Øster Farimagsgade 5,  

opgang E, tlf.: 3532 3365, e-mail: studievejl@ifs.ku.dk.

KLIMA – Den globale opvarmning er i fuld 

gang. Nu er det op til os hvad vi vil gøre ved 

den.

HUTTELIHUT – Bo Walther Kampmann vil 

tale om hvad der sker når fodboldens stjerner 

bliver guder, grønsværen bliver en katedral, 

publikum får faste ritualer, og træneren bliver 

en slags ypperstepræst.
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med “2008                 Student Poker Championships”

Omfatter:
•  $75.000 i garanterede gevinster

•  Live turneringsfinale (der er ikke sparet på noget som helst) i Prag

•  Vanvittig efterturneringsfest i Spearmint Casino

•  Kvalificer dig online @ vcpoker.com eller live ved turnering på dit eget universitet

“Poker’s Richest” 
Student-Poker turneringen er tilbage!

Du behøver ikke at spille poker 
for at tjene penge på det. 

VC Poker Brand Manager programmet

vcpoker.com/success

Præsenterer VC Student Poker Championships

På gensyn i Prag
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Biotekspydspids indviet
BIOCENTER – Videnskabsminister Helge Sander indviede 

13/9 det nye Biocenter ved KU. Det nye forsknings-, innova-

tions- og uddannelsescenter på Nordre Campus huser Insti-

tut for Molekylær Biologi, dele af Det Sundhedsvidenska-

belige Fakultets forskning, Region Hovedstadens eksperi-

mentelle forskningsenheder Bartholin Instituttet og Finsen-

laboratoriet samt forskningsenheden Biotech Research and 

Innovation Centre (BRIC). Biocenter er tegnet af KHR arki-

tekter AS, er på 30.000 kvm. og har kostet 700 mil. kr. at 

opføre.

 

PhD-Challenge 2007
KONKURRENCE – The PhD Challenge 07 is a mini competi-

tion on entrepreneurship  for PhD students at Copenhagen 

University. Through this competition you have the oppor-

tunity to explore the full potential of your research project 

and challenge your fellow students. Discover who is doing 

research with the greatest business potential. As a PhD stu-

dent you are obliged to disclose your inventions to Copen-

hagen University through the Tech Transfer Office. It is im-

portant for the University that you do so and this is also 

one of the reasons for initiating this PhD Challenge. It is 

not very complicated or time consuming to participate. 

Hand in a couple of pages on the business potential of 

your PhD project. Deadline is 1/11-07.

For more information. See www.venturecup.dk.

Brug af Københavns  
Universitetsbibliotek
KURSUS – Introduktion til brug af Universi-

tetsbiblioteket for humanistiske, samfunds-

faglige og teologiske studerende. Kurset er 

gratis

Tid: 9/10 kl. 13.15-16.00

Tilmeldingsfrist: 5/10 på http:kursus.kb.dk

Sted: KUB-SYD, lok. 8.1.128a

Arr.: Københavns Universitetsbibliotek,  

kursus@kb.dk

Hvordan ser depression  
og skizofreni ud?
FOREDRAG – Ved cand. scient. Tyge Schelde

Tid: 10/10 kl. 19.30. 

Sted: Zoologisk Laboratorium, Universitets-

parken 15, Kbh. Ø. Aud. B. 

Pris: 20 kr. men er gratis for medlemmer af 

Dansk Human-Etologisk Forening.

Arr.: Dansk Human-Etologisk Forening. 

Meta-analyser – hvad kan de 
og er det farligt?
FOREDRAGSRÆKKE – Sekventiel analyse af ran-

domiserede kliniske forsøg inkluderet i meta-ana-

lyser. Alle foredragsholderne er fra Center for kli-

nisk interventionsforskning, Rigshospitalet

Tid: 11/10 kl. 16–18

Sted: Panum, Dam Auditoriet

Arr.: Dansk Selskab for Medicinsk Filosofi, Etik og 

Metode

Fra Humboldt til Helge 
FOREDRAG OG DEBAT – Ved lektor, lic.phil. 

Jens Erik Kristensen

Tid: 11/10 kl. 20 

Sted: Vartov, Farvergade 27H, Kbh.

Pris: Gratis for medlemmer

Arr.: Studenterkredsen i København,  

http://www.studenterkredsen.dk/ramme20.html

9.-10. oktober  11. oktober  11. oktober  11. oktober

og som har bestået eksaminer 

svarende til 1. del af medicin-

studiet (3 årsværk/6 semestre) 

på et af landets universiteter.

Ansøgningsskema rekvireres fra 

Aalborg Katedralskole, tlf.: 

9631 3770 eller e-mail: kos@aal-

kat-gym.dk.

Ansøgningen med ansøgnings-

skema og bilag stiles til legatets 

bestyrelse og sendes til Aalborg 

Katedralskole, Sankt Jørgens 

Gade 5, postboks 556, 9100 Aal-

borg.

Ansøgningsfrist: 12/11-07. 

Stipendier

SYLFF Fellows Mobility  
Program �007/�008  
Det Internationale Kontor op-

slår stipendier fra SYLFF Fellows 

Mobility Program 2007/2008 af 

ca. 25.000 kr. Stipendierne kan 

søges af ph.d.-studerende ved 

KU som i deres tidligere studier 

ved universitetet har modtaget 

et stipendium fra SASAKAWA 

Fonden, og som i 2007/2008 sø-

ger om et forskningsophold ved 

et af medlemsuniversiteterne i 

SYLFF netværket. Ansøgnings-

skema m.m. findes på www.

ku.dk/international. Evt. spørgs-

mål kan rettes til fuldmægtig, 

Hedvig Gyde Thomsen, tlf. 3532 

3898, e-mail: hgt@adm.ku.dk. 

Ansøgningsfrist: 15/10-07. 

Ophold i Athen for stude-
rende
Ved Det Danske Institut i Athen 

kan studerende der arbejder 

med Grækenlands og middel-

havslandenes kulturer søge om 

ophold eller frit ophold på insti-

tuttets gæstelejlighed i Koukaki 

i perioden 1/2-08 – 31/7-08. Frit 

ophold i op til to måneder kan 

kun søges af specialestuderen-

de. Det forventes at specialestu-

derende holder et internt fore-

drag (Holberg seminar) om de-

res emne på Instituttet.

Tildeling af ophold og frit op-

hold foretages af Bestyrelsen 

for Det Danske Institut i Athen.

Ansøgningen sendes i 10 eks. til 

Det Danske Institut i Athen, 

Herefondos 14, GR-105 58 

Athen. Ansøgningsskemaet kan 

hentes fra instituttets hjemme-

side: www.diathens.com. 

Ansøgningsfrist: 27/10-07.

Stipendier til ophold i 
Athen
Ved Det Danske Institut i Athen 

stilles der en række stipendier 

til rådighed til ophold i perio-

den 1/2-08 – 31/7-08. Stipendier-

ne kan søges til forskningsop-

hold inden for Grækenlands og 

middelhavslandenes arkæologi, 

kunst og arkitektur, samt af ud-

øvende kunstnere. Under for-

udsætning af fornøden bevil-

ling vil der også kunne tildeles 

stipendier til andre fagdiscipli-

ner end de ovennævnte. Insti-

tuttet ser gerne ansøgninger 

om længerevarende ophold. 

Stipendierne er af to typer: a) 

Frit ophold på Instituttet. b) Frit 

ophold på Instituttet, samt et 

beløb til delvis dækning af rej-

se- og leveomkostninger.

Ansøgningen sendes i 10 eks. til 

Det Danske Institut i Athen 

Herefondos 14, GR-105 58 

Athen. Ansøgningsskemaet kan 

hentes fra instituttets hjemme-

side www.diathens.com.

Ansøgningsfrist: 27/10-07. 

Lektor Marius Danielsens 
Fond
Fondens formål er at støtte mu-

ligheden for at studerende ved 

KU’s humanistiske fakultet med 

engelsk som hovedfag kan fore-

tage studierejser og studieop-

hold. Hermed indkaldes ansøg-

ninger beregnet for studerende 

der agter at foretage en studie-

rejse eller et studieophold i før-

ste halvår af 2008. Ansøgninger 

skal indeholde navn, adresse, 

cpr.nr., e-mail, kontonr., udfør-

lige oplysninger om ansøgerens 

hidtidige studium, planerne og 

budgetoverslaget for studierej-

sen/studieopholdet, dokumen-

tation for optagelse på et uden-

landsk universitet, forhånds-

godkendelse fra Engelsk Studie-

nævn såfremt sådanne forelig-

ger og udtalelse fra mindst én 

faglærer. Ansøgninger sendes 

til bestyrelsen for Marius Dani-

elsens Fond, c/o Lektor Jørgen 

Staun, Institut for Engelsk, Ger-

mansk og Romansk, Engelsk 

Afd., Njalsgade 130, 2300 Kbh. 

S.

Ansøgningsfrist: 29/10-07.

Travel Grants for Masters 
Students 
Research projects relevant to 

Danish Development Assistance. 

Danida has allocated an annual 

budget of 620.000 kr. from 

2005 to 2008 in support of tra-

vel grants for thesis field work 

of Master’s students enrolled at 

a Danish higher education insti-

tution. 

Full annoncement:  

See www.travelgrants.dk.

The application with enclosures 

should be sent to: The Secretari-

at, Danida Travel Grants, c/o Lo-

ne Frederiksen, Institute of Geo-

graphy, University of Copenha-

gen, Øster Voldgade 10, 1350 

Copenhagen K., e-mail: lf@

ddrn.dk.

Application deadline: 1/11-07. 

Forsvar

Ph.d.-forsvar

Factorization of Seiberg-
Witten Curves and Black 
Holes on a Circle
Kandidat: Cand. scient. Peter 

Browne Rønne.

Tid: 11/10 kl. 13.15.

Sted: Aud. D, Niels Bohr Insti-

tutet, Blegdamsvej 17.

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn på biblioteket på Niels 

Bohr Instituttet, Blegdamsvej 

17.

Medborger eller  
Modborger? 
Dansksomalieres kamp for at 

opbygge en meningsfuld tilvæ-

relse i det danske samfund – 

gennem et arbejde.

Kandidat: Cand. scient. anth. 

Christina Bækkelund Jagd.

Tid: 5/10 kl. 14.00.

Sted: CSS, Øster Farimagsgade 

5, lok. 1.1.18.

Afhandlingen: Kan købes ved 

henvendelse til Akademisk Bog-

handel, CSS, Øster Farimagsga-

de 5.

Biomechanical Gait Analysis 
of Pigs
Kandidat: Vivi Mørkøre Thorup.

Tid: 5/10 kl. 14.00.

Sted: Dam Auditoriet, Panum 

Instituttet, Blegdamsvej 3. Af-

handlingen: Ligger til gennem-

syn på Institut for Idræts bilio-

tek, Nørre Alle 51.

Kort Nyt
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Introduktion til KUB Nord 
KURSUS – Kom og se dine muligheder på Køben-

havns Universitetsbibliotek Nord. Kurset er gratis

Tid: 11/10 kl. 13.30-14.15

Tilmeldingsfrist: 5/10 på http:kursus.kb.dk

Sted: KUB Nord, Nørre Allé 49, Kbh. N.

Arr.: Københavns Universitetsbibliotek,  

kursus@kb.dk

Ålens mange gåder
FOREDRAG – Ved seniorforsker Kim  

Aarestrup, DTU-Silkeborg

Tid: 11/10 kl. 19.30 

Sted: Biologisk Institut, aud. B

Arr.: Dansk Naturhistorisk Forening,  

www.aki.ku.dk/dnf/dnf-info.html 

VANDRENDE ÅL – Den 

europæiske ål har en fascine-

rende livscyklus som har interes-

seret mennesker i årtusinder. 

Selv i vore dage er ålens van-

dring og gydning en af de mest 

spændende gåder i biologien. 

Samtidig har ålen en stor kom-

merciel betydning og har i de 

seneste årtier haft en nærmest 

katastrofal tilbagegang. Under-

søgelser af ålens livscyklus er 

derfor meget vigtige for artens 

fremtidige status.
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Donationer

Per Bech modtager 
900.000 kr. fra Lund-
beckfonden
Dr. med. og leder af Psyki-

atrisk Forskningsenhed, 

Hillerød, Per Bech har fået 

900.000 kr. fra Lundbeckfonden. Pengene 

skal anvendes til at validere en række ska-

laer til bestemmelse af affektive lidelser,  

f.eks. depression og mani. Ud over den 

akutte reduktion af symptomer ved den 

farmakologiske behandling af patienter 

med affektive lidelser, er det vigtigt at 

kunne påvise den langsigtede virkning, 

når det gælder den sociale funktion og 

livskvaliteten. Psykiatrisk Forskningsenhed 

i Hillerød validerer skalaer for søvnforstyr-

relser, døgnrytme og årstidsvariation in-

denfor angst og depression samt psykoso-

matiske skalaer til opsporing af depression 

ved apopleksi, Parkinsons sygdom og hjer-

te-karsygdomme. 

Udnævnelser

Per Spindler bestyrel-
sesdirektør for DIA
Per Spindler, Chef for Bio-

Logue (Danish Pharma 

Consortium) fra det Sund-

hedsvidenskabelige Fakul-

tet ved KU, er pr. 1/9-07 valgt ind som di-

rektør i bestyrelsen for Drug Information 

Association (DIA).

Ny professor i Compu-
tational Chemistry/
Molecular Modelling
Det Farmaceutiske Fakul-

tet på KU bød den 1/9 vel-

kommen til Flemming 

Steen Jørgensen som professor i Computa-

tional Chemistry/Molecular Modelling, 

men den nyudnævnte professor har haft 

sin gang på Fakultetet i mange år. Flem-

ming Steen Jørgensen blev cand. scient. i 

Navne

organisk kemi fra KU i 1977 og opnåede 

en ph.d.-grad samme sted i 1981. Han blev 

ansat på Den Farmaceutiske Højskole i 

1984 hvor han dannede den første forsk-

ningsgruppe inden for molekylmodelle-

ring, og han har altså huseret på Nørre 

Campus i noget der ligner en menneskeal-

der. Professoren fylder 56 år på sin første 

arbejdsdag – og det er ikke småting han 

har opnået i gennem en lang karriere. Ud-

over en imponerende mængde videnska-

belige artikler og udgivelser, har Flem-

ming Steen Jørgensen arrangeret talrige 

symposier og kurser inden for molekylmo-

dellering og strukturkemi. Han er initiativ-

tager til og leder på flere ph.d.-kurser, og 

siden 2005 har han været formand for 

ph.d.-studienævnet og leder af ph.d.-ud-

dannelsen på Det Farmaceutiske Fakultet.    

Marlene Wind medlem 
af EUI’s bestyrelse 
Lektor, ph.d., Marlene 

Wind, Institut for Stats-

kundskab er efter indstil-

ling fra Rektorkollegiet af 

Universitets- og Byggestyrelsen blevet ud-

peget til ny dansk repræsentant af EUI’s 

bestyrelse (European University Institute i 

Firenze). Marlene Wind overtager posten 

efter professor Palle Svensson fra Stats-

kundskab ved Århus Universitet. EUI blev 

grundlagt i 1974 og er en såkaldt ’post-

graduate institution’ der uddanner PhD’er 

indenfor Økonomi, Historie, Statskund-

skab og Jura. EUI har i en længere årræk-

ke ligget nr. 1 på listen over bedste stats-

kundskabs-institutter i Europa og nr. 5 i 

verden.
STUDERENDE I IDA NYDER ALLE FORDELENE FOR KR. O,-: FAGLIGE OG SOCIALE AKTIVITETER 
PÅ DIT STUDIESTED // DANMARKS MEST CITEREDE FAGBLAD OM IT, TEKNIK OG NATURVIDENSKAB 
HVER UGE // REJSEFORSIKRING – GLOBAL DÆKNING FOR 350 KR. ÅRLIGT // BILLIGE FORSIKRINGER // 
STUDIEFORSIKRING // STUDIEKONTO MED SÆRLIGE FORDELE // RÅD OG VEJLEDNING OM BL.A. PRAKTIK // 
MEDLEMSKAB AF IDA’S FAGTEKNISKE SELSKABER // ONLINE VÆRKTØJER TIL BL.A. JOBSØGNING OG CV // 
OG MEGET MERE... LÆS VIDERE PÅ WWW.STUDERENDE.NU

IDA er sat i verden for at styrke vilkårene for teknisk og naturvidenskabeligt 
uddannede akademikere. Vi er mere end 62.000 medlemmer.
Meld dig ind ved at sende en mail med dit navn og adresse til ku@ida.dk 

                   

Dialog med Helge Sander

Studerende på KU inviteres t i l  åbent møde
med videnskabsministeren. 

Regeringen ønsker uddannelser i verdensklasse. Nu har du chancen for at komme 
i direkte dialog med videnskabsminister Helge Sander, om hvordan målet nås. 

Hvordan kommer de studerende hurtigere igennem studiet uden, 
at det går ud over kvaliteten?

Hvad vil regeringen gøre for, at det bliver nemmere at komme ud og læse?

Hvordan kan vi få et studiemiljø i Danmark, der kan konkurrere med
de bedste i udlandet?

Program
• Velkomst v. prorektor Lykke Friis 

• Oplæg v. videnskabsministeren Helge Sander 

• Debat med de studerende

Ordfører prorektor Lykke Friis.

Tid/sted:
Alexandersalen, indgang fra Bispetorvet

Fredag 12. oktober 2007 kl.11.00 - 12.00

Dørene lukkes kl. 11.00

Tilmelding: www.ku.dk/debatmedsander

REX og Bibliotek.dk
KURSUS – Introduktion til bibliotekets kata-

log REX og til Bibliotek.dk. Kurset er gratis

Tid: 11/10 kl. 14.30-15.45

Tilmeldingsfrist: 9/10 på http:kursus.kb.dk

Sted: KUB Nord, Nørre Allé 49, Kbh. N.

Arr.: Københavns Universitetsbibliotek,  

kursus@kb.dk

Dialog med Helge Sander 
MØDE – Alle studerende inviteres til åbent 

møde med videnskabsministeren 

Tid: 12/10 kl. 11–12

Sted: Alexandersalen, Bispetorvet 1-3, Kbh. K. 

Tilmelding: Skriv til tma@adm.ku.dk 

Arr.: Rektoratet

Rock Military Style 
FOREDRAG – Michael A. Langkjær, ph.d., will 

talk about motivations behind the military 

look of 1960s rock musicians

Tid: 12/10 kl. 14.00 – 15.30

Sted: KUA, Saxo Instituttet, lok. 16.2.7

Arr.: Saxo Instituttet og CTR/Danmarks Grund-

forskningsfonds Center for Tekstilforskning

Centralasiatisk lounge  
og bogcafé
KULTURNAT – I orientalske omgivelser med 

centralasiatisk musik, bøger om Centralasien 

og salg af centralasiatiske varer

Tid: 12/10 kl. 19-24

Sted: Art and Colour, Oehlenschlægersgade 6, 

Kbh. V.

Pris: Gratis adgang

Arr.: Centralasiatisk Selskab,  

www.centralasien.dk
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Daugbjerg, studentermedhjælp.

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

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

Layout: Rumfang
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Oplag: 57.000

Medlem af Dansk Fagpresse.

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

Framelding: Ønsker du ikke at modtage avisen, kan du  
framelde dig via Punkt KU >Selvbetjening>Mine 
data>Universitetsavisen

Abonnement: 150 kr. årligt. 
For udlandet 250 kr. årligt.

Udebliver avisen, så henvend dig til din lokale post- 
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Deadline (kl. 10)

Nr. Meddelelser Debat Udkommer
1� 1/10 �/10 1�/10
13 22/10 24/10 2/11
14 5/11 7/11 16/11

KUmmentar

Naturfagene som et værktøj til integration

TILTRÆKNINGSKRAFT OG SAMMENHÆNGS-
KRAFT er to begreber som i stigende grad indgår i 
dagligtalen på Det Naturvidenskabelige Fakultet. Ik-
ke fordi vi i den sammenhæng taler om naturkræf-
ter, men fordi vi er optaget af rekrutteringen til na-
turfagene og af fagenes betydning for integration og 
samfundsudvikling. 

Uddannelser inden for natur, teknik og sundhed 
(NTS) har nogle særlige muligheder for at medvirke 
til integration af unge tilhørende etniske minorite-
ter. Naturfagene giver kvikke, hårdtarbejdende unge 
muligheder for at få en solid uddannelse af internati-
onal karakter, og uddannelserne kræver ikke den 
samme baggrundsviden om dansk kultur som mange 
andre uddannelser eksplicit eller implicit gør. 

KUN GANSKE FÅ UNGE med anden etnisk bag-
grund vælger en universitetsuddannelse. Køben-
havns Universitet ønsker at vende det billede på ho-
vedet på NTS-området. Med støtte fra Undervis-
ningsministeriet er der etableret et netværk af gym-
nasier, universiteter og en håndfuld gode rollemo-
deller som integrationsambassadører. Gennem pro-
jektet ønsker vi at få flere unge gennem de naturvi-
denskabelige og tekniske uddannelser og at øge ud-
dannelsesniveauet for unge af anden etnisk her-
komst.

Det har vist sig at være svært for denne gruppe af 
unge at vælge den rette uddannelse. Selv om foræl-
drene støtter dem i at tage en uddannelse, har foræl-
drene selv svært ved at orientere sig i det danske ud-
dannelsessystem. Netværket skal derfor bidrage til 
at coache og inspirere gymnasieelever med anden 
etnisk baggrund til at gå hele vejen gennem uddan-
nelsessystemet. Projektet skal gøre de unge fortroli-
ge med at tage en universitetsuddannelse og synlig-
gøre de jobmuligheder der følger af en sådan uddan-
nelse. 

DER ER NU FIRE aflønnede integrationsambassa-
dører tilknyttet projektet. De er alle studerende ved 
naturvidenskabelige eller tekniske videregående ud-
dannelser i Danmark, og de er alle af anden etnisk 
herkomst. Ambassadørerne – som gerne skal blive 
seks i alt – knyttes til en række gymnasier, og deres 
primære opgave er at etablere en fortrolig kontakt 
mellem dem selv og gymnasiets elever med anden 
etnisk baggrund. Ambassadørerne optræder som rol-
lemodeller og tilbyder sparring og vejledning side 
om side med viden og personlige erfaringer. Ambas-
sadørerne skal ikke blot virke ved besøg på gymnasi-
er, men også deltage i et internetbaseret dialogfo-
rum henvendt til gymnasieeleverne.

DET DANSKE SAMFUND har brug for at flere un-
ge uddanner sig inden for det natur-, teknisk- og 
sundhedsvidenskabelige felt. Da indvandrer-/efter-
kommergruppens andel af en ungdomsårgang er 
voksende, er det oplagt at tage fat i netop disse uud-
nyttede potentialer. Etableringen af Nørre Campus 
vil styrke vor mulighed til at gøre en indsats på dette 
område. 

DET ER FAKULTETETS VISION for Nørre Cam-
pus at vi der kan samle de naturvidenskabelige 
grundfag i et moderne, attraktivt campusområde in-
tegreret i et bymiljø med mulighed for mange kultu-
relle og sportslige oplevelser. Nørre Campus bliver 
også i international sammenhæng et af de mest dy-
namiske og spændende uddannelsesmiljøer man kan 
ønske sig. Derfor er vi på fakultetet bevidste om at 
vor faglige styrke og geografiske beliggenhed for-
pligter: Vi skal være i den internationale elite af na-
turvidenskabelige forsknings- og uddannelsesinsti-
tutioner, men vi skal sammen med FARMA og SUND 
også være Nørrebros Universitet og bidrage aktivt til 
integration og sammenhæng i København såvel som 
i Danmark.

» Uddannelser inden for natur, teknik og sundhed 
(NTS) har nogle særlige muligheder for at medvirke 
til integration af unge tilhørende etniske minoriteter«

Af dekan Nils O. Andersen og prodekan 

for formidling Katherine Richardson, Det 

Naturvidenskabelige Fakultet


