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Sparsom protest over flytning
Trist, men nødvendigt. Sådan lyder den mest ud-
bredte reaktion på rektors store flytteplan. Men de
teologistuderende korser sig. Og på Saxo-Institut-
tet kræver man gode gamle KUA bevaret
LÆS SIDE 3 OG DEBAT SIDE 18-21

Gulerod er bedre end pisk
Socialdemokraterne siger ja til mere forskning og
uddannelse, men nej til spareøvelser og nedskæ-
ringer af SU, lyder budskabet fra partiets formand
Helle Thorning-Schmidt 
LÆS STORT INTERVIEW SIDE 4 -6

Slavistik. En kærlighedshistorie
Sanne festede for meget og droppede ud af stu-
dierne. Fjorten år senere tjekkede hun ind igen. 
Nu er hun kandidat og drømmer om at blive ph.d. 
LÆS SIDE 17

Selvstændige 
humanister

Humaniora topper på Videnskabsministeriets Iværksætterbarome-
ter. Anne og Kristian er studerende med eget forlag. At drive egen
virksomhed er for dem en unik mulighed for at prøve deres fag af
på virkeligheden  LÆS KU DERUDE SIDE 8 -13
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Danske forskere knokler 
A R B E J D S M I L J Ø  – Danske forskere arbejder langt over 37 timer om ugen, viser en
ny undersøgelse som Dansk Magisterforening har lavet om danske forskeres arbejdsvil-
kår. 79 procent af de universitetsansatte forskere arbejder 40 timer eller derover om
ugen. En tredjedel af universitetsforskerne arbejder mere end 45 timer ugentligt. Kun
en mindre del af dette arbejde honoreres gennem overarbejdsbetaling eller andet.
Undersøgelsen omfatter 1071 forskere organiseret i Dansk Magisterforening, og den en
gennemført af Vilstrup via web-spørgeskemaer.

Læs mere på www.forskerforum.dk.

KU skal hjælpe ordblinde
L Æ S E M A S K I N E  – Informationssamfundet er en stor udfordring for ord-
blinde. Forskere fra Københavns Universitet skal nu være med til at gøre
hverdagen lettere for danskere med læsevanskeligheder. I samarbejde med
blandt andre Statens Byggeforskningsinstitut og Motorola skal de udvikle
en håndholdt computer som de ordblinde altid kan have på sig. Hjælpen
får de ved at tage et billede af en tekst som computeren så læser op. Mini-
steriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling yder 1,9 millioner kroner i
støtte til projektet mens EU’s socialfond støtter projektet med 1,7 millioner
kroner.

Kina-jobbørs på KU
K I NA  – Omkring 300 kinesiske studerende mødtes med 14 danske virksomheder da
der den 28. april blev holdt Kina-jobbørs på Københavns Universitet. Jobbørsen er
den første af sin art og er kommet i stand på initiativ fra KU og Det Danske Handels-
kammer i Kina. Ifølge dekan på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Tage Bild, er
jobbørsen et eksempel på KU’s vilje til at øge samarbejdet mellem universitetet og det
private erhvervsliv. En af de studerende på jobbørsen er 28-årige Xiaoyan Zhang der
læser økonomi på KU. God personalepolitik, ferieordninger og mulighed for at rejse
ud til andre lande er nogle af fordelene ved at være ansat i en dansk virksomhed, me-
ner hun. Muligheden for at komme til udlandet står også højt på Shengyu Huos øn-
skeliste. Han er 24 år og læser økonomi på RUC. 

»Hvis jeg får job i Danmark eller i en dansk virksomhed i Kina, vil jeg kunne bruge
mit kendskab til dansk sprog og kultur,« siger han på næsten flydende dansk.

For de danske virksomheder er gevinsten ved at deltage i jobbørsen stor. »Vi har
chancen for at møde kompetente, veluddannede mennesker med gode engelskkund-
skaber og indblik i dansk kultur og arbejdsmiljø,« fortæller HR-konsulent fra Grund-
fos, Jesper Geertsen. Og hos Mærsk står disse medarbejdere i høj kurs fordi de kan
bygge bro mellem forskellige kulturer. Begge virksomheder regner stærkt med videre
kontakt med nogle af kandidaterne.

Nye prodekaner på Sund 
L E D E L S E  – Den nye dekan ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, professor,
dr.med. Ulla Wewer, får et stærkt ledelsesteam bag sig i de næste fem år hvor hun skal
stå i spidsen for Sundhedsvidenskab på KU. Det afslørede Ulla Wever ved sin tiltræ-
delse den 1. maj hvor hun offentliggjorde navnene på sin nye ledelse: Professor,
dr.odont. Birgitte Nauntofte skal være prodekan; professor med.dr. Hans Sjöström
som uddannelsesprodekan, dr.med. Ole Faber som klinisk prodekan for Region
Hovedstaden og dr.med. Karsten Bech som klinisk prodekan for Region Sjælland. Ved
sin tiltrædelse har Ulla Wever redegjort for sin mission som dekan. Fakultetet skal
blandt andet opnå et styrket og positivt image og brand således at medarbejdere og
studerende fra nær og fjern ønsker at komme og have deres virke her.

Læs dekanens udviklingsplaner på www.sund.ku.dk/fakultetet/ledelse/. 

Festrygning forbydes også 
V E L F Æ R D  – Senest den 1. september skal der være indført indendørs rygeforbud
på Københavns Universitet. Universitetets rygepolitik ændres således til et totalt ryge-
forbud i KU’s bygninger og vil gælde både for ansatte og studerende. Rygeforbudet
kan i visse tilfælde udstrækkes til at gælde balkoner og indre gårde. Dette afgøres af
de enkelte lokale samarbejdsudvalg. Rygeforbudet gælder også ved særlige lejlighe-
der som receptioner, fester eller lignende der foregår i universitetets lokaler. Dog kan
rektor i ganske særlige tilfælde give ekstraordinær tilladelse til rygning. Overholdes
rygeforbudet ikke, bør det påtales. I gentagelsestilfælde påhviler det den lokale leder
eller institutleder at skride til egentlige påtaler og advarsler over for de ansatte. Stu-
derendes overtrædelse af rygeforbudet skal behandles efter ‘Regler om disciplinære
foranstaltninger over for studerende ved Københavns Universitet af den 2. maj 1995
(Ordensregler for studerende). De lokale samarbejdsudvalg kan udarbejde nærmere
retningslinjer for så vidt angår eventuelle forbud mod rygning på balkoner og indre
gårde, samt eventuelle tilbud om rygestopkurser og lignende. Samarbejdsudvalg og
arbejdsmiljøudvalg skal orientere de ansatte og de studerende om de generelle regler
vedrørende rygning, og om de særlige retningslinjer der måtte findes på deres områ-
de. 

og overskue alle de internatio-
nale regler, og for at sikre at
der er dygtige aftagere til for-
skerstillingerne på Jura så fa-
kultetets status kan oprethol-
des,« forklarer han.

Vagn Greve mener også er-
hvervslivet er afhængigt af ju-
risterne, og at det derfor burde
være nemmere at få de ekster-
ne finanser fra den front.

»Hvad nytter det at en medi-
cinalvirksomhed opfinder ny
medicin hvis den ikke er be-
skyttet imod kopiering? Hele
erhvervslivet er jo baseret på
at juraen kan beskytte dem,«
siger han.

Indtil videre er der sat et
konkret projekt i gang i sam-
arbejde med at advokatfirma
som følge af ph.d. studie-
nævnets arbejde, men Jens
Schovsbo mener der er et
langt større potentiale.

»Vi kan mærke at erhvervsli-
vet er interesseret i at investe-
re i forskning fordi de har et
behov for at der bliver skabt ny
viden på det juridiske område.
Derfor er vi også blevet mere
opmærksomme på om de sti-
pendiatansøgninger vi får, er
oplagte til at lave i samarbejde
med eksterne virksomheder,«
fortæller han.

Der er endnu ikke ansat en
arvtager til dekanposten på
Jura, men når det sker, vil det
blive en af de første og største
udfordringer at føre fakultetet
ud af det økonomiske lavvan-
de.

tmjo@adm.ku.dk og

likl@adm.ku.dk

midler udefra. Når de centrale
bevillinger fra universitetet
bliver delt ud, bliver fagene
nemlig også målt på hvor gode
de er til at tiltrække eksterne
midler.

Ph.d.-studienævnet på Jura
har dog prøvet at gøre noget
ved sagen, fortæller Jens
Schovsbo der er formand:

»Der er ikke nogen tradition
for den slags arbejde på fakul-
tetet så arbejdet har måske ik-
ke været så effektivt som det
kunne have været«, indrøm-
mer Jens Schovsbo.

Der er dog blevet taget kon-
takt til repræsentanter fra ad-
vokatbranchen, og på et møde
er de blevet orienteret om mu-
lighederne for at lave
forskningsprojekter i samar-
bejde med ph.d.-studerende.
Desuden har fakultetet sam-
men med seks andre uddan-
nelsesinstitutioner ansøgt
Forskningsstyrelsen om lov til
at oprette en juridisk forsker-
skole som vil åbne mulighed
for at søge om flere af de of-
fentlige forskningskroner.

Uundværlig jura
Jura har knap 25 ph.d.-stude-
rende, og det tal må gerne bli-
ve større. To eksternt finansie-
rede og to samfinansierede
ph.d.- stipendier om året må
være et rimeligt mål, mener
Jens Schovsbo.

»Det er nødvendigt med fle-
re ph.d.er både til erhvervsli-
vet hvor der i højere og højere
grad er brug for eksperter der
systematisk kan samle viden

Af Tania Maria Johannesen
og Lise K. Lauridsen

Alle alarmklokker blin-
ker når snakken falder
på ekstern finansiering

på Det Juridiske Fakultet. I
2005 fik fakultetet cirka 4,5
millioner kroner fra eksterne
partnere. Det er under en pro-
cent af de samlede eksterne
midler hele Københavns Uni-
versitet fik. Til sammenligning
modtog Teologi der er et langt
mindre fakultet, næsten 11
millioner.

»Vi er det ringeste fakultet
til at tiltrække eksterne mid-
ler,« indrømmer dekan Vagn
Greve.

»Det virker uforståeligt i ly-
set af hvor tæt kontakt vi har
til advokatkontorer og virk-
somheder via vores studeren-
de og ansatte, men det hænger
nok sammen med at Jura tidli-
gere har været et temmelig
velstående fakultet fordi vores
undervisning og forskning er
meget billig. Det betyder at vi
ikke har haft behov for at søge
penge udefra, men det har vi
nu,« siger han. 

Juras budgetforslag for i år
indeholder et underskud på
cirka en halv million kroner.
Det har fx betydet at fakultetet
har fyret medarbejdere, lukket
Jurabladet og er stoppet med
at give tilskud til fredagsba-
ren.

Bedre sent end aldrig
Den eneste løsning på Juras
økonomiske lavvande er flere
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Jura mangler 
sponsorer
Trods tæt tilknytning til det private erhvervsliv og 
myndighederne er Jura det fakultet der får færrest 
forskningskroner fra EU, forskningsrådene og det private
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Rokker og gopler på vej  
M A R I T I M T  – Åbningsdagen for udvidelsen og de nyrenoverede faciliteter
på Øresundsakvariet i Helsingør er nu udskudt til den 1. juni. Det skyldes
forsinkelser og rod i ombygningen. Øresundsakvariet er en integreret del af
Københavns Universitets ‘levende’ museer der omfatter Botanisk Museum,
Botanisk Have, Geologisk Museum, Medicinsk Museion og Zoologisk Mu-
seum. I øjeblikket besøger næsten 35.000 gæster Øresundsakvariet om året
på blot 65 kvadratmeter. Når udvidelsen er færdig, stiger det samlede udstil-
lings- og publikumsareal til 185 kvadratmeter. Der kommer blandt andet et
nyt ‘voksenrørebassin’ med danske rokker og hajer og en ‘goplevæg’ hvor
vandmanden og brandmandens liv vil blive illustreret for publikum.  

Trist, men nødvendigt.
Sådan lyder den mest
udbredte reaktion på
rektors store flytteplan
for Københavns Univer-
sitet der betyder flyt-
ning af godt 7.000 stu-
derende fra Indre By.
Men de teologistude-
rende har taget kam-
pen op 

Margot Wallström besøger KU
E U RO PA  – EU-kommissionens viceformand Margot Wallström
besøger Københavns Universitet til en debat om unionens frem-
tid. Sidste år blev den nye forfatning sat på standby efter at Fran-
krig og Holland havde stemt imod. Margot Wallström vil give sit
bud på hvilke udfordringer EU står over for, hvad der er den bed-
ste vej frem og hvad der vil ske når tænkepausen er ovre. Deref-
ter er der mulighed for debat. Arrangementet finder sted fredag
den 19. maj kl. 13.15-14.15 i universitetets festsal.

Tilmelding skal ske på www.ku.dk/satsning/europa/forfatning.

Af Lise K. Lauridsen

Københavns Universitet
uden for voldene. Ideen
er ikke ny, men for første

gang nogensinde ser den ud til
at have slået rod uden de store
protester. 

I slutningen af april lå rek-
tors slagplan for fremtidens
KU klar. Universitetet skal
skaffe sig af med 100.000 kva-
dratmeter hvis ikke huslejen
skal spise dyrebare midler til
forskning og uddannelse. Løs-
ningen er at rykke KU tættere
sammen i tre campusområder:
Søndre Campus på Amager,
Nørre Campus ved Universi-
tetsparken og Panum på Øster-
bro, og City Campus på det
gamle kommunehospital og
området ved Botanisk Have.

Flytteplanerne er blevet la-
vet bag lukkede døre og er ik-
ke til forhandling, men univer-
sitetsbefolkningen blev orien-
teret af rektor på en række mø-
der lige før offentliggørelsen
af bygningsplanen.

Processen omkring flytning-
en falder ikke i en gruppe teo-
logistuderendes smag. Køben-
havns Universitet i København
(KUiK) er blevet stiftet for at
gøre opmærksom på de nega-
tive konsekvenser af at de stu-

derende skal ud af Indre By.
Karsten Farup der er en af ini-
tiativtagerne til protestgrup-
pen, håber på at de teologistu-
derendes initiativ også vil få
andre studerende til at tage
stilling til udflytningen:

»Det her har jo ikke været en
sag fordi alt er foregået bag
lukkede døre og bliver præsen-
teret som den bedste løsning.
Overordnet set synes vi det er
betænkeligt at lave så stor en
omrokering af studerende og
ansatte uden at spørge dem
det handler om og det omgi-
vende samfund. Set fra vores
lille fakultet, så er vi som stu-
derende ret overbevist om at vi
ikke får de samme fantastiske
studenterfaciliteter i tæt til-
knytning til Trinitatis Kirke og
byen som vi har nu,« forklarer
Karsten Farup.

Praktiske problemer
Protestgruppen er opstået
spontant efter offentliggø-
relsen af bygningsplanen der
bliver bakket bredt af både
universitetsansatte, Studenter-
rådet (læs side 18) og af diver-
se meningsdannere uden for
universitetet.

De teologistuderende har
dog ikke tænkt sig at give op så
let. De håber at få flere stude-

rende med på vognen. De
4.000 jurastuderende og
2.000 økonomistuderende får
heller ikke nødvendigvis det
bedste ud af flytningen, mener
Karsten Farup:

»Juristerne har alt for lidt
plads i Indre By, men ved at
rykke dem ud til humanisterne
bliver de jo flyttet væk fra de-
res mest naturlige samarbejds-
partnere på Samfundsviden-
skab.« 

Juristerne har dog ikke haft
de store indvendinger til for-
slaget. 

På Økonomi der skal flytte
ud på Center for Sundhed og
Samfund (CSS) sammen med
de øvrige samfundsvidenska-
belige fag, har studieleder
Peter Erling Nielsen en mere
pragmatisk holdning.

»Det er svært at mobilisere
voldsom begejstring på Øko-
nomi når vi skal flytte fra nog-
le vidunderlige kontorer og lo-
kaler midt i byen til mindre
plads på CSS. Men det er også
svært at kritisere en plan der
er nødvendig for ikke at skulle
tage penge fra forskning og
uddannelse. Det der bekymrer
mig, er helt praktisk: hvordan
skal vi få plads til folk? I dag
bruger de studerende jo i høj
grad undervisningslokalerne i

Indre By. Når de bliver skåret
væk, kommer vi især til at
mangle undervisningslokaler
med plads til 150-200 stude-
rende,« siger Peter Erling
Nielsen.

Godt nok står der snart et
stort nyt auditorium klart på
CSS, men det er beregnet til
400-500 studerende. 

»Det vil – halvfyldt – være i
drift fra morgen til aften, men
det dækker ikke vores behov.
Derfor bliver der akut brug for
at låne undervisningslokaler
på fx H.C. Ørsted Instituttet,«
mener studielederen på Øko-
nomi. 

København som 
kulisseby
Selvom de teologistuderendes
protest står lidt alene, så har
de allerede stablet en hjemme-
side og underskriftindsamling
på benene. Desuden er KUiK
ved at lægge sidste hånd på et
brev til Folketinget, Borgerre-
præsentationen, medier og
studerende.

I skrivelsen står der blandt
andet: »Studerende giver liv
og omsætning til byen, de kræ-
ver ikke parkeringspladser, og
de kommer der hele året – ikke
kun om sommeren. (...)derfor
er der grund til at være be-

kymret på Københavns indre
bys vegne, når det nu er plan-
lagt at der fra 2013 ikke vil bli-
ve undervist en eneste student
inden for voldene længere.«

Argumentet er taget op af
skuffen fra en tidligere diskus-
sion af udflytning af universi-
tetet i 1992. Da Stockholm i
70’erne flyttede de sidste dele
af universitetet fra den gamle
bydel til den nye universitets-
park tre-fire kilometer væk,
var resultatet at Gamla Stan
kom til at mangle liv og om-
sætning. Stockholms centrum
blev omtalt som en ‘kulisseby’. 

Samme argumentation går
igen blandt de få kritiske rø-
ster i dagspressen. Som i Kø-
benhavner-klummen i Politi-
ken: »Tænk jer dog om! Uni-
versitetet og dets studerende
og hvad deraf følger er nogle
af de eneste aktiviteter der er
tilbage i byen som ikke er
hængt op på ren kommers.
Studerende har haft deres
daglige gang i Indre By i de 
seneste fem hundrede år.« 

likl@adm.ku.dk

Læs mere om de studerendes
protest på www.kuik.dk og byg-
ningsplanen på www.ku.dk/
campus

FLYTTEFRUSTRATIONER –
Under informationsmødet om

flytteplanerne for fagene i Indre

By i Bethesda på Israels Plads 

ulmede frustrationerne. Især de

teologistuderende kunne ikke se

de store visioner i at skulle flytte

ud til humanisterne på Amager. 

DET NYE UNIVERS ITET

Sparsom protest over flytning
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INTERVIEW

Af Richard Bisgaard og 
Morten Emmerik Wøldike

Nå, og hvad er det så mere nøjagtig I gerne
vil tale om? Bare så jeg lige kan spore
mig ind på hvad vi skal igennem,« siger

Helle Thorning-Schmidt forretningsmæssigt
straks vi har taget plads ved det elegante møde-
bord i formandskontoret hos Socialdemokrater-
ne på 2. sal på Christiansborg med udsigt fra de
store fløjvinduer ud til Slotspladsen og Holmens
kirke ovre på den anden side af kanalen.

Lidt overrasket bliver hun da hun erfarer at
det er hendes eget kontor der har henvendt sig
til Universitetsavisen for at tilbyde et interview
med hende om »uddannelsesaspekterne ved de
kommende velfærdsforhandlinger.«

»Er det os der har ringet til jer? Sådan noget
ved jeg jo ikke,« siger en travl Helle Thorning-
Schmidt der dog tager sig god tid til Universi-
tetsavisen selv om hendes personlige assistent
minder om at der er kort tid til næste møde.    

Sandt at sige var vi ikke mindre overraskede
på redaktionen da vi modtog opringningen den
26. april, dagen efter at Helle Thorning-
Schmidt havde gennemført den store rokade i
den socialdemokratiske folketingsgruppe hvor
blandt andre Lotte Bundsgaard mod sin vilje
blev fyret som politisk ordfører og Frank Jen-
sen-støtten Carsten Hansen blev gruppefor-
mand.

Universitetsavisens mange kvaliteter ufortalt,
så kunne vi ikke lade være at stille os spørgsmå-
let hvad der dog havde fået lederen af landets
største oppositionsparti og statsminister in spe
– eller rettere hendes spindoktorer – til at bede
om et interview i en så relativ ydmyg publika-
tion som Københavns Universitets personale-
og studentersprøjte. Uddannelses- og forsk-
ningspolitik plejer partiernes ordførere at tage
sig af, mens partiformænd udtaler sig om de
store linjer i de store aviser.

Dårligt spin
Reaktionen illustrer meget godt hvor svært 
Socialdemokraterne har ved at komme ud over
rampen med deres politik. Næsten ligegyldigt
hvad de foretager sig og siger, så bliver det ud-

lagt som udtryk for dårligt spin og gusten parti-
taktik. 

Tag bare omtalen af Helle Thorning-
Schmidts visionsudspil ‘Samling om fornyelse’
der i medierne øjeblikkelig blev udlagt som et
desperat forsøg på at komme de katastrofale
meningsmålinger til livs. Og meningsmålinger-
ne har sandt at sige ikke været blid læsning for
den nye partiformand. 

Mandag den 8. maj kunne Helle Thorning-
Schmidt således vågne op til nyhederne om at
hun ifølge en vælgeranalyse i LO’s Ugebrevet
A4 er den partileder der suverænt har klaret sig
dårligst i de seneste to måneder. Kun 5,3 pro-
cent af vælgerne betragter hende som den bed-
ste partileder – mens 32 procent peger på An-
ders Fogh Rasmussen, 17 procent på Marianne
Jelved og 13 procent på Pia Kjærsgaard.

Og ugen forinden, som optakt til arbejdernes
internationale kampdag 1. maj, viste en ny me-
ningsmåling i ugebrevet Mandag Morgen at
under ti procent af vælgerne ved hvad Socialde-
mokraterne står for. Og under halvdelen af par-
tiets egne vælgere er klar over hvor Socialde-
mokraterne står på vigtige områder som skat,
udlændinge og efterløn.

»Der har ikke været tale om slingrekurs det
sidste år hos Socialdemokraterne. Jeg har over-
taget et parti der har tabt to valg i træk. I den si-
tuation ville det være dumt bare at sidde med
armene over kors og ikke ændre ting. Jeg har
ændret vores politik på meget væsentlige områ-
der. Dels på velfærdsområdet hvor vi fremlagde
et forslag sidste sommer, dels på folkeskoleom-
rådet hvor vi er de svageste fortaler ved at gen-
nemføre test i folkeskolen, og på skatteområdet
har vi lagt en mere klar politik. Så vi har rent
faktisk ændret politik på en række områder, og
det skaber forvirring,« siger Helle Thorning-
Schmidt og afviser at hendes visionsudspil har
skabt mere forvirring end samling. 

Men hvad står Socialdemokraterne for på
forsknings- og uddannelsesområdet?

Klar forskel til regeringen
»På de højere uddannelsers område står vi for
stærk kvalitet og at der skal være flere i en ung-
domsårgang der tager en universitetsuddan-
nelse. I forhold til forskning står vi for løbende

investeringer i forskning, herunder grund-
forskning, og en stor frihed for forskningsråde-
ne til selv at bestemme deres forskning.«

Er det ikke det samme regeringen siger?
»Jeg synes der er stor forskel. Hvis vi tager fx

SU’en, har regeringen lige lagt et forslag frem
hvor de vil skære i SU’en. Unge der starter en
uddannelse senere end to år efter den adgangs-
givende eksamen, skal have reduceret SU’en
med 1.000 kroner om måneden. Den vil lave en
regulær SU-besparelse. Vi er enige i målsæt-
ningen om at de unge skal hurtigere igennem
deres uddannelse, men vi tror ikke at pisk bi-
drager til at opfylde den målsætning,« siger
Helle Thorning-Schmidt.

Socialdemokraterne vil hellere bruge gulerod
for at sikre kortere, mere effektive studieforløb
hvor flere fuldfører studierne på normeret tid,
frafaldet er minimalt og kvaliteten er i top.

»Derfor foreslår vi for det første at unge tilby-
des frit optag på stort set alle uddannelsesinsti-
tutioner hvis de melder sig til deres studium se-
nest to år efter de har afsluttet deres ung-
domsuddannelse. Kun meget efterspurgte ud-
dannelser hvor beskæftigelsesperspektiverne er
begrænsede, skal undtages fra ordningen.«

Står det til Socialdemokraterne, skal der
etableres nye rutiner for specialeskrivningen så
det rent faktisk kan lade sig gøre at skrive speci-
ale inden for den halve år der er afsat. Og for at
sikre kvaliteten, skal der samtidig indføres obli-
gatorisk forsvar for specialet med censor og vej-
leder.

»Endelig vil vi støtte studerende der gennem-
fører deres uddannelse på normeret tid så de
får udbetalt et halvt års ekstra SU som beløn-
ning for at de ikke har brugt deres fjumreår,« si-
ger Helle Thorning-Schmidt og understreger at
den økonomiske gevinst ved forkortelse af den
gennemsnitlige studietid ubeskåret skal tilfalde
uddannelserne og målrettes øget kvalitet i
undervisningen.

Slut med slendrian
Hvordan skal forslaget om frit optag forstås? Kan
man fx komme ind på Statskundskab selv om
man kun har syv eller otte i snit i studentereksa-
men hvis Socialdemokraterne får regeringsmag-
ten igen?

Gulerod er bedre 

»

Helle på stiletterne
»Helle Thorning-Schmidt foretrækker stiletter frem for flade sko, 

Bono i Parken frem for ballet, Clooney frem for Iglesias og en løbetur

frem for en god bog.«

JP Århus, den 5. maj 2006.

»Det vi leder
efter, er
nogle gule-
rødder der
sikrer at folk
kommer 
hurtigere 
i gang med
studierne.« 
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»Nej, det garanterer jeg ikke, men jeg lover at
vi vil lave en model hvor der er lidt friere optag
med mindre krav til snittet hvis man melder sig
hurtigere. Det vi fx har overvejet, er en model
hvor det bliver muligt for en der går i gang med
en videregående uddannelse hurtigt efter sin
studentereksamen, at blive optaget selv om
vedkommendes gennemsnit ikke er så højt som
det ellers kræves, siger Helle Thorning-
Schmidt.  

Hvor meget snittet kan tænkes at falde, tør
hun ikke komme med et bud på, men at friere
optag ved hurtigere studiestart bliver et emne i
velfærdsforhandlingerne, står hun som garant
for.

»Det vi leder efter, er nogle gulerødder der
sikrer at folk kommer hurtigere i gang med stu-
dierne.« 

Hvorfor skal de studerende så hurtigt igennem?
»Fordi de får bedre job hvis de kommer hur-

tigt gennem deres studier. Men også fordi vi må
erkende at vi skal have flere mennesker på ar-
bejdsmarkedet. Vi har en sen arbejdsmarkeds-
start i dag for danske akademikere i forhold til
andre lande. Det kan vi godt forsøge at skære
en smule ned.«

Men nyuddannede kandidater der er drønet
gennem deres uddannelse på normeret tid, går jo
ofte direkte ud i arbejdsløshed. De er ikke nær så
attraktive som de kandidater der har brugt et par
år ekstra for at få erhvervserfaringer via studier-
elevant arbejde og andet som tager sig godt ud på
ens cv.

»Det er fint man har orlov inden man starter
et studie, og det er fint man har studierelevant
arbejde ved siden af. Men jeg synes også det er
vigtigt at man bliver færdig på et eller andet
tidspunkt og ikke ender som evighedsstuderen-
de. Akademisk uddannelse er også noget man
skal bruge til at få et job. Det er hverken til gavn
for den enkelte akademiker eller samfundet
hvis studiet trækker unødigt ud.« 

Hvordan kan man sikre at der også bliver tid til
fordybelse og kritisk refleksion når de studerende
skal gennemføre studierne hurtigere?

»Jeg synes jo at der skal være tid til fordy-
belse. Derfor har vi heller ikke noget problem
med at man tager sabbatår. Vi har ingen proble-
mer med at man skriver et ordentligt speciale

end pisk

Socialdemokraterne siger ja til mere forskning og uddannelse, 
men nej til spareøvelser og nedskæringer af SU, lyder budskabet 
fra Helle Thorning-Schmidt forud for velfærdsforhandlingerne

Helle i mesterlære hos Ritt
»Nu studerer hun ifølge nogle kilder den succes Ritt Bjerregaard har haft i København. Ritt brugte meto-

der der lignede Foghs. Blandt andet handlede hendes hjemmeside alene om Ritt, ikke om Socialdemokra-

terne. Måske vil en efterligning lykkes for Thorning-Schmidt, undersøgelser viser at partiet har et stort

vælgerpotentiale.«

Tim Knudsen, professor på Institut for Statskundskab, 

Københavns Universitet, Kristeligt Dagblad, 9. maj 2006.
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INTERVIEW

og at man har opgaver gennem hele studiet som
kræver ekstra fordybelse. Der skal også være
frit valg i forhold til pensum på de forskellige
studier. Og vi har heller ingen problemer med
gruppeeksamen. Det bidrager til at de studeren-
de bliver dygtigere akademikere. Men jeg tror
altså også at man kan fordybe sig med et halvt
års speciale. Man kan godt blive dygtig og klog
hvis man har et halvt år til det. Og det er ikke
ph.d.-afhandlinger man skal lave, når man skal
skrive speciale. Det skal kunne klares på et halvt
år.«

10,7 i snit
Helle Thorning-Schmidt taler af egen erfaring.
Efter gymnasiet var hun ude i to år hvor hun ar-
bejdede og blandt andet rejste til Indien. Heref-
ter meldte hun sig ind på Statskundskab på Kø-
benhavns Universitet. 

»Jeg havde 10,7 i snit, så jeg havde frit stu-
dievalg – det er jo en af fordelene ved at have et
højt snit,« som hun siger.

Seks år senere var hun færdig med sine stu-
dier i en alder af 25 år. »Men så havde jeg også
taget to uddannelser idet jeg også havde været
et år i udlandet,« pointerer Helle Thorning-
Schmidt der foruden cand.scient.pol-titlen kan
bryste sig af en mastergrad i europæiske studier
fra Europakollegiet i Brügge. 

Hvordan husker du din tid på Københavns 
Universitet?

»Jeg var utrolig glad for at
gå på universitetet og havde
det fantastisk sjovt på Stats-
kundskab. Jeg fik meget ud
af det fagligt og lærte blandt
andet at gruppeeksamener er
rigtigt frugtbare. Derfor er
Socialdemokraterne også for bevarelse af grup-
peeksamener både i folkeskolen, gymnasierne
og på universitetet. Jeg fik også venner for livet,
og lavede mange ting som jeg husker tilbage på
med stor glæde. Fx var jeg studienævnsfor-
mand – en af de sidste der kunne vælges på stu-
dentersiden,« konstaterer Helle Thorning-
Schmidt hvis parti står bag den nye universi-
tetslov der afskaffer universitetsdemokratiet.

På Statskundskab fik hun også vakt sin store
interesse for internationale forhold, især EU. Og
midt i sine studier, ikke at forglemme, meldte
hun sig også ind hos Socialdemokraterne. 

»Som ung var jeg meget venstreorienteret, og
jeg stemte altid på VS og SF. Så selv om jeg var
mere venstreorienteret da jeg startede på uni-
versitetet, var det med tiden mest Socialdemo-
kraterne jeg følte mig hjemme hos.« 

Så du blev faktisk mere borgerlig af at læse
statskundskab?

»Nej, jeg blev mere realistisk og erkendte at
markedet kan gøre meget for samfundet. Men
det er vigtigt at markedet er en tjener og ikke
vores herre. Derfor skal man også have en stat

der kan regulere markedet. Det er dybest set
hvad det handler om når man er socialdemo-
krat,« siger Helle Thorning-Schmidt. 

Gab i forskningen
Forskningsområdet er et andet område hvor der
ifølge partiformand Helle Thorning-Schmidt er
stor forskel på regeringen og Socialdemokrater-
ne. 

»Vi har gennem det sidste fire et halvt år bedt
regeringen om at investere i grundforskning og
undgå at der kommer det gab som nu er opstået
i forskningen hvor vi skal til at fylde et hul ud
som regeringen har skabt.«

Videnskabsminister Helge Sanders argument
om at Fogh-regeringen har måttet bruge en
masse forskningsmidler i de første år til at fylde
den skrænt op i forskningsrådene som Nyrup-
regeringen havde efterladt, giver hun ikke no-
get for.

»Det er rent pjat. Regeringen har forsømt at
investere i forskningen. Det siger alle jo i
forskningsverdenen, alle på universiteterne.
Den eneste der ikke mener det, er jo efterhån-
den Videnskabsministeren selv. Der er ingen
tvivl om at regeringen hele tiden har udskudt
forskningsinvesteringer. Nu siger den så at den
vil sætte gang i dem. Hvorfor har man ikke gjort
det noget før? Vi havde jo en plan da vi var i re-
gering for hvordan man skulle fortsætte med de

her investeringer. Dem skar de
jo ned på da de kom i regering.
Det kan man slet ikke diskute-
re,« mener Socialdemokrater-
nes formand og understreger
at der selvfølgelig er forskel på
regeringens investeringer i
forskning og det Socialdemo-

kraterne ville have gjort. 
»Det kan man gå tilbage og kigge på i de in-

vesteringsplaner der var dengang. Så regering-
en har skåret ned på forskningen. Den siger nu
den vil udbedre skaden, men det er for lidt, og
det er for sent.«

Men regeringen har jo lige foreslået at give
forskningen et løft på en milliard kroner næste år
med løfte om støt stigende bevillinger i de kom-
mende år for at nå Barcelona-målsætningen om
at det offentlige investerer en procent af bruttona-
tionalproduktet i forskning og udvikling inden
2010.

»Ja, det er også udmærket at de begynder at
investere nu. Man må bare spørge hvorfor de
har ladet det gab opstå i forskningen.« 

Ingen slingrekurs
I har en masse udgiftskrævende forslag på univer-
sitets- og forskningsområdet, men holder samti-
dig fast i skattestoppet. Hvordan skal disse forslag
finansieres?

»Det skal det ved at vi bruger en lille smule af
det overskud vi har. Vi har 80 milliarder kroner

i overskud, og af dem vil vi gerne nu og her bru-
ge fire milliarder på uddannelse og forskning.
Det er jo ikke penge vi bare smider ud af vindu-
et. Det er investeringer i velfærd, i mennesker
og i vores fremtid. Derfor opfatter vi de penge
vi bruger på universitetssektoren og forskning-
en som direkte investeringer i vores fremtid.
Der vil vi godt bruge lidt flere penge end rege-
ringen. De har en fedtet holdning og en meget
kortsigtet investeringsstrategi for det danske
samfund.

I første omgang skal vi op så vi når Barcelo-
namålsætningen, men ikke engang det har re-
geringen kunnet præstere i de fire et halvt den
har været ved regeringsmagten.«

Men regeringen siger jo at den nok skal nå det?
»Men hvorfor nå det på den måde? Hvorfor

ikke foretage de løbende investeringer i uddan-
nelse og forskning? Regeringen har sagt den
gerne vil have flere gennem uddannelserne.
Det er vi enige i. Men de vil gøre det ved at be-
skære i SU’en som skal betale for at vi får flere
igennem uddannelserne. Det er vi uenige i.
Desuden har de ikke afsat penge til yderligere
kvalitet i de uddannelser vi tilbyder i universi-
tetssektoren. Det er en meget kortsigtet priori-
tering. Vi får mere fremtid for pengene hvis vi
investerer i uddannelser og de unge mennesker
her og nu.

I forbindelse med velfærdsforhandlingerne
vil vi kræve at alle besparelser, fx det som vi vil
spare ved at bede folk om at blive lidt længere
på arbejdsmarkedet, skal gå tilbage til investe-
ringer i fremtiden. Sparede penge skal gå tilba-
ge til ungdomsuddannelserne, bl.a. erhvervs-
skolerne, til universiteterne og til forskning.«

Er der et punkt der kan få jer til at forlade vel-
færdsforhandlingerne?

»Jeg stiller ingen ultimative krav gennem no-
gen som helst medier. Kravene sætter vi ved for-
handlingsbordet. Men det er klart at velfærds-
forhandlingerne ikke er nogen spareøvelse for
Socialdemokraterne. Vi opfatter velfærdsfor-
handlingerne som noget der handler om fremti-
den. Alle besparelser skal gå ubeskåret til inves-
teringer i fremtiden.« 

Hvad er det vigtigste for Socialdemokraterne på
uddannelsesområdet i velfærdsforhandlingerne?

»Det vigtigste punkt for os bliver at sikre at
SU’en ikke bliver beskåret. Hvis man gerne vil
have flere gennem uddannelsessystemet, så
koster det også mere. Der kommer nok også en
diskussion om hvad det koster at få flere ind på
de videregående uddannelser,« slutter Helle
Thorning-Schmidt. 27 minutter er gået. Den
personlige assistent banker på døren for anden
gang. Uden for tripper kommunalordfører Pia
Gjellerup og politisk ordfører Henrik Sass Lar-
sen. En travl Helle Thorning-Schmidt skal vide-
re til sit næste møde. 

rjb@adm.ku.dk og mwo@adm.ku.dk

Talent for enkle budskaber
»Den seneste tids meningsmålinger kan vel ikke lade nogen være i tvivl om at Socialde-

mokraterne kæmper for at vinde vælgere. Og at den forventede Helle Thorning-effekt

udeblev. Et år på formandsposten har sendt vælgerne på flugt, og de der er tilbage, for-

står ikke politikken. Det på trods af at Helle Thorning-Schmidt - blandt andet - blev

valgt som formand på grund af sit talent for at formidle enkle og forståelige budska-

ber.«

Johannes Andersen, lektor på Aalborg Universitet, Mandag Morgen, den 1. maj 2006. 

»De har en fedtet holdning
og en meget kortsigtet
investeringsstrategi for
det danske samfund.«

»Som ung 
var jeg 
meget ven-
streorien-
teret, og jeg
stemte altid
på VS og
SF.«
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SPECIALER

Af Tania Maria Johannesen

Sig farvel til cafébesøgene,
og kom tilbage til bøger-
ne! Det er ofte budskabet

til studerende der ikke afleve-
rer deres speciale til tiden.
Men flere steder på Køben-
havns Universitet opfordrer
man i stedet til at vende blik-
ket mod specialevejlederne.

Regeringen lægger med sit
velfærdsudspil op til at unge
som hovedregel skal færdiggø-
re deres uddannelser senest
som 25-årige. I dag er specia-
let for mange en af hovedårsa-
gerne til at studierne trækker i
langdrag. Og her er vejleder-
rollen vigtig.

»Vejledningen er et nøgle-
punkt hvis det skal kunne lade
sig gøre at skrive speciale på
normeret tid,« siger Lotte Rie-
necker der er skrivekonsulent
på Akademisk Skrivecenter på
Humaniora.

»Mange af dem der sidder i
sumpen, har jo haft en vejle-
der der sagde: ‘Bare gå i gang’.
Hvorfor har den vejleder ikke
anfægtet specialets omfang og
størrelse?«, spørger hun.

Lotte Rienecker har været
med til at skrive bogen ‘Vejled-
ning – en brugsbog for opgave-
og specialevejledere på videre-
gående uddannelser’. Bogen
giver et bud på hvordan vejle-
dere bedst tackler de proble-
mer der kan opstå undervejs i
processen. Men selv om alle
læste og fulgte bogens anvis-
ninger, ville det ikke være nok.

»De rammer der er for vej-
ledning i dag, er for dårlige.
Institutterne og studielederne
bør sætte nogle normer og
standarder for vejlederens an-
svar og pligter så det ikke lig-
ger på den enkeltes skuldre at
opfinde en vejledningsmeto-
de,« siger Thomas Harboe,

medforfatter til bogen og pæ-
dagogisk konsulent på Sam-
fundsvidenskab.

Høj faglighed er ikke nok
På Humaniora har man de se-
neste år oplevet en holdnings-
ændring blandt de studeren-
de; på de specialeworkshops
Akademisk Skrivecenter afhol-
der, forventer tre fjerdedele i
dag at aflevere deres speciale
efter et halvt år. Men selv om
de studerende selv er mere
motiverede i forhold til at blive
hurtigt færdige, betyder det ik-
ke at vejlederne kan læne sig
tilbage.

»Vejledernes kompetencer
skal højnes så de er parate til
at hjælpe den studerende med
at skære problemformulering-
en. Vejledningen er den knap
der er at dreje på i forhold til
hvor lang tid et speciale skal
tage, og derfor skal vejlederne
være i stand til at genkende re-
alisable projekter,« siger Lotte
Rienecker.

Peter Stray Jørgensen, der
ligeledes er skrivekonsulent og
medforfatter til bogen om vej-
ledning, supplerer:

»Det skal ikke ses som et an-
greb på den enkelte vejleder,
men ligesom man ikke bare
kan gå ud fra at folk er gode
undervisere fordi deres faglige
kompetencer er i orden, er det
heller ikke sikkert de er gode
vejledere. Lige nu bliver de
ladt i stikken i og med at der
mangler organisatoriske ram-
mer og ressourcer til at under-
støtte deres arbejde.«

Vejledning ud i lyset
Der findes ingen retningslinjer
på Københavns Universitet for
hvordan specialevejlederne
skal evalueres, og det er de
færreste steder det overhove-
det sker. Men på Samfundsvi-

denskab har Thomas Harboe
for nyligt været med til at ind-
føre standardiserede evalue-
ringer.

»Den vilkårlige vejledning i
dag er et problem, og derfor er
det nødvendigt at åbne dørene
ind til vejledningsmødet og af-
privatisere relationen mellem
vejleder og studerende. Det
kan vi blandt andet gøre ved at
evaluere forløbene,« forklarer
han.

Samtidig er der gennemført
en større undersøgelse om til-
fredshed, forventninger og
frustrationer i forbindelse med
vejledningen blandt sam-
fundsvidenskabs-, humaniora-
og jurastuderende der skriver
speciale.

»Når vi ved noget mere på
baggrund af evalueringerne
og undersøgelsen, bliver det
lettere at fastlægge de standar-
der der skal til,« siger Thomas
Harboe.

En af de ting både han og
kollegaerne fra Akademisk
Skrivecenter på Humaniora
foreslår, er at der skal være et
organiseret netværk mellem
vejlederne på de enkelte insti-
tutter.

»Vi kunne godt tænke os at
institutterne havde et mere
overordnet ansvar for specia-
lerne så lærerkollegiet i fælles-
skab forholdt sig til synopser
inden de blev godkendt,« for-
klarer Lotte Rienecker.

Hun peger også på at der i
dag mangler faglig opsamling
på specialerne: »Vejlederne
skal i fællesskab kigge på hvil-
ken type projekter der kører af
sporet så de kan bruge hinan-
dens erfaringer.«

tmjo@adm.ku.dk

Effektivisér vejledning
»Det er nødvendigt at uddannelsesinstitutionerne tager vejledning op som mere end

blot et privat pædagogisk anliggende og gennem bevidst kvalitetsudvikling gør vejled-

ning til et redskab for langt mere effektive studieforløb.«

Fra pressemeddelelsen udsendt i forbindelse med bogen ‘Vejledning’, 

Forlaget Samfundslitteratur, 2005.

Skal specialer skrives på normeret tid som
regeringen lægger op til, er der brug for
fastere rammer for specialevejledningen

Vejledere
mangler 
vejledning

VILDLEDT – Ambitiøse specia-

lestuderende kaster sig ud i for

store og uoverskuelige projekter

fordi mange vejledere ikke har

kvalifikationer til at lede dem på

rette spor.
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KU DERUDE

Af Tania Maria Johannesen

Ihar en stor opgave foran jer.
At søge job er en heldagsbes-
kæftigelse. I skal skabe net-

værk, følge med i de daglige
nyheder, researche på de ste-
der I overvejer at søge og skri-
ve gode ansøgninger. Alt hvad
der så meget som lugter af
standardansøgninger, er band-
lyst.«

Chefkonsulent Tina Over-
gaard fra rekrutteringsfirmaet
Mercuri Urval kigger ud over
lokalet hvor knap 30 humanio-
rakandidater sidder bænket.
De har alle valgt at følge kur-
set ‘Næsten Kandidat’ der i lø-
bet af tre dage skal ruste dem
til at klare sig bedre i konkur-
rencen når de om kort tid træ-
der ud på arbejdsmarkedet. Ik-
ke det humanistiske arbejds-
marked, men arbejdsmarkedet
i det hele taget. Det er et af
kursets vigtigste budskaber.

»Universitetsuddannelser
giver adgang til rigtig mange
spændende jobs hvis man tilla-
der sig selv at tænke bredt. De
kompetencer en lang videregå-
ende uddannelse giver, kan
bruges rigtig mange steder,«
forsikrer Tina Overgaard.

Kurset er et blandt mange
initiativer som den centrale
studievejledning på Humanio-
ra har taget for at sætte fokus
på hvordan humanistiske kan-
didater kan bruge den faglig-
hed de forlader universitetet
med, ude i erhvervslivet.

Sidste års vejledningsreform
på fakultetet betyder at de stu-
derende der fremover begyn-
der at læse, tidligere i studiet
skal have fokus på arbejdsmar-

kedet, fx skal de hver gang de
vælger nye fag sætte det ind i
et karriereforløb.

Den proces har de studeren-
de på ‘Næsten Kandidat’ kurset
selvsagt ikke været igennem,
og derfor er der meget der skal
på plads inden de siger farvel
til KU.

Eksperter i at søge job
I løbet af de tre dage kurset va-
rer, skal deltagerne blive bedre
til at konkretisere deres egne
kompetencer, de skal have et
overblik over hvad det er for et
arbejdsmarked de kommer ud
på, lære at tænke i alternative
jobmuligheder og at skabe
netværk, og de skal ikke
mindst have nogle konkrete
anvisninger i hvordan en god
ansøgning og det tilsvarende
cv ser ud.

»Der er faktisk en del der al-
drig har skrevet en ansøgning
før og ikke ved hvad det er
man skal fokusere på, og det
er jo væsentligt for overhove-
det at komme til samtale. Så vi
bruger megen tid på at få sat
ord på hvad det er den enkelte
kandidat egentlig kan,« fortæl-
ler Mikkel D. Sigurdsson der er
studievejleder og fungerer
som kursusleder.

»Vi prøver først og fremmest
at give kursisterne nogle værk-
tøjer så de kan sælge sig selv
bedre, for de har en masse at
give, men spørgsmålet er hvor-
dan de bedst formulerer det
over for en mulig arbejdsgiver
som måske ikke kender særlig
meget til en bestemt humanis-
tisk uddannelse,« forklarer
han.

Der bliver holdt to kurser

per semester med plads til 30
på hver. Kurserne der netop er
afholdt, har været fuldt
booket.

Fremtidens job ligger i
kortene
29-årige Tina Skjærbæk 
Søeborg blev færdig som
cand.mag. i filosofi i april må-
ned. Hun er en af dem der al-
drig før har skrevet en joban-
søgning, så hun meldte sig til
sidste uges ‘Næsten Kandidat’
kursus for at få en idé om hvad
det egentlig er arbejdsgiverne
kigger efter.

Alle kursister skal med-
bringe en ansøgning og et cv
som de har skrevet ud fra et
konkret jobopslag, og i grup-
per gennemgår de ansøgning-
erne og kommer med forslag
til forbedringer.

»Det var rigtig fedt dels at få
gode ideer ved at se hvordan
andre formulerer de berømte
humanistiske kompetencer, og
dels at høre hvad det er andre
bider mærke i i ens egen an-
søgning,« fortæller Tina.

Hun har nu aftalt med tre
andre kursister at de også
fremover vil bruge hinanden
som sparringspartnere når de
skriver ansøgninger.

En anden del af kurset
handler om at lære at definere
sine egne kompetencer ved
hjælp af såkaldte kompetence-
kort. Resultatet var temmelig
overraskende for Tina: 

»Jeg har altid tænkt at jeg
skulle ud og være en slags ar-
bejdshest, men ved hjælp af
kompetencekortene fandt jeg
ud af at jeg nok i virkeligheden
har brug for mere selvstændig-

hed og indflydelse på mit ar-
bejdsområde. På den måde
har kurset først og fremmest
ændret min opfattelse af hvad
det er for nogle stillinger jeg
skal søge,« siger hun.

»Tidligere forestillede jeg
mig også at humanister pri-
mært kan bruges i den offent-
lige forvaltning. Men kurset
gjorde mig opmærksom på at
små og mellemstore virksom-
heder også er en mulighed, og
at jeg måske skal satse brede-
re.«

Mikkel D. Sigurdsson er
glad for at kurset kan være
med til at give nogle nye kan-
didater en ahaoplevelse og en
erkendelse af at arbejdsmarke-
det er bredt – også for huma-
nister.

»Humaniorastuderende har
typisk deres fag meget nært og
tænker derfor meget fagspeci-
fikt i forhold til jobsøgning, så
for mange er det en øjenåbner
at de bredere kompetencer der
ikke nødvendigvis har noget
med historisk eller russisk at
gøre, rent faktisk kvalificerer
dem til at søge job andre ste-
der end de helt oplagte de har
fået kendskab til gennem stu-
diet,« siger han.

Lige nu dækker kurset efter-
spørgslen, men Mikkel håber
at flere kandidater i fremtiden
vil tage imod tilbuddet. Alle
deltagere der har været på
kurset er meget positive i de-
res evalueringer, og Mikkel
mener at de værktøjer kurset
giver kan gavne alle der skal
ud og søge arbejde.

tmjo@adm.ku.dk

KU Derude
Københavns Universitet har en rig fauna af institutter, centre, fag og fakulteter fyldt

med vadesteder hvor sære eksistenser holder til, og vilde ideer kan spire. Universi-

tetsavisen har med kikkert og kompas beset de uudforskede krinkelkroge på Teologi,

Jura, Natur-, Sundhed- og Samfundsvidenskab. Efter en lang ekspedition når turen i

dette nummer til vejs ende på Humaniora.

Humanister på det brede 
jobmarked

Humanisterne er trætte
af at høre om arbejdsløs-
hed. Hvis 90 ud af 100
får job, skal jeg jo bare
sørge for at være en af
dem, er de studerendes
holdning. Et kursus for
nye kandidater hjælper
dem godt på vej

Fakta om Humaniora

Institutter

Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

• Institut for Kunst- og Kulturvidenskab

• Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

• Musikvidenskabeligt institut

• Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

• Saxo-Instituttet (Arkæologi, Etnologi, Græsk, Latin og 

Historie)

• Institut for Tværkulturelle og regionale studier

Nøgletal

• Studerende (per 1. oktober 2005) 11.677

• Antal kvinder 4.401

• Antal mænd 7.276

• Antal optagne (per 28. juli 2005) 1.827

• Ph.d-studerende (per 30. september 2005) 191

• Ansatte 1.360

Adgangskvotienter

De fem humanistiske fag med højest adgangskvotient er:

• Film- og medievidenskab 9,7

• Indoeuropæisk 9,6

• Retorik 9,6

• Litteraturvidenskab 9,3

• Teatervidenskab 8,9

Gennemførsel og frafald

• 14 procent bliver bachelorer på normeret tid

• 5 procent bliver kandidater på normeret tid

• Frafaldet er 37 procent på bachelordelen og 5 procent på

kandidatdelen

Ledighed for kandidater

• Gennemsnitlig ledighed i februar 2006 8,5 procent

• Ledighed for kandidater under 30 år 18,1 procent

• Ledighed for kandidater mellem 30 og 39 år 11,3 procent

»
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Samfundsforbedrende 
faglighed
Sune Jon Hansen læser pædagogik på

10. semester. Hans fag er ikke hårdt

ramt af arbejdsløshed, og Sune er ikke

bange for at ende som arbejdsløs kan-

didat. Han er mere nervøs for hvordan

hans faglige kompetencer passer på ar-

bejdsmarkedet. »Vi diskuterer meget

hvordan vores optik kan komme ver-

den til gode. Jeg mener humanister

kan komme til at devaluere deres egne

kvaliteter i forhold til arbejdsmarkedet,

og det er et skråplan,« mener han. Su-

ne har ikke en specifik stilling i kikker-

ten, men han håber at kunne bruge

det han har lært på en ‘samfundsforbe-

drende’ måde. »Som situationen er nu,

skal vi indstille os på selv at skabe vores

job. Vi kan ikke bare gå efter specifikke

stillingsbetegnelser. Vi er nødt til at

være åbne og kreative og turde gå al-

ternative veje,« mener han.

Personlig profil
Man må skabe en personlig profil hvis

man vil undgå at havne i arbejdsløsheds-

statistikkerne, mener Sara Emilie Anker-

Møller. Hun læser Teatersociologi og De-

sign i Oplevelsessamfundet som tilvalg på

KU og kommer fra Aarhus Universitet.

»Jeg tror det er vigtigt at være sig sin ret-

ning bevidst forholdsvis tidligt. De fleste

af os har valgt studie ud fra interesser,

men efterhånden bliver man mere og me-

re bevidst om jobmuligheder og hvordan

man kan udvikle en profil ved at kombi-

nere fag,« siger hun. Karrierevejledning

fylder ikke meget på studiet, men lige nu

overvejer Sara hvad der skal ske når hun

er bachelor. Skal hun tage orlov eller mås-

ke søge ind hos Kaospiloterne? »Jeg har

hele tiden vidst at jeg gerne ville kombi-

nere det akademiske med det kreative.

Det er et tidstegn at vi gerne vil realisere

alle vores egne drømme. Vi vil selv define-

re vores arbejdsområder og -vilkår. Vi er

nok meget krævende.«

Hvor skal du hen, du?

Ikke karriereminded
Lige nu er det specialet der fylder i Maja Pinkowski Rottbølls hoved. Maja læser spansk, og vil ikke

karakterisere sig selv som karriereminded. For hende giver ordet ‘karriere’ associationer til Handels-

højskolen. »Jobmuligheder er ikke rigtigt noget vi snakker om på studiet, men selvfølgelig tænker

jeg på hvad jeg har lyst til, og hvor jeg kan ende. Jeg kunne fx godt tænke mig at arbejde i en nød-

hjælpsorganisation,« siger hun og glæder sig til et forestående praktikophold i Guatemala med en

nødhjælpsorganisation.

Maja forestiller sig at prak-

tik er en god ting. Også det

studierelevante arbejde

som underviser på VUC ser

hun som en fordel når hun

skal ud også søge arbejde.

»Lige nu er jeg ikke bange

for arbejdsløsheden, men

hvis jeg får en lang række

afslag på mine ansøgning-

er, bliver jeg nok træt af

det. Så kan det være jeg

må supplere med noget an-

det – måske noget mere

karriereagtigt fra Handels-

højskolen,« slutter hun.

Arbejdsmarkedet skal vrides 
Anders Kølle er 27 år og læser kunsthistorie på fjerde semester. Han

er ikke bange for at blive arbejdsløs når han er færdig med studiet

selv om han endnu ikke ved hvad det skal føre til. »Jeg valgte at læse

kunsthistorie fordi jeg syntes det var et spændende studie, og lige nu

nyder jeg bare at kunne koncentrere mig om det uden at tænke på

fremtiden,« forklarer han. At arbejdsmarkedet ikke står med åbne ar-

me og venter på humanisterne, er dog ikke gået Anders’ ører forbi.

»Der er en vis usikkerhed med hensyn til hvor der er plads til os,« be-

mærker han: »Det fordrer kreativitet og er samtidig en mulighed for

at vride nogle strukturer på arbejdsmarkedet.« Selv er Anders fuldt

overbevist om at der skal blive brug for de kvalifikationer han i øje-

blikket er ved at tilegne sig, fordi humanister som han siger »har en

bred, kulturel forståelse for samfundet.«

Bekymret trods netværk
Da 21-årige Sandra Chronych startede på danskstudiet, troede hun at

hun skulle være lærer. Så fik hun studiejob som lærervikar og fandt

ud af at undervisning slet ikke var hende. Et nyt studiejob i et pro-

duktionsselskab overbevidste hende dog om at studievalget alligevel

ikke var helt forkert. Nu drømmer hun om at blive noget inden for

film- og tv-branchen og er ved at tage tilvalgsfag på Film- og Medie-

videnskab. Selv om Sandra synes hun har et godt netværk, er hun al-

ligevel bekymret for at blive arbejdsløs når hun er færdig med stu-

diet. »Undervisere og ældre studerende fortæller også hele tiden at

vi ikke har de bedste muligheder og at man skal skrive vildt mange

ansøgninger før man får et job,« konstaterer Sandra med et suk og

tilføjer at det efterhånden er blevet en joke blandt hendes medstude-

rende at de tager en uddannelse som man ikke kan bruge til noget.« 

Flere privat ansatte humanister
Arbejdsmarkedet for humanistiske kandidater har forandret sig bemærkelsesværdigt.

Tidligere blev en humanistisk kandidat som regel ansat på et gymnasium eller en højere

læreanstalt; i dag søger et stadigt stigende antal mod det private arbejdsmarked. Antal-

let af privat ansatte magistre er vokset med over 5.000 personer fra 1992 til 2001, sva-

rende til en vækst på ca. 100 procent.

Fra rapporten ‘Humanistiske kandidater og arbejdsmarkedet’, februar 2005

fotos: søren hartvig



Af Pia Melander Guilbert

Mørket kommer sving-
ende ind – luften
knitrer som papir.«

Digteren Rolf Steensig holder
en lille pause i oplæsningen
mens billedkunstneren Henrik
Dresher lader en hybrid af
menneske og dyr tone frem på
endevæggen. Publikum kan
tælles på tre-fire hænder, men
det er tydeligt at de alle har
læst Steensig og Dreschers bog
Spejle og Røg indgående. Der
bliver stillet mange spørgsmål
til tilblivelsesprocessen, og ef-
ter forelæsningen skal alle op
og have autografer. 

Litteratur skal opleves
Det er Anne Ø. Laursen og
Kristian Schou som begge er
studerende på Det Humanis-
tiske Fakultet der står bag afte-

nens arrangement på Palu-
dans Bogcafé. Sammen med
forfatteren Vagn Remme dri-
ver de Forlaget Nord som har
udgivet Spejle og Røg. På
hjemmesiden præsenterer
Nord sig som det eneste forlag
der udover at udgive bøger, ar-
bejder med litterære koncep-
ter og arrangementer »fordi
god litteratur ikke kun skal læ-
ses, men også opleves.« 

Fordelen ved at være stude-
rende når man starter virk-
somhed, er ifølge Anne og
Kristian at man kan admini-
strere sin tid som man vil. 

»Indtil videre er forlaget
mest en hobby, men som stu-
derende kan vi være mere
fleksible end hvis vi også hav-
de et fuldtidsjob,« forklarer
Anne der forventer at blive
cand.mag. i dansk om et års
tid.

10 Un i v e r s i t e t s av i s e n  8  . 2 0 0 6

KU DERUDE

Af Pia Melander Guilbert

Iværksætterkulturen spirer
lystigt på Humaniora. Nyeste
tal fra Videnskabsministeri-

ets ‘Iværksætterbarometer’ vi-
ser at 13 procent af humanis-
terne på landets universiteter
driver egen virksomhed ved si-
den af studierne. Det gør Hu-
maniora til den mest iværk-
sætteraktive studieretning, og
på KUA bliver der snart opret-
tet flere kurser for de innovati-
ve studerende.

»Flere og flere studerende
viser efterhånden interesse for
at starte virksomhed, og fakul-
tetets opgave er blandt andet
at vise dem muligheden for in-
novation og assistere dem i at
kommercialisere deres faglig-
hed,« forklarer Trine Middel-

bo, der er projektudvikler på
Det Humanistiske Fakultet. 

Hun har selv netop fået be-
villing fra Iværksætterakade-
miet IDEA til at oprette et kur-
sus i iværksætteri til efteråret.
Det kommer til at foregå i sam-
arbejde med firmaet ‘Start up
Company’ der har specialiseret
sig i at hjælpe iværksættere i
gang med projekter. 

»Meningen er at de stude-
rende skal ud og sidde i vækst-
miljøer så de fornemmer lidt
af det drive entreprenører har.
Samtidig skal de løse specifik-
ke opgaver som er tilpassede
deres egen forretningsidé,«
fortæller Trine der sammen
med lektor Poul Behrendt også
står i spidsen for et sommer-
kursus i oplevelsesøkonomi og
innovation som oprettes i sam-

arbejde med Zentropa WorkZ
og skal foregå i Filmbyen.

Ændret holdning til 
økonomi 
Også lektor på Institut for Nor-
diske Studier og Sprogviden-
skab Mie Femø Nielsen starter
i efteråret et kursus for iværk-
sætterlystne studerende. Hvad
kurset præcis kommer til at
handle om, er hun ikke meget
for at tale om endnu, men hun
vil godt røbe at måden de stu-
derende kan brande sig selv på
kommer i fokus. 

Mie Femø tror at humanis-
ter har været fremmede over
for tanken om at starte egen
virksomhed fordi de tror de
skal vide meget mere om drift
og økonomi end de rent fak-
tisk behøver. Når iværksætteri

nu synes at blive mere og mere
populært blandt de studeren-
de, mener hun det skyldes at
holdningen til at tjene penge
har ændret sig. 

»Hvor humanister for tyve
år siden skelnede mellem høj
faglighed og det at tjene
penge, er man i dag mere be-
vidst om at det ene ikke ude-
lukker det andet,« påpeger
hun.

Alsidigt arbejdsmarked
Spørger man prodekan på Det
Humanistiske Fakultet, Thor-
kil Damsgaard Olsen, er iværk-
sætteri slet ikke noget nyt på
KUA.

»Vi har længe gjort meget
ud af at styrke iværksætterkul-
turen fra centralt hold, blandt
andet med kurset ‘ Innovation
og Iværksættelse’ der i en
længere årrække har været en
del af vores faste udbud. Desu-
den har der ude på fagene lø-

bende været kurser og initiati-
ver af samme art.« 

Thorkil Damsgaard Olsen
påpeger desuden at hvor Hu-
maniora tidligere afsatte stør-
stedelen af sine kandidater til
det offentlige, har humanister
i dag adgang til et meget alsi-
digt arbejdsmarked.

»Desuden er der jo opstået
en stærk politisk opmærksom-
hed på området,« bemærker
prodekanen, og henviser
blandt andet til regeringens
globaliseringsstrategi hvor der
står at alle studerende på de
videregående uddannelser
skal tilbydes undervisning i
entreprenørskab og iværksæt-
teri.

Forretningsforståelse i
fokus
At iværksætteri slet ikke er så
nyt på KUA, er et synspunkt
der går igen hos Ole Krarup
Jensen som er specialkonsu-

lent på Det Humanistiske Fa-
kultetssekretariat og står bag
det tværfaglige kursus ‘Innova-
tion og Iværksættelse’. 

‘Innovation og Iværksæt-
telse’ startede i 1999 som et pi-
lotprojekt der blev udbudt i
samarbejde med Naturviden-
skab og Sundhedsvidenskab. 

»Men så viste det sig at 80
procent af deltagerne kom fra
Humaniora, og vi besluttede
fremover at udbyde kurset
selv,« husker Ole Krarup Jen-
sen. 

Som han ser det, handler fa-
kultetets initiativer på iværk-
sætterområdet ikke kun om at
få de studerende til selv at
starte virksomhed, men i lige
så høj grad om at give dem
indblik i det private erhvervs-
liv og skabe forretningsforstå-
else.  

pmn@adm.ku.dk

Hvorfor humanister?
»Humanister er typisk gode til at se hvor der er et marked for deres ide. Folk fra mere

kunstnerisk orienterede uddannelser som fx designskolen og arkitektskolen går ofte

“bare i gang” hvis deres produkt er lækkert, uden at undersøge om der rent faktisk er

et behov,« udtalte Rikke Frisk fra virksomheden KRIDT der i november arrangerer

iværksætterkonkurrence på KUA.

Kilde: www.erhverv.hum.ku.dk.

Innovative Humanister
Humanister har indset at man sagtens kan tjene penge på høj faglighed. 
Det er formentlig en af forklaringerne på at Humaniora er den mest iværksæt-
teraktive studieretning på Videnskabsministeriets ‘Iværksætterbarometer’

Forlag 
som hobby

»
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»Men det kan af og til være
svært at finde tid til studierne.
Jeg har efterhånden ikke læst
seriøst i et års tid,« tilføjer
Kristian som mangler at fær-
diggøre nøjagtig syv ottende-
dele af sit studie på litteratur-
videnskab.

Fra korrektør til redaktør
Det var kollegaen Vagn Rem-
me der fik Anne og Kristian
ind i forlagsbranchen. 

»Da jeg begyndte på Littera-
turvidenskab gik Vagn der og-
så, og så fik han mig ind som
korrekturlæser i Forlaget Bæn-
delormen som han var medej-
er af dengang,« beretter Kris-
tian, og Anne fortæller at hun
på det tidspunkt havde en kæ-
reste der kendte Vagn og Kris-
tian:

»På et tidspunkt læste jeg en
af Vagns noveller. Der var vir-

kelig mange kommafejl, så jeg
tilbød at læse korrektur for
ham,« siger Anne og ler.

Efter et stykke tid tilbød
Vagn Remme Anne og Kristian
job som redaktører på Bogfor-
laget Bændelormen, men da
de begyndte at tale om hvilken
retning Bændelormen skulle
bevæge sig i, blev de enige om
at starte et helt nyt forlag op
med en anden profil.  

Hurtigt måtte Anne og Kris-
tian indse at det at drive et for-
lag ikke bare handlede om at
få ideer og redigere manu-
skripter. 

»Da vi gik ind i det her, tror
jeg ikke nogen af os havde
tænkt over at det også indebar
så meget jura og økonomi,«
understreger Anne med et lille
smil:

»Det var som om at hver
gang man åbnede en dør, var

der ti andre der også gik op.
Der kunne vi godt have brugt
en manual.«

To klodser  
Anne og Kristian syntes i første
omgang der var meget langt
mellem den verden man lever i
som studerende til rollen som
selvstændige.

»Universitetet og virkelighe-
den er to klodser man skal ha-
ve til at passe sammen. Det
kan de også godt, men man
skal lige famle sig frem lidt,«
mener Kristian der synes at
rollen som selvstændig er en
fantastisk mulighed for at prø-
ve sin viden af i et helt andet
tempo end man er vant til på
universitetet hvor der er mere
tid til at sidde og nørkle.« 

Hverken han eller Anne har
benyttet sig af nogle af de
iværksætterkurser der bliver

Nul løn
Noget andet der ifølge de to
redaktører er vigtigt, er på for-
hånd at overveje hvor mange
penge man vil skyde i projek-
tet. Selv har de en privat inves-
tor hvilket har betydet et min-
dre stresset forhold til økono-
mien. 

Der har dog endnu ikke væ-
ret råd til at Anne og Kristian
har sat sig selv på lønningslis-
ten. 

»Økonomisk har det været
en lang kamp. Og det er fak-
tisk først inden for de sidste
par måneder forlaget er holdt
op med at give underskud,«
understreger Kristian der sky-
der på at han i travle perioder
bruger 20-30 timer om ugen
på redaktørjobbet.  

»Der er stadig lang vej til at
kunne leve af Forlaget Nord,«
konstaterer Anne. Selv om det

Åbent forlag
»Forlaget Nord er et nystartet forlag, der udgiver skønlitteratur og udvikler litterære

koncepter. Vores kongstanke er åbenhed. Vi er åbne over for nye litterære former og

talenter. Vi skaber derfor et frirum for den litteratur, der ikke passer ind i forlagsbran-

chens kassetænkning og er blandt andet rugekasse for unge forfattere.«

Kilde www.forlagetnord.dk.

IVÆRKSÆTTERKULTUR:
Forlaget Nord holder ofte arran-

gementer på Paludans Bogcafé

hvor Anne og Kristian færdes

hjemmevant.

At drive virksomhed ved siden af studierne 
er en fantastisk mulighed for at prøve sine
faglige værktøjer af på virkeligheden, mener
to studerende der har startet eget bogforlag 

udbudt på fakultetet, og hvis
Kristian skal give et råd til an-
dre studerende der gerne vil
starte virksomhed, er det at de
skal gøre forarbejdet bedre.

»Alt hvad der har med for-
retningsgang at gøre, kunne vi
godt have været rustet bedre
til,« understreger han: 

»Det er en fantastisk ople-
velse at se forlaget vokse, men
det har også været hårdere
end vi nogensinde havde
drømt om. Og man skal være
indstillet på at give afkald på
sit privatliv.«

»Ja, der er ikke noget som
hedder 9-16,« supplerer Anne: 

»Jeg er hele tiden forlagets
kvinde og skal pludselig kunne
tage stilling til et eller andet
kl. 12 om natten eller en søn-
dag hvor man troede man
skulle slappe af.«   

hele tiden har været en drøm
for Kristian og hende at blive
fuldtidsredaktører, har hun
svært ved at sige om det no-
gensinde bliver realistisk: 

»Det går godt. Der er mange
som gerne vil arbejde sammen
med os. Men vi er alle tre eni-
ge om at vi også vil lave andre
ting ved siden af. Under alle
omstændigheder skal Kristian
og jeg gøre vores studier fær-
dige først,« konkluderer hun. 

pmn@adm.ku.dk 
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Af Tania Maria Johannesen

Indianske sprog og kulturer
er et af Humanioras mange
små fag. Ifølge de officielle

tal har faget i alt 42 studeren-
de. Men kun cirka 30 af dem
er aktive, fortæller Una Cang-
er. Hun er afdelingsleder, stu-
dieleder og lektor på Indiansk,
for der er ikke andre til at va-
retage opgaverne. 

For tre år siden sagde hun
farvel til sin eneste lektorkolle-
ga, og på grund af ansættel-
sesstoppet på Humaniora er
den stilling ikke blevet genbe-
sat. Som erstatning er der an-
sat en ph.d. på deltid. Og fordi
der stadig er mulighed for
samarbejde og vidensudveks-
ling mellem de to undervisere,
mener Una Canger at det fagli-
ge miljø på faget lever i bedste
velgående.

Det er i det hele taget svært
at få Una Canger til at tale om
problemerne ved at være så lil-
le et fag. For som hun siger:
»Indadtil er vi et fantastisk vel-
fungerende fag. Alle vores pro-
blemer kommer udefra.«

»Men den økonomiske situ-
ation er ikke god. Hvis vi ikke
får ekstra deltidslærermidler
næste år, skal jeg undervise i ti
timer ved siden af al adminis-
trationen,« uddyber hun.

Fordelene ved at være et lil-
le fag, er mange, understreger
hun til gengæld. Hvert år kom-
mer studerende fx med på
internationale konferencer
hvor de møder forskere fra
universiteter i hele verden. Det
er med til at give dem en helt
anden selvforståelse i forhold
til det fag de har valgt, mener
Una Canger.

»Det er uden tvivl svært at

skabe sådan et miljø på de
større fag der måske oftere har
tendens til at blive uddannel-
sesmaskiner. Det er klart at
hvis der starter et eller to hold
på 30, vil man nødvendigvis få
et andet forhold til de stude-
rende end hvis man har ti,« si-
ger hun.

Nærhed er nøglen
Selv om der er få studerende,
bliver studenterfaciliteterne
flittigt brugt. Una Canger taler
med stort set alle studerende
mindst én gang om ugen fordi
de ligesom hun selv bruger en
stor del af deres tid i fagets lo-
kaler.

I biblioteket har to studeren-
de for en kort stund forladt bø-
gerne for at danse en ‘indiansk
dans’. Selv om de ikke er fra
samme årgang, skriver de pro-
jekt sammen, for som Una

Canger udtrykker det, er der
ikke tale om årgange som ‘luk-
kede rum’. Tværtimod er der
meget samarbejde på tværs af
årgangene. 

De studerende har også de-
res eget lille grupperum med
en sofa, plakater, potteplanter
og bunker af bøger. Her sidder
Bjarke der læser på første år,
og Casper og Tine der sammen
med seks andre studerende
bliver bachelorer til sommer. 

De er alle tre glade for at der
ikke er flere studerende på fa-
get.

»Der er langt bedre adgang
til undervisere og vejledere.
Og miljøet er ikke så stort og
upersonligt. Du kan ikke bare
forsvinde,« forklarer Casper.

»Som ny studerende møder
du hurtigt alle de andre på fa-
get og bliver ligesom lukket
ind i varmen. Det er dejligt at

man føler man bare kan gå
hen til alle og spørge hvis der
er noget man er i tvivl om,« til-
føjer Bjarke.

De studerende fungerer
godt sammen, og der er
mange sociale aktiviteter. På
sidste års rustur var alle fra fa-
get fx inviteret med og ikke
bare de nye studerende. Og i
sommerferien mødtes flere
studerende med deres anden
underviser og rejste med ham i
Mexico.

»For mig er det bedste at vi
kender hinanden på kryds og
tværs, og at der er så tætte for-
hold mellem underviserne og
de studerende. Vi er heldige at
vi fungerer så godt sammen
som mennesker. Det der er det
bedste for os, kan let være det
dårligste for andre,« indskyder
Tine.

Una Canger der har sat sig

Af Tania Maria Johannesen

Det Humanistiske Fakul-
tet er med sine 12.000
studerende universite-

tets største. Men det er samti-
dig det fakultet der rummer de
mindste fag. Hele 20 uddan-
nelser som består af både en
bachelor- og en kandidatdel,
har under 80 studerende. Her-
af hører de 16 under Institut
for Tværkulturelle og Regiona-
le Studier. 

Instituttet der i alt huser 25
forskellige fag, har kun eksis-
teret siden der for to år siden
var en stor sammenlægnings-
runde på Humaniora. I den tid
der er gået siden, har en af de
store opgaver været at få de
mange fag til at hænge sam-
men i en form for enhed, for-
tæller institutleder Ingolf
Thuesen.

»Vi har arbejdet meget med
at finde ind til fællesnævner-
ne, at alle fag primært arbej-
der med kulturer der ligger
uden for den vestlige verden,
og at de kombinerer sproglige
kompetencer med kulturfor-
ståelse, religionsvidenskabelig

indsigt og selvfølgelig det hi-
storiske perspektiv,« forklarer
han.

Ingolf Thuesen er godt klar
over at de mange små fag ikke
nyder lige stor anseelse alle
steder.

»Det vi ofte hører, er at de
små fag er dyre og til besvær,
og der ikke er nogen grund til
at vi har dem,« fortæller han.

Men det er han ikke enig i.
»Hvis vi havde set på det på

den måde for femten år siden,
kunne vi have nedlagt Arabisk
og Kinesisk. Dengang optog vi
fem-ti studerende på Arabisk
om året. I dag optager vi 25
om året, og vi kunne tage dob-
belt så mange hvis vi ville. 
Lige nu er der indskrevet 92 på
Arabisk på Åbent Universitet
til efteråret,« fortæller han.

Frugten af profetkrisen
Arabisk og Kinesisk er de små
fags solstrålehistorier. I dag
kunne ingen drømme om at
nedlægge de to fag fordi sam-
fundet har udviklet sig så det i
høj grad er nødvendigt for
Danmark at forstå den arabi-
ske og kinesiske kultur. For-

årets krise i forbindelse med
Jyllands-Postens profetteg-
ninger viser det med alt tyde-
lighed, og den har da også sat
sine spor på instituttet.

»For fem år siden vidste vi
selv at det vi lavede var vigtigt,
men samfundet kunne ikke rig-
tigt se det. Det er anderledes i
dag. Lige nu mærker vi ‘frug-
ten’ af profetkrisen. Vi har fået
en masse nye venner både i
Udenrigsministeriet og i er-
hvervslivet, og det sætter jeg
stor pris på. Her er et helt an-

det liv i dag end for et år siden.
Nu er den sorte jakke kommet
frem, for det er jo nødvendigt i
de kredse,« smiler Ingolf Thu-
esen.

Han mener ikke Danmark
kunne have klaret sig gennem
krisen uden de kompetencer
der findes på instituttet.

»Vi skulle hjælpe med at
oversætte til mange forskellige
sprog så samfundet kunne
komme i kontakt med hele den
muslimske verden der stræk-
ker sig helt fra Indonesien til

Balkan. Når vi lægger alle de
25 discipliner vi har på insti-
tuttet sammen, kan vi produ-
cere den sammenhængende
viden der er nødvendig for at
forstå hvad det er for nogle
spændinger der er mellem kul-
turerne i dag,« forklarer han.

Fremtidsplaner
Men selv om Ingolf Thuesen
generelt er optimist på de små
fags vegne, er der selvfølgelig
også problemer ved at fagene
ikke er større.

For tre år siden indførte Det
Humanistiske Fakultet på
grund af dårlig økonomi et an-
sættelsesstop. På flere fag er
der derfor i dag kun tilknyttet
en enkelt lektor, og ifølge In-
golf Thuesen har det betydet
at nogle fag ‘næsten er gået i
opløsning’ fordi det ikke er mu-
ligt at opretholde den forsk-
ningsbaserede undervisning.

»Vi er nået til steder hvor fag
står på tomgang, hvor de stu-
derende falder fra, og vi ikke
kan opretholde studiemiljøer.
Det er meget deprimerende,«
forklarer han.

Den eneste løsning på pro-
blemet er at omprioritere mid-
lerne, og institutlederen håber
det vil ske når den nye dekan
tiltræder.

Stort frafald er et generelt
problem på de små fag. Ifølge
Ingolf Thuesen skyldes det i

høj grad de svære sprogfag.
Selv om der er afsat et ekstra
år i studieordningen, mener
han at strukturen spænder ben
for mange studerende.

»Hvis du skal lære et sprog,
skal du være aktiv hele tiden.
Det går ikke at holde en lang
pause i januar og slet ikke at
lave noget fra maj til septem-
ber. Hvis det stod til mig, skul-
le der langt større fleksibilitet
ind i uddannelserne,« forkla-
rer institutlederen.

I det hele taget mener han
at undervisningsstrukturen er
håbløst forældet og reaktio-
nær. I hans idealverden er dy-
namik og fleksibilitet nøgle-
ord. Og han drømmer om at
lave en fælles kandidatuddan-
nelse for hele instituttet, men
med 25 forskellige retninger.
Overbygningen må ikke have
for stive rammer, men skal ha-
ve plads til forandring så kan-
didaterne hurtigt kan tilpasse
sig samfundets udvikling.

Lige nu er kandidaterne
efterspurgt af virksomheder
der gerne vil eksportere feta-
ost, som Ingolf Thuesen ud-
trykker det. Men om et år kan
det være et andet sted skoen
trykker, og derfor finder han
at der hellere skal oprettes 
flere små fag end nedlægges
nogen af de eksisterende.

tmjo@adm.ku.dk

Små fag med 
stor betydning

Fag på størrelse med en gymnasieklasse
Småt er godt, mener de på Indiansk. Her blomstrer både det faglige og
sociale miljø selv om der kun er 30 studerende og to undervisere

Samfundet ville slet ikke kunne klare sig 
uden de mange små humanistiske fag der 
beskæftiger sig med fremmede kulturer, 
mener institutleder Ingolf Thuesen

Kæmpespild på små fag
»Jeg har sat en proces i gang inden for de bløde humanistiske fag hvor vi har mange

mikroskopisk små fag hvor få søger ind, mange dropper ud af uddannelserne, og hvor

de få der bliver færdige, vandrer direkte ud i ledighedskøen. Det er et kæmpespild som

universiteterne nu er blevet bedt om at rette op på.«

Fra kronik af videnskabsminister Helge Sander, 

Jyllands-Posten, 11. november 2005
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OPTIMISME – De mindste

fag på Humaniora har haft stor

indflydelse på den politiske

scene i den seneste tid. Arabisk

fx.

KU DERUDE

ved bordet hos de studerende,
nikker.

»Enkeltpersoner betyder
meget på et lille fag – både ne-
gativt og positivt. Den gode el-
ler den negativt dominerende
studerende kan præge en hel
årgang. Det samme gælder
uden tvivl for en lille lærer-
gruppe,« forklarer hun

Alle i det lille rum er enige
om at de er heldige på grund
af det gode miljø på deres fag.

tmjo@adm.ku.dk
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KU DERUDE

Af Tania Maria Johannesen

De ansatte ved studenter-
rådgivningen på KUA
har travlt. Næst efter

rådgivningerne i Århus og i
Kompagnistræde i København
er det den af landets ni rådgiv-
ninger der får flest henven-
delser. Sidste år tog knap 500
humaniorastuderende kon-
takt, og dermed stod humanis-
terne på Københavns Universi-
tet for 11 procent af det samle-
de antal henvendelser til lan-
dets studenterrådgivninger. 

Selv om Det Humanistiske
Fakultet er stort, udgør de stu-
derende dér til sammenligning
kun cirka seks procent af alle
landets studerende på videre-
gående uddannelser.

Der er flere forklaringer på
at så mange humanister har
brug for professionel rådgiv-
ning fra stedets psykologer og
socialrådgivere.

»Humanisterne identificerer
sig meget med deres fag. De
har ikke valgt det fordi de skal
ud og tjene en masse penge el-
ler være ledere, men fordi fag-
området interesserer dem.
Derfor har de også meget store
forventninger til at de skal kla-
re det godt, og hvis der så
pludselig er noget som er
svært for dem, eller som de ik-

ke kan klare i første hug, så
kommer de let i tvivl om de
har valgt rigtigt,« vurderer
Mette Bauer der selv er psyko-
log.

Et andet problem der er sær-
ligt kendetegnende for huma-
nister, er tvivlen om hvad stu-
diet egentlig kan bruges til.

»Allerede tidligt i studiet
kan det være en bekymring for
mange at de ikke ved hvad der
skal ske bagefter fordi de hu-
manistiske fag ikke fører di-
rekte til bestemte stillinger.
Hver gang medierne fokuserer
på arbejdsløshed, bliver huma-
nisterne altid nævnt, og det fø-
rer til endnu flere henven-
delser, men problemet er her
hele tiden,« fortæller social-
rådgiver Lise Kristensen.

Forskellige behov
Studenterrådgivningen har tre
forskellige typer tilbud: tele-
fonrådgivning, individuelle
forløb og gruppeforløb.

En af de hyppigste henven-
delsesårsager er præsta-
tionsangst. Både angsten for at
gå til eksamen og skrivebloke-
ringer handler om præsta-
tionsangst. Og især i løbet af
specialeprocessen bliver råd-
givningen kontaktet af mange
studerende der er bange for ik-
ke at kunne leve op til niveau-

et og deres egne forventninger
og derfor er gået i stå.

Derfor er der stort set altid
specialegrupper hvor stude-
rende mødes med andre i sam-
me situation og sammen med
en rådgiver diskuterer hvor-
dan de kan komme videre med
opgaven, og der findes lignen-
de gruppetilbud til studerende
som er bange for at gå til eksa-
men. 

Mange kommer derudover
til socialrådgiveren med
spørgsmål om reglerne for
barsel og muligheden for eks-
tra SU-klip når de har udskudt
studiet på grund af sygdom el-
ler personlige problemer. Det
er som regel uproblematiske
sager der nemt kan klares over
telefonen, men de udgør en
stor del af henvendelserne.

Det er dog ikke alle proble-
mer rådgivningen kan klare.

»Vi beskæftiger os med de
problemer der er i forhold til
studiet, men i relation til hvad
der sker i de studerendes liv i
øvrigt. For det kan ikke isole-
res. Men hvis de kommer med
noget der er helt privat og fak-
tisk klarer sig rigtig godt på
studiet, vil vi typisk prøve at
henvise til en anden instans,«
siger Mette Bauer.

Studerende med store per-
sonlige problemer som spise-

forstyrrelser eller misbrug bli-
ver også per automatik henvist
til andre steder. Studenterråd-
givningen er nemlig et kort-
tidstilbud, så de længste forløb
er på mellem seks og otte kon-
sultationer. Alligevel er der op
til tre måneders ventetid på at
komme til.

»Vi har ikke kapacitet til selv
at imødekomme alle de hen-
vendelser vi får, så vi prøver
virkelig at overveje alle mulige
løsninger på hvor den her stu-
derende kan få hjælp. Hver
gang er det en afvejning i for-
hold til hvor lang vores vente-
liste er, hvornår vi kan starte
et forløb, og om der i virkelig-
heden er brug for noget andet
end hvad vi kan tilbyde,« for-
klarer Lise Kristensen.

Motivationen i top
Humanisterne har ikke kun
særlige problemer, de er også
en særlig gruppe at have i tera-
pi.

»Det der kendetegner vores
målgruppe, er at de selv hen-
vender sig og er topmotivere-
de for at der skal ske en foran-
dring i forhold til deres situa-
tion, og det er jo halvdelen af
arbejdet. De er også gode fordi
de er vant til at reflektere og
er indstillede på at gøre det,«
siger Mehrak Salimi der er ste-

dets anden psykolog.
Lise Kristensen ser det også

som en stor fordel at de stude-
rende er i gang med en uddan-
nelse selv om de måske mere
eller mindre er gået i stå.

»De er i deres livs virke, og
så kommer der noget ind og
forstyrrer den proces de er i.
Det er meget anderledes end
de mennesker der overhovedet
ikke kan komme i gang med
noget.«

Studenterrådgivningen la-
ver ikke en decideret evalue-
ring af forløbene, men taler al-
tid med de studerende om
hvad de har fået ud af samta-
lerne.

»Folk har som regel taget
mod til sig for at komme her,
og når de så får lukket op, op-
lever de en enorm glæde ved
at blive forstået og en lettelse
ved at acceptere at det er helt
almindeligt at have nogle pro-
blemer mens man læser,« for-
tæller Mette Bauer.

Studenterrådgivningen på KUA
kan kontaktes mandag til ons-
dag 9-15 og torsdag 11-15 på
tlf. 3532 9380.

tmjo@adm.ku.dk

Humanisters problemer
De fleste henvendelser til Studenterrådgivningen på KUA skyldes:

Præstationsproblemer: 21,5 procent

Koncentrationsproblemer: 20,6 procent

Eksamensproblemer: 10,7 procent

Specialeproblemer:  8,2 procent

Kilde: Studenterrådgivningen.

Humanisterne identificerer sig i høj grad ud fra deres fag og har 
derfor sværere end andre ved at acceptere hvis studiet ikke lige går
som planlagt. Det er en af grundene til at mange af dem i løbet 
af studietiden får brug for professionel rådgivning

Travlhed i studenter-
rådgivningen
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VIDENSKABET
FORSKNING

Af Torben Beck Jørgensen

Foran os har vi en videnskabelig afhandling.
Forskeren har sluppet den løs, den er på vej
ud i verden som et færdigt produkt. Men

hvad er det der gør den ‘videnskabelig’? Ser
den videnskabelig ud? Lærd og lidt kedelig? Er
den videnskabelig, fordi en forsker har skrevet
den? Eller fordi fagkyndige har bedømt den til
at være videnskabelig? 

Vi accepterer det sidste svar og får et nyt
spørgsmål smidt i hovedet. Hvad får fagkyndige
til at acceptere en afhandling som et videnska-
beligt produkt? Det gør de når de kan se at af-
handlingen er skabt gennem en arbejdsproces
som vi vil kalde videnskabelig, og hvad det så
er, kan vi læse om i metodebøger og viden-
skabsteoretiske fremstillinger. Og naturligvis i
afhandlingens metodekapitel.

Men ved vi så noget om hvorvidt afhandling-
en ikke bare er videnskabelig, men også god?
Svaret er afkræftende. Den videnskabelige pro-
ces er en nødvendig, men ikke tilstrækkelig be-
tingelse for at kunne skabe interessante forsk-
ningsprodukter.

Og ved vi noget om hvordan forskerens ar-
bejdsproces egentlig har været undervejs? 

Slet ikke. Forskeren lever i en fornuftsverden,
og alle forskerens produkter er skrevet på en så-
dan måde at man ser maksimalt fornuftig ud.
Det gælder ikke mindst i metodekapitler. Det
metodekapitel der sjældent eller aldrig skrives,
er det der fortæller hvordan man faktisk arbej-
dede: hvilke sindssyge og irrelevante problemer
man løb ind i undervejs; hvor man kvajede sig,
hvor man bestemt ikke burde have kvajet sig;
hvornår man gik i sort fordi der var alt for
mange risikobetonede valg der skulle træffes;
hvornår selvtilliden svigtede fordi konference-
deltagere kom med ubehagelige og nedgørende
bemærkninger etc. 

Lad os nu antage at afhandlingen ikke bare er
videnskabelig, men også rigtig god. Ved vi no-
get om hvad der skabte den proces der gav net-

op det resultat? Fortæller metodekapitlet noget
om hvordan man ved et rent og skært tilfælde
fik den afgørende idé der endte med at struktu-
rere hele analysen; hvorfor man en dag beslut-
tede at vende det hele på hovedet; hvilke ruti-
ner man har udviklet for at skabe jævn frem-
drift; hvilke kriser eller ydre pres der satte afgø-
rende skub i processen; hvornår og hvorfor
man endte med at kunne skrive med et fryde-
fuldt gys og ikke med et lettelsens suk?  

Nej, og dog er det vigtigste redskab vi har
som forskere, os selv, vores sind med både for-
nuft og følelser. Der er både følsom og ufølsom
fornuft og fornuftige og ufornuftige følelser.
Skal vi forstå og udvikle os selv (og andre) som
forskende mennesker, må vi have det hele med.

Åndelige spejlbilleder
Stefan Zweig fortæller i Følelsernes vildveje om
en professor der har fået et festskrift hvori der
opregnes alt hvad han har skrevet gennem 30 år:

»hele min udviklingsgang ligger her smukt og
klart opbygget ligesom en velfejet trappe, trin
for trin, lige op til indeværende stund.« Profes-
soren må indrømme at han er lidt stolt af den
akademiske udvikling han her ser dokumente-
ret. 

»Men da jeg gennembladede de to hundrede
flittigt beskrevne sider og så mit åndelige spejl-
billede nøjere i øjnene, måtte jeg smile. Var det
virkelig mit liv? Steg det virkelig i så roligt mål-
bevidste kurver fra første stund op til dagen i
dag?« 

Det gjorde det ikke. I ethvert liv er der sek-
under hvor alting bestemmes: 

»... et magisk sekund, en krystallisation, en
undfangelse ...« som man selv – for slet ikke at
tale om andre – sjældent kan begribe. 

»Om dette allerhemmeligste i min åndelige
livsudvikling ved bogen her intet ord at sige:
derfor måtte jeg smile. Alt i den er sandt – kun
det væsentlige mangler. Den taler om mig, men
den udtaler mig ikke. Den belyser mig kun,
men den gennemlyser mig ikke.«

Hjerneforskeren Morten Kringelbach udtryk-
ker – meget tankevækkende – egentlig det sam-
me som Stefan Zweig når han i Hjernerum – den
følelsesfulde hjerne skriver: 

»På baggrund af denne hjerneforskning er
der ... meget, der tyder på, at valg kun sjældent
er rationelt drevet, og at rationalitet dermed
(trods rygterne om det modsatte) langtfra er
menneskets adelsmærke, og at snart sagt alle
valg bliver taget på baggrund af emotionelle og
ikke-bevidste processer.«

Når vi derfor påbegynder den videnskabelige
proces – lad os kalde den for den formelle pro-
ces – sker der noget andet. Den reale proces be-
gynder. For det første præges arbejdet af en
psykisk-social proces. Processen bliver nu for-
met af en række varierende og mere eller min-
dre uvedkommende faktorer. Det kan dreje sig
om lykkelige begivenheder i privatlivet, vrælen-
de og vidunderlige babyer der tager mere tid
end man nogensinde havde forventet (specielt
hvis man er kvinde og ph.d.-studerende), ufor-
udsete problemer med at få adgang til data,
manglende evne til at arbejde under høj grad af
usikkerhed, tilfældige nye og afgørende kontak-
ter og idéer osv. Der indtræffer altid hændelser
som gør at man bliver afsporet i forhold til den
planlagte formelle proces.

Der er også iboende træk ved selve forsk-
ningsarbejdet der gør at forskningsprocessen
får sin egen dynamik. Forskningen er et arbejde
hvor der skal tænkes nyt, frit og ubundet.
Forskning forbindes med opdagelse, nye verde-
ner, frihed og kreativitet. Forskningen er ek-
spansiv, den folder sig ud. Den folder sig også
ind i fordybelse, refleksion, meningsskabelse,
erkendelse og selverkendelse. I begge tilfælde
er forskningen grænseoverskridende.

Men bag den heroiske tale om den frie sand-
hedssøgen er der en helt anden verden. Forske-
ren udøver nemlig sit arbejde på et felt der er
overmættet af regelsæt. Et regelsæt fortæller os
at ethvert skridt i en undersøgelse skal kunne
begrundes, ethvert skridt skal kunne gentages,

Forskerens liv mellem
fornuft og følelse
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enhver argumentation og fortolkning skal være
eksplicit i alle led, etc. Fra andet hold lyder det
at man aldrig må foregøgle at virkeligheden
kan beskrives entydigt og objektivt, og at for-
skeren gennem begrebs- og teoriudvikling er
med til at skabe verdenen.

Psykisk profil
Dualismen mellem det stærkt regel- og tradi-
tionsbundne og det frie og kreative betyder at
forskningen er et arbejde der stiller nogle spe-
cielle og belastende krav til forskerens psyke.
De modsætningsfyldte krav fører ikke sjældent
til personlige problemer, og det kan fx give en
udmattende og panisk proces. Filminstruktøren
Ingmar Bergman har i Laterna Magica skildret
en sådan situation som også forskeren kan nik-
ke genkendende til: 

»Udmattelse indebærer ikke, at man for-
enkler, men at man komplicerer, man tager alt
for voldsomt fat og finder på alt for meget. Alle
reservebatterier kobles ind, omdrejningstallet
går op, den kritiske dømmekraft sænkes, og så
tropper de forkerte beslutninger op – på samme
tid som man er ude af stand til at træffe de rig-
tige.«

Hvad medfører nu den psykisk-sociale pro-
ces? Der er tydeligvis slåskampe man må tage
med sig selv og evt. med andre, og de kan få
forskelligt udfald. I værste fald ender det nega-
tivt. Projektet afbrydes. Arbejdet med afhand-
lingen afbrydes, og hvis det er en ph.d.-stude-
rende det sker for, er det ensbetydende med at
vedkommende forlader sit stipendium. 

En anden mulighed er at afhandlingen faktisk
gøres færdig, men at afhandlingen præges af den
psykisk-sociale proces på en skæmmende måde:
for mange løse ender, inkonsistenser, hakkende
argumentation og den slags der vidner om uløs-
te konflikter. En tredje mulighed er at forskeren
får kontrol med den psykisk-sociale proces såle-
des at projektet føres tilbage til den formelle
proces. En forståelse af forskningen som en psy-
kisk proces kan her hjælpe med til at tackle de
personlige udfordringer på en sådan måde at
afvigelser fra den formelle proces modarbejdes.

Den fjerde og mest spændende mulighed er
at der i den psykisk-sociale proces optræder
kreative elementer således at de hidtidige ram-
mer og begrænsninger sprænges. Hvordan det
kan ske og hvad det kan medføre, er delvis ren
mystik. Men vi kender mange eksempler både
fra forskningens og kunstens verden. 
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En autonom skabelsesproces
Niels Bohr forestillede sig atomkernen som en
vanddråbe for ved hjælp af denne metafor at få
løsnet sin kreativitet. Carl Nielsen kunne fore-
stille sig naturoplevelser mens han komponere-
de selv om han var en svoren modstander af at
musikken skulle skildre noget som helst.

Kreative elementer kan betyde at der i pro-
cessen opstår helt nye forestillinger om det fær-
dige produkt. Vi betegner disse som autonome
forestillinger om produktet, for vi ved ikke altid
hvor de kommer fra. Man er i en skabelsesakt,
og der danner sig billeder eller konturer af no-
get nyt som langsomt tager form og presser sig
på. Igen har Ingmar Bergman en god beskri-
velse: 

»Gang på gang havde jeg forkastet dette bille-
de og nægtet at bruge det til en film ... Men bil-
ledet har taget sin beslutning, og modvilligt har
jeg identificeret det.«

Autonome produktforestillinger kan blive 
en stadig mere drivende kraft. Et nyt muligt
produkt tager over og determinerer processen,
nærmest mod Bergmans vilje. Herved bliver
forskeren til et redskab for noget som man føler
ligger uden for én selv. Bergman er ikke ene om
denne forestilling. Digteren Pia Tafdrup har i
Poetik beskrevet denne proces og tilstand med
mange facetter. Hun skriver blandt andet: 

»... ordene melder sig for at blive nedfældet.
Jeg skriver uden at spørge.« Og »Jeg er ikke
redskab for nogen, men det sted hvor dette no-
get kan vokse. I den tilstand kan jeg sidde med
oplevelsen af at digtene skriver mig.«

Når denne ‘jeg arbejder for noget der er stør-
re end mig selv-tilstand’ indfinder sig, er den
autonome proces startet. Den er ikke autonom i
den forstand at den er løsrevet fra produktet.
Tværtimod. Produktet føder nærmest sig selv
gennem den autonome proces.

Løssluppen alvor
Det store spørgsmål er naturligvis hvorledes
man arbejder sig hen til den lykkelige situation
hvor tingene begynder at skrive sig selv? 

Først og fremmest skal man arbejde med sel-
ve indstillingen til forskningsarbejdet. Man skal
her tillade sig selv at opfatte sit arbejde som et
kald, også selv om langt det meste er håndværk.
Det indebærer videre at man skal tage sig selv
og sit arbejde alvorligt. Den amerikanske socio-
log Wright Mills udtrykte det markant (og kræ-
vende) således: 

»De vil ofte have lagt mærke til, hvor omhyg-
geligt store tænkere behandler deres eget sind;
hvor nøjeregnende de følger deres egen udvik-
ling og organiserer deres kundskab.«

For det andet skal man oparbejde et højt op-
mærksomhedsniveau. Den kinesiske filosof Lin
Yutang udtrykker det på sin egen vidunderligt
krukkede måde: 

»... lyden af faldende regndråber kan nydes –
hvis den da skal nydes fuldt ud – når man ligger
i en bambusseng i et tempel højt oppe i bjerge-
ne på en smuk sommerdag.« Læg mærke til den
specificitet, der er i Lin Yutangs sætning. Han
siger ikke: ‘Regn har lissom en god sound’.

For det tredje skal man træne sig i at turde
det ukendte. Hvis man ikke ved hvordan man
griber det an, kan man altid starte med at slå
plat og krone. Tilfældet løsner kreativiteten.
Læs ikke kun mainstream, men også ude i peri-
ferien. Arbejd kontrapunktisk.

For det fjerde skal man arbejde for at være
omgivet af et fantasistimulerende forsknings-
miljø. Både Wright Mills og Lin Yutang lægger
vægt på fraværet af magtrelationer og person-
konflikter. Lin Yutang skriver: 

»Foran mit åsyn er venner, som kender mit
hjerte, og ved min side er der ingen, der støder
mit øje ... Dette er den absolut nødvendige be-
tingelse for al samtale, som er værdig at kaldes
kunst ...«

Men det må indrømmes at de virkelige ryk
for det meste kommer når man geråder ud i en
personlig-faglig krise. Når der er markant dis-
harmoni mellem én selv og omverdenen. I så-
danne situationer er det vigtigt også at være
omgivet af et forskningsmiljø der rummer om-
sorg. Et forskningsmiljø der fremmer fantasi og
rummer omsorg, er vigtigt. Men det er et kunst-
produkt. Det kommer ikke af sig selv. Det er et
kollektivt gode med store muligheder for free-
riding. I en tid med management, konkurrence,
strategitænkning og produktfiksering er dét en
af universitetsverdenens store udfordringer.

Torben Beck Jørgensen er professor ved Institut
for Statskundskab. Han har i mange år været op-
taget af forskningen som arbejdsproces og har nu
samlet sine refleksioner i bogen Forskning med
følelse. København: Nyt Nordisk Forlag, 2006.

FORSKER I BRÆNDINGEN –
Glæde, aktivitet, kreativitet, digt. Er

det dine associationer når du hører or-

det forskning? Måske er det ensomhed,

usikkerhed, kedsomhed? Eller generø-

sitet og samarbejde? Følelser knyttet til

forskningen former på godt og ondt

dit arbejde. Bliv aldrig så fornuftig at

du glemmer det, lyder budskabet fra

Torben Beck Jørgensen (billedet).
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SOMMERKURSER

Af Morten Seifert

Hvis du i disse dage ser en
flok nydeligt klædte
udenlandske kontor-

mænd fare ivrigt rundt i byens
parker med vandspande, må-
lebånd og GPS’er, er det fordi
de deltager i universitetets
sommerkursus for katastrofe-
forberedelse, Water and Sani-
tation in Emergencies. Kurset
arrangeres af Universitetets
Center for International Sund-
hed og Udvikling, CISU.

På fredag skal kursets 25
deltagere måle Kongens Have
på kryds og tværs. De fleste
har forbindelse til tsunamien.
Der er for eksempel planlæg-
gere fra Indonesien og Sri Lan-
ka. Men kurset henvender sig
til alle der arbejder med vand-
forsyning i katastrofesituatio-
ner - både planlæggere og felt-
arbejdere. 

Når de store katastrofer
rammer, er vandforsyningen
ofte det første der skal gen-
etableres. Der er brug for drik-
kevand og vand til vask, toilet-
ter og rengøring så syg-
domsepidemier kan undgås.
Og det skal gå stærkt. Så det er
om at gøre det rigtige på det
rigtige tidspunkt. Hver fejl kan
koste menneskeliv. 

Deltagerne på Universitetets
sommerkursus lærer at undgå
de mest basale fejl midt i det
kaos og den panik der ofte op-
står umiddelbart efter kata-
stroferne.

Adjunkt og vandingeniør
Peter Kjær Jensen er leder af
sommerkurserne. Umiddel-
bart efter tsunamien var han
med en Danida delegation i
det hårdest ramte område,
Aceh provinsen i Indonesien
for at vurdere behovet for
dansk hjælp. 

»Det er horribelt så mange
fejl der begås i sådan nogle si-
tuationer. Fejl som kunne und-
gås med mere viden,« lyder
hans vurdering. Derfor har
han opfundet det tværfaglige
sommerkursus som blev af-
holdt første gang i 2005. I lø-
bet af en måned lærer delta-
gerne om katastrofevandforsy-
ningens mange aspekter. Det
handler nemlig om langt mere
end rør, pumper og tanke. Pe-
ter Kjær Jensen har erfaret at
fejlene netop begås når tanke-
gangen bliver for teknisk snæ-
ver: 

»Til vores første møde i Aceh
præsenterede Unicef en plan
for hvordan alt drikkevand
skulle kloreres for at sikre hy-
giejnen. Det er sådan en stan-
dard som står i deres håndbø-
ger. Jeg snakkede så med de
lokale damer der lavede teen
til vores møde. De fortalte mig

at kvinderne i området tradi-
tionelt starter hver morgen
med at koge drikkevand til he-
le dagen. ‘Jamen’, tænkte jeg,
‘hvis vandet er kogt, er det jo
overflødigt at klorere det’. Det
er jo ikke det tekniske med
vandet der er det svære. Vand
løber nedad, og så er den ikke
så meget længere. Men det er
vigtigt med en bred tværfaglig
forståelse.«

Mere end bare vand
Den brede tværfaglige forstå-
else er ikke bare vigtig for
vandforsyningen, men i alle
aspekter af katastrofearbejdet.
Derfor mener Peter Kjær Jen-
sen at der er behov for en mere
komplet uddannelse for kata-
strofearbejdere. Han drømmer
om at lave en masteruddan-
nelse i katastrofer - som han
har givet arbejdstitlen Master
of Disaster. 

»Det præcise indhold af en
sådan uddannelse ligger ikke
fast. Men den skal henvende
sig til både planlæggere og ka-
tastrofearbejdere. Jeg forestil-
ler mig en deltidsuddannelse
over to år. En stor del kunne
være webbaseret fjernunder-
visning,« siger Peter Kjær.

»Kodeordet er tværfaglig-
hed. Arbejdet i katastrofesitu-
ationer kræver kendskab til
sociologi, psykologi, geografi,
konfliktmediering, hygiejne
og sygdom. Derfor skal uddan-
nelsen stykkes sammen af kur-
ser fra forskellige institutter -
sikkert også i udlandet,« lyder
det.

Peter Kjær Hansen lægger
vægt på, at en master of disas-
ter ikke kun kommer til at
handle om arbejdet i selve ka-
tastrofesituationen. Den skal
også omfatte forebyggelse og
beredskab såvel som den

længere fase af genopbygning
efter katastrofen.

Peter Kjær Jensen har drøf-
tet sin ide med en lang række
danske nødhjælpsorganisatio-
ner, blandt andet Røde Kors,
Folkekirkens Nødhjælp og Læ-
ger uden Grænser. Alle organi-
sationerne er positive over for
ideen og har indvilget i at sid-
de med i styregruppen for en
eventuel fremtidig uddan-
nelse.

Morten Seifert 
(morten@uncial.dk) er M.Sc.
og freelance journalist.

Katastrofe-
kurser
Når nødhjælpsarbejdere begår fejl, koster
det liv. Derfor holder universitetet sommer-
kurser i vandforsyning under katastrofer.
Men kursusleder Peter Kjær Jensen drøm-
mer om at lave en decideret masteruddan-
nelse i katastrofer – en master of disaster 

KATASTROFESTUDIER –
Der lægges stor vægt på prakti-

ske øvelser. Her er deltagerne i

Water and Sanitation in Emer-

gencies, 2006 samlet i en grus-

grav. 

På kursus i katastrofer

Andi Dyah fra Indonesien er oprindeligt journa-

list. Da tsunamien ramte hans land, drog han til

Aceh provinsen for at hjælpe som frivillig. Først

som tolk fordi han taler engelsk. Men han blev

hurtigt involveret i det praktiske arbejde med

vandforsyning og sanitet. Siden er han blevet

ansat af Røde Kors som også har sikret, at han

sammen med fire landsmænd kom på kurset i

Danmark med støtte fra Danida. Andi fortæller:

»Der er mangel på folk som har forstand på

vandforsyning i Indonesien. Specielt folk som

også taler engelsk. Det hér er et meget velorga-

niseret kursus. Og så er det spændende at ud-

veksle erfaringer med folk fra andre lande om

hvordan de klarer forskellige situationer. Det

første jeg skal når jeg kommer hjem til Indonesi-

en, er at arrangere et kursus for 100 Røde Kors-

frivillige. Så kan jeg viderebringe noget af det

jeg har lært her.«
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STUDIEL IV

Af Abigail Josephsen

En kærlighedshistorie, kal-
der Sanne Møller sit liv
som slavistikstuderende:

»Når jeg beskæftiger mig
med slavistik, glemmer jeg alt
andet. Jeg har følelsen af at
det her, det er rigtigt – ligesom
med kærligheden, den argu-
menterer ikke for et mennes-
kes fortræffelige egenskaber –
den elsker,« fortæller Sanne.
Og ordene klinger ikke hult i
hendes mund, for det er et
kærlighedsforhold hun har
måttet kæmpe for. 

Sanne vendte nemlig tilbage
til et liv som studerende efter
cirka 14 års pause. Det kunne
ifølge hende selv ikke være an-
derledes, for det var det hun
ville. Sanne har netop færdig-
gjort sit speciale og fået titlen
cand.mag. i tjekkisk og russisk
som 49-årig. 

Minutbrødstendensen 
En studerende er ikke det før-
ste jeg tænker på da jeg ser
Sanne. Hun ligner snarere en
bohemeforfatter fra fortidens

Paris med det viltre røde hår,
rødvinsglasset i hånden og den
bløde røg fra urtecigaretterne
der siver ud mellem de mørke-
røde læber. 

Men hun er studerende. En
studerende af den gammel-
dags slags der har tiden for sig
og studerer af lidenskab uden
at være fikseret på hurtige løs-
ninger. Selv om Sanne er kom-
met ind på overbygningen i en
høj alder, tager hun sig nemlig
god tid, og hun bruger med
overlæg to år på sit speciale
selv om det er normeret til et
halvt. Hun mener at der kun
kommer ligegyldigheder ud af
skyndsomme studier, og hun
kalder tidens trend med at
presse specialestuderende for
‘minutbrødstendensen’. 

»Sådan nogle minutflutes
smager jo ikke af noget, vel?«
smiler Sanne retorisk. Og det
er bestemt ikke ligegyldighe-
der der kommer ud af Sanne
når hun fortæller om sit speci-
ale om den tjekkiske baroksal-
medigter Michna mens hun
begejstret hiver cd’er med ny-
indspilninger af hans musik

frem fra tasken. Hendes enga-
gement og interesse er smit-
tende. 

Tilbage i gymnasietiden
forelskede Sanne sig i Prags
kultur, arkitektur og liv, og
hun begyndte at læse russisk
ved universitetet umiddelbart
efter en rejse til Prag. Og det
fortryder hun ikke. Hun faldt
hurtigt til og fandt faget spæn-
dende. Slavisk Institut førte de
åbne døres politik – dørene til
de ansattes kontorer var åbne,
så alle havde let ved at tale
med alle, og den åbenhed og
venlighed gjaldt både stude-
rende og undervisere, fortæl-
ler Sanne entusiastisk. 

Samtidig var der en under-
viser ved navn Knud Jordal
som i den grad forstod at in-
spirere sine elever. Han var
dengang afdelingsleder for
tjekkisk, og Sanne har stadig
kontakt til ham i dag og giver
ham en stor del af æren for at
hun aldrig mistede interessen
for sit fag selv da hun var langt
væk fra det. 

Men festerne blev på et tids-
punkt så overvældende at
Sanne sakkede langt bagud og
måtte holde en pause fra stu-
dierne. Den pause kom til at
vare i over 14 år. 

»Der var optræk til fest alle
ugens dage,« griner Sanne
som dengang havde ry for at
være blandt dem der satte
gang i festerne.  

Duelort og erotik
Sanne måtte skure Vor Frue
Kirkes tårntrappe ren for due-
lort og ernære sig ved en ræk-
ke andre ufaglærte jobs da hun
droppede ud af universitetet.
Hun skrev også en række ero-
tiske noveller der blev publice-
ret i diverse magasiner ‘for at
holde sin hjerne i gang’: 

»Jeg gjorde mig ingen tan-
ker om fremtiden, men lod til-
værelsen handle med mig. Jeg
så mange venner, oplevede

meget selskabelighed, og, tja,
fik en veltrænet lever,« fortæl-
ler Sanne der etablerede sig
sammen med en kæreste i pe-
rioden. ‘På polsk,’ tilføjer hun.
Hun formåede dog også at be-
vare en vis tilknytning til den
akademiske verden gennem sit
sociale netværk fra studierne.
Flere gange blev hun bedt om
at skrive russiskfaglige ting, og
det gjorde hun. Gladeligt. 

Men selv om hun var rimelig
tilfreds med sin tilværelse,
mistede hun alligevel lidt efter
lidt en stor del af sin selvtillid.
Det kunne hendes venner og
hendes plejefar mærke på hen-
de, og de forsøger at ruske
hende over temaet ‘Det er ikke
fordi du er dum, det er fordi
du er doven’, siger Sanne. 

Til sidst besluttede hun sig
for at drage tilbage til studier-
ne. Denne gang blev destina-
tionen dog ikke russisk, men
tjekkisk. Og en af de første
konsekvenser ved det valg af-
satte sig i privatlivet. Sanne
kom med et til at bo alene –
det var en del af prisen på at
have ændret sig.

Minusgrader og varme
minder
Intet sted har Sanne følt sig så
meget hjemme som da hun
kom tilbage til universitetet.

»Fagligt duede min hjerne
heldigvis stadig, og fra starten
havde jeg følelsen af at alting
rykkede hen på de rigtige
pladser,« fortæller Sanne der
mener at hendes medstude-
rende og lærere har en enorm
aktie i at studiet er lykkedes
for hende. Simpelthen fordi de
har taget så godt imod hende
med deres inspirerende sel-
skab. 

På det økonomiske plan blev
det hårdt for Sanne at vende
tilbage. »Men det er prisen på
et studium, og det er jo noget
med at bestemme sig for at det
her, det skal bare være, og så

må resten skæres til herefter.
Nej, ok, vinterfryseriet var fak-
tisk svært. Det var hårdt at
vaske sig ved syv-ni grader og
sidde i 14-16 grader ved skri-
vebordet. Og så var det barn-
ligt svært ikke at kunne købe
lækkert tøj,« siger Sanne. Hun
havde nemlig ikke længere råd
til at fyre op derhjemme og
måtte have fem lag tøj på for
at holde varmen. 

Også transporten blev der
sparet så meget på at Sanne ik-
ke har været længere væk fra
sin bopæl end hun kunne gå
siden hun vendte tilbage til
studierne:

»Men det stod ikke til dis-
kussion,« fortæller hun og
pointerer at det er noget man
kan lære af den slaviske kultur. 

Ph.d. in spe
Selv om Sanne nu har afleve-
ret sit speciale og omsider har
fået sin titel, betyder det ikke
at hun er færdig med hverken
slavistik eller med Michna.
Hun har nemlig stiftet Michna-
Selskabet som har til formål at
forske i og udbrede kendska-
bet til den tjekkiske digter. 

Derudover ansøger hun nu
om et ph.d.-stipendium ved
Københavns Universitet for at
få mulighed for at fordybe sig
yderligere og for at fortsætte
sin kærlighedshistorie. Selv
om alt endte godt for hende,
så gentager hun mange gange
i løbet af vores samtale at hun
ville ønske hun havde holdt ud
dengang for mange år siden og
ikke var droppet ud. For det
var umådelig skadeligt for
selvtilliden, og det er først nu
hun har fået sin ranke ryg
igen, understreger hun. 

Abigail Josephsen er
stud.mag.art. i litteraturviden-
skab og formand for Universi-
tetsradioen.

Slavistik 
En kærlighedshistorie
Sanne festede for meget og droppede ud af 
studierne. Fjorten år senere tjekkede hun ind 
igen. Nu er hun kandidat og drømmer 
om at blive ph.d.

MICHNA-SPECIA-
LIST – Sanne skrev

speciale om den tjekki-

ske baroksalmedigter

Michna, og nu drømmer

hun om et ph.d.-stipen-

dium så hun kan nå

endnu mere i dybden.
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Universitetsavisen

SOM DE FLESTE nok har bemærket, lancerede
rektor i forrige uge den nye bygningsplan. Vi har
naturligvis bemærket os at den er kommet i en

nydelig indpakning kaldet ‘campus-universitet’, og vi
er helt opmærksomme på at det primært dækker over
det kedelige faktum at KU skal spare 100.000 kvadrat-
meter. Vi er også klar over at mange finder det vemo-
digt at skulle forlade de gamle bygninger i hjertet af
København, og at det kan opleves som et tab af en sær-
lig kvalitet, når man ikke længere skal færdes i hjertet
af indre by i det daglige. Og vi synes fortsat også at
den såkaldte SEA-ordning der tvinger os til så voldsom
en ‘fortætning’ er en katastrofe.

PÅ DEN BAGGRUND kan det måske undre at Stu-
denterrådet har meldt ud at Campusplanen helt

overvejende er en god ide. Når vi har valgt at forholde
os positivt til planen, skyldes det at den indebærer nye
muligheder for at sætte ind med forbedringer i det fy-
siske studiemiljø. I årevis har vi sukket efter studiefaci-
liteter for de tusinder af studerende der færdes i så lat-
terligt ringe omgivelser at man dårligt kan tale om ek-
sistensen af et studiemiljø. Når fagene rykker sam-
men, er det en oplagt mulighed for at investere i et
miljø som indbyder til andet end at man møder op til
sin undervisning og går hjem igen bagefter. Det skal
være attraktivt at opholde sig på universitetet før,
mellem og efter undervisningen. Og efter Studenter-
rådets opfattelse kan caféer, butikker og byens pladser
og torve (hvor hyggelige de end måtte være) ikke gøre
det ud for lokaliteter der kan skabe netværk, medejer-
skab og kan give perspektiv på den daglige undervis-
ning. Men det er samtidig klart at Studenterrådets po-
sitive indstilling er betinget af at de nye muligheder
reelt udnyttes - også når der skal flyttes, bygges og
prioriteres.

DET ER FOR EKSEMPEL helt nødvendigt at sikre
læsepladser og adgang til lokaler som indbyder til

at man lægger læsegruppemøder og lignende på uni-
versitetet. Der er et skrigende behov for arbejdsplad-
ser til opgaveskrivning. Mange steder i byen må stude-
rende betale tusindvis af kroner for et skrivebord og

en internetadgang, og det kan man ikke byde os i en
tid hvor presset på vores arbejdsindsats bare vokser og
vokser. På de nye campi vil vi kunne arbejde i nærhe-
den af både biblioteker og undervisere, og vi vil kunne
skabe liv i de ofte øde bygninger døgnet rundt.
Også på andre områder end de rent faglige skaber
campusplanen nye forventninger. Samlingen af stude-
rende på et forholdsvist lille areal kalder på nye stu-
dentercentre med kopifaciliteter, mødelokaler, cafeer,
boghandler og lignende. Det vil både give mulighed
for at arbejde med studentersociale og -politiske tiltag
på tværs af fag og fakulteter og skabe et socialt miljø
hvor det er naturligt at mødes med folk fra hele cam-
pussen. Drevet fornuftigt og med konkret brugerind-
flydelse fra studerende vil de kunne løfte opgaver,
som det i dag ikke er muligt for de enkelte institutter
selv at klare.

CAMPUSPLAN ELLER EJ er baggrunden som nævnt
stadig et krav om fraflytning af 100.000 kvadrat-

meter. I den deraf følgende ‘fortætning’ bliver der pres
på alle områder – også på studenterfaciliteterne. Fra
tidligere processer (fx KUA-byggeriet) ved vi hvor vig-
tigt det er at vi studerende bliver inddraget på alle ni-
veauer i planlægningen. Toiletter, køkkener, adgangs-
forhold og brandudgange der fastlægges ‘teknisk’ i tid-
lige faser bliver senere til bestemmende faktorer for
hvilke lokaler der kan benyttes til hvad. Vi vil være
med til at sikre at indretningen af hver campus kom-
mer til at svare til behovene de enkelte steder. Den
langt overvejende del af brugerne på de nye campi er
studerende, og planens fordele står og falder med et
resultat som vi kan føle medejerskab for og kan se di-
rekte fordele af.

BYGNINGSPLANEN ER EN SPAREØVELSE, men for
en gangs skyld ser vi en spareøvelse der på trods af

de negative elementer rummer mulighed for en forbe-
dring af vores studiemiljø. Det er op til os at engagere
os så vi får et universitet som vi alle kan have glæde af
i fremtiden, men det er op til universitetet at skabe
rum for et engagement der sikrer reel studenterindfly-
delse på det kommende campusuniversitet.

KUMMENTAR Af Jesper Johansen, 

formand for Studenterrådet

DEBAT

Københavns Universitet (KU) er på forkant
når man skal leve op til regeringens krav
om at opruste sig til den globale kamp og

formidle kontakter mellem erhvervsliv og aka-
demia. 

Hvad kunne være et mere brilliant emblem
på dette end at KU sidste fredag afholdt en job-
messe for kinesiske studerende i Danmark hvor
der blev formidlet kontakt til de store danske
virksomheder? 

Hvis der er noget der batter globalt for Dan-
mark, så er det Kina. Men, udtaler arrangøren
Per Hald til Information den 1. maj, danske
virksomheder har svært ved at bruge ikke-glo-
baliserede kinesere der ikke kender til vestlig
eller – endnu mere specifikt – dansk kultur.
Derfor er det jo en genial idé at invitere dansk-
boende kinesere til jobmessen. Tillykke.

Mindre heldigt og meget besynderligt er det
dog at KU glemmer sine egne studerende. Uni-
versitetet og landets skatteydere poster masser
af penge på SU og rejselegater i at uddanne
danskere i at at opnå netop de nævnte kværkul-
turelle kompetencer.

Sinologer, der skal være eksperter i kinesisk
sprog og ikke mindst kulturafkodning, er essen-
tielle for erhvervslivet. Det er en gruppe af stu-
derende hvis antal stiger støt, men på trods af
deres evidente potentiale for landets fremtid på
den globale scene, lader universiteterne tilsyne-
ladende ikke til støtte op om gruppen. 

Det er da også meget nemmere bare at efter-
lade dem som stereotyper, som navlebesku-
ende humanister eller som forræderiske brain-
drainere når de bliver nødt til at forlade landet
for bedre græsgange.

Dennis Christian Larsen, stud. scient.soc.

KINESERIER

Brug danske 
sinologer
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JOBBØRS – KU’s sinologer var ikke inviteret med da kinesiske 

studerende mødtes med danske virksomheder i festsalen (se side 2).
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SVAR   

Kære Sune – Jeg er 100%
enig! En meget væsentlig
udvidelse af åbningsti-

derne på Københavns Univer-
sitetsbiblioteks forskellige læ-
sesale (Amager, Fiolstræde,
Nørre Alle, og på Slotshol-
men) er et af de vigtigste stra-
tegiske mål for biblioteket. 

Jeg er ret glad for at du hen-
viser til åbningstiderne ved
Handelshøjskolens Bibliotek,
for det var sådan set mig selv
der som overbibliotekar ved
dette bibliotek skabte ordning-
en for dets åbningstider. Så du
kan roligt gå ud fra at jeg vil

arbejde indædt for mindst lige
så lange åbningstider ved Kø-
benhavns Universitetsbiblio-
tek.

Lige på nuværende tids-
punkt er emnet et af de vigtige
punkter i forhandlingerne om
bibliotekets resultatkontrakt
for 2007-2010. Resultatet vil
foreligge før sommeren, og så
snart det sker, og vi kender
den økonomiske ramme for
vores udviklingsaktiviteter i de
næste år, kan vi træffe beslut-
ninger om hvordan vi griber
åbningstidssagen an.

Jeg kan godt forstå at du

omgivelser for at kunne føle
sig værdifulde. 

Den aktuelle svækkelse af
gruppearbejdet rammer lige
ind i denne problemstilling for-
di den reducerer det samarbej-
de som hidtil har været en sta-
biliserende faktor i studierne.

Man kan med en vis ret
hævde at der ikke er plads til
dovenskab i de studerendes

kalender. Det vil sige fri tid
hvor tankerne kan flyve og
danne de synteser af alt det
der sker i livet og studierne, og
som er en forudsætning for
den nytænkning som er nød-
vendig i et dynamisk videns-
samfund.

Mette Bauer, psykolog i 
Studenterrådgivningen på KUA.

Som daglig bruger af Kø-
benhavns Universitetsbi-
bliotek (Amager), bliver

min forundring over bibliote-
kets dispositioner større næs-
ten dag for dag. Af fare for at
fremstå som en misfornøjet
kværulant vil jeg dog i dette
indlæg nøjes med give luft til
min største frustration, nemlig
bibliotekets åbningstider. 

Hvordan kan et universitets-
bibliotek der betjener så
mange studerende, forskere
og undervisere, holde lukket i
weekenden? Det er mig sim-
pelthen uforståeligt. På hver-
dage åbner biblioteket be-
kvemt (for personalet) klok-

ken 10, og allerede klokken 19
er det ud af klappen. 

Til sammenligning kan jeg
fortælle at biblioteket på Han-
delshøjskolen i København har
åbent mandag til fredag fra
klokken 8 til 22. I weekenden
er det dog kun fra 10 til 22 (fik
I den?). Og søreme om de ikke
også holder åbent på de fleste
af årets helligdage! 

Min pointe er at man, sær-
ligt som (fuldtids)studerende,
har brug for biblioteksservices
hele ugen igennem, og så kan
det ikke nytte noget at biblio-
teket opretholder en så stram
lukkelovspolitik. Og spar mig
venligst for formaningerne om

gerne vil spares for formaning-
er om økonomisk knaphed,
men du forstår selvfølgelig
godt at en institutionschef
trods alt er nødt til også at se
på ressourcerne.

Men der skal altså ikke her-
ske tvivl om at en kraftig udvi-
delse af åbningstiderne er me-
get højt prioriteret i Køben-
havns Universitetsbibliotek.

Michael Cotta-Schønberg, 
chef for Københavns 
Universitetsbibliotek.

Idiskussionen om danske stu-
derendes studietid tegnes et
mærkeligt billede af de stu-

derende. Et større dagblad
sammenlignede for nylig stu-
derende med dovendyr, SU
kaldes caffé lattebidrag, og tid
før studiestart kaldes fjumreår 
(begge diskurser nævnt flere
gange i Universitetsavisen nr.
6).

Jeg møder ikke dovne eller
fjumrende studerende i mit 
arbejde som psykolog ved
Københavns Universitet eller
som censor ved diverse univer-
siteter. Men jeg møder men-
nesker der udsættes for van-
skelige arbejdsbetingelser og
modsætningsfyldte krav og
som derfor er stødt ind i pro-
blemer.

I Studenterrådgivningen 
taler jeg årligt med mange
hundrede studerende med
problemer i deres studie- og
personlige liv. De fleste er in-
telligente og engagerede, men
de er stødt ind i en krise hvor
begrebet dovenskab ikke er til
nogen nytte. Nogle af dem kan
ganske vist selv sige at de er
dovne fordi de er gået i stå i
deres skrivearbejde eller er
bange for eksamen. Men hver
eneste gang viser det sig at
denne påstand er en ukon-
struktiv selvbebrejdelse.

Nogle går i stå fordi de ar-
bejder for meget idet de har
svært ved at prioritere. Nogle
går i stå på grund af for høje
ambitioner og angst for at be-

KØBENHAVNS UNIVERS ITETSBIBL IOTEK

Lukkelov på biblioteket 

DISKURS

Studerende er ikke dovne

gå fejl. Andre kan have bela-
stende personlige problemer
som gør dem ukoncentrerede.
Adskillige har så meget er-
hvervsarbejde at de bliver
stressede af at studere ved si-
den af. 

Frihed og samvittighed
At være studerende indebærer
på samme tid frihed og en per-
manent dårlig samvittighed.
Man kan sove længe og kan ta-
ge fridage som folk med faste
arbejdstider ikke kan. Men
man er underlagt et perma-
nent pres: 

Har jeg læst nok? Burde jeg
ikke også lige kigge på den ar-
tikel i aften? Når jeg nu læser
til denne forelæsning, burde
jeg så ikke i stedet skrive på
min opgave? Er der noget jeg
har overset? Har jeg valgt den
rigtige rækkefølge af fagets
uoverskuelige undervisnings-
tilbud? Tør jeg sige nej til at ta-
ge det overarbejde på mit er-
hvervsarbejde her op til eksa-
men? Hvordan får jeg sagt til
mor at jeg ikke kommer hjem
til påske på grund af den opga-
ve? Og så videre.

Mange oplever at de aldrig
har fri og føler sig tynget af
skyldfølelser og lavt selvværd.
Studerende skal kunne sætte
sig selv i arbejde, og det er
svært. Det er min erfaring at de
passer deres erhvervsarbejde
godt. Men de kan have svært
ved at være arbejdsgivere over
for sig selv.

Studiet er en modningspro-
ces hvor man hele tiden kon-
fronteres med stof der ikke
umiddelbart lader sig forstå.
Man skal intenst læse det igen
og igen og stille spørgsmål
undervejs. Hvis man ikke kan
klare at være usikker og holde
ud at forståelsen ikke kommer
med det samme, er denne 
proces meget svær og kan give
anledning til en ubehagelig
åndelig lammelse som ikke er
det samme som dovenskab.

Krav til moderne 
studerende
Moderne studerende skal være
hurtige, effektive, grundige,
fleksible, originale, kreative,
fornyende samt mål- og er-
hvervsrettede i en situation
hvor skattestop og diverse
nedskæringer har sat deres
spor i form af flere og flere
studerende per lærer og derfor
en svagere og svagere kontakt
med lærerne.

Det sidste er en udfordring
til universiteterne hvor mine
egne kliniske erfaringer be-
kræfter hvad flere undersø-
gelser har vist. Nemlig at mo-
derne studerende i stigende
grad er afhængige af deres 
læreres engagement og aner-
kendelse. Dette kan ses som et
udtryk for at moderne men-
nesker ikke længere har de
gammeldags sikre sociale fæl-
lesskaber at støtte sig til, men 
i stedet hele tiden må søge
anerkendelse hos skiftende

økonomisk knaphed på områ-
det. Hele omdrejningspunktet
for universitetet er tilgænge-
lighed til viden, og hvis man
indskrænker den for at spare
nogle basseører, kan man lige
så godt opgive ævred og lukke
biksen.

Sune Schulze, studerende på
humaniora.
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DEBAT

Overlæge Karin Garde
beder mig i sidste num-
mer af Universitetsavi-

sen svare på hvilke udsagn fra
Birgitte Gråkjær Hjort der
underbygger min  brug af or-
dene »tilsvining i offentlighe-
den« (se UA nummer 6, side
18-19).

‘Tilsviningen’ ligger i forsø-
get på at fremstille Henning
Bech som forsker der ikke ba-
serer sine udtalelser i doku-
menteret forskning. Det sker
bl.a. via retoriske spørgsmål
som på demagogisk vis skal
stille Bech i et idiotisk lys. 

‘Offentligheden’ henviser til
at indlægget blev bragt i Uni-
versitetsavisen. 

Med hensyn til eventuel ‘ar-
rogance’ i mit svar, så er det jo
et spørgsmål om stil, og lige-
som smag er det vanskeligt at
diskutere. Birgitte Graakjær
Hjort benytter en moraliseren-
de og demagogiserende stil,
mens jeg foretrækker en nøg-
tern sagsfremstilling.

Peter Abrahamson, 
institutleder.

Selv om Henning Bech øn-
sker at lukke debatten om
prostitutionsmodstand

efter behændigt at have und-
gået at svare på indholdet i
Karin Gades indlæg i Universi-
tetsavisen nummer 7, vil jeg 
alligevel gerne kommentere
hans og Peter Abrahamsons
svar på mit indlæg, som blev
bragt i Universitetsavisen nr.
6. På trods af rigelig spalte-
plads svarer hverken Henning
Bech eller Peter Abrahamson
på sagens kerne, nemlig: 

Hvor er den videnskabelige
dokumentation for Henning
Bechs udtalelser i radiopro-
grammet P1 Morgen den 3.
marts om at modstanden mod
prostitution skyldes kvinder
som ikke har følt sig anerkendt
af mænd for deres faglige evner
i gymnasier og universiteter?

Det vender jeg tilbage til,
men først er jeg nødt til at ret-
te et par misforståelser som
kommer frem i deres svar. 

Hvem krænker hvem?
Først og fremmest må jeg slå
fast at hverken jeg eller KFUKs
Sociale Arbejde har tilsvinet
Henning Bech eller andre som
deltager i debatten om prosti-
tution. Tværtimod har vi sag-
ligt udbedt os dokumentation
for Henning Bechs påstande
om prostitutionsmodstandere.

Påstande som vi med langt
større ret kunne vælge at tolke
som krænkende, end tilfældet
er for Henning Bech i forbin-
delse med vores henvendelse
til hans institutleder. 

En anden misforståelse er at
vi i KFUKs Sociale Arbejde
skulle have et ønske om ud fra
en kristen moralsk bevæg-
grund »at befolkningens sek-
sualliv skal reguleres i detal-
jer.« Det er simpelthen forkert. 

KFUKs Sociale Arbejde har
ikke nogen holdning til be-
folkningens seksualitet i al al-
mindelighed. Vi er imod pro-
stitution fordi vi til daglig gen-
nem vores arbejde i Rederne
konfronteres med de grumme
konsekvenser som prostitutio-
nen har for de ramte kvinder,
herunder ikke mindst for de
udenlandske handlede kvin-
der. 

Sagens kerne 
Og nu tilbage til sagens kerne:
I deres svar medgiver såvel
Henning Bech som Peter Abra-
hamson at der findes andre
bevæggrunde for at være imod
prostitution end den som Hen-
ning Bech nævner i P1-udsen-
delsen. Dermed må Henning
Bech vel også medgive at han
den 3. marts i P1 sagde mere
end der er videnskabeligt be-
læg for?

Hverken Henning Bechs bog
‘Kvinder og mænd’ eller hans
artikel ‘Hierarki, dikotomi etc.’
i antologien ‘Kultur på kryds
og tværs’ henviser til dokumen-
tation for at modstanden mod
prostitution hænger entydigt
sammen med kvinders ople-
velser i gymnasiet eller på uni-
versitetet. (Henning Bech er
medredaktør af bogen ‘Kultur
på kryds og tværs’ – deraf den
påtalte uklarhed i benævnel-
sen af de to værker i mit forri-
ge indlæg.) 

Henning Bech begår efter
min overbevisning den fejlta-
gelse at han ser alle kønspoli-
tiske og ligestillingspolitiske
ytringer som et udtryk for det
han kalder ‘den klassiske femi-
nisme’, og han læser dem ind i
det han kalder ‘den store for-
tælling om hierarki, dikotomi
etc.’ Dermed begår Henning
Bech mindst to fejl. 

For det første overser han
muligheden for at det er mu-
ligt at være modstander af pro-
stitution uden at abonnere på
hele den klassiske feministiske
ideologi. For det andet betyder
det at hans tilgang til emnet er
netop så empirisk begrænsen-
de som han gør rede for at di-
kotomi-hierarki-forestillingen
er (side 197 i ‘Kultur på kryds
og tværs’). Den forhindrer
ham med andre ord i at få øje

på empirisk materiale som
strider imod hans forståelses-
ramme. 

Ekspert eller ej
I den konkrete sammenhæng –
Henning Bechs udtalelser i P1
den 3. marts – begår Henning
Bech i øvrigt den fejl at han ik-
ke adskiller personlige vurde-
ringer og videnskabelige fakta.
Det fremgår blandt andet af
følgende citat af Henning Bech
fra udsendelsen: 

»Det er den sociologiske for-
klaring på at den slags urime-
lige tiltag og urimelig moralsk
indblanding i folks liv kommer
frem.«

At tiltagene og indblanding-
en er urimelige, er et udtryk
for Henning Bechs personlige
mening. En mening som han
naturligvis har ret til at have
og ytre, vel at mærke hvis den
fremstilles som sådan og ikke,
som i dette tilfælde, som en vi-
denskabelig forklaring på et
fænomen. 

Desuden glemmer Henning
Bech i denne sammenhæng at
fremføre rimelige forbehold
for sin påstand, fx at ikke alle
som er imod prostitution, har
de bevæggrunde han beskri-
ver, og at, som han selv skriver
i sin bog ‘Kvinder og mænd’ 
(s. 11), den type af videnska-
belige teoridannelser som be-

drives inden for hans disciplin,
umuligt kan bevises/afvises i
praksis. Det vil sige at der er
tale om teorier – kvalificerede
bud på en tolkning eller en
analyse af et givent fænomen –
ikke om uigendrivelige fakta. 

Når man optræder som ek-
spert i medierne, tilskrives
man en autoritet som forplig-
ter til at man gør den slags
omstændigheder klart i stedet
for at fremstille sine videnska-
belige og personlige synspunk-
ter som sandheden. 

Det er den forpligtelse som
Henning Bech har forsømt, og
jeg mener at han bør være
langt mere omhyggelig med at
markere hvornår han udtaler
sig som ekspert, og hvornår
han udtaler sig som almindelig
debattør. Det er afgørende
hvis Henning Bech ønsker at
være troværdig i ekspert-rol-
len at han husker at nævne re-
levante videnskabelige forbe-
hold når han udtaler sig som
videnskabelig ekspert, således
at almindelige mennesker har
en rimelig mulighed for at vur-
dere hans udsagn.  

Birgitte Graakjær Hjort, 
sognepræst, ph.d., formand for
KFUKs Sociale Arbejde.

REPL IK T IL  HENNING BECH OG PETER ABRAHAMSON 

Sociologiske forsømmelser

HENNING BECH OG KVINDER

Svar til Karin Garde

»Den sociologiske forkla-
ring på at nogle ønsker
at imødegå prostitution
er, ifølge professoren,
at unge, veluddannede
kvinder ikke føler at de
blev taget alvorligt fag-
ligt i gymnasiet og på
universitetet fordi de
blev gjort til sexobjek-
ter«.

Faglig stolthed
»Lad mig afslutte med at den faglige stolthed på Københavns Univer-

sitet er så stor at en professor med betydelige omkostninger blander

sig i en debat på videnskabeligt grundlag selvom det medfører tilsvi-

ninger i offentligheden fra nogle af dem, i dette tilfælde KFUKs soci-

ale arbejde, som han tillader sig at være uenige med.«

Peter Abrahamson, institutleder, Sociologisk Institut

HARDCORE DEBAT – se tidligere indlæg i debatten

om Henning Bechs udtalelser om kvinder i Universitets-

avisen nummer 5, 6 og 7.
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DEBAT

SYNSPUNKT

Af Mogens Herman Hansen,

lektor, Saxo-Instituttet

BYGNINGSPLAN 

Mennesker frem for mursten

I2002 var jeg til antikhistorikerkonference i
Helsinki. Efter en rundvisning blandt de
smukke neoklassiske bygninger var vi til re-

ception hos rektor der sagde: 
»Et universitet er ikke bygninger, skønt de er

nødvendige. Et universitet er studerende, lære-
re og forskere«. 

Det var længe siden jeg havde hørt noget så
klogt om den sag. Jeg kom fra et land hvor poli-
tikere og universitetsadministratorer mest tæn-
ker på nye bygninger, altså på rammer i stedet
for indhold. Det glæder mig at rektor Ralf Hem-
mingsen har samme synspunkt som Helsinkis
Universitets rektor: På langt sigt skal der spares
på bygningerne således at »universitetet i frem-
tiden bruger omkring 100 millioner ekstra om
året på uddannelse og forskning – frem for på
mursten«. Desværre er det kun på langt sigt der
skal spares på bygningerne: Først skal der bru-
ges mellem halvanden og to milliarder kroner
på at nedrive gamle KUA og bygge et nyt i ste-
det. 

Gamle fordomme
Jeg tror at rektor og hans stab ligger under for
30 år gamle fordomme. I 1970erne var der pro-
blemer med indeklimaet på KUA: De nye beton-
bygninger gav hovedpine, og gulvene var belagt
med en afskyelig nålefilt. Men klimaskaderne
forsvandt da nålefilten i 1980erne blev udskif-
tet med linoleum, og den nye beton havde
‘dampet af’. 

Der er ikke længere indeklimaproblemer på
gamle KUA. Det er vi flere hundrede faste bru-
gere der kan stå inde for. Bygningerne kan ikke
måle sig med den barokarkitektur der fx præger
Uppsala universitet. Gamle KUA kan bedre be-
skrives som barakarkitektur. Men bygningerne
er udmærkede til deres formål: at være rammen
om et humanistisk fakultet. 

Bygningerne ligger kvalitetsmæssigt i den be-
dre halvdel af moderne universitetsbyggeri i
Europa og USA. Og i Odense er der stadig pro-
blemer med statisk elektri-
citet. Lærerkontorerne er
også klart dårligere end på
gamle KUA. Men ingen vil
rive universitetet i Odense
ned. 

Mit Polis Center på gamle
KUA blev fra 1993 til 2005
besøgt af over 100 forskere
fra hele verden. Når jeg fortalte dem at man
planlagde at rive bygningerne ned, troede de
først det var en dårlig vittighed. Når de opdage-
de at det var sandt, mente de at danskerne hav-
de for mange penge.

HUM fattes penge
Men det har vi jo ikke. Der er underskud på Det
Humanistiske Fakultets budgetter. Vi har i 14
måneder haft stillingsstop. Fx er den faste stab i
faget historie reduceret fra 31 til 24 lærere. Fem
og snart syv stillinger står ubesat. Perioder i

Verdenshistorien kan ikke længere dækkes pro-
fessionelt. Fakultetet har bare ændret arbejds-
normerne: Flere undervisningstimer per lærer
med ringere forberedelse per time, og dermed
også ringere kvalitet af undervisningen. 

Man har også reduceret den tid der afsættes
til vejledning og bedømmelse af et speciale. Da
nåleøjet for humanistiske studerende netop er
specialet, vil vi i fremtiden opleve et større fra-
fald af studerende der ellers med kyndig vejled-
ning kunne have fuldført deres studium.

Bedre står det ikke til med vore materialer: I
mine fag (Latin og Græsk) har universitetet ikke
længere råd til at holde de vigtigste fagtidsskrif-
ter på engelsk (‘Classical Quarterly’ og ‘Classical
Review’) og på fransk (‘revue des études grec-
ques’ og ‘revue des études Latines’). Også Det
Kongelige Bibliotek har opsagt disse tidsskrif-
ter, og de er ikke tilgængelige elektronisk. De
findes ikke længere i København, og man må få
udenlandske kolleger til at sende kopier af de
artikler man skal bruge. 

Situationen er den samme i alle humanistiske
fag. Vi er i Danmark i 2006 ved at nå ned på
den biblioteksstandard som de østeuropæiske
lande havde i Sovjettiden. Vi er på vej til at sæt-
te vor internationale standard over styr.

Ned ad rangstigen
I en rating foretaget af Times Higher Educatio-
nal Supplement i 2005 blev Københavns Uni-
versitets humanistiske fakultet nummer ni i
Europa og nummer 23 i verden. Det kan vi ikke
fastholde i fremtiden, og slet ikke når vi skal be-
tale husleje af de nye bygninger der bliver mindst
tre gange så dyre som lokalerne i gamle KUA. 

Rektor har ikke kunnet garantere at Det Hu-
manistiske Fakultet fra 2013 vil have råd til hus-
leje og drift af de nye bygninger der skal byg-
ges.  

Vi der i mange år har arbejdet herude på
gamle KUA, finder det grotesk at man vil bruge
milliardbeløb på at rive en velfungerende byg-

ning ned. Vi
vil iværksætte
en under-
skriftsind-
samling
blandt dem
der arbejder i
bygningerne,
og håber at

man for én gangs skyld vil lytte til dem der har
skoen på.

Rektors tanke er at de fremtidige bygninger
skal ligne det nye KUA, opført i årene efter
2000. Men nye KUA lever ikke op til rektors ide-
aler om hvordan et universitet skal fungere. I
nye KUA – med travertinfacaden – har man til-
stræbt en adskillelse af lærere og studerende.
Lærerne har deres kontorer på de øverste eta-
ger. De studerende er henvist til nederste etage. 

På gamle KUA færdes lærere og studerende
side om side, og lærerkontorer og studenterrum

ligger ofte dør om dør. Det er et sådant miljø
rektor ønsker. Det finder han på gamle KUA, ik-
ke i de nye bygninger.

En milliard til bedre formål
Jeg foreslår at man bibeholder hele gamle KUA
som en absolut brugbar ramme om det Huma-
nistiske Fakultet. 17.000 kvadratmeter af gamle
KUA er p.t. aflåst og står tomt til ingen verdens
nytte. Resten af de humanistiske fag kan uden
vanskelighed huses i de aflåste afsnit. Det pas-
ser smukt med rektors plan om at samle de hu-
manistiske fag på Amager. 

Man kunne renovere gamle KUA for 200 mil-
lioner, blandt andet med en pænt oppudset fa-
cade ud mod Njalsgade hvor politikerne kører
forbi på vej til lufthavnen. Så kunne man i ti år
bruge 30 millioner om året til at få standset stil-
lingsstoppet og fyldt hullerne i bibliotekerne.
Man kunne bruge nogle hundrede millioner på
at bygge et nyt hjem til Det Juridiske Fakultet
og Det Teologiske Fakulter. 

Der ville blive en milliard tilbage som staten
kunne bruge til et bedre formål end tomt presti-
gebyggeri (prestige kommer af latin ‘præstigi-
um’ der betyder blændværk). Igen står valget
mellem ramme og indhold: Vil vi i 2013 have et
velfungerende fakultet af høj international
standard i brugbare rammer? Eller vil vi have et
dødt fakultet i en fin ligkiste?

Mogens Herman Hansen er lektor i græsk og la-
tin, Saxo Instituttet, Københavns Universitet.

Hvorfor skal staten spilde et milliardbeløb på at nedrive gamle KUA?

»Vil vi i 2013 have et velfungerende 
fakultet af høj international standard 
i brugbare rammer? Eller vil vi have 
et dødt fakultet i en fin ligkiste?«
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Bedre udnyttelse 
»Vi skal skabe bedre og mere miljø omkring studerende og ansatte: Nye studiecentre,

forskningsservicecentre, møderum, studiepladser og andre faciliteter. Vi skal skabe ram-

mer for mere dialog og samarbejde på tværs af fag og fakulteter. Og vi skal udnytte

bygningerne bedre.«

Rektor Ralf Hemmingsen om den nye campusplan, Universitetsavisen nummer 7, side 22
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Freud og Kulturen
Heldagsseminar med foredrag af litteraten Jørgen Dines Johansen,

psykologen Steen Visholm, digteren Paardekooper, forfatter og 

filminstruktør Christian Braad Thomsen samt litteraten Lillian Munk

Rösing

Tid: 15/5 kl. 9.00-16.00

Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5A, lok. 18.01.11

Arr.: Psykoanalytisk Debat og Det Danske Sigmund Freud Selskab,

www.psykoanalytisk-selskab.dk

Kan TB forudsiges ved brug af immunologiske
metoder?
Foredrag af Karin Weldingh, Afdeling for Infektionsimmunologi, SSI

Tid: 16/5 kl. 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, kantinen

Arr.: Polymorfien, lay@ssi.dk

Léon Rosenfeld og den første socialhistoriske
bevægelse i videnskabernes historiografi
Foredrag af ph.d. Anja Skaar Jacobsen, IMFUFA, RUC

Tid: 16/5 kl. 19.45

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

Arr.: Videnskabshistorisk Selskab, mmf.ruc.dk/~skaar

Endogenous proteinase inhibitors in cancer
progression. An example of a translational
cancer research project
Seminar by Nils Brünner, professor from Veterinary Patolobiologi 

Institute, KVL

Tid: 18/5 kl. 12.00-13.00

Sted: BRIC, Symbion, Fruebjergvej 3, Meeting Room M 4 A/B

Arr.: Biotech Research and Innovation Centre (BRIC)

DET SKER
NAVNE

Priser

Erik Richter

Professor og 

dr. med. på

Center for Mu-

skelforskning

og Institut for

Idræt Erik Rich-

ter har modtaget 2,1 mio. kr. fra

Lundbeckfonden. Pengene skal

anvendes til et projekt der på

molekylært niveau skal redegø-

re for hvilke enzymer der er vig-

tige for reguleringen af kulhy-

drater og fedtstofskiftet under

arbejde med musklerne. Det er

også målet at finde frem til de

molekylære mekanismer der er

ansvarlige for den øgede insul-

infølsomhed, som ses efter mu-

skelarbejde. Projektet vil således

bibringe ny viden om de mole-

kylære processer for musklernes

stofskifte og for genernes akti-

vering hvilket på længere sigt

sandsynligvis vil kunne anven-

des til fremstilling af nye læge-

midler. 

BOLIGER

Bolig søges

Copenhagen

Period: From 1/7 to Oct./Nov. 06.

Size: Apartment, 1 bedroom.

Equipment: Furnished.

Tenants: German researcher

with wife and baby. 

Non-smoking.

Contact: Caspar Schöning, 

e-mail: cschoning@bi.ku.dk or

tel. 3532 1251.

København 

Periode: Fra 1/6 (el. 1/8)-06 og

helst til 30/6-07.

Størrelse: 2-3 møblerede vær.

med bad og køkken.

Lejer: Finsk gæsteprofessor M,

ikkeryger.

Husleje: Maks. 7.000 kr. pr. md.

Kontakt: Tlf. 2984 5633, e-mail:

olli.kangas@utu.fi.

Bolig udlejes

Frederiksberg

Period: From 1 July, 2006 on-

wards.

Size: Room, 14 sqm. in flat. 

Shared living room, kitchen

and bathroom with F student.

Access to washing facilities

and garden.

Rent: 2.500 kr. per month incl.

electricity, gas, water, heating

and Internet. 

Deposit: 2.500 kr.

Contact: E-mail:

lisehannibal@gmail.com.

Roskilde

Period: From 15/8-06 to 1/8-07.

Size: Row house, 137 sqm.

Equipment: Fully furnished incl.

Internet.

Rent: 12.000 kr. per month excl.

utilities.

Contact: Steen Solvang Jensen

or Lotte Kjærgaard, tel. 7741

0140 or e-mail: steen.solvang.

jensen@munksoegaard.dk.

Indre Frederiksberg

Period: From 1/9-06 to 15/1-07.

Size: Flat, 3 rooms, 120 sqm.

Equipment: Fully/partly fur-

nished, kitchen, bathroom,

washing machine.

Tenant: Guest researcher, non-

smoker.

Rent: 6.200 kr. per month incl.

heating, power, water and

Internet.

Contact: Klavs Ejsing, 

tlf. 3022 2144, e-mail: 

klavsejsing@hotmail.com.

Frederiksberg C 

Period: From 1/7 or 1/8-06 and

for 6-22 months.

Size: 2 rooms.

Equipment: Fully furnished with

washing machine. 

Rent: 4.000 kr. per month incl. 

a conto water and heating. 

Boliger
Boligannoncer er begrænset til fremlejemarkedet med formidling af

boliger til gæsteforskere og gæstestuderende for minimum tre måne-

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

ges kun én gang. 

Deadline 15/5 for avis 9 der udkommer 26/5 og 

deadline 31/5 for avis 10 der udkommer 8/6.

Deposit: 10.000 kr. 

Contact: E-mail:

su.ot.etirw@gmail.com.

Indre Nørrebro

Periode: Fra 16/6 til 16/9-06.

Størrelse: Lejlighed, 39 kvm.,

stue m. altan, køkken m. spi-

sebord og toilet/bad.

Udstyr: Fuldt møbleret, fjernsyn,

vaskeloft.

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

Depositum: 3.000 kr.

Kontakt: e-mail: 

albihn90@hotmail.com.

Hvidovre

Periode: Fra 1/7-06 til 30/6-08.

Størrelse: Hus, 75 kvm. samt stor

kælder med 2 vær.

Udstyr: Brændeovn, op- og va-

skemaskine samt have. Evt.

helt el. delvist møbleret. 

Husleje: 9.000 kr. pr. md. ekskl.

forbrug.

Depositum: 27.000 kr.

Kontakt: Anja Lindelof, e-mail:

lindelof@hum.ku.dk.

Copenhagen (Måløv)

Period: From 1/8-06 to 1/2-07.

Size: House, 176 sqm., 4 rooms,

2 bathrooms, garden and

garage.

Equipment: Fully furnished,

dishwasher, washing machine,

satellite TV.

Rent: 14.000 kr. per month excl.

utilities.



Tenants: Non-smoking.

Contact: Email: pvj@diis.dk or

tel. 4585 9266.

Indre Nørrebro

Periode: Fra 1/7-06 til 31/1-07.

Størrelse: Lejlighed, 79 kvm., 

31⁄2 vær.

Udstyr: Fuldt møbleret, vaske-

maskine, køkken og bad.

Lejer: Gæsteforsker el.lign.

Husleje: 5.000 kr. pr. md. ekskl.

forbrug.

Depositum: 15.000 kr.

Kontakt: E-mail:

ullahl@yahoo.com.

Virum/Lyngby 

Period: From 15/8-06 to 15/1-07.

Size: House, 150 sqm., 4 bed-

rooms, large garden.

Equipment: Fully furnished. 

Rent: 12.000 kr. per month plus

consumption.

Contact: Peter Honore, e-mail:

peterarthur.honore@nawras.c

om.om or tel. +968 9510 3064.

Nørrebro

Periode: Fra 1/6-06 til 1/1-07. 

Størrelse: Lejlighed, 65 kvm., 

3 vær., gårdhave. Kan deles.

Udstyr: Fuldt møbleret, vaske-

maskine, internet.

Husleje: 7.500 kr. pr. md. alt inkl.

Depositum: 15.000 kr.

Kontakt: Tine, e-mail:

tinemb@gmail.com.

Vedbæk

Periode: Fra 1/6-06 til 1/7-07,

evt. kortere periode.

Størrelse: Villa, 130 kvm. med

stor kælder.

Udstyr: Møbleret.

Lejer: Ikkerygere, gerne familie.

Husleje: 13.000 kr. pr. md. ekskl.

forbrug

Kontakt: Mads Neble, tlf. 2827

5463, e-mail: mads@neble.dk.

Valby

Periode: Fra 1/8 til 31/12-06.

Størrelse: Villa, 3 vær. og 2 stuer,

gæsteværelse mv. Stor have.

Udstyr: Fuldt møbleret. 

Lejere: Gerne børnefamilie,

helst ikkerygere.

Husleje: 12.000 kr. pr. md. inkl.

varme, el, vand.

Depositum: 24.000 kr.

Kontakt: E-mail: bolette@cst.dk

Indre Østerbro

Periode: Fra 28/5 til 1/9-06.

Størrelse: Kollegieværelse, 

13,5 kvm.

Udstyr: Eget bad.

Husleje: 1.804 kr. pr. md. 

Kontakt: E-mail: tanyatherese@

gmail.com, tlf. 2636 3758.

Søborg 

Størrelse: Værelse, 22 kvm., 

med køkken, eget toilet og

adgang til bad.

Udstyr: Møbleret, adgang til

vaskemaskine og have.

de fra menighederne i  

a) Vejerslev, Aidt og Thorsø i

Århus Stift 

b) Sevel i Ginding herred, i Ri-

be Stift 

c) Nørre Felding og Tvis, også

i Ribe Stift d) Låstrup og Skals

med dertil hørende del af

Nørre Rind i Viborg stift. 

d) Særslev i Fyns stift. Stude-

rende der nedstammer fra

sognepræst H.H. Hassager,

Vejerslev, Aidt og Thorsø me-

nighed i Århus Stift el. sogne-

præst Rasmus Hørning, Sevel i

Ribe stift samt studerende fra

disse to stifter er ligeledes for-

trinsberettigede.

Vedlæg dokumentation.

Kollegiet: Klassisk gangkolle-

gium, hvor ti studerende har

et køkkenfællesskab. Kolle-

giet ligger centralt ved Frede-

riksberg Rådhus med en me-

get stor have direkte op til

Frederiksberg Have og er

sammenbygget med 4. Maj-

kollegiet.

Husleje: Pt. 1.590 kr. pr. md.

Rengøring og alumneråd

samt internet koster 110 kr.

pr. md.  

Ansøgning: Ansøgningsskema

fås på SU-kontoret, Fiolstræde

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

Ansøgningsfrist: 26/5-04. 

Lejer: Studerende el. forsker.

Husleje: 2.700 kr. pr. md.

Kontakt: Henrik Schlosser, 

tlf. 3967 7569 el. 2244 5250.

Kollegier

Borchs Kollegium
Målgruppe: Studerende ved Det

Teologiske Fakultet el. Det

Naturvidenskabelige Fakultet

der har bestået to års norme-

ret studietid.

Periode: Pr. 15/06-06 er to alum-

nepladser ledige.

Kollegiet: Ligger centralt i det

gamle København, Store

Kannikestræde 12 og har en

trehundredårig historie for et

godt fagligt og socialt miljø. 

Faciliteter: Bibliotek, flygel, fest-

sal, tv-stue, vaske- og tørre-

rum, have med tilhørende

kroketbane.  

Husleje: 1.340 kr. pr. md. plus

200 kr. i husskat.

Ansøgning: Skema fås på 

Stipendiekontoret, Fiol-

stræde 22, 1171 Kbh. K. 

Dokumentation for to års be-

stået studietid vedlægges.

Ansøgningsfrist: 24/2-05. 

Yderligere oplysninger:

www.borchskollegium.dk.

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

Målgruppe: KU-studerende. For-

trinsberettigede er studeren-
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Danekræ – en bog om de mest interessante
fossiler
Foredrag af lektor Niels Bonde, Geologisk Institut og konservator

Sten L. Jacobsen. Der afholdes samtidig generalforsamling for

Dansk Naturhistorisk Forening

Tid: 18/5 kl. 19.30

Sted: Biologisk Institut, Universitetsparken 15, Aud. B

Arr.: Dansk Naturhistorisk Forening, www.aki.ku.dk/dnf/

Religion og turisme: Introduktion til et nyt
forskningsfelt
Foredrag af prof. Michael Stausberg, Universitetet i Bergen, Norge

Tid: 18/5 kl. 20.00

Sted: Afdeling for Religionshistorie, Artillerivej 86, 2., lok. 2.34

Arr.: Religionshistorisk Forening,

www.staff.hum.ku.dk/pluchau/rhf/

Gustav Stresemann als Aussenpolitiker
Gæsteforelæsning af prof., Dr. Karl Heinrich Pohl, Historisches Semi-

nar, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Tid: 19/5 kl. 11.15-13.00

Sted: KUA, lok. 16.1.21

Arr.: Studienævn for Tysk og Nederlandsk, www.tysk.ku.dk

Forandringsprocesser i forbundsrepublikken
Tyskland
Symposium af offentlige forelæsninger af Ute Frevert, Yale og Ul-

rich Herbert, Freiburg 19/5. 20/5 er der seminarer hvor man kan del-

tage efter nærmere aftale med Karl Chr. Lammers, Saxo-Instituttet

Tid: 19-20/5 kl. 9.00-16.00

Sted: KUA, lok. 27.0.09

Arr.: Forskningsprojektet Tyskland i Europa efter 1945
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STILLINGER

VIP-stillinger

Humaniora

Eksterne lektorater 
Sted: Studienævnene for En-

gelsk, Italiensk, Spansk og

Portugisisk ved Institut for

Engelsk, Germansk og Ro-

mansk.

Indhold: Et antal eksterne lekto-

rater samt undervisningsassi-

stenter inden for flg. BA-disci-

pliner:

4 stillinger: 1) amerikansk 

litteratur (grunduddannelse/

tilvalg Engelsk) 2) skriftlig

sprogfærdighed (sidefags-

suppleringsuddannelsen i

engelsk) 3) Brasiliens littera-

tur- og kulturhistorie (Portu-

gisisk) 4) Italiensk sprog (Ita-

liensk)

3 etårige eksterne lektorater

inden for: 5) Moderne og/el.

ældre italiensk litteratur (Ita-

liensk) 6) Italienske samfunds-

forhold og historie (Italiensk)

7) Interkulturel Erhvervskom-

munikation (Tilvalg under

Spansk-portugisisk).

1 undervisningsassistent inden

for 7) Portugisisk propædeu-

tik (Portugisisk).

Til besættelse: 1/9-06.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se  www.ku.dk/stil-

linger/.

Studieadjunktur i kinesisk
som fremmedsprog
Sted: Afdeling for Asienstudier

under Institut for Tværkultu-

relle og Regionale Studier.

Indhold: Etårig stilling som stu-

dieadjunkt i kinesisk som

fremmedsprog til besættelse

1/8-06.  

Kvalifikationer: Min. en kandi-

datgrad i kinesisk, beherske

kinesisk i tale og have rele-

vant erfaring i undervisning i

kinesisk som fremmedsprog

med særligt henblik på kine-

sisk grammatik og oversæt-

telse til dansk. Sprogundervis-

ning på propædeutisk niveau

på både dag- og åbent uni-

versitet. 

Ansøgningsfrist: 6/6-06, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Se 

www.kinastudier.ku.dk. 

Eksternt lektorat i 
vestgrønlandsk sprog
Sted: Afdeling for Eskimologi og

Arktiske Studier under Institut

for Tværkulturelle og Regio-

nale Studier.

Indhold: Treårig stilling til be-

sættelse 1/9-06. Der skal un-

dervises i vestgrønlandsk

sprog (herunder grammatik,

oversættelse, tekstlæsning og

mundtlig sprogfærdighed).

Stillingen svarer til maks. 500

timer om året og timetallet

fastsættes ved semesterstart. 

Ansøgningsfrist: 29/5-06, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.sund.ku.dk

el. kontakt tlf. 3532 2645.

Lektor/adjunkt 
i biostatistik
Sted: Institut for Folkesundheds-

videnskab, Biostatistisk Afde-

ling.

Indhold: Femårigt halvtidslekto-

rat, subsidiært femårigt halv-

tidsadjunktur i biostatistik

med henblik på longitudinelle

studier i føtalt miljø og post-

natale sygdomme. Stillingen

omfatter forskning, undervis-

ning, publicering, vejledning.

Ansøgningsfrist: 8/6-06, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/stil-

linger el. kontakt Fakultets-

sekretariatet, tlf. 3532 7048. 

Lektor/adjunkt 
i biostatistik
Sted: Institut for Folkesundheds-

videnskab, Biostatistisk Afde-

ling.

Indhold: Femårigt lektorat, sub-

sidiært treårigt adjunktur i

biostatistik med henblik på

longitudinelle studier af kom-

plekse gen-miljøinteraktioner

og pathways/årsagskæder.

Stillingen omfatter forskning,

undervisning, publicering, vej-

ledning.

Ansøgningsfrist: 8/6-06, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/stil-

linger el. kontakt Fakultets-

sekretariatet, tlf. 3532 7048.  

Adjunkter i immunologi
Sted: Copenhagen Cluster of 

Immunology, Institut for 

Medicinsk Mikrobiologi og

Immunologi.

Indhold: Et antal stillinger som

adjunkt inden for området

immunologi er ledige til be-

sættelse snarest muligt. 

Ansøgningsfrist: 7/6-06, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Se www.ku.dk/stil-

linger el. kontakt Institut for

Medicinsk Mikrobiologi og

Immunologi, tlf. 3532 7850.

Eksterne lektorer
Sted: Bachelor/kandidatuddan-

nelsen i folkesundhedsviden-

skab.

Indhold: Undervisning i fagom-

råderne social medicin (her-

under reproduktiv sundhed),

epidemiologi, kvalitative me-

toder, statistiske metoder,

international sundhed, psyko-

logi (herunder psykisk ar-

bejdsmiljø), humanbiologi og

sygdomslære samt medicinsk

antropologi. 

Kvalifikationer: Stillingerne be-

Ansøgningsfrist: 6/6-06, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Se 

www.eskimologi.ku.dk. 

Sundhedsvidenskab

Clinical Professorship in
Integrative medicine
Place of employment: Consult-

ancy with H:S/Amager Hospi-

tal with service at Rigshospita-

let, The Finsen Centre, De-

partment of Infectious Disea-

ses, and a salaried professor-

ship at the Faculty of Health

Sciences, the Clinical Institute

of Internal Medicine.

Qualifications: It is a require-

ment that the applicant sends

an application both to the

Faculty and to the hospital.

Deadline for applications: 9/6-06

at noon.

Full announcement: Applica-

tions cannot be based on this

abstact. See www.ku.dk/stil-

linger or contact the Faculty,

tel. 3532 7118. See also

www.laegejob.dk or contact

the Personnel office Rigs-

hospitalet, The Finsen Centre,

tel. 3545 5072.

Associate Professorship 
in nanomedicine and 
bionanotechnology
Place of employment: Depart-

ment of Pharmacology.

Contents: The position will be

associated with the Nano-

Science Center at the H.C. 

Ørsted Institute. The associate

professor is expected to take

active part in establishing and

directing the new bio-nano-

technology laboratory.

Deadline for applications: 

8 June, 2006 at noon.

Full announcement: Applica-

tions cannot be based on this

abstract. See www.ku.dk/stil-

linger or contact the Faculty,

tel. 3532 7048.

Eksternt lektorat 
Sted: Institut for Folkesundheds-

videnskab, Afdeling for Sund-

hedspsykologi.

Indhold: Sundhedspsykologi,

kommunikation/klinisk ad-

færd og etik i det odontolo-

giske curriculum. Arbejdsop-

gaverne vil være planlægning

af og selvstændig tilrettelæg-

gelse og afvikling af undervis-

ning i sundhedspsykologi,

kommunikation/klinisk ad-

færd og etik for tandlægestu-

derende, herunder tilrette-

læggelse af de til faget hø-

rende eksaminer og andre

evalueringer. Endvidere for-

ventes interesse for at deltage

i forskning og udviklingsar-

bejde inden for området.

Omfang: Min. 100 og maks. 

500 timer/undervisningsår. 

Timetallet fastlægges forud

for hvert semesters påbegyn-

delse. 

Kandidatstuderende søges til  

tværfagligt formidlingskursus! 

� Vil du blive bedre til at formidle dit fag til folk med
en anden faglig baggrund? 

� Kunne du tænke dig at løse en kommunikationsopgave 
for en virksomhed eller organisation? 

� Har du mod på at arbejde projektorienteret med 
studerende fra andre universiteter?  

Så meld dig til LFF, Læreanstalternes Fælles Formidlingskursus!  

Evnen til at formidle sit fag og samarbejde tværfagligt med andre
fagfolk er på erhvervslivets top 10 liste, når det handler om at vælge 
mellem de nye kandidater fra universiteterne. På LFF får du chancen  
for at træne tværfagligt samarbejde i projektgrupper med fokus på  
konkrete kommunikationsopgaver stillet af forskellige virksomheder og 
organisationer. Og du får sat fokus på din individuelle teamrolle for at 
kende dine styrker og svagheder i forskellige faser af samarbejdet. 

Undervisningen foregår hver onsdag fra 9-15 på DTU i
efterårssemesteret. I forårssemesteret planlægger projektgrupperne  
selv deres arbejde.  

Kurset udløser 15 ECTS point.  

Læs mere på www.lff.dtu.dk , hvor du også kan tilmelde dig! 
Ansøgningsfrist er 21. august.

Kontakt:  
Læreanstalternes Fælles Formidlingskursus, LFF
Kursusleder Pernille Storgaard Bøge, LearningLab DTU,
Danmarks Tekniske Universitet  
e-mail: lff@dtv.dk

Sociologisk Udsyn lancerer essaykonkurrence
Under temaet ‘Det dårlige samfund’ indbyder Sociologisk Udsyn hermed til essaykon-

kurrence. Alle kan deltage, og essayet skal mailes til essaykonkurrence@punkt.ku.dk

senest 1/9-06.

Læs mere på www.sociologiskudsyn.dk.
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sættes efter faglig bedøm-

melse, og ansøgerne bedes ud

over cv angive undervisning-

erfaringer og kompetencer

inden for de nævnte områder. 

Ansøgning sendes til: Studie-

nævnet for Folkesundhedsvi-

denskab, Øster Farimagsgade

5, bygn. 5B, lok. 5.2.12, 

1014 Kbh. K, Att.: studieleder

Lisbeth E. Knudsen.

Ansøgningsfrist: 1/6-06.

Yderligere oplysninger: Lisbeth

E. Knudsen, e-mail: 

L.Knudsen@pubhealth.ku.dk,

tlf. 3532 7653.

Undervisningsassistenter
Sted: Institut for Folkesundheds-

videnskab, Afdeling for Social

Medicin.

Indhold: Undervisningen omfat-

ter ét af to temaer med den

fælles overskrift Medicinsk

Sociologi og indeholder flg.

områder: betydningen af de-

mografiske, sociale og psyko-

sociale forhold for folkesund-

heden. Samspillet ml. biolo-

giske og sociale processer i

udviklingen af sygdom. Fore-

byggelsesstrategier og lægens

rolle i forebyggelsen.

Kvalifikationer: Sundhedsviden-

skabelig el. samfundsviden-

skabelig kandidatgrad. Erfa-

ring med forskning inden for

social epidemiologi; undervis-

ning i socialmedicin, medi-

cinsk sociologi eller social epi-

demiologi.

Omfang: Holdundervisningsti-

mer i ugerne 36-37 samt uge

5-6 i 2007. Tillige opgaveret-

ning i f.m. intern censur ved

skriftlig tentamen.

Ansøgning sendes til: Bjørn

Holstein, Institut for Folke-

sundhedsvidenskab, Afdeling

for Social Medicin, Køben-

havns Universitet, Panum 

Instituttet. Blegdamsvej 3,

2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 29/5-06, 

kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: 

Bjørn Holstein, tlf. 3532 7966,

e-mail:

Holstein@socmed.ku.dk.

Humaniora

Adjunktur i dansk 
talesprog
Sted: Nordisk Forskningsinstitut,

afdeling for Dialektforskning.

Kvalifikationer: Erfaring inden

for forskning i talesprogsva-

riation. Det er desuden en

fordel at have arbejdet forsk-

ningsmæssigt inden for byso-

ciolingvistik og bysociologi

som er centrale forskningsfel-

ter for afdelingen.

Til besættelse: 1/8-06 el. snarest

derefter.

Ansøgningsfrist: 1/6-06, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/stil-

linger el. kontakt Det Huma-

nistiske Fakultetssekretariat,

tlf. 3532 8087.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Peter Springborg, tlf.

3532 8469 el. afdelingsleder

Jann Scheuer, tlf. 3532 8502.

TAP-stillinger

Fuldmægtige/vejledere
Sted:Studievalg København.

Indhold: 2 faste stillinger og 

1 barselsvikariat til vejledning

om valg af videregående ud-

dannelser. Vores nye kolleger

ansætter vi ikke blot på deres

viden om uddannelser, men i

mindst lige så høj grad på de-

res performancetalenter og

vilje til at brænde igennem

over for de målgrupper som

skal opnå ny viden om videre-

gående uddannelse. 

Kvalifikationer: Stor formid-

lingserfaring; videregående

uddannelse; kendskab til såvel

ungdomsuddannelserne som

videregående uddannelser;

rutineret i internet, tekstbe-

handling og præsentations-

værktøjer;

Ansøgning sendes til: Køben-

havns Universitet, Personale &

Jura, Nørregade 10, postboks

2177, 1017 Kbh. K el. e-mail:

fa-ansogning@adm.ku.dk.

Mrk. ansøgningen j.nr. 211-

0043/06-7710.

Ansøgningsfrist: 10/5-06.

Fuldt opslag:

www.Studievalg.dk/kbh.

Yderligere oplysninger: Center-

leder Torben Theilgaard, 

tlf. 3532 2916 el. Pernille

Plannthin, tlf. 3532 2926.

Fuldmægtige
Genopslag
Sted: Økonomifunktionen ved

Det Sundhedsvidenskabelige

Fakultetssekretariat.

Indhold: En medarbejder til for-

bedring af økonomistyringen

af fakultetets uddannelser og

en til videreudvikling af løn-

styring og arealtilpasning på

fakultetet. 

Kvalifikationer: Gode analytiske

kvalifikationer koblet med en

systematisk og struktureret

arbejdsform; gode kommuni-

kationsevner; samfundsviden-

skabelig videregående uddan-

nelse; erfaring med Microsoft

Office-pakken.

Ansøgningsfrist: 29/5-06, 

kl. 12.00. 

Fuldt opslag: Se www.ku.dk/

stillinger.

Yderligere oplysninger: Økono-

michef Johs. Kristensen, 

tlf. 3532 7096, e-mail:

ajk@adm.ku.dk.

Studiesekretariatsleder
Sted: Institut for Folkesundheds-

videnskab.

Indhold: Bl.a. ledelse af fælles

studiesekretariat for universi-

tetets bachelor- og kandidat-

Massespektrometrisk hormonanalyse
Foredrag af Ole Østergaard, AAIU og KBA, SSI

Tid: 23/5 kl. 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, kantinen

Arr.: Polymorfien, lay@ssi.dk

Idræt, køn og velfærd – et historisk perspektiv
Tiltrædelsesforelæsning af prof., ph.d. Else Trangbæk

Tid: 24/5 kl. 14.00-14.40

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

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

Muskelstofskifte i relation til fysisk aktivitet, ernæring og køn
Tiltrædelsesforelæsning af prof., ph.d. et dr.scient. Bente Kiens

Tid: 24/5 kl. 14.50-15.30

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

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

Den gravide livmor og dens medisinske, sosiale og etiske innhold. En historie om 
ultralyd-diagnostikk i Norge 1970-95
Foredrag af Lise Kvande  

Tid: 30/5 kl. 14.00-16.00

Sted: Medicinsk Museion, Fredericiagade 18

Arr.: Medicinsk Museion

Kvalitativ sundhedsvidenskabelig forskning – kliniske og forskningsmæssige perspektiver
Forårsmøde med oplæg af seniorforsker Ingrid Egerod, USCSF; 

overlæge, Lars Heslet, Afdeling for Intensiv terapi, RH; lektor, Tine Tjørnhøj-Thomsen, Antropologisk Institut, KU; lektor Klemens 

Kappel, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Tid: 31/5 kl. 16.00-19.00

Sted: Dam Auditoriet, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3

Arr.: Dansk Selskab for Medicinsk Filosofi, Etik og Metode, www.dsmfem.dk

Kødædere og kannibaler i menneskets evolution
Foredrag af zoolog, ph.d. Bjarne Westergaard

Tid: 31/5 kl. 19.30

Sted: Zoologisk Laboratorium, Universitetsparken 15, Aud. B

Arr.: Dansk Human-etologisk Forening, human.etologi@yahoo.dk

Tro, Overtro og Viden
Tid: 24/5 kl. 9.15-16.00

Sted: Det ny KUA, Aud. 22.0.11

Arr.: Institut for Medier, Erkendelse og Formid-

ling, www.mef.ku.dk

Forskere vil give eksempler på mediernes brug af

religion, mirakler og spøgelser; de vil fremsætte

nogle evolutionære forklaringer på årsager til at

både overtro og viden er fascinerende; analysere

den retorik der benyttes i religiøs argumentation

og i den religiøst forankrede kritik af videnska-

ben; og de vil give en idehistorisk redegørelse for

diskussionen af religiøs tolerance.
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uddannelse i Folkesundheds-

videnskab (FSV) og Master of

Public Health uddannelsen

(MPH); tilrettelæggelse af stu-

diesekretariatets arbejde; ud-

arbejdelse af forretnings-

gange; personaleledelse for

sekretariatets medarbejdere.

Kvalifikationer: Kandidat- el.

masteruddannelse inden for

det sundhedsfaglige område;

relevant erhvervserfaring.

Ansøgningsfrist 29/5-06, 

kl. 12.00. 

Fuldt opslag: www.ku.dk/

stillinger.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Erik Lykke Mortensen,

tlf. 3532 7839 el. institutadmi-

nistrator Christian Lundborg,

tlf. 3532 7981.

Regnskabsmedarbejder 
Sted: Økonomiafdelingen.

Indhold: Selvstændige boghol-

deri- og controllingopgaver

med direkte reference til

regnskabschefen. 

Kvalifikationer: Uddannet inden

for bogholderi- og regnskab

med flere års praktisk erfaring

med bogholderiopgaver, her-

under afstemning. 

Ansøgningsfrist: 19/5-06.

Fuldt opslag: www.ku.dk/

stillinger.

Yderligere oplysninger: 

Regnskabschef Tore Svanevik,

tlf. 3532 3915 el. fuldmægtig

Steffen Christensen 

tlf. 3532 2731.

Energivogter
Sted: Driftsafdelingen, Det

Sundhedsvidenskabelige 

Fakultet.

Indhold: Controller med teknisk

baggrund som ingeniør, 

maskinmester, elinstallatør,

ELO-konsulent el. lign. til 

ansvar for et energibudget på

35 mio.

Ansøgningsfrist: 8/5-06.

Fuldt opslag: Se www.ku.dk/

stillinger.

Køkkenhjælp
Sted: Marinbiologisk Laborato-

rium i Helsingør.

Indhold: 1-2 pers. søges til at

sørge for morgenmad og fro-

kost til 15-20 studerende på

laboratoriets sommerkurser.

Vi har ca. 100 kursister fordelt

på 7 hold. Der afvikles et hold

pr. uge fra uge 27 t.o.m. 34

(uge 32 fri). Der skal købes

ind til morgenmad og frokost.

Tilberedning af morgenmad

klares af de studerende. Der

skal laves frokost og dækkes

borde til disse måltider. Op-

rydning klares i fællesskab.

Det forudsættes at jobbet 

kan klares af én person i 

2-3 timer/dag. 

Kontakt: Anne Holm, tlf. 3532

1950, e-mail: aholm@bi.ku.dk.

STØTTE

Stipendier

Introduktionsstipendier
Støtte: Gigtforeningen har to

introduktionsstipendier ledige

til besættelse 1/9-06 el. sna-

rest derefter.

Periode: Stipendierne bevilges

for op til 6 mdr.

Ansøgning: Ansøgningsskema

udfyldes elektronisk via ‘Søg

støtte fra forskningsrådet’ på

www.gigtforeningen.dk/forsk

ning. 

Ansøgningsfrist: 15/6-06.

Legater

Gartner Einer Axel Jantzen
Herboms Boglegat for 
botanikstuderende
Målgruppe: Studerende med

speciale i botanik på Køben-

havns Universitets Naturvi-

denskabelige Fakultet.

Støtte: Til bogindkøb der direk-

te er nødvendigt for specialet.

Ansøgning: Vedlæg prioriteret

og prissat bogliste, navn, CPR-

nr., privatadresse, tlf.nr., ban-

kens navn, reg.nr. og konto-

nummer.

Sendes til: Københavns Univer-

sitet, Biologisk Institut, 

Att. Jannike Dyrskjøt, Mrk.

Herboms Legat, Øster Fari-

magsgade 2D, 2100 Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: 15/6-06, 

kl. 12.00.

Legatuddelinger

Hotelejer Anders Månsson og

hustrus legat

Uddelingen er nu afsluttet, og

de der er kommet i betragt-

ning ved uddelingen, har

modtaget direkte besked fra

SU-kontoret. Der er uddelt i

alt 750.000 kr. i portioner a

10.000 kr.

Ph.d.-stipendier

Grønlandsrelaterede 
stipendier
Sted: Grønlands Hjemmestyre,

Direktoratet for Kultur, Ud-

dannelse, Forskning og Kirke.

Indhold: Tre ph.d.-stipendier

med det formål at styrke

forskningsudvikling og for-

skerrekruttering i Grønland. 

Stipendierne kan besættes

inden for alle faglige hoved-

områder. Der lægges vægt på

kontakt til et eksisterende

fagligt miljø i Grønland, og

ansøgeren skal kunne doku-

mentere en sådan tilknytning

til det grønlandske samfund

at der gennem forløbet sikres

en opbygning og overførsel af

viden og kompetence i/til

Grønland.

Fuldt opslag: www.kvug.dk. 

Ansøgningsfrist: 16/6-06, 

kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: 

Kommissionens sekretariat,

Kirsten Caning, Dansk Polar-

center, Strandgade 100H,

1401 København K, 

tlf. 3288 0100, e-mail:

kec@dpc.dk.

Humaniora

Københavns Universitet
Indhold: 19 ph.d.-stipendier til

ansættelse 1/2-07 el. senere

for en studieperiode på indtil

3 år.

Kvalifikationer: Erhvervet kandi-

datgrad el. tilsvarende senest

pr. 3/1-07. Ansøgere skal på

ansøgningstidspunktet have

afleveret speciale således at

de kan vedlægge specialeud-

talelse sammen med ansøg-

ningen.

Ansøgning: Ansøgningsskema

fås på www.hum.ku.dk/forsk-

ning el. hos Birgit Hüttmann,

tlf. 3532 8054, e-mail:

bhu@hum.ku.dk  el. Mette

Christensen, tlf. 3532 8087, 

e-mail: mec@hum.ku.dk. 

Sendes m. bilag i 6 eks.

Sendes til: Det Humanistiske 

Fakultetssekretariat, Njals-

gade 80, 2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 15/8-06, 

kl. 12.00. Der kan ikke efter-

sendes bilag efter denne frist.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/

stillinger.

LUNDBECKFONDEN

Lundbeckfonden vil også i 2006 uddele en personlig hæderspris til en dansk forsker under
40 år, der har præsteret fremragende forskning inden for sundheds- eller naturvidenskaber-
ne. Prisen er på 250.000 kr.

Prisen uddeles på basis af begrundede indstillinger fra ledende forskere ved de danske uni-
versiteter eller højere læreanstalter. Indstillingen sendes i 6 eksemplarer til Lundbeckfonden.
Indstillingen må højst fylde 2 A4 sider og skal ledsages af C.V. og publikationsliste ved-
rørende den person, der indstilles. Indstillingen skal være Lundbeckfonden i hænde senest
den 15. juni 2006. Tidligere indstillede kandidater kan genindstilles under forudsætning af,
at de opfylder alderskriteriet. 

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

LUNDBECKFONDEN, Vestagervej 17,  2900 Hellerup. Tlf .  39128000. www.lundbeckfonden.dk

INDKALDELSE AF FORSLAG TIL  KANDIDATER TIL

L u n d b e c k f o n d e n  e r  e n  e r h v e r v s d r i v e n d e  f o n d  m e d  v æ s e n t l i g e  a k t i e p o s t e r  i  H .  L u n d b e c k  A / S
o g  A L K - A b e l l ó  A / S .  F o n d e n  u d d e l e r  å r l i g t  c a .  2 2 0  m i o .  k r .  t i l  v i d e n s k a b e l i g e  f o r m å l  i n d e n f o r
s u n d h e d s -  o g  n a t u r v i d e n s k a b e r n e .

Lundbeckfondens Forskerpris 
for Yngre Forskere 2006

LUNDBECKFONDEN

Lundbeckfonden vil også i 2006 uddele en talentpris til 3 forskere under 30 år, der har præ-
steret særligt lovende forskning inden for sundheds- eller naturvidenskaberne. Prisen er en
personlig hæderspris på 75.000 kr. 

Prisen uddeles på basis af begrundede indstillinger fra ledende forskere ved de danske uni-
versiteter eller højere læreanstalter. Indstillingen sendes i 6 eksemplarer til Lundbeckfonden.
Indstillingen må højst fylde 1 A4 side og skal ledsages af C.V. og publikationsliste ved-
rørende den person, der indstilles. Indstillingen skal være Lundbeckfonden i hænde senest
den 15. juni 2006. Tidligere indstillede kandidater kan genindstilles under forudsætning af,
at de opfylder alderskriteriet.

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

LUNDBECKFONDEN, Vestagervej 17,  2900 Hellerup. Tlf .  39128000. www.lundbeckfonden.dk

INDKALDELSE AF FORSLAG TIL  KANDIDATER TIL

L u n d b e c k f o n d e n  e r  e n  e r h v e r v s d r i v e n d e  f o n d  m e d  v æ s e n t l i g e  a k t i e p o s t e r  i  H .  L u n d b e c k  A / S
o g  A L K - A b e l l ó  A / S .  F o n d e n  u d d e l e r  å r l i g t  c a .  2 2 0  m i o .  k r .  t i l  v i d e n s k a b e l i g e  f o r m å l  i n d e n f o r
s u n d h e d s -  o g  n a t u r v i d e n s k a b e r n e .

Lundbeckfondens
Talentpriser 2006
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FORSVAR

Ph.d.-forsvar 

Humaniora

Danske stednavne på -holt

Kandidat: Birgit Eggert.

Tid: 12/6-06, kl. 13.00. 

Sted: Det ny KUA, lok. 22.0.11.

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn og hjemlån i Det Kgl.

Biblioteks information på

KUA og til gennemsyn på Det

Kgl. Biblioteks læsesal Øst, 

Diamanten samt på Nordisk

Forskningsinstitut, KUA.

Naturvidenskab

Recovery in Aluminium

Kandidat: Carsten Gundlach. 

Tid: 15/5-06, kl. 13.15.

Sted: NBI, Rockefeller Komplek-

set, Juliane Maries Vej 30.

Afhandlingen: www.nbi.ku.dk/

side11494.htm.

Photosynthesis and oxygen 

dynamics of aquatic macro-

phyte communities

Kandidat: Cand.scient. Thomas

Binzer.

Tid: 1/6-06, kl. 10.00.

Sted: Ferskvandsbiologisk 

Laboratorium, Biologisk 

Institut, Helsingørsgade 49-51,

3400 Hillerød.

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn på Ferskvandsbiolo-

gisk Laboratorium.

Environmental Isotopic and

Hydrochemical Characteristics

of Groundwater from the 

Cretaceous*Eocene Limestone

Aquifer in the Keta Basin, 

Ghana, and, the Coastal Sedi-

mentary Basin of Togo

Kandidat: Tina Helstrup.

Tid: 2/6-06, kl. 14.00.

Sted: Geologisk Institut, Øster

Voldgade 10, Aud. A.

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn hos institutsekretær

Jeanette Thorup, vær. 

06-0-677.

Debatarrangement om det kommende valg 
i Mexico
Paneldebat med ph.d. Helene Balslev og journalist Jens Lohmann

Tid: 7/6 kl. 19.00

Sted: Det ny KUA, lok. 27.0.47

Arr.: Netla, www.netla.dk

Afskedsforelæsning: 1700-tallets Danmark: 
en støvet paryktid?
Afskedsforelæsning af Ole Feldbæk. Der er reception i Finderup Lade kl. 15-17

Tid: 16/6 kl. 14.00-15.00

Sted: Det ny KUA, lok. 22.0.11

Arr.: Afdeling for Historie

Postkolonialisme og politisk aktivisme 
i japansk samtidskunst
Den japanske samtidskunstner Shimada Yoshiko taler med udgangspunkt i egne værker om be-

greber som nation og historie, i særlig grad hvorledes fortiden (re)præsenteres i nutiden. Fore-

læsningerne foregår på engelsk. Værket herover forestiller ‘White Aprons’ – Radering, triptikon,

45 x 73 cm af Shimada Yoshiko fra 1993. Et eksempel på Shimadas grafiske arbejde hvor hun ska-

ber raderinger på grundlag af historiske fotografier. Her sammenstilles forskellige roller som ja-

panske kvinder opfyldte under Anden Verdenskrig gennem tidens Patriotiske Husmoderfor-

eninger.

16. maj, kl. 14.15-16.00 

23. maj, kl. 14.15-16.00

30. maj, kl. 14.15-16.00

2. juni, kl. 14.15-16.00

Sted: Københavns Universitet Amager, lokale 21.1.47, bygning 21, 1. sal, Karen Blixens Vej 1

Arr.: Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Gunhild Borggreen, gunhild@hum.ku.dk

Visionen om regnbuen – natur, teknik og humanisme
Tid: 24/5 kl. 19.30

Sted: Videnskabernes Selskab, H.C. Andersens Boulevard 35

Tilmelding: Køb billet på www.politikenbillet.dk

Arr.: Niels Bohr Institutet og Politikens Fond

Med støtte fra Politikens Fond holder Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet en offentlig

forelæsning af Vigdis Finnbogadottír til ære for tidligere professor ved Niels Bohr Institutet og rektor

ved Københavns Universitet Ove Nathan i foredragsserien Ove Nathan Memorial Lectures. Foredrags-

seriens emneområde er denne gang Etik i Videnskaben. Niels Bohr Institutet har inviteret Islands tidli-

gere præsident (1980-1996) Vigdís Finnbogadottír, der ligesom Ove Nathan gennem en længere årræk-

ke var stærkt engageret i UNESCO arbejde. Vigdís Finnbogadottír har været præsident for UNESCO

World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology og siden 1998 UNESCO Good-

will Ambassador. Ove Nathan var formand for den danske UNESCO nationalkomite. Vigdís Finnboga-

dottír har de senere år været involveret i den globale kamp for børn og kvinders rettigheder, herunder

uddannelse.

F O T O :  P O L F O T O

NY KANDIDATUDDANNELSE:
CAND. MAG. I 

AFRIKASTUDIER
KØBENHAVNS UNIVERSITET

�Ny toårig tværfaglig kandidatuddannelse. 
�Et områdestudium der giver indsigt i Afrikas
økonomi, udvikling, politik, kultur & religion. 

�Optagelseskrav: bachelorgrad og gode eng-
elskkundskaber.

�Start: 1. september 2006.

Ansøgningsfrist: 30. juni 2006. 

For merit/enkeltfagsstuderende er ansøgnings-
fristen d. 25. august 2006

Rekvirer ansøgningsskema og informationsma- 
teriale på www.teol.ku.dk/cas

Center for Afrikastudier,
Købmagergade 46, 4., 1150 Kbh. K.,

tlf. 35322585, e-mail: cas@teol.ku.dk 

NY KANDIDATUDDANNELSE:
CAND. MAG. I 

AFRIKASTUDIER
KØBENHAVNS UNIVERSITET

�Ny toårig tværfaglig kandidatuddannelse.
�Et områdestudium der giver indsigt i Afrikas
økonomi, udvikling, politik, kultur & religion.

�Optagelseskrav: bachelorgrad og gode eng-
elskkundskaber.

�Start: 1. september 2006.

Ansøgningsfrist: 30. juni 2006. 

For merit/enkeltfagsstuderende er ansøgnings-e
fristen d. 25. august 2006

Rekvirer ansøgningsskema og informationsma-
teriale på www.teol.ku.dk/cas

Center for Afrikastudier,
KøKK bmagergade 46, 4., 1150 Kbh. K.,

tlf.ff 35322585, e-mail: cas@teol.ku.dk 
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FORSKNINGSFRIT OMRÅDE

senterer dem for, men får også
et par nye udtryk med hjem.
Og selv om de to veninder sy-
nes det mest er en drengeting
at finde på nye ord, så har de
noget dugfrisk slang lige til
forskerens samling.

»Sketch siger man tit om 
noget der er mærkeligt. Wag
betyder også mærkeligt, men
godt på samme tid« fortæller
Mia: »Ja, og ‘oh ned’ betyder
sødt.«

For Pia er det spændende 
at komme ud og møde folk og
høre hvad de har at sige.

»Det er jo dialektforskning-
ens nye udfordring at beskrive
hvordan vi taler københavnsk
og dansk i dag,« siger Pia der
især har undersøgt den køben-
havnske multietnolekt på Nør-
rebro.

»Vores sprogsamfund ser an-
derledes ud i dag fordi mange
af dem der er bosat i Køben-
havn kommer fra andre dele af
landet og verden. Det at kom-
me et sted fra kommer derfor
også til at betyde noget andet
end tidligere. Når alle flytter
sig er det ikke så vigtigt hvor

man er født. Derfor kan Joke-
ren synge at han er fra Chri-
stianshavn selvom han er født
i Hillerød,« siger Pia Quist.

Forskningens Døgn er en år-
ligt tilbagevendende begiven-
hed arrangeret af Videnskabs-
ministeriet. Formålet er at
vække interesse for forskning-
ens metoder, processer og 
resultater hos den brede be-
folkning. Årets tema var ‘På
sporet af fremtiden’, og 23
kommuner landet over var
vært for arrangementer med
noget for enhver smag.    

likl@adm.ku.dk

Powershopping med en forsker i hælene,
oversættelse af slang og vejen til en sjovere
opvask var bare nogle af de oplevelser KU-
forskere bød på da de rykkede ud til folket
under Forskningens Døgn

Forskning 
på gadeplan

et skævt kig ind i forskningens
verden.

I Humanioras telt kan su-
pershoppere få analyseret de-
res adfærd af specialestude-
rende Kitt Boding fra Center
for Tekstilforskning på KU.
»Powershopping med en for-
sker i hælene,« står der på et
lidt uanseeligt skilt. En flok
gymnasieelever slentrer forbi
uden at få øje på det gode til-
bud, men så slår Kitt selv til:
»Har I lyst til at svare på nogle
spørgsmål om mode og tøj-
stil?« En fyr med kasket og en
med blød hat vil gerne være
med og slår sig ned sammen
med Kitt på fortovskanten og
svarer engageret på spørgsmål
om mærkevarer, signaler og
indkøbsvaner.

Slang og multietnolekt
Mia og Julie der går i 9. klasse
på Nyelandsvejens Skole kig-
ger ind i sproglaboratoriet ved
siden af. Forskningsassistent
Pia Quist fra Afdeling for Dia-
lektforskning sidder klar ved
siden af en stak opslagsværker
om slang, frække ord og gade-
sprog. Hun har netop forsvaret
sin ph.d.-afhandling om mo-
derne københavnsk og tilby-
der de forbipasserende at få
oversat slang.

Mia og Julie kender godt de
fleste slangord som Pia præ-

Af Lise K. Lauridsen

Kan I lide at vaske op?«
spørger to unge mænd i
hvide kitler tilskuerne på

torvet ved Frederiksberg Sta-
tion. Nej, publikum ryster på
hovedet. Men de to KU-stude-
rende Kim og Andreas der åb-
ner Forskerstien i den lune
majsol, elsker at vaske op.
Hvorfor får publikum en ek-
splosiv smagsprøve på et par
minutter senere da et festfyr-
værkeri af solgult skum sprøj-
ter flere meter op i den klare
blå himmel. Det gibber i publi-
kum, og flere stimler sammen
om det farverige kemishow
hvor de også får lov at smage
lynnedkølede skumfiduser og
opleve Hindenburg-katastro-
fen kort. 

De kemiske artister fra Cir-
kus Naturligvis er langt fra de
eneste der byder på folkelig
forskning denne fredag efter-
middag hvor Forskningens
døgn netop er blevet skudt i
gang. I telte overalt på torvet
har forskere og andet godtfolk
slået sig ned. Men i stedet for
håndaflæsninger, skæggede
damer og stærke mænd er tel-
tene fyldt med forskerspirer
med tykke bøger, reagensglas
og masser af spændende viden
så forbipasserende og hand-
lende på Frederiksberg kan få

»

FORSKNINGSGØGL – På Forskerstien

der var en del af Forskningens Døgn, rykke-

de naturvidenskabelige artister ud med ke-

mitrylleri. En sprogforsker oversatte og fik

oversat slangord, og store som små fik snust

til forskningens verden i den lune majsol. 
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