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Rengøringen har det skidt
Otte ansatte er blevet afskediget samtidig med
at der er blevet 40.000 ekstra kvadratmeter at
rengøre i indre by
LÆS SIDE 2-3

Humanisten fra Hong Kong
»Jeg har ikke tænkt mig at bruge min tid her på
at se på at der ingenting sker,« siger Humanio-
ras nye dekan Kirsten Refsing 
LÆS STORT INTERVIEW SIDE 6-7

Uddannelser til salg
Brugerbetalingen på engelske universiteter er
nu 36.000 kroner om året. Det gavner eliten og
udelukker de fattige, lyder kritikken
LÆS SIDE 10-11

Lønnen til den nye ansatte ledelse er steget voldsomt. Det 
virker demoraliserende, mener nogle ansatte. Andre ser det 
som et varsel om højere løn på hele universitetsområdet  LÆS SIDE 5

Velkommen til lønfest
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Sund kårer bedste underviser
PRIS – Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på KU har oprettet en ny pris der til-
deles en underviser på Sundhedsvidenskab som leverer suveræn undervisning til
de studerende. Med prisen følger et rejselegat på 40.000 kroner, og den uddeles en
gang om året i de år hvor Hans Karle prisen ikke uddeles i København. I år uddeles
prisen i forbindelse med fakultetsdagen den 5. oktober. Prismodtagere kan både
være enkeltpersoner og institutter/afdelinger, og både studerende og lærere fra fa-
kultetet er velkomne til at indstille kandidater til den nye undervisningspris. Velbe-
grundede forslag kan indsendes frem til den 15. september 2006.

Kontakt Lisbeth Roland Hansen, lrh@adm.ku.dk.

Verden har brug for EU
UDENRIGSPOLITIK – Alle stole i Festsalen på Frue Plads var besat da EU’s uden-
rigspolitiske koordinator, Javier Solana, den 8. september lagde sin vej forbi for at
diskutere mulighederne for at EU kan bidrage til fredelige løsninger på verdens kon-
flikter. Solana havde på sin korte rejse til Danmark nået at mødes med statsministe-
ren, dronningen og gå en tur i Tivoli, men valgte at afslutte sit besøg med at diskutere
EU’s udenrigspolitik med de studerende på KU. I sin tale slog den spanskfødte uden-
rigskoordinator for de europæiske lande og tidligere professor i fysik til lyd for at
samarbejde og diplomati er EU’s bedste redskaber til at skabe fred og løse internatio-
nale politiske problemer i dag og i fremtiden. Han nævnte også talrige eksempler på
hvordan EU’s missioner ude omkring i verden har gjort en markant forskel. Spørgs-
målene om USA’s magt og atomproblematikken i Iran dukkede også op i debatten.
Solana slog fast at man skal anerkende de uenigheder der er mellem USA og Europa
på verdens konflikter, men især de nye generationer må ej heller glemme at USA gen-
nem tiden har støttet Europa. I forhold til Iran mente EU-koordinatoren at militær
magt kan blive en nødvendighed hvis Iran vil hævde sin ret til at berige uran. Men mi-
litærmagt er bestemt ikke Solanas kop te. »Jeg vil ikke bruge militærmagt. Vi skal
bruge diplomati hele vejen.«

Så rejs dog ud
INTERNATIONAL MARKEDSDAG – Færre studerende har mod på at pakke kuffer-
ten og tage et semester væk fra de trygge, kendte omgivelser på KU i et helt andet
land med en anden kultur og sprog. Det forsøger Det Internationale Kontor at lave
om på. Et af tiltagene, der skal vække eventyrlysten hos de unge, var International
Markedsdag i Festsalen på Frue Plads mandag den 11. september. Her kunne de stu-
derende få råd og inspiration fra mere eller mindre eksotiske steder som Universitet i
Oslo, Universität zu Köln, Pontificia Universidade Católica de Sao Paulo i Brasilien og
Universidad de Guanajuato i Mexico. Efter interessen og spørgelysten at dømme er
skuden så småt ved at vende efter en nedgang i antallet af studerende fra Køben-
havns Universitet der rejser ud, fra 803 i 2002 til 722 i 2005. Det Internationale Kon-
tor kan konstatere, at europæiske lande som Italien, Spanien, Frankrig og mindre
kendte universiteter i Tyskland som fx det i Køln vanskeligt i kampen om de unges
gunst. Man er derfor begyndt at fokusere på, at markedsføre studieophold i de euro-
pæiske lande mere.

For mange lokaler 
koster jobbet
Flytningen til Kommunehospitalet har været en dyr fornøjelse
for Driftsområde Indre By da man nu har for mange lokaler.
Det har kostet 17 medarbejdere jobbet, heraf otte rengø-
ringsassistenter. En løsning er på vej fra 2007F
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Ansatte betaler prisen
Ifølge Rene Wedel, controller 
i økonomiafdelingen i Fælles-
administrationen, har fakulte-
terne i perioden haft ansvaret
for at sikre rømning af de leje-
mål der var forudsat i forbin-
delse med overflytningen til
CSS som arealmæssigt skulle
være neutral. Det er sket me-
get sent og har medvirket til
det store underskud i 2005. 

»Den manglende fragang af
lejemål kan dog kun forklare
cirka halvdelen af underskud-
det i 2005. Resten hænger 
formentlig sammen med en-
gangsudgifter ved overflyt-
ningen. Dertil kommer at byg-
ningsdriften har været under-
finansieret i flere år idet ser-
viceniveauet er øget ud over
det bevillingsniveau universi-
tetet har stillet til rådighed.
Differencen har ‘bestillerne’
(fakulteterne i indre by plus
Fællesadministrationen) skul-
let dække. Du kan ikke sige at
fakulteterne har sovet i timen.

Af Claus Baggersgaard

Det er dyrt at have mange
bygninger. Det må
Driftsområde Indre By

sande efter flytningen til Cen-
ter for Sundhed og Samfund
(CSS) sidste år. Det har nemlig
ikke samtidig været muligt at
slippe af med alle bygningerne
i den indre by, så nu står man
med flere kvadratmeter end
der er brug for. Resultatet er et
underskud på otte millioner
kroner. 

»Der er ikke fulgt penge
med til at drive de ekstra kva-
dratmeter, så det har været
nødvendigt at skære ned på
lønudgifterne for at kunne be-
tale for varme, lys og vand,«
siger Erwin Koster Kristensen,
driftschef for den indre by. 

Konkret er 17 ansatte fra
driftsområdet blevet afskedi-
get, heraf otte rengøringsassi-
stenter, for at få økonomien 
til at hænge sammen.

De har gjort hvad der umid-
delbart var muligt, men der
skal jo også være lokaler til
undervisning og kontorer at
arbejde i,« siger Erwin Koster
Kristensen. 

De mange kvadratmeter er
blevet et problem fordi midler-
ne til driften bliver beregnet
ud fra aktiviteterne i bygnin-
gerne og ikke ud fra udgifter-
ne til at drive dem.

»Hvis du har de samme akti-
viteter og får flere bygninger,
så står du med et problem,« si-
ger Rene Wedel.

Han tilføjer at problemet
burde være løst med budgettet
for 2007 hvor bevillingerne
bliver givet i forhold til de fak-
tiske udgifter som følge af
Campusplanen.

Driftschefen håber også på
lysere tider i takt med at antal-
let af kvadratmeter bliver
bragt ned fra næste år.

Claus Baggersgaard er freelance
journalist.

Af Claus Baggersgaard

Kort efter Rengøringsservice på Det Sund-
hedsvidenskabelige Fakultet (SUND)
vandt udbudsrunden om at blive ny leve-

randør, blev det offentliggjort at rengørings-
assistenterne har krav på en halv times betalt
frokost. 

Fire virksomheder var med i opløbet om at få
lov til at gøre rent på Sund, og Rengøringsser-
vice på fakultetet bød også på opgaven fordi
medarbejderne og ledelsen var enige om at Ren-
gøringsservice ville være konkurrencedygtig.
Rengøringsservices pris for at holde lokalerne

Aftale om betalt frokostpause koster SUND 250.000 kroner

fri for nullermænd viste sig i udbuddet at være
lavest. Men udgifterne vokser. Rengøringsassis-
tenterne får nemlig ret til en halv times betalt
frokost fra den 1. oktober som konsekvens af en
ny overenskomst mellem Personalestyrelsen og
Fagforbundet 3F.  

Ændringen kom ifølge driftschef Henrik
Kudal som en total overraskelse. Det vil koste
cirka 250.000 kr. årligt, men det ændrer ikke på
at tilbuddet fra Rengøringsservice var det bed-
ste.

»Buddene er givet på lige vilkår da det blot
havde betydet at vi ifølge udbudspolitikken på
KU skulle have kompenseret det private firma

Ekstraregning for frokost

TOPMØDE – Javier Solana giver Lykke Friis og Ralf Hemmingsen et par diplomatiske fif.

TILLØBS-
STYKKE –
Mange 

mødte frem 

i festsalen

for at få 

information

om studie-

forholdene 

i andre lan-

de.

13 er KU’s lykketal
TOPSCORER – Københavns Universitet er det 13. bedste universitet i Europa. Det er
konklusionen i en ny undersøgelse foretaget af Shanghai Jiao Tong University i Kina.
Undersøgelsen udråber også KU til Skandinaviens bedste, og på verdensplan er uni-
versitetet rykket en plads op siden sidste år og ligger nu nummer 56 på top 100. KU er
desuden det eneste danske universitet der er repræsenteret på top 100. Af øvrige
skandinaviske universiteter er Karolinska Instituttet placeret på en 48. plads, Uppsala
Universitet som nummer 65, Oslo Universitet som nummer 68, Helsinki som nummer
74, Stockholm som nummer 84 og Lund som nummer 90.

Læs mere på www.ku.dk/nyheder/.
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Rektoratet blogger
KONTAKT – Rektor Ralf Hemmingsen og
prorektor Lykke Friis har netop lanceret deres
egen fælles weblog. Det nye medie bliver rek-
torparrets genvej til kommunikation med stu-
derende og ansatte på KU om hverdagens sto-
re og små oplevelser. Bloggen skal ligeledes
skabe dialog og debat om universitetsemner.
På længere sigt skal alle studerende og for-
skere på KU have mulighed for at blogge. 

Læs mere på blogs.ku.dk/lykkeogralf.

Sundhedsvidenskab skifter prodekan
LEDELSE – Det nye dekanat på Sundhedsvidenskab der tiltrådte i maj måned
med dekan Ulla Wever i spidsen, har allerede fået ny kollega. Professor, dr.med.
Flemming Dela fra Medicinsk Fysiologisk Institut overtager stillingen som prode-
kan for uddannelserne fra Hans Sjöström der efter blot et par måneder på posten
har ønsket at træde tilbage med udgangen af august i år. Den nye prodekan for
uddannelser er en respekteret underviser med erfaringer fra de fleste af uddan-
nelsesretningerne på Sundhedsvidenskab og skal sammen Ulla Wever som front-
figur, prodekan Birgitte Nauntofte og de to kliniske prodekaner Ole Faber og Kar-
sten Bech udgøre det nye ledelsesteam på Sundhedsvidenskab.

Af Claus Baggersgaard

50kontorer, 13 toilet-
ter, gangarealer,
trappevask en gang

ugentligt og ekstra serviceop-
gaver som opvask og opryd-
ning efter møder. Det er me-
nuen rengøringsassistent Ma-
rianne Rasmussen på Statens
Institut for Folkesundhed, SIF,
skal skrubbe og vaske sig igen-
nem på sin syv timers arbejds-
dag.

Rengøringspersonalet i den
indre by føler at besparelser på
otte millioner kroner har gjort
livet surt for dem siden årsskif-
tet hvor de måtte sige farvel til
otte kolleger og goddag til fle-
re kvadratmeter at gøre rent.

I indre by og på CSS betyder
forringelserne at hver assistent
nu skal rengøre hvad der sva-
rer til to og et halvt parcelhus
på en time. Fire minutter er
der afsat til et kontor på 44
kvadratmeter og to minutter
og 45 sekunder til 22 kvadrat-
meter. Det betyder at der nu
kun må være en skraldespand
på hvert kontor uanset hvor
mange der arbejder der, så
rengøringsassistenterne kan

klare deres arbejde hurtigere.
»Jeg er nok af en lidt speciel
støbning, men rigtig mange af
mine kolleger er trætte og fru-
strerede. Planerne bliver lavet
om hele tiden, så folk er usikre
på fremtiden,« siger Marianne
Rasmussen der har gjort rent
på Københavns Universitet i
fem år.

Færre skal lave mere
Det er rengøringsinspektør
Annie Fjeldsted der i samar-
bejde med kollegaerne Ulla
Pehrson og Inge Holm Jensen,
har ansvaret for at få rengø-
ringsplanerne til at hænge
sammen. 

De kan konstatere at de med
flytningen til CSS nu har an-
svaret for at holde 100.000
kvadratmeter rent. Tidligere
var tallet 60.000.

»Færre folk skal rengøre et
større areal. Vi ved at der er
brug for flere penge, men vi
har ikke fået flere midler og
gør det heller ikke næste år.
Folk føler sig nedslidte, og de
har det rigtig dårligt med at 
de ikke kan nå det de skal,« si-
ger Annie Fjeldsted.

Hun forstår ikke hvordan le-

NEDSKÆRINGER

delsen kan beslutte at flytte ud
på CSS uden at lade de nød-
vendige midler følge med. 

For at gøre det hele værre
kom der pludselig midt i arbej-
det med at lave de nye rengø-
ringsplaner besked fra ledel-
sen om at rengøringsassisten-
terne per 1. oktober har ret til
en halv times betalt frokost
som følge af en ny overens-
komst. De havde ellers i den
indre by frivilligt givet afkald
på den betalte frokost for ti år
siden for at vinde licitationen
på rengøringen. Ændringen
betyder at der er brug for yder-
lige tre fuldtidsansatte rengø-
ringsassistenter, og at rengø-
ringsplanerne efter et halvt års
arbejde må laves om på ny.
Ifølge Erwin Koster Kristensen,
driftschef for den indre by,
koster den nye overenskomst
600.000-800.000 kroner år-
ligt. Penge der ikke er afsat på
budgettet.

Han forstår godt at rengø-
ringsfolkene føler at de har
travlt, men han kan ikke hjæl-
pe her og nu.

Claus Baggersgaard er freelance
journalist.

Rengøringen
har det skidt
Otte ansatte er blevet afskediget samtidig med at
der er blevet 40.000 ekstra kvadratmeter at rengøre
i indre by

Mindre rengøring

• Otte rengøringsassistenter er blevet afskediget.

• Hver rengøringsassistent skulle før rengøre 270 kvadrat-

meter i timen. Det er nu sat op til 300 kvadratmeter i den

indre by og 350 kvadratmeter på CSS.

• Der må kun være en affaldsspand per kontor uanset antal-

let af arbejdspladser.

• Ledninger til computere og lignende skal hænges op.

• Der tømmes ikke længere askebægere da universitetet er

røgfrit per 1. september.

• Vikarkontoen er beskåret, så de resterende rengørings-

assistenter skal dække ind ved ferie og sygdom.

for betalt frokost i halvandet år hvis et af dem
havde vundet,« siger han.

Tilbuddet holder
Trods ekstraregningen satser Henrik Kudal på
at den tilbudte pris på omkring 12 millioner kr.
årligt for at gøre rent, kommer til at holde.

»Vi vil ikke beskyldes for at have lavet en kun-
stig opskrivning af budet. For at holde os ud-
giftsneutrale vil Rengøringsservice arbejde på
at sænke omkostningerne og forsøge at tjene
flere penge via ekstra opgaver,« siger han.

Ifølge Ted Lind, chefkonsulent i Personalesty-
relsen, er det nye cirkulære der blandt andet be-

tyder, at rengøringsassistenterne har krav på
betalt frokost, blevet offentliggjort på Persona-
lestyrelsens hjemmeside og via andre publika-
tioner den 28. juni eller blot ni dage efter udlø-
bet af udbudsrundens tidsfrist.

»Det er en ærgerlig streg i regningen. Vi har i
hvert fald ikke hørt noget om cirkulæret i for-
vejen selv om repræsentanter fra Københavns
Universitet i løbet af sommeren har været på
styrelsens kursus om konsekvenserne af det nye
cirkulære,« siger Henrik Kudal.

Claus Baggersgaard er freelance journalist.
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RENGØRINGSVANVID – Rengøringspersonalet i indre by skal

nå 40.000 kvm mere med færre ansatte. 
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STUDIEL IV

Af Jesper Kock

Plagiering er et problem
der vokser i takt med
internettets mange mulig-

heder for at få adgang til ma-
nipulerbar elektronisk tekst.
Et par klik med musen og man
kan hurtigt klippe og klistre
tidligere udgivet materiale
sammen til ‘egne’ opgaver. 

Jude Carroll fra Oxford
Brookes University satte fokus
på eksamenssnyd i forbindelse
med den nyligt afholdte konfe-
rence Creating Knowledge på
Det Kongelige Bibliotek. 

Den gode nyhed er at pro-
blemet med plagiering nu ta-
ges alvorligt på de fleste uni-
versiteter forklarer Carroll.
Hun anslår at ti procent af alle
skriftlige studenterrapporter
har et aspekt af plagiering,
men begrebet dækker ikke kun
over bevidst snyd. De stude-
rendes manglende færdighe-
der i citatanvendelse, referen-
celister og forståelse for viden-
skabeligt arbejde er ifølge
Carroll det største problem.

For få retningslinjer 
»I øjeblikket er der ikke nok
retningslinjer til de studerende
om hvad plagiering er. Der
mangler konkrete eksempler

på hvordan det rent faktisk ser
ud. Reglerne skal fortolkes, og
de studerende skal have mu-
lighed for se dem eksemplifi-
ceret og tage tests,« fortæller
lederen af Det Humanistiske
Fakultets Skrivecenter, Lotte
Rienecker. 

Hun deltog i konferencen 
og understreger at der ikke er
noget simpelt svar på hvordan
man kommer problemet til
livs. 

Christian Olesen fra Studie-
administrationen behandler
sager vedrørende eksamens-
snyd på Københavns Universi-
tet, og han bekræfter proble-
met med plagiering.

»Ni ud af ti sager handler
om afskrift fra en uopgiven kil-
de på nettet eller lærebøger.
Det er det helt store dyr i åben-
baringen,« forklarer han, men
kan ikke bekræfte at der er ta-
le om et stigende problem på
KU: »Tallene har været stabile
de sidste tre-fire år med cirka
20-30 sager om eksamenssnyd
per år.«

Ifølge Lotte Rienecker mod-
tager man ikke systematisk
undervisning i plagieringsreg-
lerne, men lader det være op
til den enkelte underviser. 

»Der er ikke nogen sikker-
hed for at man har hørt om

problemstillingen før man går
til eksamen. Der er ikke blevet
talt om det, og de studerende
er ikke blevet taget i ed.«

Claus Nielsen, chefkonsu-
lent i studieadministrationen,
bekræfter at universitetet ikke
kan dokumentere at hver en-
kelt studerende har fået et
stykke papir eller været inde på
en hjemmeside der beskriver
retningslinjerne for plagiering.

»Det er et problem der væg-
tes noget højere i udlandet end
her hvor vi traditionelt set nok
har haft en mere afslappet po-
litik på området,« fortæller
han.

Kulturelle forskelle
En af Jude Carrolls hovedpoin-
ter er at plagieringsproblemet
bliver større i takt med den
voksende forskellighed hos de
studerende. Globaliserings-
strategien peger i retning af at
flere skal have en videregåen-
de uddannelse, og universite-
terne skal tiltrække flere uden-
landske studerende. Det bety-
der at der ikke kan forudsæt-
tes de samme indgangskompe-
tencer, og det gør det endnu
mere nødvendigt at have klare
retningslinjer omkring plagie-
ring. 

En pointe man kan nikke

genkendende til på Økonomi
hvor man har haft store pro-
blemer med eksamenssnyd. 

»Det er især vores udenland-
ske studerende der bliver gre-
bet i plagiering, og derfor har
vi gjort en særlig indsats på
det område. Der bliver blandt
andet holdt akademiske skri-
vekurser hvor vi taler om pla-
gieringsproblematikken,« for-
tæller studieleder Peter Erling
Nielsen og understreger at der
også er danske studerende der
snyder. 

»Vi har fået gode ordensreg-
ler der er fuldstændig klare.
Det har højnet beredskabet på
plagieringsområdet til absolut
red alert,« slutter studielede-
ren 

Lisbet Borg Frederiksen fra
Det Internationale kontor har
ikke tal der kan be- eller af-
kræfte at de internationale
studerende er overrepræsente-
rede i sager om eksamenssnyd,
men erkender at den akade-
miske kultur i hjemlandet kan
have en negativ effekt på op-
holdet i Danmark. 

»Mange internationale stu-
derende er vant til at skrive
opgaver på en helt anden må-
de end vi gør her. Nogle steder
lægges der meget vægt på at
reproducere hvad lærebogen

eller underviseren har sagt, og
så bliver det hurtigt til plagie-
ring i forhold til den danske
version.«  

Hun understøtter Jude
Carroll i troen på at de stude-
rende ikke snyder med vilje og
mener en forebyggende ind-
sats kan afhjælpe problemet.

»Vi har oprettet et kursus i
academic writing for alle de
internationale studerende,
hvor en underviser forklarer
hvordan man skriver en aka-
demisk opgave på KU,« forkla-
rer hun 

Variation i opgaverne
Ifølge Tina Pipa, en af arran-
gørerne af Creating Knowl-
edge-konferencen, skal der og-
så udvikles opgaver fra under-
visernes side der tvinger de
studerende til at være refleksi-
ve overfor hvordan man an-
vender information i stedet for
de bare skal finde information
og bearbejde den i opgaven. Et
projekt hvor der med fordel
kan samarbejdes mellem
bibliotekarer og undervisere. 

»I stedet for at bede de stu-
derende skrive en kort opgave
om et populært emne der ek-
sempelvis er meget lettilgæng-
eligt på internettet, kan man
stille opgaven: find en viden-

skabelig artikel og tre hjem-
mesider der behandler emnet.
Skriv opgaven og vurder mate-
rialet i forhold til hinanden,«
forklarer Tina Pipa.

Københavns Universitets-
bibliotek har allerede et sam-
arbejde kørende med Det Hu-
manistiske Fakultets Skrive-
center i forbindelse med kon-
kurrencen Jagten på den gode
opgave. Her bedømmes de stu-
derende blandt andet i at søge
og bruge litteratur – også kal-
det navigationskompetence. 

Jude Carrolls tilgang til pla-
gieringsproblematikken er i
store træk baseret på større
klarhed og undervisning frem
for snyd og afsløringsperspek-
tivet. 

Som hun siger:
»Hvis den studerende tror at

du er mere interesseret i at af-
sløre ham frem for at undervi-
se ham, bliver han mere inter-
esseret i at undgå at blive op-
daget end at lære – og det gav-
ner ikke vores sag.« 

jeko@adm.ku.dk

COPYCAT – Plagiering har

med tiden taget en ny drejning,

og i dag er det næppe sideman-

den man kopierer, men elektro-

niske tekster fundet på internet-

tet.
Snyd er ikke altid snyd

Ti procent af alle
skriftlige studenter-
rapporter har et 
aspekt af plagiering,
mener international
ekspert. Men proble-
met skyldes snarere
manglende færdig-
heder i håndtering 
af information end 
et bevidst forsøg på
snyd

Eksamensbevis mister værdi
»En talsmand for Oxford Universitet siger at plagiarisme nu er så ud-

bredt at det sætter spørgsmåltegn ved værdien af et eksamensbevis

fra universitetet.«

Fra Aarhus Universitetsblad Campus 6/2006
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LEDERLØN

Af Lise K. Lauridsen

Mens rektor og dekaner
på Københavns Uni-
versitet har fået løn-

hop på op til 50 procent, så er
realiteten på resten af univer-
sitetet nedskæringer, fyringer
og årelange løse ansættelser
uden løn under ferie eller syg-
dom. Det øger uligheden
mellem ledelse og ansatte, me-
ner flere af de medarbejdere
Universitetsavisen har snakket
med. 

»Afstanden mellem de an-
satte og ledelsen bliver meget
stor. Ikke bare på grund af ind-
komsten, men fordi ledelsen
får mindre føling med det ba-
sale arbejde og de basale pro-
blemer på universitetet. Det er
jo os der underviser, der i høj
grad finansierer universitetet.
Lønforskellene bliver også et
signal om hvad der er vigtigst,
og i øjeblikket er det åbenbart
mindre fint at undervise,« si-
ger Karen Wolgast der er ek-
stern lektor på Humaniora og
repræsentant for de deltids-
ansatte i Dansk Magisterfore-
ning.  

Der er cirka 1500 løstansat-
te lærere på Københavns Uni-
versitet. En del har jobs andre
steder, men især på Humanio-
ra og Samfundsvidenskab har
der aldrig været råd til at fast-
ansætte mange undervisere, så
de har i årevis arbejdet på uni-
versitetet uden pension eller
løn under ferie og sygdom.

Også ledelsens nærmeste

ansatte i administrationen har
svært ved at se argumentet for
så store lønstigninger i le-
delsen.

»Jeg synes faktisk at løn-
ningerne til ledelsen er steget
så meget at det er demoralise-
rende for de menige ansatte. 
Ved lønforhandlingerne sidder
vi jo og fedter rundt med løn-
tillæg på 500 kroner, og
mange steder skal der spares
penge og fyres folk. Det virker
som en underlig fordeling af
lønnen,« siger Ingrid Kryhl-
mand, fællestillidsrepræsen-
tant for HK’erne på Køben-
havns Universitet

Lønfest forude
Det videnskabelige personales
mand på KU er anderledes op-
timistisk over for de stigende
lederlønninger.

»Jeg mener de er et klart
signal fra KU’s bestyrelse til
omverdenen om at lønnen skal
svare bedre til hvad der kræ-
ves. De menige forskeres løn-
ninger er langt bagud i forhold
til resten af arbejdsmarkedets,
og det samme gælder ledel-
sens lønninger. Det kan godt
være at kravene til ledelsen ik-
ke har ændret sig synderligt,
men højere løn vil automatisk
stille krav om større forpligti-
gelse til at leve op til de mål-
sætninger man har sat sig. Jeg
tror ledernes lønhop vil skabe
fælles fodslag om at vi nu skal
op i løn på universitetet. Må-
ske kommer der ikke det store
gennembrud i efterårets løn-

forhandlinger, men på længere
sigt vil der være mulighed for
lønstigninger,« siger Leif Søn-
dergaard, AC-fællestillidsre-
præsentant på KU. 

Han fornemmer at det er
blevet mere normalt at snakke
om mere i løn på KU end det
var for bare et par år siden.

At lederlønninger skulle få
resten af lønningerne til det
øvrige administrative persona-
le til at stige, tvivler Ingrid
Kryhlmand dog på. Det sam-
me gør arbejdsmarkeds- og
lønforsker Flemming Ibsen,
Aalborg Universitet. Han me-
ner at der er skabt alt for stor
afstand mellem lønnen til le-
delsen og til de menige medar-
bejdere. Lønningerne kører nu
i to systemer; et for det faglige
arbejde og et for den profes-
sionelle management, siger
han til magasinet Forskerfo-
rum.

I England har netop lærer-
nes ringe løn i forhold til le-
delsen skabt store konflikter
på universiteterne som omtalt
i sidste nummer af Universi-
tetsavisen. 

Politisk undren
Blandt de politikere der i sin
tid stemte ja til Universitetslo-
ven og dermed indførte en me-
re professionel ledelse, vækker
det undren at rektor på KU får
næsten halvtreds procent mere
i løn end statsministeren.

Forskningsordfører for
Socialdemokraterne, Rasmus
Prehn, synes det er en mærke-

lig prioritering at give lederne
så meget i løn når lønniveauet
for adjunkter og lektorer er
blevet udhulet de seneste år.

»Jeg synes godt universite-
terne kunne overveje om det
her er en retfærdig fordeling af
lønnen. Hvis jeg var rektor el-
ler sad i bestyrelsen, ville jeg i
hvert fald prioritere anderle-
des,« siger han.

Også forskningsordfører
Hanne Severinsen fra Venstre
er overrasket over lønniveauet
for den nyansatte ledelse: »Vi
var jo godt klar over at ledel-
sen ville stige i løn når den fik
mere ansvar, men de lønforhø-
jelser vi har set på det seneste
er meget høje. Især hvis de får
en afsmittende effekt på resten
af sektoren, så jeg håber besty-
relsen har tænkt sig grundigt
om,« siger Hanne Severinsen.

Som Studenterrådet på KU
påpeger, bliver det interessant
at se det samlede regnestykke
for hvad den nye ansatte le-
delse og deres håndgangne
mænd kommer til at koste.

»Vi skal virkelig se at de er
pengene værd i den nye le-
delse. Ledelsen skal selvfølge-
lig have lov til prioritere og in-
vestere i ledelse, men de
mange ekstra penge skal jo tje-
nes ind igen hvis ikke pengene
skal tages andre steder fra,« si-
ger formand for Studenterrå-
det, Jesper Johansen, der ikke
vil blande sig hvis der bliver
skåret andre steder i admini-
strationen, men forskning og
uddannelse må der ikke røres
ved.

likl@adm.ku.dk

Højdespringerne

KU’s nye hold af ansatte dekaner har fået klækkelige lønstig-

ninger. På de tre store fakulteter Naturvidenskab, Medicin og

Humaniora er lønnen steget med cirka 50 procent til 1,2 millio-

ner kroner. Juradekanen har kun fået en mindre lønstigning til

1 million kroner mens dekanerne på Samfundsvidenskab og

Teologi må nøjes med 900.000 kroner om året. Rektor og pro-

rektor er også steget betydeligt i løn. 1,75 mio. om året til rek-

tor Ralf Hemmingsen, mens forgængeren Linda Nielsen kun fik

1,2. Også prorektor Lykke Friis Nielsen får en pæn løn, nemlig

1,38 millioner kroner om året. 

Kilde: www.forskerforum.dk

Ledelsen stiger i løn

Lønnen til den nye an-
satte ledelse er steget
voldsomt. Det virker 
demoraliserende, mener
nogle ansatte. Andre 
ser det som et varsel 
om højere løn på hele 
universitetsområdet

F
O

T
O

:
L

IZ
E

T
T

E
K

A
B

R
É

VELHAVERE –
KU’s nyansatte ledelse

tjener godt. Rektor Ralf

Hemmingsens hyre er 

cirka 50 procent højere

end statsministerens. 

Rektorlønningerne er eksploderet
»KU’s og Aarhus’ rektorer har fået et lønløft på 50 procent. Og RUC’s og Aalborgs rektorer har fået 

40-50 procent mere end tidligere. KU-rektor Ralf Hemmingsens løn er eksorbitant, sammenlignet med 

den tidligere KU-rektors. Hvor Linda Nielsen fik 1,1 mio. kr., så får Hemmingsen 1,75 mio. kr. I Århus fik 

Niels Chr. Sidenius 1 mio. hvor den nye rektor Lauritz Holm-Nielsen nu får 1,5 mio. kroner.«

Fra Forskerforum nr. 195-196, juni/juli 2006
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DEKANINTERVIEW

AF Richard Bisgaard 

Undskyld de mange papkasser, men jeg
har simpelthen ikke haft tid til at lege
indretningsarkitet og sætte bøger op på

hylderne«, siger 57-årige Kirsten Refsing straks
vi har sat os til rette i den overleverede sofa
med rødt læderbetræk der optager pladsen i det
ene hjørne af det rummelige kontor dybt inde i
KUAs gamle betonbunker hvor John Kuhlman
Madsen huserede indtil for nylig.

1. august sagde han farvel som den sidste de-
mokratisk valgte dekan på Humaniora, og ikke
så snart var nøgler og dekanklokke overladt til
Kirsten Refsing før vinduerne blev åbnet på vid
gab for at lade forandringens vinde gennem-
trænge hver en krog i det fakultet der siden ti-
dernes morgen har været regeret af ene mænd.

Som den første kvindelige dekan i fakultetets
historie og den eneste af universitetets seks ny-
ansatte dekaner der er hentet ind fra en stilling
i udlandet, er der ekstra store forventninger til
Kirsten Refsing.

Hun er en af verdens førende forskere i det
japanske Ainu-folks sprog og har de sidste 12 år
arbejdet ved University of Hong Kong som insti-
tutleder og professor i japansk. 

Samtidig har hun som tidligere studerende
og ansat ved Københavns Universitet en god
fornemmelse for kulturen på landets største ud-
dannelsesinstitution.

Som hun fortalte studerende og ansatte da
hun torsdag i sidste uge holdt tiltrædelsestale i
Store Auditorium på KUA, er det i disse dage
netop 40 år siden hun selv som 17-årig startede
som studerende ved Københavns Universitet,
indskrevet ved Østasiatisk Institut på Gråbrødre
Torv. I 1986 afleverede hun sin doktorafhand-
ling på KU og var i fire år lektor på Asien-insti-
tuttet og fra 1993-94 institutleder samme sted. 

»Nu er jeg så tilbage som dekan og kan selv
være med til at sætte forandringer i gang og gø-
re livet mere spændende for os alle sammen,«
sagde hun blandt andet.

Det halve i løn
Men hvorfor foretrækker hun Københavns Uni-
versitet frem for Hong Kong ditto?

Kirsten Refsing: 
»Af flere grunde. For det første syntes jeg det

var for tidligt at blive pensioneret som 60-årig
hvilket indtil for nylig var pensionsalderen på
Hong Kong University.  

For det andet havde jeg lige været med til at
lave en stor reform i Hong Kong med sammen-
lægning af institutter. Jeg var således blevet
bedt om at være Head of School, dvs. institutle-
der, for et meget stort sammenlagt institut be-
stående af fire store sproginstitutter, men jeg
tænkte at jeg ville kunne lave meget mere som
dekan på Det Humanistiske Fakultet.  

En tredje grund er at de ledende stillinger i
Hong Kong siden området holdt op med at være
engelsk koloni, bliver besat med etniske kinese-
re, hvad enten de kommer fra Kina, Australien,
USA eller andre steder. Der var altså ikke ret
mange videre karriereveje for mig, og jeg ville
gerne videre. Jeg synes jeg havde samlet så
mange erfaringer at jeg godt kunne tage ansva-
ret for en større ting.

Og endelig er Danmark jo mit hjemland. Jeg
skal tale mit hjemlands sprog hver dag og være
på min gamle arbejdsplads hvor jeg har en god
fornemmelse for hvor vi kan blive bedre efter at
have arbejdet så mange år i Hong Kong.«

Har forhøjelsen af dekanlønnen til 1,2 mio.
kroner om året haft nogen betydning for din be-
slutning om at søge jobbet?

»Nej, det kan jeg sige fuldstændig ærligt, det
har ikke spillet nogen rolle overhovedet. Jeg er
tværtimod gået ned til omkring det halve i løn
ved at flytte fra Hong Kong.« 

Ansatte versus valgte ledere
Mere afgørende var at der er tale om en en le-
derstilling med reelt ansvar og en reel beslut-
ningsmyndighed. 

»Hvor en valgt dekan jo meget tit har en for-
pligtelse til at repræsentere sine vælgere i for-
hold til ledelsen, så er jeg anbragt meget mere i
en midterposition. Jeg skal ikke blot repræsen-

tere fakultetet over for ledelsen, jeg skal også til
en vis grad repræsentere ledelsen over for fa-
kultetet. Og der befinder jeg mig godt. Jeg har
ikke spor imod at være sådan en mellemmand.

Til gengæld har du vel mindre legitimitet end
en valgt dekan der må handle sine beslutninger af
med sit bagland?

»Jamen, jeg skal også forhandle tingene af
med baglandet. Det gør jeg også. Altså, jeg tror
ikke der vil være mindre legitimitet bag mine
beslutninger når de har været igennem både
Akademisk Råd og Samarbejdsudvalget og
Humrådet og så videre. Den eneste forskel er
selvfølgelig at hvor jeg møder modstand – og vi
snakker det igennem igen – og jeg bliver ved
med at møde modstand – og vi snakker det igen-
nem igen – så kan jeg på et tidspunkt sige: Her
er punktet hvor vi ikke diskuterer mere, nu gør
vi det. Det ville have været sværere for en valgt
dekan, selv om der er gode eksempler på at de
også har skåret igennem,« siger Kirsten Refsing.

Prodekan er en undtagelse
Lad os tage ansættelsen af den nye prodekan som
eksempel. Du kommer hjem fra udlandet efter 12
år, og inden der er gået otte dage har du udnævnt
lektor i Kinastudier Mette Thunø som næstkom-
manderende. Uden opslag - og uden at kende an-
dre end en lille håndfuld af fakultetets forskere. Er
det udtryk for en ny ledelsesstil og hvad man kan
som ansat dekan?

»Ja, hvad man ‘kan’. Der er ikke noget som
helst juridisk at komme efter. Dekan Ulla We-
wer har gjort det samme på Det Sundhedsvi-
denskabelige Fakultet. Jeg har jo ikke hentet en
ude fra byen eller med hjem fra Hong Kong. Jeg
har taget en af fakultetets lærere der så har fået
omdefineret sine opgaver. Og jeg vidste at når
jeg skulle overtage et så stort fakultet, så havde
jeg brug for en som havde været her længe og
kendte det godt, men som ikke sad fast i vaner
og vanetænkning, men tværtimod brændte for
at komme ind og lave nogle nye ting,« siger Kir-
sten Refsing.

Kirsten Refsing fremhæver at hun altså også
stod med et virkelig affolket sekretariat. 

Humanisten 
fra Hong Kong

»Jeg har ikke tænkt mig at bruge min tid her på at se på at der ingen-
ting sker,« siger Kirsten Refsing der er gået ned til omkring det halve af
sin tidligere løn som institutleder på Hong Kong University for at blive
humanistisk dekan på Københavns Universitet

»
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»Jeg havde fået lov at beholde Thorkil Dams-
gaard i nogle måneder som prodekan, men se-
kretariatschefen var lige rejst, en meget væsent-
lig medarbejder fra det studieadministrative
system Fønix var lige rejst, der var flere ubesat-
te stillinger på fakultetssekretariatet. Og der var
simpelthen den her fornemmelse af at ‘det kan
vi ordne når den nye leder kommer’. Men man
kan jo ikke ansætte fra dag til dag, og vi har
haft en forfærdelig fart på med at få opslået stil-
linger som fakultetsdirektør, prodekan for
undervisning, syv institutledere, en HK-sekre-
tær til mig. Altsammen skal det på plads så hur-
tigt som muligt, så vi kan komme i gang med at
planlægge og gennemføre de nødvendige foran-
dringer.«

Så Mette Thunøs ansættelsesmåde var en und-
tagelse?

»Ja, det var sådan min enlige gave til mig
selv: at jeg skulle have én person jeg havde til-
lid til bakkede 100 procent op om mine ideer –
og hende skulle jeg have med det samme, og så
skulle vi nok se at finde ud af resten sammen,«
siger Kirsten Refsing der i dag er fuldstændig
klar over at hun brød traditionerne i forbindelse
med Mette Thunøe. 

»Jeg er stadigvæk glad for jeg gjorde det fordi
jeg har fået fantastisk god støtte siden hun star-
tede. Men jeg kan godt se at det ikke er vejen
frem, og derfor har jeg også sørget for at alt
hvad der i øvrigt er sat i gang af stillingsopslag,
er gået den rette vej. Jeg har ikke tænkt mig at
bruge min tid her på at skændes med hverken
de studerende, eller samarbejdsudvalg eller
Akademisk Råd. Jeg håber vi kan finde ud af
det i samarbejde. Men jeg har heller ikke tænkt
mig at bruge min tid her med at se på at der in-
genting sker fordi der altid er nogen der har et
andet syn på tingene.«     

Erfaringerne fra Hong Kong
Hvad kan humaniora i Danmark lære af erfa-
ringerne fra Hong Kong og Asien?

»Det er et stort spørgsmål. Det står helt klar
for mig hvad forskellene er. De studerede i
Hong Kong starter med deres uddannelse, går

til timerne, laver hjemmearbejdet, kan lokkes
til at diskutere hvis man behandler dem ordent-
ligt, tager deres eksamen, falder ikke fra. De
kommer for at få en uddannelse, de har betalt
for den, og de får den. 45.000 kroner om året,
koster den. Efter tre års bacheloruddannelse
går langt den største del af dem – 85 procent
cirka – ud på arbejdsmarkedet og får sig et ar-
bejde. De har en bred baggrund med stor kom-
petence i mindst to fag og en række fag ved si-
den af, så de er meget efterspurgte. De får ikke
en særlig høj løn, men dog højere end hvis de li-
ge var kommet fra gymnasiet, og når de så har
arbejdet nogle år, stiger lønnen. 

Dem der bliver og tager en master svarende
til en kandidatuddannelse, er folk der virkelig
gerne vil prøve kræfter med forskning. Og de
bruger begge år på deres afhandling. Når de når
dertil, er der et vist antal der ser i øjnene at de
ikke vil kunne skrive en ph.d. Det har været
med det yderste af neglene at de har fået afle-
veret deres kandidatopgave. Så de holder op og
går ud og får arbejde på et ikke væsentligt høje-
re lønniveau end bachelorerne. De stiger til
gengæld lidt hurtigere i graderne. 

Og så har vi ph.d.erne, og det er dem der er-
statter de nuværende forskere her eller andre
steder. Hvis de tager en kandidatgrad på Hong
Kong University, må de tage deres ph.d.grad et
andet sted. Og på samme måde optager vi kun
ph.d.-stipendiater der har taget deres kandidat-
grad et andet sted. Fordi de skal ud i verden.
Jeg går ikke specielt ind for hjemmefødinge. 

Det har jeg så levet med i 12 år, og det synes
jeg er et udmærket system. Men arbejdsmarke-
det i Danmark er jo meget anderledes, og
mange studerende er gift og har børn og er ikke
så mobile. Men i princippet er mobilitet utrolig
god for kvaliteten og folks horisont og omstil-
lingsvillighed og iderigdom. Og hvis den kan
fremmes, vil jeg gerne være med til at fremme
den.«

Frafald og hurtigere gennemførsel
Hvad har du så tænkt dig at gøre ved det store fra-
fald og de lange studietider på Humaniora?

»Regeringen arbejder nu med en plan der
hedder at når den studerende har overskredet
den normerede studietid med over et år, ophø-
rer taxameterbetalingen. I praksis betyder det
at den studerende enten selv skal til at betale
for at færdiggøre sin uddannelse, eller at uni-
versitetet skal betale for det. Min holdning er at
det er vores pligt som lærere og forskere at sør-
ge for at problemet slet ikke opstår ved simpelt-
hen at støtte og hjælpe de studerende med at
opfylde regeringens krav.« 

Og hvordan gør man det helt konkret?
»Man giver bedre vejledning i starten, man

følger de studerende der ikke har aflagt nok ek-
saminer til at få 60 ECTS-point, kontakter dem,
hører til dem og spørger: Hvor har du brug for
hjælp og vejledning«, siger Kirsten Refsing. 

Hun har også foreslået at der laves nogle me-
re fleksible bacheloruddannelser så studerende
der ikke lige ved hvad de allerhelst vil lave, får
en mulighed for at prøve sig frem uden nødven-
digvis at forlænge deres studietid.

Endvidere er hun ved at undersøge om fakul-
tetet kan forbedre frafaldsstatistikken ved at la-
ve en samlet indgang til de humanistiske fag så
studieskift ikke tæller som frafald. 

»Så det er nogle af de ting vi arbejder med.
De skal stadig diskutereres grundigt igennem
med studenterne, lærerne, studielederne og an-
dre interesserede. Vi er i gang med en studie-
nævnsreform hvor jeg har indstillet til rektor og
bestyrelse at de nuværende 30 studienævn re-
duceres til seks – et per institut plus et ph.d-stu-
dienævn. Det tror jeg vi får meget stor glæde af,
for jeg tror vi kan koordinere tiltag og ideer om-
kring hvordan vi hjælper studenterne med at
opfylde kravene,« siger Kirsten Refsing.

Studie og arbejdsmiljø
En af de helt store udfordringer for den nye
dekan er byggeplanerne for den nye Søndre
Campus. Samtlige fag på Humaniora skal sam-
les under KUA’s tag inden 2013 idet etape to og
tre af det nye KUA så vil være realiseret i en om-
bygning af det gamle KUA. Samtidig skal der
skabes plads til Jura og Teologi, og det samlede

arealforbrug skal ‘fortættes’ med 15-17 procent.
»Det et vigtigt at vi ikke laver samme fejl

igen, men lærer af hvad der var galt med det
gamle KUA og hvad der ikke fungerer så godt i
det nye KUA. Vi har jo stor indflydelse, ikke på
størrelsen af Søndre Campus, men hvordan den
bliver bygget,« siger Kirsten Refsing der allere-
de har igangsat en slags ‘blog’ på
www.ku.dk/campus/soendre hvor alle kan
komme med gode ideer – og kritik. Den har væ-
ret i luften i godt en uge, og der er allerede
mange indlæg.

Hun synes det ville være dejligt hvis der var
så rart at det er mere attraktivt at sidde ude på
KUA end derhjemme. 

»Jeg vil gerne skabe et miljø hvor både stude-
rende, forskere og selvfølgelig også borgere kan
lide at være. Her er bænke at sidde på, her er
grønt, skygge og vand, der er lækroge, der skal
være indendørsarealer hvor de studerende sy-
nes det er rart at sætte sig ned, de skal have læ-
seværelser og specialepladser. Sådan er det ikke
nu«, konstaterer hun.

Hun er sikker på at nogle af tingene bliver lo-
gistisk set meget svære at løse. 

»Det er dyrt at flytte, dyrt at få trukket kabler
osv. Men med hensyn til slutresultatet, er jeg
meget optimistisk,« siger Humanioras nye
dekan og lyder som en der taler af privat erfa-
ring.

Hvordan det føles at være hjemme igen, ved
hun dog ikke helt.

»Det har jeg ikke haft tid til at tænke over.
Men min mand siger det er hårdt. Det gode ved
det er at man kan se sine børn og tage sig lidt af
sit barnebarn. Det er jo dejligt. Men hver gang
jeg er ude på gaden, så er forretningerne lukke-
de.« 

rjb@adm.ku.dk

INTERNATIONAL KAPACITET – Kirsten

Refsing er en af verdens førende forskere i det ja-

panske Ainu-folks sprog og har de sidste 12 år ar-

bejdet ved University of Hong Kong som institutle-

der og professor i japansk. I 1986 afleverede hun

sin doktorafhandling på Københavns Universitet

og var i fire år lektor på Asien-instituttet. Fra 1993-

1994 var hun desuden institutleder samme sted.
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IMMATRIKULATION

Af Jesper Kock

Et perfekt timet skybrud
fejer Frue Plads ren for
den sidste rest af russer,

og den traditionsrige vel-
komstceremoni i hovedbyg-
ningens festsal kan begynde.
Fanfaren fra MI22 Bigband
slukker alle samtaler blandt de
lettere overrislede russer, og
rektor Ralf Hemmingsen ind-
tager talerstolen. Foran ham
stiller dekanerne op i den his-
toriske rækkefølge der afspej-
ler fakulteternes respektive al-
der.

»De der ikke hopper, de er
fra KU,« indleder rektor sin ta-
le og forsøger dermed at skåne
festsalens efterhånden skrøbe-
lige trægulve. Den festligt for-
mulerede formaning tages til
efterretning, og salen svarer
igen med en omskrevet ver-
sion af den traditionsrige hån
mod juristerne. 

»Dem der ikke klapper, de er
fra Jura,« lyder det gennem
taktfaste klapsalver inden rek-
tor kan få lov til at fortsætte
sin tale. 

Videnskapløbet og andre
sportsmetaforer
Til trods for den lette stemning
er der vægt i rektors vise ord
om den globaliserede verdens
udfordringer. Han gør det
klart at resten af verden er be-
gyndt at løbe hurtigere, og der
skal løbes stærkt fra solopgang

uanset om man løber for at
vinde eller bare for at holde
trit. 

»Så vi må hellere tage bene-
ne på nakken. Og det er lige
præcis dét I gør i dag når I
starter på Københavns Univer-
sitet. I begynder at løbe for at I
– og resten af landet – kan hol-
de trit i videnskapløbet.«

Sportsmetaforerne sidder
løst, og med det sportslige træ-
ningsprogram som billede teg-
ner han en klar køreplan for
akademisk succes. 

»Hvis man vil vinde et løb,
er der en række tommelfinger-
regler, man skal holde sig for
øje – uanset om man er stude-
rende eller atlet ved olympia-
den,« forklarer rektor.

»Træneren« udråbes til lan-
dets førende, og KU har netop
indtaget en 13. plads på en af
de internationale ranglister.
De teknologiske faciliteter ud-
vides blandt andet med mulig-
hed for at downloade forelæs-
ninger i MP3-format. 

»Træningsfaciliteterne« er
under ombygning til et cam-
pusmiljø »hvor studerende,
undervisere og forskere kan
mærke suset fra universitetet.«

De internationale sparrings-
partnere betegnes som »en
slags Champions League for
universiteter,« og med næsten
500 verdensomspændende ud-
vekslingsaftaler i baghånden
uddeler rektor et License to
Leave, og de studerende kvitte-

rer for det omskrevne James
Bond-udtryk med spredt lat-
ter. 

»Hvis vi skal vinde kapløbet,
skal vi også have det sjovt,« er
sidste bud i køreplanen, og
rektor hiver historien om EM-
guldet i 1992 frem til sammen-
ligning. 

»Jeg skal ikke stå på denne
fine talerstol og opfordre til
svir og usømmelig optræden.
Men jeg vil gerne opfordre jer
til aktivt at skabe et godt stu-
diemiljø,« lyder hans tilskyn-
delse der igen kalder klapsal-
verne frem hos russerne.

Symbolsk håndtryk
Temperaturen stiger, og de
studerendes opmærksomhed
flakker som de mange øjne i
festsalen. Rektor får fokus igen
ved at dreje talen ind på det
sagnomspundne håndtryk.
Startskuddet til videnskaplø-
bet – til studiet. 

»Med det symbolske hånd-
tryk tilkendegiver jeg at I nu
bliver indskrevet i matriklen
på Københavns Universitet. Til
gengæld tilkendegiver I at I vil
overholde de akademiske love
som de fremgår af universite-
tets statutter fra 1479,« forkla-
rer han. 

Den sidste chance for at for-
tryde det forestående løfte gi-
ver rektor med at citere et par
linjer fra de slagkraftige sta-
tutter.

»Vi bestemmer og forordner,

at [...] studenter, der optræder
lovløst eller bærer upassende
klædning eller er stridbare, be-
rusede, vandrer om natten,
horer, stjæler, besøger bevært-
ninger og andre usmagelige
steder [...] skal suspenderes
fra udnyttelsen af universite-
tets privilegier,« messer han
mens latteren tager til og tyde-
liggør tidens tørn og universi-
tetets lange historie. 

Endelig skydes de mange
håndtryk i gang med de pas-
sende ord: Klar, parat, løb!

En kantate og en 
fadbamse
Studenter-sangforeningen ta-
ger over, og de 30 sangere
synger ‘Hellige Flamme’ fra
oppe under festsalens loft.
Heiberg og Wayses kantate fra
1839 nydes i ærbødig stilhed,
inden stemningen igen slippes
løs til tonerne af ‘Mercy, Mer-
cy, Mercy’ fra MI22 Bigband. 
Rektor har taget opstilling i
døren, og stort set samtlige
studerende benytter mulighe-
den for konsolidering af

kontrakten med et håndslag. 
Udenfor i den brostensbe-

lagte Lindegård er der burge-
re, bajere og levende musik til
kl. 22. Her er der tilsyneladen-
de ikke samme fare som i fest-
salen for at ryge gennem gul-
vet og i kulkælderen. De hop-
peglade jurister giver sig selv
lidt tiltrængt selvophøjelse i et
af de opstillede telte og sætter
i vejret til: »Alle dem der hop-
per, de er jurister.«

»Jeg er her primært for at
være sammen med holdet,«
fortæller nybagte jurastude-
rende Lejla Salling der også
har benyttet muligheden for at
trykke rektor i hånden og der-
med, ifølge traditionen, garde-
ret sig mod at dumpe til de
kommende eksaminer. 

»Der plejer at være mere
fight mellem de forskellige fa-
kulteter,« erindrer Nina Jør-
gensen der er tutor fra Jura.
Hun mener at vejret har dæm-
pet udskejelserne en anelse,
men hun forsikrer at der nok
skal blive tryk på senere når
juristerne forsamles på Den

Glade Gris. 
I et hjørne af teltet nyder Cai

Behrend, der er kasserer i Stu-
denter-Sangforeningen, en
burger og en fadøl. Han ople-
vede selv immatrikulationsfes-
ten for første gang i 1956 og
kan således fejre 50 års jubilæ-
um i år. Det eksakte tal har
han ikke helt styr på, men han
mener efterhånden at have
været med som sanger en 15-
20 gange. 

»Koret er den sidste rest af
en gammel kultur hvor hoved-
ingredienserne er mænd, øl,
tobak og sang,« forklarer han.

Russerne har en del år foran
sig til at opbygge traditioner
som ‘Hellige Flamme’. Måske
kan et medlemskab af Studen-
ter-Sangforeningen hjælpe
dem lidt på vej. I hvert fald
genlyder Lindegården af Poul
Kjøllers sang om bondeman-
den da Deres udsendte for-
trækker fra festsang og fadøls-
sprøjt, og efterlader de nyim-
matrikulerede til deres burge-
re og bajere.

jeko@adm.ku.dk 

Klar, parat, løb!

Modtagelsen af de nye studerende
ved Københavns Universitet var et
festligt tilløbsstykke og en introduk-
tion til et globalt videnskapløb der
blev skudt i gang med et håndtryk
af rektor Ralf Hemmingsen
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Vinderopskrift 
»Men hvis der er ét budskab jeg ønsker at de studerende har taget

med hjem til studenterhyblen, er det vigtigheden af et godt studie-

miljø. Et godt studiemiljø er altafgørende for at vi kan tiltrække de

bedste forskere og de bedste studerende – det er simpelthen en uom-

gængelig konkurrenceparameter i det globale uddannelseskapløb.«

Ralf Hemmingsen, rektoratets weblog, 5. september 2006. 

HÅNDSLAG – De studerende stod i kø for at tryk-

ke rektor i hånden og dermed, ifølge traditionen, gar-

dere sig mod at dumpe til de kommende eksaminer.

SKÅL – Det
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lagde ingen
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rende der her
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nem i Linde-
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– Poul Henningsen dengang og nu

gå-hjem-møder september-december 2006
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Seminarrækken vil over 12 torsdage bringe eksperter 
fra forskellige fagområder i diskussion med hinanden 
og med offentligheden for at sætte spot på PH’s ind-
sats og betydning som kunstner og kulturkritiker. 

På seminarrækken kan man bl.a. møde prorektor 
Lykke Friis, forfatter Suzanne Brøgger, lektor Peter 
Schepelern, forfatter Jørgen Leth, professor Carsten 
Thau, operasangerinde Lise-Lotte Nielsen, professor 
Ditlev Tamm, politiker Christine Antorini, forfatter 
Søren Ulrik Thomsen, pastor Jesper Langballe, chefre-
daktør Tøger Seidenfaden, forfatter Carsten Jensen, 
journalist Georg Metz og professor Hans Hertel. Læs 
det fulde program på www.ph.hum.ku.dk 

Seminarrækken er arrangeret af professor Hans Her-
tel fra Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab 
på Det Humanistiske Fakultet.

Seminarrækken er støttet af BG Banks Litterære Forskningspulje, 
Gyldendal, Hotelejer Andreas Harboes Fond, Knud Højgaards 
Fond, Københavns Universitets Almene Fond, Overretssagfø-
rer L. Zeuthens Mindelegat og Politiken-Fonden. Pianofirmaet 
Juhl-Sørensen A/S har sponsoreret udlån af klaver. Hans Hertels 
forskningsprojekt om det 20. århundredes kulturkamp støttes af 

Velux-Fonden. 

Program  
21/9-2006: PH’s aktualitet, for og imod   
28/9: PH-lys, design, arkitektur – fra kunstkritik til 
arkitekturkritik   
5/10: Danmarksfilmen og polemikken omkring den
12/10: Revyen som våben, jazzen som inspiration – fra 
20’rne til 40’rne
26/10: Sangskriveren og pædagogen efter krigen
2/11: Fra arkitekturkritik til radio- og kulturkritik, fra 
”Kritisk Revy” til ”Kulturkampen” osv.
9/11: Seksualitet, kropskultur og kvindesag
16/11: Retsopgøret og flygtningepolitikken
23/11: PH og demokratiet: kommunisme, konserva-
tisme og arbejderbevægelse
30/11: PH – tv-kritik, forbrugerkritik, kulturkritik
7/12: PH, verskunsten og det danske sprog 
14/12: PH, folkeligheden og frisindet – arven fra PH 

Yderligere oplysninger
Læs mere på seminarrækkens hjemmeside www.ph.hum.ku.dk, 
hvor der bl.a. er link til podcasting af de afholdte arrangementer. 
Eller kontakt sekretær Signe Staubo Sørensen: signestaubo@hot-
mail.com, telefon: 21 93 08 15.

Gå-hjem-møderne vil sætte spot på PH’s betydning som kunstner og kulturkritiker

Mød bl.a. Christine Antorini, Suzanne Brøgger, Lykke Friis, Hans Hertel, 
Carsten Jensen, Jesper Langballe, Jørgen Leth, Georg Metz, Peter Schepelern, 
Tøger Seidenfaden, Ditlev Tamm og Søren Ulrik Thomsen 

Læs det fulde program på www.ph.hum.ku.dk hvor der bl.a. er link til 
podcast af de afholdte arrangementer

Program  

21. september: PH’s aktualitet, for og imod   

28. september: PH-lys, design, arkitektur – fra kunstkritik til arkitekturkritik   

5. oktober: Danmarksfilmen og polemikken omkring den

12. oktober: Revyen som våben, jazzen som inspiration – fra 20’rne til 40’rne

26. oktober: Sangskriveren og pædagogen efter krigen

2. november: Fra arkitekturkritik til radio- og kulturkritik, fra ”Kritisk Revy” til ”Kulturkampen” osv.

9. november: Seksualitet, kropskultur og kvindesag

16. november: Retsopgøret og flygtningepolitikken

23. november: PH og demokratiet: kommunisme, konservatisme og arbejderbevægelse

30. november: PH – tv-kritik, forbrugerkritik, kulturkritik

7. december: PH, verskunsten og det danske sprog 

14. december: PH, folkeligheden og frisindet – arven fra PH

Alle arrangementer finder sted om torsdagen kl. 16-18,30 i anneksauditorium A, Studiestræde 6, Kbh. K.

Seminarrækken er støttet af BG Banks Litterære Forskningspulje, Gyldendal, Hotelejer Andreas Harboes Fond,
Knud Højgaards Fond, Københavns Universitets Almene Fond, Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat og 
Politiken-Fonden. Pianofirmaet Juhl-Sørensen A/S har sponsoreret udlån af klaver. Hans Hertels forskningsprojekt om det 20. 
århundredes kulturkamp støttes af Velux-Fonden 

Kontakt: Sekretær Signe Staubo Sørensen: signestaubo@hotmail.com, telefon: 21 93 08 15
Arrangør: Professor Hans Hertel, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Det Humanistiske Fakultet
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STUDIEAFGIFTER

Af Tania Maria Johannesen

Den halve million unge
der netop er begyndt at
læse på britiske univer-

siteter, adskiller sig ikke umid-
delbart fra tidligere års studie-
startere – kun på et afgørende
punkt. Når de er færdige med
deres uddannelse, vil de stå i
en helt anden situation end
deres forgængere. De er nem-
lig den første årgang der skal
betale op mod 3.000 pund
(33.000 kr.) om året for deres
uddannelse. Det kan betyde en
gæld på mellem 20 og 30.000
pund før man står med af-
gangsbeviset i hånden.

Studieafgifter er ikke et
ukendt begreb på de engelske
universiteter. Siden 1998 har
prisen på et års fuldtidsstudier
ligget på 1.000 pund, ca.
11.000 danske kroner. 

Det var en generel økono-
misk krise på de højere uddan-
nelsesinstitutioner der den-
gang gjorde det nødvendigt at
indføre afgiften. Op gennem
firserne og i de tidlige halv-
femsere steg antallet af stude-
rende voldsomt, men der fulg-
te ikke flere penge med. Tvært-
imod faldt det offentlige til-
skud med 36 procent per stu-

derende i perioden 1989-1997.
For at kompensere for faldet

i offentlige bevillinger var et af
Labour-regeringens første til-
tag på uddannelsesområdet i
1997 indførslen af brugerbeta-
ling på universitetsuddan-
nelser.

Men afgiften på 1.000 pund
om året per studerende har ik-
ke været nok til at løfte univer-
siteterne ud af det økonomiske
lavvande. For at udfylde hullet
og imødegå behovet for nye fa-
ciliteter og lønstigninger til
personalet har universiteterne
brug for ti milliarder pund,
mere end 110 milliarder kro-
ner, vurderer sammenslut-
ningen af rektorer.

Derfor bliver loven nu ænd-
ret, og den fælles, faste studi-
eafgift afløses af at det enkelte
universitet selv kan prissætte
sine uddannelser med et loft
på 3.000 pund om året.

Smal sejr i parlamentet
Beslutningen om at indføre de
såkaldte variable afgifter har
mødt megen modstand. Både i
Labours egne rækker og
blandt studerende og fagfor-
eninger.

I oktober 2003 mens for-
handlingerne stod på, deltog

mere end 31.000 studerende
fra hele Storbritannien i en de-
monstration i London.

Patrick Ward der er redak-
tør på studenterbladet London
Student, læste på det tids-
punkt på Goldsmith’s College.

»Det var en periode med
mange demonstrationer mod
blandt andet Irak-krigen og
George Bush, så der var en
masse energi til at demonstre-
re og vilje til at gøre en forskel.
Presset på regeringen var me-
get stort, og vi troede virkelig
at vi kunne vinde,« fortæller
han.

Men trods de mange protes-
ter endte forslaget med at bli-
ve vedtaget med 316 mod 311
stemmer i parlamentet.

Frygten for gæld
Det nye system indebærer at
det enkelte universitet selv kan
fastsætte en kursusafgift på
mellem 0 og 3.000 pund. Stort
set alle universiteter har som
udgangspunkt valgt at kræve
den fulde afgift, men på de fag
der ikke er blevet fyldt op, bli-
ver der flere steder givet ‘sid-
ste øjebliks tilbud’.

Derfor frygter modstander-
ne mod afgifterne blandt an-
det at nogle vil vælge kurser

og fag efter pengepung og ikke
efter interesse, og at de fag der
fører direkte til en karriere
med en god løn vil blive fore-
trukket på bekostning af
blandt andet de humanistiske
fag.

De nye afgifter skal ikke
som tidligere betales ved se-
mesterets start. Pengene bliver
i første omgang betalt af sta-
ten, og de studerende skal så
betale tilbage når de har fær-
diggjort deres uddannelse og
tjener mere end 15.000 pund
om året, cirka 165.000 danske
kroner.

»Selv om pengene ikke skal
betales nu og her, frygter vi at
den enorme gæld de studeren-
de kommer til at oparbejde, vil
afholde mange fra at gå på
universitetet. Og undersø-
gelser peger i retning af at
unge fra arbejderklassen vil
være mindre tilbøjelige til at
gældsætte sig for at tage en
universitetsuddannelse,« for-
tæller Rob Copeland der er an-
sat i lektorernes fagforening,
University and College Union
(UCU).

Det er den britiske regerings
mål at halvdelen af alle unge i
2010 skal tage en universi-
tetsuddannelse. I dag ligger

BLOMSTEN AF BRITISK UNGDOM – En god

universitetsuddannelse er penge værd. Britiske stude-

rende betaler gerne op til tre tusind kroner om måne-

den i studieafgift for at læse deres drømmestudie på et

traditionsrigt prestigeuniversitet. Billedet viser en fjer-

de juni-fest på Eton College hvor de studerende på

Themsen fejrer og ærer Eton, Dronningen og Nationen. 

Studieafgifter i England
• Fra september 2006 indføres de såkaldte variable afgifter.

Afgifterne kan ligge fra 0 til 3.000 pund.

• Pengene skal betales tilbage når de studerende er færdige

med deres uddannelse og tjener minimum 15.000 pund om

året.

• Hvis pengene ikke er betalt inden 25 år efter endt uddan-

nelse, bliver gælden eftergivet.

• Unge fra familier med lav indkomst og unge der har levet

adskilt fra deres forældre i minimum tre år vil få et statstil-

skud på op til 2.700 pund om året.

• Derudover vil universiteterne bruge cirka en tredjedel af de

penge de får ind på stipendier.

• Ud over at låne penge til selve afgiften, altså 3.000 pund,

kan de studerende låne mellem 3.200 og 4.400 pund om

året til at dække leveomkostninger. Udeboende studerende

i London kan låne op til 6.100 pund om året.

• Det er normalt at afslutte sin uddannelse efter tre år på uni-

versitet.

• 1 pund er cirka 11 danske kroner.

Kilde: www.dfes.gov.uk/studentsupport.

F O T O :  S C A N P I X / C O R B I S

Intellektuel internationalisering
»(Danske) universiteter (...) har efter regeringens ønske allerede skiftet spor og er ved at lægge sig ud i

overhalingsbanen i det globale kapløb om uddannelse og vidensopbygning (...) Og alt imens gør vi lav-

mælt, men indtrængende opmærksom på, at internationalisering er en intellektuel operation, ikke bare

et markedsprojekt om salg af uddannelser og forretningsmuligheder.«

John Edelsgaard Andersen, KU’s Internationale Kontor i Information, 30. august 2006.
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tallet på cirka 43 procent. Det
er især unge fra miljøer der ik-
ke har tradition for akademis-
ke uddannelser, regeringen ar-
bejder for at få ind på universi-
teterne.

Set i lyset af den målsætning
forekommer det endnu mere
mærkværdigt at der nu bliver
indført højere afgifter, mener
Julian Nicholds der er næstfor-
mand i den landsdækkende
studenterorganisation, Natio-
nal Union of Students (NUS).

»Vi er enige med regeringen
i at flere skal kunne komme på
universitetet. Hvis lysten og de
akademiske evner er der, skal
alle have mulighed for at læse.
Men vi tror at afgifterne vil få
den modsatte effekt. Udsigten
til stor gæld vil afholde mange
fra overhovedet at starte,« si-
ger han. 

Årets antal af ansøgninger
er faldet med tre en halv pro-
cent i forhold til sidste år, men
det er svært at konkludere no-
get på den baggrund. Usæd-
vanligt mange startede på en
universitetsuddannelse i 2005
som den sidste årgang der nøj-

es med at betale 1.000 pund
om året for studierne.

Fattighjælp
Netop gælden og frygten for at
udelukke studerende fra en
mindre velstillet baggrund,
gjorde det svært for regering-
en at vinde tilslutning til sit
forslag. Forskellige tiltag skal
derfor sikre lige adgang for al-
le til de videregående uddan-
nelser. 

For det første vil der blive
genindført offentlige tilskud
på op til 2.700 pund om året
afhængigt af forældrenes ind-
komst, og derudover vil uni-
versiteterne være forpligtet til
at give stipendier på minimum
300 pund årligt til de fattigste
studerende. Derudover vil det
være muligt at tage studielån
med lav rente til at dække le-
veomkostningerne som vi ken-
der det herhjemmefra.

Studielånene vil være på
mellem 3.200 og 4.400 pund
om året for studerende uden-
for London og lidt mere for
studerende i London. Men dis-
se beløb rækker på ingen må-

de, mener den nationale stu-
denterorganisation, NUS, der
anslår leveomkostningerne
uden for London til at være
over 8.000 pund.

»Det virker som om rege-
ringen tror de har klaret pro-
blemet med fattige studeren-
de, men den tror vi ikke på.
Hvis man kan se frem til at
skulle betale 30.000 pund til-
bage når man er færdig på uni-
versitetet, tror jeg det vil af-
skrække mange fra overhove-
det at begynde at læse. Tilskud
og stipendier vil delvist hjælpe
på problemet, men universite-
terne vil ikke give nok penge
ud. Hvis de betaler det hele til-
bage til de studerende, er der
jo ingen pointe i at opkræve af-
gifterne overhovedet,« siger
næstformand Julian Nicholds.

Den holdning bakkes op af
Patrick Ward, redaktør på Lon-
don Student.

»Jeg tror de fleste studeren-
de vil være nødt til at arbejde
ved siden af studierne i ånds-
forladte supermarkeder og ba-
rer for at kunne betale deres
regninger, og det vil betyde at

de klarer sig dårligere på deres
studier,« forudser han.

Desuden tror han at der vil
være studerende der på trods
af studielånene er nødt til at
låne penge i banken som der
er stor tradition for i England,
for overhovedet at have råd til
at leve.

Et andet regeringstiltag der
skal sikre at universiteterne
fortsat rekrutterer studerende
fra alle sociale lag, er det så-
kaldte Office for Fair Access
(kontor for lige adgang, red.),
men heller ikke det nærer
skeptikerne stor tillid til.

»Det blev opfundet under-
vejs i parlamentsdebatten for
at berolige dem der bekymre-
de sig for arbejderklassen.
Men det har ingen reel magt til
at gribe ind hvis universiteter-
ne ikke overholder deres afta-
ler, så det kommer ikke til at
have den store indflydelse. Det
er mere symbolsk,« mener Rob
Copeland fra lektorernes fag-
forening der under hele forlø-
bet har støttet de studerende i
deres kamp mod afgifter. 

Uddannelser til salg

Markedskræfterne sniger sig ind på universiteterne i det meste af 
Europa. Brugerbetalingen på engelske universiteter er steget voldsomt
til op mod 36.000 kroner om året. Det vil skabe eliteuniversiteter og
ekskludere samfundets fattigste, lyder advarslerne

Bevar loftet
Når universiteterne har betalt
de stipendier de er forpligtede
til, vil studieafgifterne betyde
en reel merindkomst på
mellem syv og ti procent. Det
er langt fra nok til at dække
hullet på ti milliarder pund, og
derfor er flere universitetsrek-
torer allerede begyndt at tale
om at hæve loftet eller fjerne
det helt når afgiftssystemet
skal revurderes og eventuelt
ændres i 2010.

Den nationale studenterbe-
vægelse har derfor lavet en ko-
alition med blandt andre fag-
foreningen og nogle medlem-
mer af parlamentet der stemte
imod afgiftsforhøjelserne, og
deres hovedmål er nu at beva-
re loftet på de aktuelle 3.000
pund.

»Hvis de fjerner grænsen,
frygter jeg at vi vil se et meget
mere opdelt uddannelsessy-
stem der er styret af markeds-
kræfterne. I toppen vil man
finde de store prestigeuniver-
siteter der underviser eliten,
så vil en gruppe i midten gøre
lidt af hvert, og i bunden vil
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der være universiteter med be-
grænsede ressourcer der kun
tilbyder undervisning, men
ingen forskning. Men fremti-
den er uvis. Vi ved jo ikke hvil-
ken regering vi får næste gang,
og da man vedtog de variable
afgifter, skabte det store kon-
flikter, så man skal virkelig
tænke sig om før man helt fjer-
ner den øvre grænse,« siger
Rob Copeland fra fagforening-
en, UCU.

Patrick Ward forudser et
universitetssystem som det
amerikanske hvor kun de ri-
geste får adgang til de bedste
universiteter.

»Vi har stadig et valg: enten
kan vi lade markedskræfterne
råde i vores uddannelsessy-
stem og opnå amerikanske til-
stande. Eller også kan vi forhå-
bentlig stå imod og bevæge os
tilbage imod et system hvor
det handler om videregive in-
formationer fra en generation
til det næste uden at man skal
underskrive en check først,«
slutter han.

tmjo@adm.ku.dk

Kopier den britiske model
»Storbritanniens system er værd at efterligne (...) For uanset at gratis uddannelse i Danmark bliver anset

som sund fordelingspolitik, er realiteten jo, at det først og fremmest er børn af samfundets mest velstille-

de, der nyder godt af de gratis uddannelser. Tilmed ville studieafgifter animere til hurtigere afslutning på

uddannelserne, ligesom det vil give mulighed for langt større frihed til universiteterne, så de for eksempel

kunne tilpasse deres udbud af uddannelser de studerendes og samfundets reelle behov.«

Leder i Politiken, 31. juli 2006.
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FUSION

Af Lise K. Lauridsen

Mens Handelshøjskolen
og IT-højskolen har
sagt klart nej til fusio-

ner, har Københavns Universi-
tet (KU) åbnet et helt fusions-
kontor. Og måske KU også får
nyt navn hvis ægteskabspla-
nerne falder på plads. I hvert
fald dukker navnet det nye Kø-
benhavns Universitet op flere
steder i forhandlingsreferater-
ne eller i vanlig forkortet jar-
gon: NKU. 

Den 20. juni blev universite-
ternes og Videnskabsministe-
riets fusionsønsker offentlig-
gjort.

Danmarks Farmaceutiske
Universitet (DFU) og Den Kgl.
Veterinær- og Landbohøjskole
(KVL) stod højest på KU’s øn-

skeseddel. Og de tre institutio-
ner stod også øverst på mini-
steriets nye Danmarkskort for
universiteter og sektorforsk-
ning. Regeringens mål var før
sommerferien at IT-Universite-
tet, Danmarks Pædagogiske
Universitet (DPU) og eventuelt
Handelshøjskolen i København
også skulle fusionere med KU.
Videnskabsminister Helge
Sander har dog understreget
at der kun kan blive tale om
frivillige fusioner, og DPU er
den eneste af de tre universite-
ter der stadig er åben for fu-
sion.

Danmarks Lærerhøjskole
som DPU hed tidligere, ønsker
dog kun at fusionere hvis uni-
versitetet i Emdrup kan blive
et selvstændigt fakultet.

Stilhed skaber rygter
Mens forhandlingerne er fore-
gået i det stille og oftest bag
lukkede døre, er fusionerne
blevet diskuteret heftigt i me-
dierne. I KU’s egne rækker er
det især den manglende invol-
vering i fusionerne der vækker
harme. 

»Det gør folk frustrerede at
der er en masse rygter om fu-
sionerne og hvad de kommer
til at betyde. Jeg kender mange
på især naturvidenskab der
har fag der overlapper med
Landbohøjskolens der stiller
sig selv mange spørgsmål om-
kring fremtiden i øjeblikket.
Det har en negativ effekt på
hele fusionsprocessen at le-
delsen ikke melder klart ud
om hvad der foregår,« mener
Leif Søndergaard, fællestillids-

repræsentant for det videnska-
belige personale (VIP) på KU.
Han undrer sig over at ledel-
sen kan lave et helt fusionsse-
kretariat når fusionerne reelt
set ikke er endelig vedtaget. 

Forberedende kontor
På Fusionssekretariatet i uni-
versitetets centrale admini-
stration har de imidlertid haft
travlt med at forberede sig til
ministeriets endelige deadline
for fusionsforhandlingerne
den 15. september. Og selv 
om forhandlingerne generelt
har været præget at stort en-
gagement, så er det ikke ren
idyl at fusionere tre forskellige
institutioner, siger leder af fu-
sionssekretariatet Nicolai
Kragh Petersen til det elektro-
niske nyhedsbrev KUreren.

»Fusionsforhandlingerne er
hårdt arbejde med at afdække
forskelle og muligheder. Når vi
bevæger os dybere ned i detal-
jerne, begynder forskellene at
fremstå tydeligere. Hvad skal
være det fremtidige økonomi-
system og hvad skal være det
fremtidige studieadministra-
tive system? Den slags valg er
der masser af, og ikke alle er
lige indlysende,« siger Nicolai
Kragh Petersen.

Den øverste ledelse på de
tre universiteter har drøftet 
fusion af forskning og uddan-
nelse. Mens administrative
medarbejdere har kortlagt fx
forskelle i it-systemer, økono-
miske nøgletal og universite-
ternes studier og deres opbyg-
ning. Alt sammen skal munde
ud i et såkaldt fusionsgrundlag

der skal ligge klar den 15. sep-
tember. Derefter skal ministe-
riet tage endelig stilling til
hvilke af de 12 universiteter 
og 15 sektorforskningsinstitu-
tioner der skal smelte sam-
men. 

Det er endnu uvist hvilke
sektorforskningsinstitutioner
KU skal fusionere med, men
Kennedy Instituttet-Statens
Øjenklinik, Danmarks Fødeva-
reforskning, Socialforsknings-
instituttet, Arbejdsmiljøinsti-
tuttet og Danmarks og Grøn-
lands Geologiske Undersøgel-
ser kunne blive mulige fusions-
partnere. 

likl@adm.ku.dk

Mød mere end 60 virksomheder
og organisationer, og hør om dine
muligheder for job og karriere.

Hør spændende foredrag om personlig
branding med bl.a Katja K og Clement

Læs meget mere på www.SICEF.dk

Arrangør:

SICEF Karrieremesse 2006
Dit Forum for Fremtiden

28. & 29. september i Øksnehallen, København GRATIS ADGANG

Mød alle virksomhederne på SICEF messerne og SICEF.dk

Udvalgte udstillere

Det Nye Københavns Universitet

Fusionsminister Sander er en fuser
»Så nej, vi har i øjeblikket ikke en minister for teknologi og videnskab. Til gengæld har vi en fusionsmini-

ster. Og han har nok af opgaver i fremtiden: Hvad med at fusionere Post Danmark og Nyhedsavisen – så

kan vi måske få post til tiden? Eller Banedanmark med DSB, så DSB kan få nogle skinner at køre på. Fort-

sæt selv listen, men selv de mest fantasifulde fusioner synes nemmere at begrunde end universitetsfusio-

ner. Titlen fusionsminister har også den fordel at den kan forkortes. Til ‘fuser’.«

Kommentar af debatredaktør Jacob Fuglsang i Politiken den 9. september 2006.

Selv om det endnu er uvist hvilke sektorforskningsinstitutioner og universiteter der skal slås
sammen og især hvordan, så er et fusionssekretariat skudt op på KU. Danmarks Farmaceutiske
Universitet og Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole er de mest sandsynlige partnere, og det
er også primært dem der er blevet forhandlet fusion med i løbet af sommeren
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Af Jakob Sørensen og Kjeld Hald Galster

Militærhistorien er på det seneste blevet
lidt af et tilløbsstykke, og det er ikke så
underligt, for krig er et historisk fak-

tum af beklagelig aktualitet. Af og til ser den
nærmest ud til at være et af menneskets mest
grundlæggende eksistensvilkår, og blot at ven-
de sig bort i væmmelse – som der i en årrække
var en tilbøjelighed til i den danske akademiske
verden – får ikke ondet til at gå væk. Ikke
mindst i en tid hvor man – for en kort stund for-
håbentlig – kunne få en fornemmelse af at en
tredje verdenskrig var under udvikling i
Mellemøsten, er fænomenet alvorligt nok til at
fortjene seriøs bevågenhed.

I disse år er interessen for dette område da
også i hastig forandring og vækst blandt de stu-
derende. Kurset ‘Krigshistorie og -teorier’ der
gennemførtes på historiestudiets kandidatud-
dannelse i efterårssemestret 2005, havde en til-
melding på 41 studerende hvoraf de 25 var så
interesserede at de fortsatte hele semestret
igennem, og 23 bestod ved januar-
eksamen i år. 

Et andet militærhistorisk kursus,
‘Den stolteste stund? Anden Verdens-
krig med en militærhistorisk tilgang’,
blev gennemført i forårssemestret
2006 med nogenlunde samme tilslut-
ning. Her var de studerendes interesse
endda gået så vidt at de for egen reg-
ning foranstaltede en studietur til Normandiet
med kyndig vejledning fra såvel Saxo-Institut-
tet som Forsvarsakademiet. 

Yderligere vil der med støtte fra Forskersko-
len for Historie i foråret 2007 blive gennemført
et ph.d.-seminar på KUA. Seminaret ventes at
få deltagelse af ph.d.-studerende og forskere
fra de nordiske lande, Storbritannien, Canada
og Tyskland og få nogle af disse landes mest
højtprofilerede militærhistorikere som oplægs-
holdere. 

Studieturen til Normandiet og det nævnte se-
minar er således de første mere iøjnefaldende
resultater af det samarbejde mellem Saxo-Insti-
tuttet og Forsvarsakademiet der indledtes sid-
ste efterår. Et yderligere og ikke mindre nybry-
dende resultat af dette samarbejde er den inter-
nationale konference i foråret 2008 Military
and Textiles der for tiden er under forberedelse
på Saxo-Instituttet og vil få økonomisk støtte og
videnskabelige bidrag fra NATO.

Fra slagmarken til samfundet
Militærhistorie – og krigsstudier i det hele taget
– har i perioder næsten udelukkende været dyr-

ket af forsvarets professionelle som fordybelse i
krigens blodigste og mest militære detaljer.
Men da genstandsområdet for historie i det 20.
århundrede har været under stadig udvidelse,
er det vel næppe i det lange løb holdbart ikke
også at inddrage militærhistorien i historiestu-
diet. 

Historie drejer sig i dag ikke blot om lande og
nationers identitetshistorie, men tillige udvik-
lingen inden for erhverv, økonomi, sam-
fundsindretning, internationalt samarbejde,
krig og meget andet. I hele perioden hvor den-
ne ekspansion er foregået, er det imidlertid
som om en del militærhistorikere har miskredi-
teret deres del af helet ved at isolere sig snarere
end at følge med. 

Derfor har krigshistorien i al for vid ud-
strækning været overladt til de militære profes-
sionelle. Den er således blevet reduceret til stu-
diet af militære operationer, og den har, kunne
man tilføje, ikke været genstand for en dybere
kritisk analyse af politiske, psykologiske, øko-
nomiske og sociale sammenhænge, som jo var

og er fuldt så essentielle som de operative de-
taljer når det gælder forståelsen og beher-
skelsen af krigen som fænomen og som instru-
ment. 

Hvis man overhovedet tør vove den påstand
at krig kun skulle være aktiviteterne på slag-
marken og deres nærmest relaterede områder,
så gælder det i hvert fald kun ‘konventionskrig’
– krig der følger de skrevne eller blot alment ac-
cepterede regler. Men krig er jo langt mere om-
fattende end som så, og navnlig siden 11. sep-
tember 2001 rækker den jo langt ud over det
konventionelle begreb. 

I sin bredeste betydning berører krigen alle
aspekter af menneskelivet, og den er for alvor-
lig en sag til en så begrænset en behandling
som den militære verden selv er i stand til at
præstere. Krigen bør studeres med militærhis-
torien som omdrejningspunkt, men den må
inddrage viden og metoder fra flere akademis-
ke retninger som bl.a. psykologi, statsviden-
skab, etnologi m.v. For krig er i stigende grad
hele samfundet og ikke blot en i tid, rum og
deltagelse afgrænset aktivitet, som man mod
betaling kan isolere og derpå ignorere.

Krigen er kommet for at blive, og interessen 
for at studere krigen, det militære og betydningen
for samfundet, er stigende. Derfor er der brug 
for systematisk og tværfaglig forskning

Militærhistorie
opruster

VIDENSKABET
HISTORIE

»Krig er i stigende grad hele samfundet 
og ikke blot en i tid, rum og deltagelse 
afgrænset aktivitet som man mod betaling 
kan isolere og derpå ignorere.«
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hele samfundets opmærksomhed og derfor og-
så et naturligt interessefelt for forskere med
baggrund i historie, politologi, psykologi og så
videre.

Krig er en aktivitet der afspejler og påvirker
den aktuelle politiske ramme, den sociale struk-
tur, de moralske normer og de overleverede
værdisæt. Og krige er medvirkende årsager til
samfundsmæssige ændringer inden for mange
områder. Militærhistorie er grundlæggende for
forståelsen af krigen, men på længere sigt bur-
de mere omfattende krigsstudier komme til at
omfatte flere akademiske forskningfelter og
sammensættes på tværs af eksisterende fakulte-
ter og institutter, således som det sker i lande
hvor War Studies er en veletableret studieret-
ning. 

En sådan forskningsmæssig nyorientering vil-
le byde på flere erkendelsesmæssige og meto-
diske udfordringer. Fordybelsen i emnet ‘krig’
må gå ud over de clausewitzke abstraktioner
vedrørende voldens potentialer for eskalation
og blandt andet gøre forsøg på at forstå krigens
væsen i lyset af forhold som etnisk identitet,
økonomiske processer, imperiebygning og
statsdannelsesprocesser. 

Da krig endnu ikke helt er noget overstået ka-
pitel i menneskehedens historie og tilsynela-
dende aldrig bliver det, må det være af interes-
se for alle der er eller kunne risikere at blive be-
rørt, at være så præcist som muligt underrettet
om konfliktpotentialer, risici, og forligsmulig-
heder; så omkostningerne – både i menneske-
liv, materielle ressourcer og politisk troværdig-
hed – bliver de mindst mulige. 

Den indsigt opnår det danske såvel som an-
dre samfund ved seriøs og målrettet forskning
på universiteterne og andre højere læreanstal-
ter. 

De seneste års voldsomme stigning i interes-
sen for militærhistorie opmuntrer til at søge vi-
dere ad dette spor.

Kjeld Hald Galster er ph.d.-studerende på SAXO-
Instituttet, russiskuddannet sprogofficer og har
gennemgået det danske forsvars generalstabsud-
dannelse, og cand.mag. Jakob Sørensen er ph.d.
på SAXO-Instituttet, Københavns Universitet.

Det brede krigsbegreb
Mange krigshistorikere og -teoretikere har i lig-
hed med Clausewitz i århundreder ladet sig
nøje med at filosofere over de faser af krigen
der vedrørte de militære slag, teknikken og or-
ganisationen – med andre ord hele den aktive
væbnede kamp og blodsudgydelsen. 

Men begrebet krig rækker udover denne
snævre horisont. Rækkevidden manifesterer sig
i kinesisk krigsfilosofi som den kommer til ud-
tryk hos blandt andet Sun Tzu hvor krigen om-
fatter et spektrum der spænder i intensitet fra
mindre uoverensstemmelser til eksistenskamp
og i virkemidler fra diplomati over trusler, blo-
kade og handelskrig til militær konfrontation.
Og krigsbegrebet kan og bør udvides til udover
‘konventionskrig’ at omfatte næsten al form for
organiseret vold som fx terrorisme, privatkrige,
grænseoverskridende kriminalitet med videre.

Allerede disse omstændigheder forbyder en
for snæver definition af krigsstudierne, og det
må være i alles interesse at skabe solidt kvalifi-
cerede og alsidige forskningsmiljøer på militær-
historiens og krigsstudiets områder, for de gæl-
der menneskets eksistensvilkår og overlevelse –
moralsk såvel som praktisk – i lige så høj grad
som stamcelleforskning og computerteknologi
gør det.

Det er vigtigt for et samfund i det 21. århun-
drede at etablere og opretholde en videnskabe-
lig tilgang til de krigsteoretiske, militære og sik-
kerhedspolitiske spørgsmål som med god grund
optager politikere og videnskabsfolk såvel som
borgere i al almindelighed. Danske universite-
ter har ikke hidtil dyrket militærhistorien og be-
slægtede emner systematisk i særskilte studier
der kunne have givet mulighed for fordybelse
og specialisering inden for alle aspekter af fæ-
nomenet krig. 

Alligevel befinder denne forskningsgren sig
ikke i ubetinget glemsel. Der er igennem årene
skrevet specialer og disputatser med forsvars-
og militærpolitiske elementer, og forskere ved
flere danske universiteter har gransket emnet.
Et studium som det War Studies, der dyrkes ved
britiske, amerikanske og visse andre landes uni-
versiteter er dog endnu ikke oprettet ved nogen
dansk højere læreanstalt – end ikke ved For-
svarsakademiet.

Krigens evige aktualitet
Det 21. århundrede er en tid hvor netop forstå-
elsen og evnen til stringent analyse af militære
forhold er blevet mere, snarere end mindre,
nødvendig som kamphandlingerne i Irak og Li-
banon understreger. Krigen i dag er ikke et eks-
klusivt militært studieobjekt, men genstand for

UKONVENTIONEL KRIG – Efter den 11. september 2001 har

krigsbegrebet udvidet sig fra ‘konventionskrig’ til at indbefatte

næsten al form for organiseret vold som fx terrorisme, privatkrige

og grænseoverskridende.  
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Universitetsavisen

EFTER SIGENDE havde Søren Kierkegaard en-
gang inviteret sin forlovede, Regine Olsen, i det
Kongelige Teater for at høre Mozarts Don Gio-

vanni. Men straks efter ouverturen meddelte han Re-
gine: ‘Nu er det tid til at gå. For af alle glæder er for-
ventningens glæde den største.’ Jeg værdsætter også
forventningens glæde – fx de forventninger som rege-
ringen har skabt på universitetsområdet. Regeringen
arbejder for at Danmark skal være ‘et førende viden-
samfund med forskning på højeste internationale ni-
veau’. Danmark skal tilmed have ‘universiteter i
verdensklasse’. Disse prisværdige mål har selvfølgelig
også udløst forventninger om bevillinger i verdens-
klasse. 

MAN SKAL NU IKKE forklejne glæden over indfriede
forventninger. Det gælder fx det finanslovsforslag som
regeringen fremlagde i slutningen af august. Det er et
godt finanslovsforslag som indfrier vores forventning-
er – i hvert fald et stykke ad vej-
en. Regeringen vil afsætte to mia.
kr. til forskning, uddannelse, in-
novation og iværksætteri i 2007.
Mindst den ene milliard skal bru-
ges til forskning. Ifølge viden-
skabsministeren indebærer for-
slaget ‘den største investering i viden i nyere tid’. Og
det er da også et første skridt på vejen mod at opfylde
Barcelona-målsætningen om at få de offentlige
forskningsbevillinger op på en procent af BNP i 2010. 

Alligevel vil jeg gerne mane til besindighed. Barce-
lona er et udmærket fælles mindstemål for et udvidet
EU. Men spørgsmålet er om opfyldelsen af Barcelona-
målet vil løfte danske universiteter helt op i verdens-
klassen med et trylleslag. Som landet ligger, er Dan-
mark ikke engang nordisk mester i at bruge penge til
forskning. Samtidig befinder vi os kun i midterfeltet i
Europa. 

PÅ DET OMRÅDE hvor universiteterne måske er
allermest til gavn for samfundet – uddannelse af kan-
didater – har Danmark et stort efterslæb. Man kan sige
at de danske universiteter er blevet trænede i at ud-
danne studerende meget, meget billigt. De sidste ti år
er bevillingerne til uddannelser – de såkaldte uddan-
nelsestaxametre blevet udhulet med ti procent. Det er

med til at devaluere al snak om elite. Der er fremover
tilmed behov for at indbygge et elite-taxameter til sær-
lige krævende uddannelser uden at pengene tages fra
kvaliteten i bredden af uddannelser. Man skal gøre sig
klart hvad ‘verdensklasse’ indebærer. Københavns Uni-
versitets basisforskningsmidler er på ca. 800 mio. kr.
Det svarer kun til en fjerdedel af Yales som stort set al-
tid er med i top 20 på de forskellige lister over verdens
bedste universiteter. Så på den konto har vi et godt
stykke op til verdensklassen. Med andre ord bør rege-
ringen i de kommende finanslove bruge den pæne sal-
do på statens konto til reelt at indfri forventningerne
om universiteter i verdensklasse. 

EN TING ER at afsætte penge på en finanslov. En an-
den ting er at detailstyre hvad pengene skal bruges til.
Regeringen har fx et mål om at flere forskningsmidler
skal udbydes i konkurrence mellem universiteter og
andre institutioner. Hensigten er at styrke kvaliteten af

den forskning der kommer ud i
den anden ende. Der er intet galt i
at konkurrere om forskningsmid-
ler så længe konkurrencen er fri og
det afgørende kriterium er faglig
kvalitet. Men der er også faldgru-
ber i en umådeholden dyrkelse af

konkurrencen. For det første: Hvis det kun er de kon-
kurrenceudsatte midler der øges og ikke universiteter-
nes basismidler, vil grundforskningen få trangere kår.
Den viden – vi ikke ved vi har brug for – er langsigtet
og uforudsigelig af natur. For det andet: En detailsty-
ring af disse midler kan gøre det vanskeligt for de nye
universitetsbestyrelser at leve op til deres ansvar og
udøve egentlig forskningsprioritering på universiteter-
ne. 

DERFOR FORESLÅR VI at man satser på en model
hvor man lader konkurrencen foregå på det enkelte
universitet. Idéen er at universiteterne derved bevarer
muligheden for at tænke både strategisk og langsigtet
– med udgangspunkt i det enkelte universitets styrke-
områder. Der er altså øjensynligt flere midler på vej.
Det ser Københavns Universitet frem til. Men vi håber
også at alle vores forventninger bliver indfriede. Indtil
videre glæder vi os over finanslovsforslagets gode 
ouverture. 

KUMMENTAR Af Ralf Hemmingsen, 

rektor
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Under overskriften »Be-
var gamle KUA – og red
bibliotekerne« kritiserer

lektor Mogens Herman Han-
sen fra Saxo-Instituttet i sidste
nummer af Universitetsavisen
(Nr. 11/06) planerne om at ri-
ve »75.500 kvadratmeter vel-
fungerende KUA ned for i ste-
det at bygge 67.000 nye kva-
dratmeter hvor der ikke vil væ-
re plads til de eksisterende
biblioteker.«    

Lad det være sagt med det
samme: institutbiblioteksfunk-
tionen ved Det Humanistiske
Fakultet har igennem mange
år leveret en uvurderlig ser-
vice over for fakultetets forske-
re og studerende. Men ligesom
alle andre servicefunktioner
ved fakultetet indgår også in-
stitutbiblioteksfunktionen i
den udviklingsproces som i
dag præger universitetet og
bibliotekssektoren.

Forandringer i vente 
Der er flere faktorer som på-
virker institutbiblioteksfunk-
tionen:

For det første digitalise-
ringsbølgen der allerede radi-
kalt har forandret universite-
tets informationsforsyning på
tidsskriftområdet, men som
også efterhånden vil slå igen-
nem med hensyn til opslags-
værker og til bøger. Udvikling-
en går måske noget lang-
sommere på det humanistiske
fagområde, men også her er
den i dag mærkbar og vigtig.

For det andet universitetets
‘fortætningsbehov’ som gør at
også Det Humanistiske Fakul-
tet skal indrette sig på mindre
plads. Hvordan dette skal ske,
ved vi ikke endnu, det skal jo
først drøftes med alle parter,
men det må betragtes som gi-
vet at også fakultetets service-
funktioner og herunder biblio-
teksfunktionen vil blive påvir-
ket. 

For det tredje de muligheder
for mere integreret biblioteks-

service som følger med gen-
dannelsen af Københavns Uni-
versitetsbibliotek (inden for
Det Kongelige Biblioteks insti-
tutionelle ramme), og som
skal bringe universitetsbiblio-
tekets service tættere på uni-
versitetsmiljøet. For eksempel
kan det tænkes at universitets-
bibliotekets nyere bøger opstil-
les i institutbibliotekerne sam-
men med disses egne bøger
hvis der er fysisk mulighed
derfor.

For det fjerde det stadige be-
hov for en mere effektiv ud-
nyttelse af ressourcerne som
også gælder på serviceområ-
det, og som gør det nødven-
digt med en omhyggelig og
stadig ajourført prioritering af
servicekronerne.

Forskellige modeller
Der kan således næppe være
tvivl om at der vil ske foran-
dringer på institutbiblio-
teksområdet. Dette betyder ik-
ke at der nødvendigvis skal
etableres en fælles minimal
standardmodel for alle insti-
tutternes biblioteksfunktioner.
Der er både faglige og (andre)
saglige forhold som kan gøre
det fornuftigt at overveje for-
skellige modeller for de for-
skellige institutter. 

I løbet af efteråret må fakul-
tetet og institutterne sammen
med universitetsbiblioteket
overveje situationen og disku-
tere hvordan vi kan løse plads-
problemet og indrette den
fremtidige biblioteksservice.
Først derefter vil der blive truf-
fet beslutning. Det kan ikke
garanteres at alle vil være eni-
ge, men det kan garanteres at
alle vil blive hørt.

Dekan Kirsten Refsing, Det Hu-
manistiske Fakultet, og univer-
sitetsbibliotekar Michael Cotta-
Schønberg, Københavns Univer-
sitetsbibliotek.

REPL IK T IL  MOGENS HERMAN HANSEN

Biblioteker må 
også udvikle sig

»Regeringens prisværdige mål
har selvfølgelig også udløst
forventninger om bevillinger i
verdensklasse«
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SYNSPUNKT

CAMPUSPLAN

Fortætning kan 
forringe
arbejdsmiljøet

Vi skal fortættes, skal vi! Det er nem-
lig en kendsgerning at politikerne
mener at vi bruger for mange kva-

dratmeter i forhold til hvad de ønsker at
bruge af finanslovspenge til huslejeudgif-
ter for KU. Derfor skal vi nu alle bruge rig-
tig mange arbejdstimer (som kunne være
brugt til det vi egentlig er her for, nemlig
forske, formidle, undervise og adminis-
trere og hvad vi ellers alle sammen laver
når vi er på arbejde!) på at planlægge en
fortætning. Egentlig er det jo underligt at
politikerne ønsker et stort og differentie-
ret KU med mange fagspecialer, persona-
legrupper og international orientering,
men betale hvad det faktisk koster at huse
os, det er en anden sag!

Men når politikerne nu har pålagt os
dette, og vi har kæmpet for at få ændret
på det uden held, så må vi jo i gang med
rugbrødsarbejdet internt som de gode og
lovlydige statsansatte vi er! Og der vil vi
som medarbejdere gerne have den indfly-
delse som tilkommer os hvor vi end be-
finder os!

Mange kolleger har spurgt mig: Hvor-
dan med arbejdsmiljøet, hvordan får vi
indflydelse der? Hvordan med alle de lo-
ve og regler som gælder for området? Jeg
har forsøgt at honorere bekymringerne
ved at spørge rektor: Hvordan med ar-
bejdsmiljø, indflydelse og sådan? Og rek-
tor svarer: Ingen grund til bekymring, det
ordner de gode folk i campusudvalgene.

Men, men, men: Hvordan hænger det
nu lige sammen med hvad der står i AT –
vejledning A.1.14 – august 2005:

»Arbejdsgiveren har pligt til at sørge
for, at arbejdsstedet er i overensstem-
melse med lovgivningens krav, og at virk-
somhedens sikkerhedsorganisation delta-
ger i planlægningen af dets indretning.
Det gælder både ved nybygning, ombyg-
ning og nyindretning af arbejdsstedet.« 

For at mine kolleger kan få fred i sindet
og føle at deres arbejde som arbejdsmiljø-
repræsentanter værdsættes, mener jeg at
rektor snarest bør komme frem med en

beskrivelse af hvordan hele arbejdsmiljø-
området inddrages, og det kan ikke vente
meget længere.

Campusudvalg erstatter ikke 
arbejdsmiljøudvalg
Et eksempel på hvorfor mine kolleger er
så bekymrede, er fra en tidligere ombyg-
ning, og for at beskrive problemstillingen
kommer endnu et citat fra en AT-vejled-
ning.

»Når man indretter de enkelte arbejds-
rum og afdelinger, skal de placeres natur-
ligt i forhold til hinanden. Herved sikres
at transportveje bliver korte, overskueli-
ge, velordnede og at de krydser hinanden
færrest mulige gange”. 

Hvis dette citat beskriver hvordan man
gør, hvorfor er det så lige at nyindrettede
lokaler (ikke som led i fortætningen men
en anden flytning) befinder sig på en eta-
ge og andre lokaler som skal inddrages i
samme proces befinder sig to etager
længere nede? Er det måske naturligt og
en kort transportvej? 

Måske kunne en arbejdsmiljørepræsen-
tant have råbt vagt i gevær hvis en sådan
havde fået lov. Det er eksempler som
ovenstående vi gerne vil undgå fremover.
Så kære rektor, meld nu ud til mine kolle-
ger på arbejdsmiljøområdet og udnyt den
viden som de gerne vil og kan bidrage
med!

Godt nok har den nye universitetslov
dekreteret nye og stærke ledere, men ar-
bejdsmiljøloven og samarbejdsaftalen er
ikke sat ud af kraft og derfor skal vi alle
have indflydelse på de beslutninger som
tages – også på ‘fortætningsprocessen’. 

De tre campusudvalg erstatter ikke
samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøudvalg,
men supplerer dem. Rektor vil sikkert be-
de os om at være tålmodige, for der er
mange bolde i luften. Det er der: fusioner,
budgetter, forskning, undervisning, dag-
lig administration, og listen kunne nemt
blive endnu længere, men møderækken i
campusudvalgene er altså startet.

Handicaphjælpere søges
– det perfekte studiejob
Vi søger hjælpere til vores mange handicappede brugere. Som hjælper 
har du ansvaret for alle hverdagens gøremål for den handicappede f.eks. 
personlig pleje, madlavning, rengøring m.m. Du er også ledsager til f.eks. 
arbejde, læge, på besøg hos andre - og andre udadvendte aktiviteter. Du 
er derfor meget ansvarsbevidst, for du ved, at det er dit ansvar, at den 
handicappede kan få sin hverdag til at fungere. Du er lige så bevidst om 
din indlevelsesevne, herunder på hvilke tidspunkter du skal være den 
kompetente og aktive hjælper – og hvornår du som hjælper skal træde 
lidt mere i baggrunden.

Vi tilbyder:
Et spændende job i en privat virksomhed i hastig udvikling samt en god 
løn. Du får mulighed for at påvirke, hvor meget du vil arbejde - og på 
hvilke tidspunkter, som du ønsker at arbejde.
Vi lægger vægt på at holde, hvad vi lover - og forstår vigtigheden af høj 
kontinuitet og professionalisme.

Erfaring er ikke nødvendigt, da vi sørger for oplæring.
Det er et krav, at du kan fremvise ren straffeattest.

Kontakt os på telefon 36 34 79 00, så finder vi et job, der passer lige 
netop dig. Eller gå ind og læs mere om os på vores hjemmeside www.
formidlingen.dk. På hjemmesiden kan du også oprette din profil med 
dine jobønsker.

Bruger-Hjælper Formidlingen A/S
Ellebjergvej 52, 1. sal · 2450 København SV · Tlf.: 36 34 79 00

Af Ingrid Kryhlmand,

Fællestillidsrepræsentant,

bestyrelsesmedlem.
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Hvis man virkelig ønsker
at opfylde målsætning-
en om at producere

kandidater hurtigst muligt, så
mangler der ikke alene »nor-
mer for god specialevejled-
ning«, som videnskabsminister
Helge Sander nævner i Univer-
sitetsavisen nr. 10/06. Der sy-
nes ligeledes at mangle nor-
mer for god specialebedøm-
melsestid efter specialet er af-
sluttet. 

Nu har jeg ikke kendskab til
undersøgelser af hvor lang be-
dømmelsestiden typisk er for
specialer på landets universi-
teter, men det er mit indtryk at
‘anvendelse’ af hele tidsram-
men på to måneder er en ud-
bredt praksis. Uanset det reel-
le omfang, så bør denne prak-
sis revideres hvor den måtte
eksistere.

Tre grunde til at revidere
praksis
For det første holdes den stu-
derende på pinebænken i
længere tid hvis bedømmelses-
tiden er længere. Ventetiden

på specialebedømmelser op-
leves givetvis ofte som en tid
der bare skal overstås så man
kan komme videre arbejds-
mæssigt og personligt, og man
må også tro at kun få stude-
rende ville foretrække at be-
dømmelsesperioden er lang
frem for kortere. Hensynet til
de studerendes velbefindende
og præferencer er altså én god
grund til at forkorte bedøm-
melsestiden. 

For det andet vil den stude-
rendes økonomi påvirkes ne-
gativt idet hun typisk vil være
længere tid om at komme i ar-
bejde. 

For det tredje vil den sam-
fundsøkonomiske arbejdsmar-
kedsmæssigt baserede målsæt-
ning om at producere kandi-
dater så hurtigt som muligt
også i højere grad kunne op-
fyldes jo kortere bedømmelse-
tiden er. Man taler for tiden
om at kandidater hurtigt skal
færdiggøre uddannelsen, og at
de specialestuderende hurtigst
muligt skal kunne afslutte spe-
cialet. Der kan måske være ræ-

son i at ændre regler med hen-
blik på at motivere studerende
til hurtigere at færdiggøre spe-
cialet. Men det vil være inkon-
sistent med den overordnede
målsætning hvis man efter at
den studerende har afsluttet
specialet, ikke er villig til at
slippe hende hurtigt, men i
stedet klemmer hende fast i en
flaskehals.

Andre tiltag
Der søges for tiden andre tiltag
gennemført med det sigte at
studerende hurtigere skal fær-
diggøre studierne af sam-
fundsøkonomiske årsager, og
om nogle af disse initiativer
hævdes det ofte at de er be-
hæftet med en negativ bag-
side. 

Hvis eksempelvis de stude-
rende skal skynde sig mere
med studierne, så vil nogle
hævde at resultatet vil blive
dårligere kandidater. Uanset
om dette reelt er tilfældet eller
ej, så kan denne type indven-
ding ikke opretholdes i forhold
til at fremskynde bedømmel-

sestiden for specialer og ph.d.-
afhandlinger. For det er vel ik-
ke generelt dårligere for en be-
dømmer eller for kvaliteten af
bedømmelsen hvis der som
følge af bedre planlægning og
koordination bedømmes den
ene dag (en måned før) frem
for den anden dag (en måned
senere). 

Bedømmelse efter en
måned
Hvis den eksisterende praksis
skal ændres, så er appel til be-
dømmere en mulighed. En an-
den er at stramme de formelle
regler, eventuelt i kombination
med indførsel af retningslinjer
for ‘god bedømmelsestid’. 

For det har næppe været in-
tentionen med de eksisterende
regler at rammen på to måne-
der ved specialebedømmelser
som hovedregel skulle ‘benyt-
tes’ fuldt ud. Man kunne der-
for – i konsistens med det som
må være intentionen med de
eksisterende regler – ændre
disse til eksempelvis maksi-
malt en måneds bedømmelse.

Selve bedømmelsesarbejdet
tager jo trods alt aldrig to må-
neder, og bedømmerne vil ty-
pisk i forvejen have fået be-
sked om afleveringstidspunk-
tet via specialekontrakten. 

Hvis man desuden stramme-
de op på de studerendes for-
pligtelser til at aflevere til den
aftalte tid, eller hvis bedøm-
merne blot orienterede sig hos
den enkelte studerende om
hvorvidt vedkommende for-
ventede at blive færdig med
specialet til aftalt tid, så ville
bedømmerne samtidig have
bedre praktisk mulighed for i
god tid at planlægge og dispo-
nere arbejdet med bedøm-
melser i forhold til øvrige ar-
bejdsopgaver.    

Under alle omstændigheder
burde det være muligt at 
ændre en praksis som alt i alt
næppe kommer nogen til 
gode, og som er til ulempe for
mange.

Morten Bom, cand.mag.

SPECIALE

Tid til bedømmelse

Fusioner vil fejle
»De danske universiteter er ikke internationalt konkurrencedygtige. Dette problem foreslår regeringen

løst ved at sammenlægge mange videregående uddannelser til nogle få store universiteter. Men det er ik-

ke den rigtige medicin. Det grundlæggende problem er ikke, at vore universiteter er for små, men at de

danske videregående uddannelser sammenlignet med de bedste i udlandet er overdirigerede og underfi-

nansierede.«

Bernt Johan Collet, bestyrelsesmedlem i CEPOS i Berlingske Tidende, 10. august 2006.
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Under overskriften ‘For-
nærmede automatreak-
tioner’ leverer viden-

skabsminister Helge Sander i
sidste nr. (11) af Universi-
tetsavisen noget der ligner en
tjenstlig påtale mod professor
Tim Knudsen (TK). 

Baggrunden er at TK har ta-
get til genmæle mod ministe-
rens kritik af universiteterne
for at have svigtet deres stude-
rende ved mangelfuld specia-
levejledning. Ministerens reak-
tion har dels form af en gene-
raliserende underkendelse af
TK’s debataktiviteter i forhold
til regeringen og ministeren
selv, og dels en anticiperet an-
klage mod TK for ikke at ville
bidrage til forbedringer af de
forhold som er kritikkens gen-
stand.

Jeg mindes ikke tidligere at
have set en lignende kritik af
en universitetsansat person fra
ministerside. Den overgår bå-
de i form og indhold langt den
ministerielle påtale som tidli-
gere mødte en række universi-
tetsfolk i forbindelse med de-
res kritik af taxameterordning-
en for at føre til en sænkning
af det faglige niveau på studi-
erne. 

Selv om ministeren også her
forsøgte at intimidere sine kri-

tikere ved at opfordre til at
universitetet selv iværksatte en
undersøgelse af det faglige ni-
veau på kritikernes egne studi-
er, havde den dog ikke i for-
men den karakter af en fraken-
delse af kritikernes ære og
værdighed som der her er tale
om. 

Udokumenteret følelses-
udbrud
I sit 15 linjer lange gensvar an-
fører ministeren at TK ‘endnu
engang svinger sin perfide
pisk over regeringen og under-
tegnede’. Det er vel en sprog-
brug som man måske kan for-
vente i det indbyrdes forhold
mellem politikere, og som i
hvert fald ligger inden for den
udvidede grænse for injurier
som netop gælder for politike-
re. Rettet mod en statsansat
person er den derimod fuld-
stændig uhørt og alene egnet
til at miskreditere og inkrimi-
nere den pågældende uden at
denne gives mulighed for at
svare igen siden udsagnet ude-
lukkende har karakter af et
udokumenteret følelsesud-
brud. 

Og ministeren afslutter sit
svar med følgende svada: 

‘Men med sin fornærmede
automatreaktion virker TK ik-

ke som en af dem der har
tænkt sig at bidrage’ (til at ef-
fektivisere specialevejledning-
en). Grundlaget for denne an-
klage er at TK tillader sig at
pege på muligheden af en
sammenhæng mellem univer-
sitetets (svigtende) ressourcer
og kvaliteten af specialevejled-
ningen. Ministeren mener her-
overfor at regeringens planer
for milliardinvesteringer i uni-
versitets- og forskningssekto-
ren turde være velkendte, men
at man i øvrigt ikke løser vej-
ledningsproblemerne ‘ved kun
at smide penge efter dem’.

Med andre ord taler minis-
teren om store investeringspla-
ner som blot ikke (nødvendig-
vis) skal bruges til at løse spe-
cialeproblemet. Hvorfor så
nævne dem, kan man spørge,
og hvordan kan løfter om flere
penge begrunde afvisning af
påstande om aktuel ressource-
mangel? 

Ministerens argumentation
hænger åbenlyst ikke sammen
– alligevel tillader ministeren
sig at slutte at TK med sin kri-
tik nok ikke vil bidrage til at
løse problemerne. Igen en
fuldstændig uhørt anklage fra
en minister. 

Disse bemærkninger skyldes
ikke specielt kollegiale hensyn

– TK kan nok svare for sig selv.
De skyldes derimod bekym-
ring over en minister som tilsy-
neladende har opgivet at argu-
mentere for sin politik og i ste-
det strør om sig med stadig al-
vorligere angreb mod sine kri-
tikere blandt universitetsfol-
ket. Jeg kan kun appellere til
at der blandt de der har mulig-
hed for det i regeringen eller i
oppositionspartierne, findes
nogle, som vil foreholde minis-
teren nødvendigheden af at
optræde med et minimum af
anstændighed over for de an-
satte på universiteterne.

Carsten Henrichsen, dr.jur. 
Professor ved Det Juridiske 
Fakultet.

REPL IK T IL  SANDER I I

Ministeriel 
uanstændighed

Helge Sander har i sidste nummer af Universitetsavisen ganske ret i at det
virker krænkende på os specialevejledere at få at vide af ham i en arrogant
tone at vi generelt har svigtet de studerende og ladt dem i stikken. 

Jeg tror ikke at Sander kan få universiteterne til at fungere bedre ved konstant
kritik af de ansatte. En minister bør efter min mening også vise en vis anerken-
delse og respekt over for det gode arbejde der også gøres. Det er min opfattelse at
Danmark ikke var et velfungerende samfund uden en velfungerende offentlig sek-
tor og relativt velfungerende universiteter. 

Tingene kan gøres bedre, også specialevejledning. På mit institut er vi derfor
netop begyndt på at lade de studerende evaluere specialevejledningen. Det er et
godt tiltag. Jeg glæder mig over lige at have modtaget en evaluering der indleder:
‘Min individuelle specialevejledning er den bedste undervisning jeg har modta-
get.’ Den slags giver ny energi og glæde ved arbejdet. Hvis ministeren kunne lære
lidt heraf og også kunne anerkende det som bør anerkendes, så tror jeg han ville
nå længere. 

Tim Knudsen, professor ved Institut for Statskundskab, KU.

REPL IK T IL  SANDER I

Ministerens 
konstante arrogance 7 Institutledere

Attraktive og udfordrende lederstillinger i et inspirerende

forskningsmiljø

Det Naturvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet søger institutledere
til følgende institutter:

• Institut for Matematiske Fag
• Datalogisk Institut
• Kemisk Institut
• Niels Bohr Institutet
• Biologisk Institut
• Institut for Molekylær Biologi
• Institut for Idræt

Stillingerne tiltrædes fra 1. november 2006 eller senest 1. januar 2007.

Fakultetet søger visionære, motiverende og handlekraftige ledere,

som er anerkendte forskere inden for instituttets område. Institutlederne

bliver nøglepersoner i fakultetets videre udvikling – forventningerne er derfor

høje og dit ansvar stort. Du skal i ansøgningen redegøre for dine visioner

og ideer for instituttet. Du forventes at fortsætte som aktiv forsker.

Ansøgningsfristen er den 25. september 2006, kl. 12. 

Se det fulde stillingsopslag på www.nat.ku.dk/sider/institutleder.pdf

Yderligere information om fakultetet og de enkelte institutter findes 

via hjemmesiden www.nat.ku.dk. Du er også velkommen til at 

kontakte dekan Nils O. Andersen på telefon 35 32 42 12. 

Bedre botilbud
»Hvis man ikke nødvendigvis kun vil bo på Rådhuspladsen, men er villig til at bo uden

for centrum - som for eksempel i Albertslund eller Hvidovre - er der i år rimelig store

chancer for hurtigt at få et sted at bo. Det kan godt være, at man må klare sig på en el-

ler anden jäkla vis hos en fætter eller kusine i en måneds tid, men derefter er det slet

ikke håbløst at få et kollegieværelse.« 

Studiechef Jakob Lange til Berlingske Tidende, 13. august.



Fra den 14. september og frem
til den 2. oktober 2006 kan
man tilmelde sig lodtrækning-
en om retten til at leje et af Fe-
riefondens huse. Vintersæso-
nen strækker sig fra uge 52 til
uge 21. Lodtrækningen gælder
retten til at leje et af Feriefon-
dens huse til jul/nytår (uge
52+1), vinterferien (uge
7+8) og påsken (uge 14+15).
Til Paris og Barcelona trækkes
der kun lod om uge 52, da lej-
ekontrakterne for 2007 endnu
ikke er forhandlet. 

Det er kun ansatte der er
lønnet og i besiddelse af et id-
kort der kan leje Feriefondens
huse. Brugsretten må ikke
overdrages til andre.

Feriefonden ejer i alt 17 ferie-
huse fordelt med 15 i Dan-
mark og 2 i Sverige, samt 2 lej-
ede lejligheder i hhv. Paris og
Barcelona. Husene er fuldt
monterede, der er el-
varme/pejs, varmt vand, toilet

og brusebad, gas-/elkomfur og
køleskab. Endvidere er der ra-
dio og cykler i alle huse. Der
skal medbringes sengelinned,
håndklæder, viskestykker og
klude, og den enkelte lejer
skal selv sørge for rengøring af
ferieboligen inden afrejsen.

En ferieuge beregnes fra lør-
dag kl.14.00 til den efterføl-
gende lørdag klokken 14.00.
Lejligheden i Paris og Barcelo-
na udlejes fra søndag til søn-
dag. I forbindelse med lod-
trækning udlejes kun på uge-
basis. Uger i foråret (udenfor
lodtrækningsperioden) kan
bestilles fra den 10. oktober
2006. Der tages imod bestil-
linger til weekendophold i for-
året fra den 21. november
2006. Information om hvor-
vidt kontrakterne vedr. leje-
målene i Paris og Barcelona er
blevet forlænget i 2007, vil bli-
ve lagt ud på hjemmesiden
hurtigst muligt.  På Feriefon-
dens hjemmeside

www.ku.dk/ferie under Kvik-
book kan du se billeder og be-
skrivelser af husene. 

Det nye bookingsystem 
Lodtrækningsmodulet i det
nye system fungerer på en lidt
anden måde end det gamle.
Du skal derfor være opmærk-
som på følgende:

• Hver af de ovennævnte lod-
trækningsperioder bliver af
systemet opfattet som en
selvstændig lodtrækning.
Hvis man har søgt både uge
52, uge 7 og uge 14 og fx
vinder i den første lod-
trækning, bliver man nulstil-
let til lodtrækning nr. 2. Hvis
der er andre deltagere med
højere point, får man et af-
slag – og dermed  ét point
med til lodtrækning nr. 3.
det vil sige at man har mu-
ligheden for at vinde i alle 3
perioder. 

CPR-nr:

Navn:

Tlf.nr:

Ansættelsessted:
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Lodtrækning om
feriehus/lejlighed til 
jul/nytår, vinter- og 
påskeferien 2007

KUN FOR ANSATTE

Hus Pris

1. Nordsj. Hald Strand 1.945

2. Nordsj. Saunte, Hornbæk 1.740

3. Nordsj. Liseleje 1.860

4. Sejrøbugten,  Nålevænget 2.225

5. Sejrøbugten, Stendiget 1.740

6. Nordsj. Tibirke 1.970

7. Jylland, Blåvand 2.325

8. Jylland, Hulsig 2.325

9. Jylland, Silkeborg 2.325

10. Bornholm, Sandkås 2.220

11. Bornholm, Vang 1.970

12. Læsø, Skuret 1.385

13. Falster, Marielyst 1.740

14. Fyn, Lundeborg 2.220

15. Ærø, Marstal 1.740

16. Sverige, Landeryd 1.690

17. Sverige, Väset 1.385

18. Paris, Frankrig 3.000

19. Barcelona, Spanien 2.800

Ansøgningskema

Uge 52/1 Husnr. Uge 7/8 Husnr. Uge 14/15 Husnr.

Udfyld nedenstående skema i prioriteret rækkefølge.

Paris og Barcelona kan kun ønskes i uge 52 (søndag til søndag)

• De point man ender med når
lodtrækningen er foretaget,
overføres til sommerlod-
trækningen som annonceres
i Universitetsavisen den 7.
december 2006. 

• Under menupunktet ”mine
data” kan man se hvor
mange point man har opspa-
ret. Derudover kan man se
hvilke lodtrækninger man
har deltaget i – og om man
har vundet eller tabt.  Det er
også muligt at se de lejebevi-
ser man selv er registreret
for. 

Ansøgningsfristen er mandag
den 2. oktober 2006. Det er 
ikke muligt at behandle ansøg-
ninger efter denne dato. Hvis
man ikke har mulighed for
selv at indtaste sine ønsker,
skal skemaet  sendes til:

Feriefonden 
Københavns Universitet 
Nørregade 10
Postboks 2177
1017 København K

Senest den 11. oktober 2006
får man svar på, om man har
været heldig.



N Y E K U R S E R

UD MED
FORSKNINGEN!

Kommunikationsafdelingen på Københavns Universitet
udbyder et nyt VIP-kursus, der skal hjælpe forskere med at
få de gode forskningshistorier i pressen. Historierne kan fx
handle om nye resultater, banebrydende metoder eller
utraditionelle samarbejder.

Journalist Keld Broksø har tilrettelagt kurset, så

det tager udgangspunkt i hver enkel deltagers

aktuelle projekt. Han vil give sit bud på poten-

tialet og ruste deltagerne til at komme videre.

Kurset henvender sig til alle universitetets

forskere.

Keld Broksø har i 2005 og 2006 haft stor succes

med at undervise forskere i medietræning på

Københavns Universitet.

Den 23. oktober:

Ud med forskningen!
Et kursus i at få forskningshistorier i medierne.

Rummer din forskning en god historie, der vil egne sig som artikel i morgendagens avis?

Vil du vide, hvornår journalisten tænker ”oplagt nyhed”? Og hvornår ikke?

Kommunikationsafdelingen har samtidig skræddersyet et
særligt tilbud til ph.d.studerende.

Afdelingen udbyder et endagskursus i forskningsformidling
og journalistik med praktiske øvelser. Kursusdagen er tænkt
som en element i forløb for ph.d.-studerende. Ph.d.-udvalg
og andre arrangører er velkomne til at få tilsendt et
program for dagen.

Send en mail til:

kommunikation@adm.ku.dk

Tilmeldingsfrist: 21. september

[Kursus 1523]

Læs mere på www.ku .dk /puma
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BOLIGER

Bolig søges

Copenhagen

Period: From 15/9 or 1/10-06,

min 2 years.

Size: Flat, min. 45 sqm.

Equipment: Unfurnished.

Tenant: German Post Doc, non-

smoker, no pets.

Contact: Tobias, tel. 3532 2508

or e-mail: tla@geogr.ku.dk.

Kbh./Gentofte/Frb.

Periode: Fra 15/10-06, min. 3

mdr.

Størrelse: Min. 2 vær., køkken,

bad og evt. adgang til have.

Beboer: Professor ved KU, ikke-

ryger. 

Kontakt: E-mail:

fhauser@bi.ku.dk el. tlf. 3532

1206.

København

Periode: Fra 1/2-07 til 1/2-08.

Størrelse: Min. 2 vær.

Husleje: Maks. 6.000 kr. pr. md.

alt inkl. 

Kontakt: E-mail: 

hannaparknas@stud.ku.dk.

Copenhagen

Period: From 1/10-06.

Size: 1 room or shared flat with

other students.

Equipment: Preferably furnish-

ed, access to Internet.

Tenant: Biophysics student F,

non-smoker.

Rent: 2.000-2.500 kr. per month

all incl.

Contact: E-mail:

k.wodzinska@gmail.com.

Frederiksberg/Kbh.

Periode: Snarest og til 31/1 el.

31/6-07.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær.

Lejer: Færøsk ph.d.-student,

ikkeryger.

Husleje: Ca. 5.000-6.000 kr. pr.

md.

Kontakt: E-mail:

restorff@math.ku.dk.

København

Periode: Snarest, 1-2 år.

Størrelse: Lejlighed, 2. vær., bad

og køkken.

Lejer: Fransk gæsteforsker K,

ikkeryger.

Husleje: 6.000 kr. pr. md. inkl.

alt. 

Kontakt: E-mail:

trinhette@yahoo.fr el. kon-

takt Mireille Andersen, tlf.

3917 9650.

Bolig udlejes

Bagsværd

Periode: Snarest muligt, gerne

flere år.

Størrelse: Rækkeshus, 1 vær

med alkove, ca. 40 kvm.

Udstyr: Køkken, bad, toilet, ter-

rasse og have.

Husleje: 2.800 kr. pr. md. inkl.

varme. Gratis tøjvask.

Kontakt: Frank Winther, Fæng-

selsvej 39, 2620 Albertslund.

Husleje: 6.000 kr. pr. md. alt inkl.

Depositum: 6.000 kr.

Kontakt: E-mail:

csnielsen@ifi.ku.dk.

Valby

Periode: Snarest muligt, min. 1

år.

Størrelse: Lejlighed, 98 kvm.

Udstyr: Møbleret, altan, eleva-

tor, vaskeri.

Husleje: 10.000 kr. pr. md.

Depositum: 30.000 kr.

Kontakt: Tlf. 5626 6568 el. e-

mail: tovedennis@get2net.dk.

Indre Nørrebro

Periode: Fra 1/1 til 30/4-07.

Størrelse: Lejlighed, 31⁄2 vær., 

90 kvm.

Udstyr: Møbleret.

Husleje: 6.500 kr. pr. md. inkl.

varme, el, internet og kabel-

tv.

Depositum: 12.000 kr.

Kontakt: Tlf. 3535 7852 el. e-

mail: kennethogsos@hot-

mail.com.

København Ø

Periode: Snarest muligt og 1-2

år frem.

Størrelse: Villalejlighed, 65 kvm.,

køkken og bad.

Udstyr: Møbleret, lille have.

Lejer: 1 gæsteforsker el.lign.,

ikkeryger.

Husleje: 5.900 kr. pr. md. inkl.

forbrug. 

Kontakt: Tlf. 3964 0664/2337

8065 el. e-mail:

hm.oere@ci.kk.dk.

Christianshavn

Period: From 17/10-06 to 16/1-

07.

Size: Apartment, 2 rooms.

Equipment: Furnished, free

Internet.

Rent: 5.800 kr. per month incl.

all expenses.

Deposit: 5.800 kr.

Contact: e-mail: 

j_rukov@hotmail.com.

Østerbro

Period: From 1/10-06 to 1/2-07.

Size: Shared apartment, 

100 sqm. Private room and 

shared bathroom, kitchen and

living room.

Equipment: Furnished, optional

Internet access, washing 

machine.

Rent: 3.800 kr. per month incl.

water and heating. Additional

shared expenses to be agreed

upon.

Contact: Rasmus Adrian, tel.

2681 4225 el. e-mail: ras-

mus@adrian.dk.

Brønshøj

Periode: Snarest muligt, 1 til 2

år.

Størrelse: Lejlighed i rækkehus,

2 vær.

Husleje: Ca. 4.000 kr. pr. md. 

Kontakt: Benjamin Egerod, 

e-mail: b.egerod@mail.dk.

Holte

Period: As soon as possible, for 6

months.

Size: Top floor of a house, 4 

rooms, 120 sqm., kitchen,

bath and terrace

Equipment: Furnished, washing

machine, and yard.

Rent: 10.000 kr per month all

incl.

Contact: E-mail:

kthrane@geol.ku.dk or tel.

3033 5223.

Brønshøj

Periode: Fra 1/1 til 1/4-07.

Størrelse: Villalejlighed, 4 vær.,

køkken og bad.

Udstyr: Opvaskemaskine og 

vaskemaskine.  

Husleje: 8.000. kr. pr. md. inkl.

forbrug. 

Kontakt: E-mail: janischef-

ska10@hotmail.com el. 

tlf. 2681 0084.

Vesterbro

Periode: Snarest muligt, maks. 2

år.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 76

kvm., køkken og bad.

Udstyr: Umøbleret.

Husleje: 7.000 kr. pr. md. inkl.

forbrug.

Kontakt: E-mail: henrik@ejhj.dk.

Copenhagen/Nørrebro

Period: From 1/11-06 to 1/2-07.

Size: Flat, 3 rooms, 108 sqm.

Equipment: Fully furnished, kit-

chen, 2 toilets, shower, TV,

and washing machine.

Tenant: Preferably guest lectu-

rer, non-smoker.

Rent: 8.500 kr. pr. month incl.

heat, electricity, and Internet.

Deposit: 17.000 kr.

Contact: E-mail:

Trinepl@dsr.kvl.dk.

Værløse

Periode: Fra 15/12-06 til 8/4-07

el. fra 1/1 til 1/4-07. 

Størrelse: Hus, 210 kvm., køk-

ken-alrum, toilet, badevæ-

relse, entré og bryggers. 

Husleje: 10.-12.000 kr. pr. md.

inkl. forbrug.

Kontakt: E-mail:

wildfang@post12.tele.dk.

Indre Nørrebro

Periode: Fra 1/10-06, op til 1 år.

Størrelse: Værelse, 10 kvm., ad-

gang til køkken og bad.

Udstyr: Evt. møbleret, adgang til

fælles vaskeri, 

Husleje: 2.000 kr. pr. md. inkl.

varme og aconto el. Internet

kan evt. etableres for 50 kr.

pr. md.

Kontakt: Britt og Mette, e-mail:

mbu2006a@yahoo.dk.

Østerbro

Periode: Snarest muligt til 15/12-

06. 

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 70

kvm., køkken og bad.

Udstyr: Møbleret, gårdmiljø.

Lejer: Gæsteforsker el.lign.

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 18/9 for avis 13 der udkommer 28/9 og 

deadline 2/10 for avis 14 der udkommer 12/10.
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STILLINGER

VIP-stillinger

Samfundsvidenskab

Lektorat i Offentlig Forvalt-
ning og Organisation
Sted: Institut for Statskundskab.

Indhold/kvalifikationer Politolo-

gisk uddannelse; forskningser-

faring vedrørende reformer i

den offentlige sektor; under-

visningskompetence og -erfa-

ring; formidlingskompetence

og -erfaring; deltagelse i

internationalt forskningssam-

arbejde.

Til besættelse: 1/2-07 el. snarest

derefter. 

Ansøgningsfrist: 2/10-06, kl.

12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/stil-

linger.

Yderligere oplysninger: Lars Bil-

le, Institut for Statskundskab,

tlf. 3532 3384 el. e-mail

lb@ifs.ku.dk.

Adjunktur i Offentlig For-
valtning og Organisation
Sted: Institut for Statskundskab.

Indhold/Kvalifikationer: 3-årig

videreuddannelsesstilling med

forsknings- og undervisnings-

forpligtelse. Samfundsfaglig

linger el. kontakt fakultetet,

tlf. 3532 7118.

Yderligere oplysninger: Prof.

Hans Petter Hougen, tlf. 3532

6165.

Clinical professorship in
Psychiatry 
Place of employment: Consult-

ancy with H:S and Amager

Hospital with service at Rigs-

hospitalet, The Neuroscience

Centre, Department of Psychi-

atry and a salaried professor-

ship at the Faculty of Health

Sciences, the Institute of Clini-

cal Neuroscience and Psychia-

try.

Applications: It is a requirement

for appointment that the ap-

plicant is accepted for both

the professorship and the

consultancy. In order to be

considered, the applicant

must therefore send an appli-

cation both to the Faculty and

to Rigshospitalet. 

Deadline for applications: 12

October 2006 at noon.

Full announcement. Applica-

tions cannot be based on this

extract. See www.ku.dk/stil-

linger or contact the Faculty

on tel. 3532 7048. See also

www.laegejob.dk or contact

uddannelse, og ansættelsen

forudsætter videnskabelige

kvalifikationer som ph.d. el.

lign. Forskningspotentiale

inden for a) forandringer og

reformer i den offentlige sek-

tor, b) offentlig ledelse og c)

udviklingen i kommunal og

regional forvaltning. 

Til besættelse: 1/2-07 el. snarest

derefter. 

Ansøgningsfrist: 2/10-06, kl.

12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/stil-

linger.

Sundhedsvidenskab

Professorat MSO i rets-
patologi  
Sted: Retsmedicinsk Institut.

Indhold: 5-årigt professorat med

særlige opgaver i retspatolo-

gi. Efter udløbet af ansættel-

sesperioden overgår stillingen

til en varig stilling som vice-

statsobducent ved Retspatolo-

gisk Afdeling, Retsmedicinsk

Institut. 

Ansøgningsfrist: 19/10-06, kl.

12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/stil-

F O T O : S C A N P I X

DET SKER

Trinitatis. Fra krypt til klokker
Introduktion til Studentermenigheden og rundvisning af Carl Fuglsang i Trinitatis Kirke

Tid: 15/9 kl. 15.00

Sted: St. Kannikestræde 8, 1, studenterlokalet

Arr.: Studentermenigheden Indre By, www.indreby.org

Coping with Super Diversity in Law: A Review of European thoughts
Forelæsning af Prakash Shah, University of London, England i forelæsningsrækken Religion og 

Law in Multicultural Societies

Tid: 18/9 kl. 13.00-15.00

Sted: Afdeling for Religionshistorie, Snorresgade 17-19, Aud. U5

Arr.: Afdeling for Religionshistorie, ersand@hum.ku.dk

The detoxification mechanism of Tetanus Toxin – what does 
formaldehyde really do?
Foredrag af Morten Thaysen-Andersen, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, SDU, Odense

Tid: 19/9 kl. 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, kantinen

Arr.: Polymorfien, lay@ssi.dk

Terminological disputes and philosophical progress
Gæsteforelæsning af David Chalmers, Australia National University og direktør ved Centre for 

Consciousness samme sted, Australien

Tid: 19/9 kl. 15.15-17.00

Sted: KUA, lok. 15.1.30A

Arr.: Afdeling for filosofi, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, KU og Danish Epistemology

Network

EU foreign Policy and its Member States: Tensions and Possibilities
Jean Monnet lecture by Steen Gade, Member of Parliament

Tid: 20/9 kl. 12.15-14.00

Sted: Department of Political Science, CSS, Øster Farimagsgade 5, lecture room 15.3.01

Arr.: Jean Monnet Guest Lectures, hl@ifs.ku.dk

Emnesøgning på Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og 
Københavns Universitetsbibliotek
Tilmelding til kurset på www.kb.dk/yd/kurser senest 3 dage før

Tid: 20/9 kl. 13.15-16.00

Sted: KUA, lok. 8.1.128a

Arr.: Københavns Universitetsibliotek

The global climate in the 20th Century: Modelling the observed 
evolution
Tiltrædelsesforelæsning af prof. Eigil Kaas, Niels Bohr Institutet

Tid: 20/9 kl. 15.15

Sted: H.C. Ørsted Institutet, Universitetsparken 5, Aud. 2

Arr.: Niels Bohr Institute Colloquium



Syng med TAP’erne
TAP-koret med cirka 20 sangere i alle aldre søger flere stemmer inden for alle grup-

per. Vi synger klassiske korværker og danske/nordiske sange. Lidt korerfaring og et

vist nodekendskab er en fordel, og der er 1-2 koncerter pr. semester.

Kontakt Kirsten, tlf. 3887 3294 eller mød op mandag kl. 17-19 på 

Musikvidenskabeligt Institut, Klerkegade 2, 1. sal, lokale 112.
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FORTSAT ...

the Personnel office Rigshos-

pitalet on tel. 3545 2497.

Clinical professorship in 
Cerebrovascular Diseases 
Place of employment: Copenha-

gen University Hospital. Con-

sultancy with H:S/KAS and

Amager Hospital with service

at The Department of Neuro-

logy, Bispebjerg Hospital and

The Department of Neurolo-

gy, Rigshospitalet or with ser-

vice at The Neurological De-

partment, Glostrup Hospital

and a salaried professorship

at the Faculty of Health Scien-

ces, the Institute of Clinical

Neuroscience and Psychiatry.

Applications: It is a requirement

for appointment that the ap-

plicant is accepted for both

the professorship and the

consultancy. In order to be

considered, the applicant

must therefore send an appli-

cation both to the Faculty and

to the hospital(s) in question.

Deadline for applications: 12

October 2006 at noon.

Full announcement. Applica-

tions cannot be based on this

extract. See www.ku.dk/stil-

linger or contact the Faculty

on tel. 3532 7048. See also

www.laegejob.dk or contact

the Personnel office of the

hospital in question.

Adjunkt i miljømedicin 
Sted: Institut for Folkesundheds-

videnskab, Afd. for Miljø- og

Arbejdsmedicin.

Indhold: Stillingen er en videre-

uddannelsesstilling og omfat-

ter forskning, herunder for-

pligtelse til publicering/viden-

skabelig formidling – og

forskningsbaseret undervis-

ning (med tilhørende eksa-

mensforpligtelser) inden for

områderne miljø- og arbejds-

medicin ved medicinstudiet,

uddannelserne i folkesund-

hedsvidenskab, humanbiologi

og cand.scient.san. uddan-

nelsen. 

Kvalifikationer: Videnskabelige

kvalifikationer som ph.d. el.

lign.

Omfang: 30 timer/uge.

Ansøgningsfrist: 29/9-06.

Fuldt opslag: Se

www.ku.dk/led/stillinger/.

TAP-stillinger

Skolechef
Sted: Skolen for Klinikassisten-

ter og Tandplejere.

Til besættelse: 1/2-07.

Ansøgningsfrist: 10/11-06, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/stillinger.

AC generalister/
planlæggere
Sted: Teknisk Administration.

Indhold: 2 stillinger. En projekt-

koordinator med erfaring og

Institut for Idræt, Nørre Alle

51, 2200 Kbh. N el. til Christ-

ina Christensen, e-mail: 

cchristensen@ifi.ku.dk.

Ansøgningsfrist: 18/9-06, kl.

12.00.

Stipendiestillinger

Samfundsvidenskab

Ph.d.-stipendier i Psykologi 
Sted: Institut for Psykologi.

Indhold: Som stipendiat indgår

man i instituttets forskerud-

dannelse. Denne bygger på

en nær sammenhæng med

den forskning der foregår på

instituttet. Se www.psy.ku.dk.

Kvalifikationer: Ansøgere skal

inden forskeruddannelsens

start have bestået kandidat-

eksamen.

Omfang: 3 år med forventet

start 1/2-07 el. efter nærmere

aftale. 

Ansøgningsfrist: 31/10-06, kl.

12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se

www.ku.dk/led/stillinger. 

PhD fellowships 
Place of employment: Centre for

Subjectivity Research.

Contents: Two fellowships.

Deadline for applications: 1 No-

vember 2006 at noon.

Full announcement: Applica-

tions cannot be based on this

abstract. See www.ku.dk/stil-

linger.

Post doc fellowships 
Place of employment: Centre for

Subjectivity research.

Contents: Two fellowships.

Deadline for applications: 1 No-

vember 2006 at noon.

Full announcement: Applica-

tions cannot be based on this

abstract. See www.ku.dk/stil-

linger.

Eksamen

Humaniora

Eksamenstilmelding
Termin: Vintereksamen 2007. 

Tilmelding: Foregår via internet-

tet på www.punkt.ku.dk fra

9/10 til 23/10-06 el. henvend

dig på dit fag hvis du vil fore-

tage din tilmelding via en pa-

pirblanket i uge 41.  

interesse i analyse- og plan-

lægningsopgaver som vil væ-

re tovholder på initiativer der

skal forbedre kvalitet, kapaci-

tet og fleksibilitet i anven-

delsen af lokaler og bygning-

er samt en programsekretær

til at assistere bl.a. program-

chefen i tilrettelæggelse og

opfølgning på programarbej-

det og som vil indgå som

medarbejder i projekter og

planlægningsopgaver.

Ansøgningsfrist: 18/9-06, kl.

12.00.

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

linger. 

Jurist 
Sted: Tech Trans Enheden.

Indhold: Rådgivning af universi-

tetets forskere om IPR, for-

handling med virksomheder i

forbindelse med forsknings-

samarbejder, indgåelse af for-

skellige former for aftaler og

kontrakter.

Kvalifikationer: cand.jur. el.

cand.merc.jur., erfaring med

løsning af lignende opgaver,

erfaring med indgåelse af for-

skellige former for rettig-

hedsaftaler.

Til besættelse: 1/12-06. 

Ansøgningsfrist: 29/9-06.

Fuldt opslag: www.ku.dk/stil-

linger.

Bioanalytiker
Sted: Institut for Idræt, Afd. for

Human Fysiologi.

Indhold: Forberedelse og delta-

gelse i forsøgsafvikling; delta-

gelse i studenterøvelser og

oplæring af specialestuderen-

de; arbejde med cellekulturer,

histokemiske analyser; vedli-

geholdelse af udstyr, planlæg-

ning af indkøb, indretning af

laboratoriet mm. 

Kvalifikationer: Praktisk erfaring

med forskningsarbejde, kend-

skab til arbejde med PCR og

Western blot.

Til besættelse: 1/11-06 el. sna-

rest derefter.

Ansøgningsfrist: 18/10-06.

Fuldt opslag:  Se 

www.ku.dk/stillinger el.

www.ifi.ku.dk.

Studentermedhjælp
Sted: Institut for Idræt, Afdeling

for Humaniora og Samfunds-

videnskab.

Indhold: Anvende SPSS (basisni-

veau); tilrettelægge praktiske

forhold omkring en spørge-

skemaundersøgelse; transskri-

bere interviews; sproglig redi-

gering af tekster på dansk og

evt. på engelsk og tysk.

Kvalifikationer: Word og Power

Point; kendskab til humanis-

tisk-samfundsvidenskabelig

idrætsteori.

Omfang: 15 timer/uge indtil

30/6-07. Mulighed for for-

længelse.

Ansøgning sendes til: Afdelings-

leder, lektor Reinhard Stelter,

Ideen om Rom i Renæssancen
Foredrag af prof, ph.d. Marianne Pade

Tid: 25/9 kl. 19.30

Sted: Videnskabernes Selskabs hus, H.C. Andersens Boulevard 35

Arr.: Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab, www.royalacademy.dk

I selve renæssancebegrebet ligger et ønske om at genoplive eller vende tilbage til en tidligere højkul-

tur. I den periode vi kalder Renæssancen var denne højkultur som oftest den græsk-romerske oldtid,

dog var den latinske tradition altid stærkere i Vesteuropa end den græske. Renæssancens beskæfti-

gelse med det antikke Rom var langt fra af museal karakter. Tværtimod var antikkens formsprog og

idéverden en aktiv del af periodens litterære og kunstneriske udtryk og af den politiske diskurs. Forti-

den indeholdt lærerige eksempler, den blev brugt til at kommentere og fortolke samtidige begiven-

heder, og byers særlige karaktertræk, ideologier og politiske program kunne forklares ved at henvise

til fortiden, fx byens oprindelse. Foredraget vil vise hvordan forskellige italienske bystater brugte 

ideen om Rom til at definere deres egen kulturelle og nationale identitet og – omvendt – hvordan de

fortolkede deres romerske fortid forskelligt alt efter nutidens behov.

L.A. Ring på Statens Museum for Kunst
Vi ser en særudstilling af maleren L.A. Ring (1854-1933) med introduktion af Niels Jørgen Poulsen

Tid: 20/9 kl. 15.15

Sted: Statens Museum for Kunst

Arr.: Studentermenigheden Indre By, www.indreby.org

Coaching som ledelsesredskab
Konference. Se www.ku.dk/komptence. Deltagelse koster 550 kr. Tilmelding til Rikke Ørtved,

roe.lpf@cbs.dk

Tid: 22/9 kl. 13.00-18.00.

Sted: Operaen, Holmen

Arr.: Copenhagen Business School, Københavns Universitet, KLEO – CVU København & Nordsjælland

og Copenhagen Coaching Center, CCC, dor@adm.ku.dk

Republic of Swing: Constructing and Deconstructing National 
Narratives in Jazz
Forskningsfremlæggelse af ph.d-stipendiat Anne Dvinge, Institut for engelsk, germansk og romansk 

Tid: 22/9 kl. 13.15-14.30

Sted: Musikvidenskabeligt Institut, Klerkegade 2, lok. 1

Arr.: Musikvidenskabeligt Institut, www.musik.ku.dk/

Frihed, lighed, demokrati – og velstand? 
Nogle empiriske perspektiver på klassiske politologiske temaer
Tiltrædelsesforelæsning af prof., ph.d. Peter Kurrild-Klitgaard

Tid: 22/9 kl. 14.15-17.00

Sted: Institut for Statskundskab, CSS, Øster Farimagsgade 5, lok. 4.2.26

Arr.: Institut for Statskundskab, polsci@ifs.ku.dk  

Room One. Olaus Worm. A Work of Art in a History of Science Museum
Symposium. See www.si.au.dk/arrangementer/kole06. Enrolment is prescribed. Please send a mail to

mette.kia@si.au.dk no later than 18/9 

Tid: 25/9 kl. 9.00-16.00

Sted: The Steno Museum, C.F. Møllers Allé 1100, Århus

Arr.: Steno Instituttet, www.stenomuseet.dk

Law, Religion and Culture in multi-cultural Britain
Forelæsning af Werner Menski, SOAS i forelæsningsrækken Religion and Law in Multicultural Societies

Tid: 25/9 kl. 13.00-15.00

Sted: Afdeling for Religionshistorie, Snorresgade 17-19, Aud. U5

Arr.: Afdeling for Religionshistorie, ersand@hum.ku.dk
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Stipendier

Ophold på San Cataldo
Målgruppe: Danske videnskabs-

mænd, herunder lærere ved

højere læreanstalter, arkitek-

ter, billedkunstnere, forfatte-

re, o.l.

Støtte: Ved Amalfi i Syditalien

uddeler klostret San Cataldo

hvert år frit ophold med fuld

forplejning til nogle ansøge-

re. Der kan samtidig ansøges

om en portion af Arne Meyers

Legat på 3.000 kr. som tilskud

til rejseudgifter. 

Periode: Stipendier uddeles i

2007 med henblik på ophold

fra 1.-28. i hver af månederne

april – november. Evt. tillige i

perioden 1.-14. december.

Ansøgning: Ansøgningsskema

findes på www.sancataldo.dk.

el. hos institutionens sekre-

tær, Hanne Krogh, tlf. 3532

3121. 

Sendes til: Institutionen San Ca-

taldo, c/o Det Juridiske Fakul-

tet, Studiestræde 6, 1455 Kbh.

K.

Ansøgningsfrist: 1/12-06 (for op-

hold april-juli) og 1/4-07 (for

ophold august-december).

Uddeling: Svar ca. 2 mdr. efter

ansøgningsfristens udløb.

Legater

Biskop Rasmus Møllers 
Legat
Målgruppe: KU-studerende hvis

forældre er bosiddende i Lol-

land-Falsters stift.

Støtte: Legatet udbetales med

1.100 kr. én gang årligt i 3 år,

dog kun så længe studierne

varer. Evt. orlov fra studiet el.

studieophør skal meddeles 

legatets bestyrelse.

Ansøgning: Vedlæg dokumen-

tation for studieaktivitet, den

seneste årsopgørelse og den

seneste forskudsopgørelse fra

skatteforvaltningen. Ansøg-

ninger stiles og sendes til le-

gatets bestyrer.

Sendes til: Provst Nils C. Roland,

Alléen 11, 4990 Sakskøbing.

Ansøgningsfrist: 5/10-06. Ansøg-

ninger anses for rettidigt

modtaget med posten 6/10.

Uddeling: 10/11-06.

Enkefru Mette Cathrine
Raarups mindelegat
Målgruppe: Studerende på Det

Humanistiske Fakultet. Lega-

tet kan kun hvert andet år sø-

ges af KU-studerende og vil

gå på skift mellem fakulteter-

ne.

Støtte: Ca. 8 legatportioner a

1.000 og 2.000 kr. er ledige.

Ansøgning: Anvend universite-

tets ansøgningsskema. Angiv

legatets navn på forsiden.

Sendes til: SU-kontoret, Fiol-

stræde 22, Postboks 2112,

1014 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 13/10-06, kl.

12.00.

Ansøgning: Skema fås på SU-

kontoret.

Sendes til: Legatbestyrelsen, ad-

vokat Jørn K. Hedin, Køben-

havnsvej 28, 4760 Vording-

borg.

Ansøgningsfrist: 15/10-06.

Svend Grundtvigs og Axel
Olriks legat  
Målgruppe: Viderekommende

studerende el. yngre kandida-

ter der på udpræget viden-

skabelig basis studerer nor-

disk filologi el. kulturhistorie,

herunder specielt den ældre

litteratur, dialektologi og fol-

kloristik. Slægtninge der ned-

stammer i lige linje fra biskop

N.F.S. Grundtvig el. præsten

Jørgen Block i Lønborg (f.

1838) har fortrinsret.

Støtte: Legatportioner på ml.

5.000 og 15.000 kr. – i særlige

tilfælde op til 30.000 kr. Lega-

tet kan også yde bidrag til

trykning af værker inden for

de nævnte fagområder.

Ansøgning: Vedlæg adresse og

CPR/CVR-nr.

Sendes til: Svend Grundtvigs og

Axel Olriks legat, Institut for

Nordiske Studier og Sprogvi-

denskab, Njalsgade 120, 2300

Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 25/9-06.

Lektor cand.mag. Inga
Svensbos Mindelegat 
Målgruppe: Franskstuderende

ved KU, fortrinsvis bachelorer.

Støtte: Portioner a 35.000 kr. til

rejse og studieophold i Fran-

krig. 

Ansøgning: Oplys påtænkt an-

vendelse og vedlæg karakter-

udskrift og dokumentation

for indskrivning på Køben-

havns Universitet tillige med

årsopgørelse for 2005. Se

fransk.ku.dk/studievejled-

ning/legater/svensbo/. 

Sendes til: Advokat Bo Vadt

Christensen, Valdal Advokat-

firma, Øster Alle 33, 2100

Kbh. Ø. 

Ansøgningsfrist: 1/11-06. 

Uddeling: 1/12-06 

Forskningsstøtte

Edith Waagens og Frode
Waagens Fond
Støtte: Til videnskabelig

forskning af nyresygdomme

og nyretransplantationer

ved danske universiteter og hos-

pitaler. I år uddeles godt

100.000 kr. til apparatur- og

driftsudgifter, indkøb af ek-

sperimentelle dyr, laborant-

løn, men ikke til egen løn el.

rejseudgifter.

Ansøgning: Projektbeskrivelsen

skal indeholde højst 5 A4-si-

der samt cv for ansøgeren.

CPR-nr. skal fremgå og om der

er søgt/opnået anden støtte

til formålet. Sendes i 3 eks.

Sendes til: Prof., dr. med. Klaus

Ølgaard, Nefrologisk afdeling

Legater til studieophold i
USA
Støtte: Fulbright Kommissionen

udbyder legater i efterårsrun-

den i form af helt el. delvist

frafald af undervisningsafgift

til specifikke amerikanske in-

stitutioner. Se listen på

www.wemakeithappen.dk.

Periode: Det akademiske år

2007-2008.

Ansøgning: Via hjemmesiden.

Sendes til: Danmark-Amerika

Fondet & Fulbright Kommis-

sionen, Fiolstræde 24, 3., 1171

Kbh. K. 

Ansøgningsfrist: 4/10-06, kl.

12.00.

Peter & Emma Thomsens
legat
Målgruppe: Trængende, flittige,

dygtige og begavede unge,

mandlige personer med dansk

indfødsret.

Støtte: Stipendiestøtte pt. på

110.000 kr. årligt i kvartalsvise

portioner så modtagerne ef-

ter bestået studentereksamen

el. endt skolegang kan stude-

re ved universiteterne el. de

højere læreanstalter. Ikke til

studier i udlandet.

Ansøgning: Ansøgningsskema

kan fås på vedkommende læ-

reanstalt el. ved indsendelse

af frankeret kuvert med navn

og adresse samt oplysning om

læreanstaltens navn. Kun le-

gatets ansøgningsblanketter

kan anvendes.

Sendes til: Peter & Emma Thom-

sens legat, Legatadministra-

tionen, Dr. Tværgade 30, 5.,

1302 Kbh. K.   

Ansøgningsfrist: 15/10-06.

Uddeling: 14/1 og 15/4 (legat-

stifternes fødselsdage).

Professor Ludvig Wimmer
og Hustrus Legat
Målgruppe: Yngre videnskabs-

mænd der har lagt fremra-

gende videnskabelig dygtig-

hed for dagen, særlig ved ar-

bejder vedrørende Nordens

historie, nordisk sprog el.

sammenlignende sprogviden-

skab. Studerende vil normalt

ikke kunne komme i betragt-

ning.

Støtte: Til fremme af videnska-

belige, særlig historiske og

sproglige studier ved KU.

Ansøgning: Der foreligger ikke

særskilt skema. CPR-nr. bedes

oplyst.

Sendes til: Det Humanistiske Fa-

kultet, Njalsgade 80, 2300

Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 12/10-06.

Skræddermester Jens Peter
Larsen og hustru Anna Lar-
sens mindefond
Målgruppe: Studerende fra Vor-

dingborg sogn, Vordingborg

landsogn el. Kalvehave sogn

der har påbegyndt et studium

enten på KU el. DTU.

Fotoklub for studerende
Kom til møde i Fo2-gruppen der er et brugerfæl-

lesskab opbygget omkring Studenterhusets foto-

udstyr hvis du vil med i gruppen  

Tid: 26/9 kl. 18.00

Sted: Studenterhuset, Købmagergade 52, 

1. sal, www.studenterhuset.com

Arr.: fo2, maya@studenterhuset.com  

Novel CRYAB mutations in cardiomyopathies
Foredrag af Birgitte Støvring, SSI, KBA

Tid: 26/9 kl. 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, kantinen

Arr.: Polymorfien, lay@ssi.dk

Skeletter i Videnskabet – palæoantropologiens historie og formidling
Foredrag af ph.d. Anne Katrine Gjerløff, Saxo-Instituttet, KU

Tid: 26/9 kl. kl. 19.45

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

Arr.: Videnskabshistorisk Selskab, www.math.ku.dk/videnskabshistorie

Decision-making Procedures in Common Foreign and Security Policy
Jean Monnet lecture by journalist Ole Vigant Ryborg, Mandag Morgen

Tid: 27/9 kl. 12.15-14.00

Sted: Department of Political Science, CSS, Øster Farimagsgade 5, room 15.3.01

Arr.: Jean Monnet Guest Lectures, hl@ifs.ku.dk

The Secret of the Greenlandic Springs 
Foredrag af prof. Reinhardt Møbjerg Kristensen, Zoologisk Museum, KU

Tid: 27/9 kl. 16.00

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

Arr.: Biologisk Selskab, biologiskselskab@aki.ku.dk

Prædikenstudiekreds
Prædikenstudiekreds med udgangspunkt i nogle af prædikenerne fra den forgangne måneds 

fredagsgudstjenester

Tid: 27/9 kl. 15.15

Sted: St. Kannikestræde 8,1. Studenterlokalet

Arr.: Studentermenigheden Indre By, www.indreby.org

Gud eller Darwin – hvordan blev mennesket til?
En akademisk dyst mellem lektor, dr.theol. Jakob Wolf, KU og emeritus Niels Bonde, tidl. lektor 

ved Geologisk Institut, KU. 30 kr. for ikke-medlemmer

Tid: 27/9 kl. 19.30

Sted: Zoologisk Laboratorium, Universitetsparken 15, Aud. B

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

Hulemand m/k
Foredrag af psykolog Kenno Simonsen der med udgangspunkt i bogen Hulemand m/k diskuterer hvor-

vidt prostitution alene bygger på sociale konstruktioner, eller om der også er biologiske faktorer in-

volveret

Tid: 28/9 kl. 16.00-18.00

Sted: Rigshospitalet, Henrik Harpestrengs Vej, opg. 61a, Psykiatrisk auditorium

Arr.: Dansk Forening for Klinisk Sexologi og Sex & Samfund, www.klinisksexologi.dk og www.sexog-

samfund.dk

Emnesøgning på Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og 
Københavns Universitetsbibliotek
Tilmelding til kurset på www.kb.dk/yd/kurser senest 3 dage før

Tid: 28/9 kl. 10.15-13.00

Sted: KUA, lok. 8.1.128a

Arr.: Københavns Universitetsbibliotek
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Indtrykket i det danske mediebillede er at der i stigende grad skelnes mellem og grundforskning og

anvendt forskning. Fra politisk hold er der øget opmærksom på universiteternes rolle i forbindelse-

med anvendt forskning, og der arbejdes med planer om fusioner på kryds og tværs mellem mange

danske forskningsinstitutioner, med særligt henblik på øget vekselvirkning mellem universiteter og-

sektorforskningsinstitutioner. På dette temamøde giver Vi har inviteret tre velestimerede forskere der

hver især repræsenterer forskellige danske forskningsinstitutioner og som alle har erfaringer med det

danske bevillingssystem, til at give et oplæg til debat. Lene Lange, Forskningschef, Novo Nordisk; pro-

fessor Axel Michelsen, Syddansk, og forskningsprofessor Lars Stemmerik, GEUS.

Fra Madame Blavatsky til David Icke: 
Om okkultisme, antisemitisme og racebiologi
Gæsteforelæsning af prof. Olav Hammer, Syddansk Universitet

Tid: 29/9 kl. 15.00

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

Arr.: Afdeling for Religionshistorie, m.rothstein@hum.ku.dk

Oktoberfest
Oktoberfesten i år fokuserer i år på god mad, dejligt øl, bayersk oppyntning og hyggeligt samvær. 

Der indledes med en frivillig og kort andagt i Sankt Johannes Kirke. Deltagelse koster 75 kr. Tilmelding

til lotz@adm.ku.dk el. CF@rundetaarn.dk senest 27/9

Tid: 29/9 kl. 18.30

Sted: Sankt Johannes Kirke/Sankt Johannesgården, Blegdamsvej 1B

Arr.: Studentermenighederne på Natur og Sund og Indre By, www.sund.ku.dk/praest og www.indre-

by.org

Contemporary Scientific Archives: 
Investing in the Future of the History of Science  
Gæsteforelæsning af Peter Harper, National Cataloguing Unit for the Archives of Contemporary 

Scientists, University of Bath, England  

Tid: 2/10 kl. 14.15

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

Arr.: Niels Bohr Archive, nba@nbi.dk

Kønt forskerliv?
Foredrag og diskussion med seniorforsker Kamma Langberg, 

Analyseinstitut for Forskning

Tid: 2/10 kl. 16.00-17.30

Sted: Rockefeller komplekset, Juliane Mariesvej 30, lok. 305

Arr.: Kvinder i Fysik, www.kif.nbi.dk

An Introduction to the Biological Study of Religion
Foredrag af Joseph Bulbulia, Victoria University of Wellington, New Zealand

Tid: 5/10 kl. 15.00-17.00

Sted: Institut for Religionshistorie, Snorresgade 17-19, U5

Arr.: Institut for Religionshistorie, andersl@hum.ku.dk

Adaptive Clinical Trials Learning Objectives
Symposium. Tilmelding via www.biologue.org  

Tid: 10/10 kl. 12.00-17.00

Sted: Rigshospitalet, Aud. 2

Arr.: BioLogue, biologue@adm.ku.dk  

Grundforskning versus 
anvendt forskning?

Tid: 28/9 kl. 19.30

Sted: Biologisk Institut, Aud. B

Arr.: Dansk Naturhistorisk Forening,

www.aki.ku.dk/dnf/

EliteForsk-priser og EliteForsk-rejsestipendier 
Videnskabsministeriet opslår fem store priser på 1 mio. kr. til fremragende yngre forskere samt 45 rejsesti-

pendier på 250.000 kr. til de dygtigste og mest talentfulde ph.d.-studerende indskrevet ved danske institu-

tioner. Der er indstillings- og ansøgningsfrist den 2. oktober kl. 15.00. 

Læs hele opslaget på www.fist.dk.
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P 2132, Rigshospitalet, Bleg-

damsvej 9, 2100 Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: 1/12-06.

Forskningsophold i Japan
Målgruppe: Danske forskere der

ønsker at gennemføre et

forskningsophold i Japan

inden for flg. områder: natur-

videnskab, samfundsviden-

skab og humaniora. 

Støtte: Tilskud i form af rejse-

og opholdsudgifter. Kun ét

besøg pr. forsker for hver 3-

årsperiode. Formålet med af-

talen er at stimulere til for-

skermobilitet de to lande

imellem, bl.a. med henblik på

at styrke uddannelsen af for-

skerstuderende.

Periode: Fra 1/9-07 til 31/3-08

Ansøgning: Skema fås på

www.rektorkollegiet.dk. An-

søgning på engelsk bilagt cv,

publikationsliste, invitation

fra værtsinstitutione(r)n(e).

Send i 3 eks. 

Sendes til: Rektorkollegiets Sek-

retariat, Fiolstræde 44, 1. th.,

1171 Kbh. V.

Ansøgningsfrist: 1/12-06. 

Tid: 24/10-06, kl. 14.00.

Sted: Rigshospitalet, Frederik V’s

Vej 11, Teilum Bygningen,

Aud. A.

Officielle opponenter: Prof. Ian

Milson og prof., overlæge,

dr.med. Øjvind Lidegaard.  

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

prof., overlæge, dr.med. Gun-

nar Lose, tlf. 4326 2842.  

Afhandlingen: Fås hos forfatte-

ren, e-mail:

helga@dadlnet.dk.  Indstil-

lingen kan købes ved skriftlig

henvendelse til fakultetsse-

kretariatet.  

Antigen-based prediction and

prevention of type 1 diabetes  

Doktorand: Cand.scient. Jacob

Steen Petersen.

Tid: 24/11-06, kl. 14.00.

Sted: Hagedorn Forsknings Insti-

tut, Niels Steensens Vej 6,

Gentofte.

Officielle opponenter: Prof.,

overlæge, dr.med. Allan Flyv-

bjerg og prof., overlæge,

dr.med. Bente Klarlund Peder-

sen.  

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

prof., overlæge, dr.med. Niels

Juel Christensen, tlf. 4488

3659.  

Afhandlingen: Fås hos forfatte-

ren, Novo Nordisk A/S, Novo

Nordisk Park, 2760 Måløv. Ind-

stillingen kan købes ved

skriftlig henvendelse til fakul-

tetssekretariatet.  

Ph.d.-forsvar

Samfundsvidenskab

The Moral Economy of Suffe-

ring. Social Exchange Among

Iraqi Refugees in the Danish

Welfare State  

Kandidat: Cand.scient.anth. So-

fie Danneskiold-Samsøe.

Tid: 15/9-06, kl. 14.00.

Sted: Institut for Antropologi,

CSS, Øster Farimagsgade 5E,

bygn. 18K, kld.

Afhandlingen: Kan købes i Bog-

laden, Øster Farimagsgade 5,

Bygning 7.

Den handicappolitiske aktør  

Kandidat: Cand.scient.pol. Inge

Storgaard.

Tid: 26/9-06, kl. 14.00.

Sted: Institut for Statskundskab,

CSS, Øster Farimagsgade 5,

Frokoststuen 4.2.26.

Afhandlingen: Kan købes i Bog-

laden, Øster Farimagsgade 5.

Se www.samf.ku.dk/phd/bon-

fils.htm

Sundhedsvidenskab

Quantitative Analysis of Exocy-

clic DNA Adducts in Humans.

Method Development and Ap-

plication in Human Biomonito-

ring

FORSVAR

Disputatsforsvar

Sundhedsvidenskab

Influence of Plasma Cholineste-

rase Activity and Phenotype on

the Pharmacodynamics and

Pharmacokinetics of Mivacuri-

um  

Doktorand: Overlæge Doris Øs-

tergaard.

Tid: 29/9-06, kl. 14.00.

Sted: Amtssygehuset i Herlev,

Lille auditorium.

Officielle opponenter: Prof.,

dr.med. Lars I. Eriksson og

prof., dr.med. Palle Toft.  

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

prof., dr.pharm. Sten Christen-

sen, tlf. 3532 7614.  

Afhandlingen: Fås hos forfatte-

ren, Dansk Institut for Medi-

cinsk Simulation, Amtssygehu-

set i Herlev, Herlev Ringvej 75,

2730 Herlev. Indstillingen kan

købes ved skriftlig henven-

delse til fakultetssekretaria-

tet.

Adult Hip Dysplasia and Oste-

oarthritis. Studies in radiology

and clinical epidemiology

Doktorand: Steffen Jacobsen.

Tid: 13/10-06, kl. 14.00. 

Sted: Sygeplejeskolen, Hvidovre

Hospital, Aud. I.

Officielle opponenter: Elsebeth

Lynge, Søren Overgaard.

Opponenter ex auditorio: Kan

henvende sig til lederen,

prof., dr.med. Thorkild I.A. 

Sørensen, tlf. 3338 3860.

Afhandlingen: Kan købes for 50

kr. hos forfatteren, e-mail:

sjac@dadlnet.dk.

Total or subtotal hysterectomy

for benign uterine diseases  

Doktorand: Cand.med. Helga

Gimbel.
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Kandidat: Peter Hillestrøm.

Tid: 22/9-06, kl. 14.00.

Sted: Rigshospitalet, Teilum-

bygningen, Frederik V´s Vej,

Aud. B.

Afhandlingen: Fås hos sekretari-

atet på Klinisk Farmakologisk

Afdeling, e-mail:

lilliann@rhdk el. tlf. 3545

7642.

Antigen specific CD8 T cells in

cancer and aging

Kandidat: Sine Reker Hadrup.

Tid: 28/9-06, kl. 10.00.

Sted: Kræftens Bekæmpelse,

Strandboulevarden 49, lok.

A.1.

Afhandlingen: Fås hos Per Thor

Straten, Kræftens Bekæm-

pelse, Strandboulevarden 49,

e-mail: s.reker.hadrup@nki.nl.  

Measuring psychosocial conse-

quences of false-positive scree-

ning results – breast cancer as

an example

Kandidat: John Brodersen.  

Tid: 29/9-06, kl. 14.15.

Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5,

Aud. 34.0.01. 

Afhandlingen: Fås hos forfatte-

ren, e-mail:

j.brodersen@gpmed.ku.dk.  

TNFa´s effects on muscle and

adipose tissue – In relation to

low-grade inflammation

Kandidat: Peter Stendahl Plom-

gaard.

KUA og på Det Kgl. Biblioteks

læsesal Øst, Diamanten samt

på Saxo-Instituttet.

Naturvidenskab

Dynamic Updates of Existing 

Java Applications

Kandidat: Robert Bialek.

Tid: 19/9-06, kl. 12.15.

Sted: Datalogisk Institut, Univer-

sitetsparken 1, Lille UP1.

Afhandlingen: Fås som pdf.fil

ved henvendelse til Marianne

Henriksen Datalogisk Institut,

e-mail: marianne@diku.dk.

Tid: 13/10-06, kl. 14.00.

Sted: Rigshospitalet, Teilum-

bygningen, Aud. B.

Afhandlingen: Fås hos forfatte-

ren, e-mail: plomgaard@dadl-

net.dk el. Center for Inflam-

mation og Metabolisme, RH,

M7641, Blegdamsvej 9.

Humaniora

Mellem læger og landsmænd.

Den vestgrønlandske jordemo-

derinstitution 1820-1920

Kandidat: Mette Rønsager. 

Tid: 3/10-06, kl. 14.15-17.15. 

Sted: Afdeling for Eskimologi og

Arktiske Studier, Strandgade

100H, 2.sal.  

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn og hjemlån i Det Kgl.

Biblioteks information på

KUA og på Det Kgl. Biblioteks

læsesal Øst, Diamanten samt

på Institut for Tværkulturelle

og Regionale Studier, afdeling

for Eskimologi og Arktiske

Studier.

Fællesskabet efter fællesskabet.

Sociale relationer og netværk i

et dansk landbosamfund efter

landsbyfællesskabets opløsning

ca. 1785-1850

Kandidat: Martin Bork.

Tid: 6/10-06, kl. 13.00. 

Sted: Det ny KUA, lok. 24.4.01.  

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn og hjemlån i Det Kgl.

Biblioteks information på

Planter i Bibelen
Figen, vin, granatæble. Myrra og røgelse. I efteråret kan man i Botanisk Have blive 

klogere på udvalgte planter der optræder i Bibelen. Der er udgivet et dansk- og et 

engelsksproget udstillingshæfte, og udstillingen er gratis.

Sted: Botanisk Museum, Gothersgade 130

Udstillingsleder: Lektor Eric Steen Hansen 

Kurator: Lektor Olof Ryding

Design og grafik: Ingeborg Nielsen

Skilte ved udvalgte planter i Botanisk Have: Lektor Jette Dahl Møller.
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of Schopenhauer og den helt
tunge barley wine Old Me-
phisto bliver hældt på små
plastickrus, så gæsterne kan
nyde smagsprøverne.    

Alen Mystikale er udsolgt ef-
ter Djævlebrygdrengene har
skænket øl op under Lyngby-
natten. 

»Vi kan godt lide øl der er
kraftige i smagen, og så er pro-
centerne det ofte også,« for-

klarer Stinus og peger på de
tre små ølhaner med alkohol-
procenter på henholdsvis 6,5,
8,5 og 10,5.

Gæsterne på Hobbitten
spørger ivrigt til djævlebrygget
og kommer med kommentarer
til både øl, logo og navn.

»Jeg synes den er lidt for
sød til mig, den her,« siger en
mand om Old Mephisto. Sti-
nus forklarer at den øl kun er

med fordi deres mest populæ-
re øl Mystikale er udsolgt.
Egentlig skulle gamle Mefisto
ligge et år på fad og modne.

»Ja, der er nogle smagstoner
der ikke er helt færdigudvik-
lede endnu, men stouten er
fremragende,« kommenterer
gæsten.

En enkelt gæst finder navnet
Djævlebryg negativt. Per Olaf
forklarer: »Vi synes der er så

nemt at få fat i ingredienser og
udstyr, så at brygge vores eget
øl var egentlig bare en naturlig
konsekvens af vores interesse
for godt øl,« siger Stinus Lind-
green.

Skridtet fra hjemmebryg i et
køkken i Lyngby til eget bryg-
geri er ikke taget endnu, men
ideen tog form under en whis-
kyrejse til Skotland med ven-
nerne sidste sommert. Midt i
det skotske højland begyndte
ideen om at lave et mikrobryg-
geri sammen at tage form.

Siden har de fire venner fået
lavet hjemmesider, forfinet tre
slags øltyper, lavet budgetter
over hvad det vil koste at sætte
deres øl i produktion, og sidst
men ikke mindst skrabet
penge ind til at starte brygge-
riet op for. I bedste vindmølle-
stil sælger de anparter til Bryg-
geriet Djævlebryg Aps. a 1.050
kroner stykket. Og de er godt
på vej til den halve million der
skal til før Djævlebryg for al-
vor kan sætte gang i produk-
tionen.

Mystikale udsolgt
Gæsterne på Cafe Hobbitten
spørger nysgerrigt til det mør-
ke og stærke øl som Stinus,
Morten og Per Olaf har på ha-
nerne. Den sorte, røgede stout
Nekron, den humlede ale Son

Af Lise K. Lauridsen

En gut i baren dingler på
barstolen og nikker hen
mod døren: »Er det ikke

dem fra Finland der vandt Me-
lodi Grand Prix?«

Stemningen i Cafe Hobitten
på Lyngby Hovedgade er alle-
rede godt pløret her tirsdag
omkring fyraften. Om det skyl-
des de gratis øl som de ‘finske’
drenge hælder op i små smags-
prøver eller brevdueræset lidt
tidligere på eftermiddagen, vi-
des ikke. Men det er ikke cola-
er og kaffe der ryger over dis-
ken.

Det er nu ikke Lordi der kan
skimtes i tobakstågerne, men
Stinus, Morten og Per Olaf der
med deres sorte tøj og lange
hestehaler åbenbart sender ek-
sotiske signaler til de indfødte.
Stinus Lindgreen er ellers også
indfødt, stamkunde på Hobbit-
ten og forskningsassistent på
Bioinformatik på Københavns
Universitet. Sammen med bro-
ren Rune der er uddannet bio-
log, har han de sidste tre år
brygget øl hjemme i mors køk-
ken. 

»Vi begyndte at brygge efter
i flere år at have været meget
interesserede i specialøl som
medlemmer af Danske Ølentu-
siaster. Det var blevet relativt

meget klosterøl. Djævlebryg
handler ikke om satanisme,
men om at vores øl er noget
heftigt stads, og det er også
det udtrykket historisk set be-
tyder.«

»Hvis vi laver en lysere øl, så
må vi kalde den Det Tynde
Øl,« griner Stinus.

Alle fire bryggere har en na-
turvidenskabelig baggrund.
Per Olaf er organisk kemiker
og har arbejdet hos Novo Nor-
disk og haft eget rådgivnings-
firma, Rune er biolog, Stinus
arbejder med bioinformatik,
og Morten er datalogistude-
rende.

Først og fremmest handler
det for bryggerne om den go-
de smagsoplevelse.

»Kvaliteten, hygiejnen og
smagen skal være i top. Men
samtidig vil vi heller ikke lave
øl som alle andre,« siger Per
Olaf der er direktør for Djævle-
bryg.

»Kanon øl,« siger en hånd-
værker i grønne overalls til
drengene inden han går hjem.
Eller som djævledrengenes
slogan lyder: Satans gode øl.

Læs mere om Djævlebryg og
hold øje med prøvesmagninger
på www.djaevlebryg.dk.

likl@adm.ku.dk 

LIDT HEAVY – Tre af

de fire naturvidenskabe-

lige bryggere fra venstre:

Morten, Stinus og Per

Olaf. Heavy metalmusik,

naturvidenskab og glæ-

den ved godt øl har skabt

det lille akademiske

mikrobryggeri Djævle-

bryg.

Øllet blev 
deres skæbne
Brødrene Rune og Stinus med venner er
hardcore naturvidenskabsfolk, men interes-
sen for ølbrygning skal nu prøves af som
karrierevej. Djævlebryg hedder mikrobryg-
geriet der stadig er i sin vorden. Universi-
tetsavisen tog med på prøvesmagning
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