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I krig og 
videnskab

Sebastian Mernild er vant til hård frost som polarfor-
sker, men Grønlands vinde er milde i sammenligning
med den koldfront han blev mødt med efter han kriti-
serede det danske forsvars indsats i Afghanistan. 
Mød en officer med forskerkarriere   LÆS SIDE 10-11

Vanskelig fusionsfødsel
Sammensmeltning med Landbohøjskolen og
Danmarks Farmaceutiske Universitet kan ende
i misdannelser på grund af uklare mål, dårligt
forarbejde og manglende kommunikation med
medarbejderne, advarer ekspert i fusioner  
LÆS SIDE 2-3

Ung dekan vil forny Jura
»Jobbet som dekan er blevet hårdere og forud-
sætter familiens forståelse,« siger 38-årige
Henrik Dam der ikke føler at han får en øre for
meget i løn. Det er tværtimod forskerne der får
alt for lidt
LÆS INTERVIEW SIDE 6-7

Lektor på linjen
Eleverne i folkeskolens ældste klasser er nok
optaget af mobiltelefoner, internet og com-
putere. Men det er mest de bløde emner der
fanger, erfarer Datalogis udsendte forsker da
han møder fremtiden i folkeskolen  
LÆS SIDE 9
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Lysstråler kan flytte bjerge
T E L E P O RTAT I O N  – Der er gennembrud i forskningen med tele-
portation på Københavns Universitet. En gruppe KU-forsker fra Niels
Bohr Instituttet, NBI har bevist at det kan lade sig gøre at transporte-
re ‘noget’ fra et sted til et andet ved hjælp af en lysstråle. Forsøget er
det første eksempel på teleportation hvor lys bliver brugt til at trans-
portere informationen og hvor et atomart objekt som indeholder tu-
sindvis af milliarder af atomer, bliver brugt til at lagre denne information. Forskningen i teleportation kan
ikke bruges til at ‘beame’ en person fra en planet til en anden som det ses i science fiction-film, men til at ud-
vikle fremtidens kommunikationsnetværk så de vil kunne sende meget større mængder af informationer. 

Læs mere www.nbi.ku.dk.

KU er nordens bedste universitet 
TOPSCORE – Som det eneste nordiske universitet placerer Københavns
Universitet sig blandt de 100 bedste universiteter i verden på en ny ranglis-
te udarbejdet af det anerkendte Times Higher Education Supplement. KU
kommer ind på en 54. plads. Den nye liste bygger blandt andet på svar fra
3.700 forskere fra hele verden. Nyheden glæder naturligvis rektor Ralf
Hemmingsen der håber at det vil styrke universitetets synlighed og udbyg-
ge dets internationale netværk.

Læs mere på www.thes.co.uk.

Deltag i Xperiment KU
ALTERNATIV – ‘Deltag i den kreative legeplads hvor vi udvikler og tes-
ter ideer til morgendagens Københavns Universitet’. Sådan lyder indholdet
i den invitation til en anderledes konference som Dansk Magisterforening
og Studenterrådet på KU har udsendt til KU’s studerende og ansatte. Den
alternative konference foregår lørdag den 14. oktober i Alexandersalen. 
Læs mere og tilmeld dig på www.x-ku-dk.

Stjernealliance diskuterer alder 
og sundhed
K I C K STA RT  – En lang række prominente forskere inden for aldring,
lang levetid og sundhed mødtes i sidste uge på dansk jord. Københavns
Universitet var vært for en storstilet, international workshop i stjerneallian-
cen IARU som universitetet er medlem af sammen med ni andre universite-
ter fra Australien, Japan, Kina, Schweiz, Singapore, Storbritannien og USA.
Workshoppen ‘Ageing, Longevity and Health’ var en reel kickstarter af det
konkrete samarbejde mellem de ti universiteter på sundhedsområdet. 
IARU-workshoppen havde over 45 førende danske og udenlandske forskere
på talerstolen og bliver ifølge dekan på Sundhedsvidenskab Ulla Wever et
udstillingsvindue for dansk forskning på området.
Læs mere www.ku.dk/iaru.

DTU forbyder debat
FO R B U D  – Danmarks Teknisk Universitet, DTU, har forbudt den social-
demokratiske studenterorganisation FRIT FORUM at afholde arrangemen-
ter på universitetet, skriver Forskerforum. FRIT FORUM laver debatmøder
og sociale arrangementer og havde indbudt det socialdemokratiske folke-
tingsmedlem Rasmus Prehn til at tale om universiteterne, men man fik af-
slag på at låne et lokale på DTU. Der var ingen begrundelse for forbuddet
som baseres på uskrevne regler, men det handler om at politiske og religiø-
se grupper ikke må benytte DTU,s lokaler eller udføre politisk aktivitet, for-
tæller DTU-studerende Kasper Kristensen til Forskerforum. Rasmus Prehn
finder DTU’s praksis uhyggelig, og han har skrevet til videnskabsminister
Helge Sander for at få hans ord for at det er uacceptabelt at et universitet
forbyder politisk debat og aktivitet. Studenterorganisationen PF på DTU er
erklæret upolitisk og har i henhold til universitetsledelsens forbud også af-
vist den socialdemokratiske studenterorganisation.

Mediemonopol brudt på RUC 
D E M O K R AT I  – De studerende på Roskilde Universitetscenter, RUC, fik
den 9. oktober deres eget frie og uafhængige organ. Det nye organ er et
magasin og har fået navnet Hippocampus. Fremover vil det udkomme hver
måned og blandt andet indeholde indlæg – også kritiske – om interne for-
hold på RUC, informationer om kommende arrangementer, meddelelser
fra sociale og politiske grupper og foreninger, nyheder og reportager fra
verden uden for til RUC’s ansatte og studerende. Desuden vil magasinet gi-
ve plads til en masse debat – også på nettet. Studenterrepræsentanterne i
både RUC’s bestyrelse og Akademisk Råd har tidligere rejst kravet om et
frihedsbrev til det eksisterende RUCnyt ligesom Unversitetsavisen har på
KU, men det har ledelsen ikke ønsket. Derfor har de studerende nu taget
sagen  i egen hånd og skabt et pluralistisk universitetsorgan med reel re-
daktionel frihed. 

Af Claus Baggersgaard

De ansatte på Køben-
havns Universitet håber
og tror på at rektor hol-

der hvad han lover, at der ikke
vil ske afskedigelser i forbin-
delse med fusionen med Den
Kgl. Veterinær- og Landbohøj-
skole (KVL) og Danmarks Far-
maceutiske Universitet (DFU),
men alligevel frygter de at den
store sammenlægning kom-
mer til at koste kolleger jobbet. 

Det er indtrykket blandt til-
lidsrepræsentanterne når de
lytter til snakken blandt de an-
satte på universitetets gange
og kontorer.

»Stemningen er afventende,
men når rektor siger at det ik-
ke indebærer afskedigelser,
må vi jo tro på hans ord indtil
andet viser sig at være tilfæl-
det. Der er ingen tvivl om at
nogle ledere får julelys i øjne-
ne når man smækker tre ud-
dannelsesinstitutioner sam-
men, fordi de kan se nogle ra-
tionaliseringsgevinster, men vi
vil gøre alt for at tryghedsga-
rantien bliver opfyldt,« siger
Poul Erik Krogshave, næstfor-
mand i Hovedsamarbejdsud-
valget på KU.

Ingen sikkerhed
Fagforeningernes erfaringer
med tryghedsgarantier i for-
bindelse med kommunesam-
menlægningerne med virkning
fra 2007 er ellers ikke gode.
Indenrigsminister Lars Løkke
Rasmussen (V) gav en politisk
beskæftigelsesgaranti for at
berolige de ansatte i amterne
og kommunerne, og der blev
også lavet tryghedsaftaler lo-
kalt i nogle kommuner, blandt
andet i Aalborg.

»Det har vist sig at den slags
garantier kan bruges til meget
lidt. Virksomhedsoverdragel-
sesloven giver ikke megen be-
skyttelse da ledelsen blot kan
vente til dagen efter fusionen
med at afskedige folk. Det er
en minimal garanti, så ingen
kan føle sig sikre af den
grund,« siger Mogens Ove

Madsen, formand for under-
visnings- og forskningsudval-
get i Danmarks Jurist- og Øko-
nomforbund (DJØF).

Heller ikke de lokale tryg-
hedsaftaler har ifølge DJØF
vist sig at være meget værd.
Kommunerne har nemlig en
forholdsvis stor udskiftning af
arbejdskraft, og så har man
har kunnet rationalisere ved at
lade være med at genbesætte
stillingerne.

Forudser ændringer
Joan Lykkeaa, fællestillidsre-
præsentant for HK Laboranter-
ne, fortæller om rektors tryg-
hedsgaranti til kollegerne hvor
hun kommer frem, men hun
understreger også over for
dem at den ikke er skudsikker.

»Der vil sandsynligvis ske
rokeringer og afskedigelser på
grund af ændrede funktioner
og stillingsindhold. Det sker
ikke i morgen, men måske om
to år, men det vil alligevel nøg-
ternt set være afledt af fusio-
nen,« siger Joan Lykkeaa. Hun
forventer at laboranterne bli-
ver meget berørt af ændringer-
ne, men håber og forventer at
det kommer til at betyde efter-
uddannelse og kompetenceud-
vikling i stedet for afskedi-
gelser.

Henrik Prebensen, fællestil-

lidsrepræsentant på Det Hu-
manistiske Fakultet, efterlyser
at få undersøgt grundigt hvad
fusionen vil koste, og hvor
pengene skal komme fra. Han
frygter at det ender med at gå
ud over de ansatte og de andre
projekter man er i gang med,
når det viser sig at blive dyrere
end man troede.

»Det er vel ved afskedigelser
at gevinsterne skal komme, så
jeg tror at processen kommer
til at forløbe mindre smidigt
fordi folk er urolige for deres
arbejdsforhold,« siger han.

Pas på med garantier
Professor Flemming Poulfelt,
der er ekspert i blandt andet
fusioner og forandringsledelse
på Copenhagen Business
School, påpeger at man som
ledelse skal være yderst påpas-
selig med at udstede garantier
til de ansatte, for uanset om
det er en begrænset garanti,
vil folk opfatte som et løfte om
at der ikke vil ske afskedi-
gelser.

»Det gør enten ledelsen
handlingslammet, eller så bli-
ver det en boomerang der ven-
der tilbage i hovedet på le-
delsen fordi den ikke kan leve
op til løfterne. Så mister den
troværdighed, og den er meget
svær at genvinde,« siger han.  

FUSION

Tryghedsgarantier 
er uden sikkerhedsnet
Garantier mod afskedigelser ved en fusion 
er ikke meget værd. Ekspert advarer direkte 
mod at udstede dem

Rektors garanti

»Der vil ikke ske fyringer som direkte konsekvens
af fusionen. Alle medarbejdere ‘går med over’
ved fusionen, og der bliver lavet en tryghedsafta-
le af samme type som ved fusioner i kommuner
og amter. Når man laver en fusion af denne stør-
relsesorden, er det klart at man med tiden skal
høste samdriftsfordele og rationaliseringsgevin-
ster, men i første omgang er der behov for inves-
teringer, ikke fyringer.«

Rektor Ralf Hemmingsen, www.KUreren.ku.dk,
særnummer om fusion, september 2006
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Kvinder skal styre Humaniora
L E D E L S E  – Nu har dekanen for Det Humanistiske Fakultet Kirsten Refsing an-
sat sin anden prodekan der får særligt ansvar for fakultetets uddannelser. Det bli-
ver lektor Hanne Løngreen der kommer fra en stilling som lektor ved Institut for
Kommunikation på RUC og tiltræder den 1. december. I forvejen er lektor i Kina-
studier Mette Thunø ansat som prodekan med særligt ansvar for forskning. Til de
syv institutlederstillinger er der indkommet 27 ansøgninger, og fakultetet er nu i
gang med at finde de rette profiler. Det ligger dog fast at Jan Riis Flor fortsætter
som institutleder på Institut for Medier, Erkendelse og Formidling.

Fusionen dræber fuglen
F Ø N I X  – Hvis man som ansat på Københavns Universitet aldrig fik et tåleligt
forhold til universitetets studieadministrative system med det mytologiske
navn FØNIX, er der nu håb forude. Den forestående fusion med Den Kgl. Vete-
rinær- og Landbohøjskole, KVL og Danmarks Farmaceutiske Universitet, DFU
betyder at KU skifter til det system som i dag benyttes på KVL og DFU. Frem-
over bliver det systemet med det endnu mere mærkværdige navn STADS som
ansatte på KU skal slås med. Det vurderes at overgangsperioden kommer til at 
vare to år. 

Uklare mål og manglende kommunikation har ikke gjort sammen-
smeltningen med Landbohøjskolen og Danmarks Farmaceutiske 
Universitet lettere, mener ekspert i forandringsledelse

Halvdelen
af alle
fusioner
(mis)lykkes

Af Claus Baggersgaard

Fusioner har det med at lø-
be ind i uventede kompli-
kationer, så det kræver en

dygtig ledelse at bringe dem til
verden. Det mener professor
Flemming Poulfelt der er ek-
spert i blandt andet fusioner
og forandringsledelse på Co-
penhagen Business School. 

Forskningen viser nemlig at
oddsene er yderst dårlige når
man skal lægge en eller flere
organisationer eller virksom-
heder sammen.

»Halvdelen af fusionerne
mislykkes idet man ikke opnår
de mål man oprindeligt havde
sat sig med at gå sammen,« si-
ger han.

Mange faldgruber
Listen over fejl der typisk bli-
ver begået både i det private

erhvervsliv og offentlige insti-
tutioner er lang, men Flem-
ming Poulfelt peger på ukla-
re/urealistiske mål, dårligt for-
arbejde, manglende kommuni-
kation med medarbejderne, og
at man undervurderer betyd-
ningen af forskellige organisa-
tionskulturer som de mest ty-
piske fejltagelser.

Han kan i det lys allerede nu
se en række faresignaler i for-
hold til den planlagte fusion
mellem KU, KVL og DFU.

»Det nytter ikke kun at sige
at målet er at skabe synergi.
Det skal være nogle konkrete
og realistiske mål som de an-
satte kan forstå, og der skal
nogle klare pejlemærker op på
tavlen. Der skal være mere end
blot en tanke om at det er en
god ide at fusionere, så et
grundigt forarbejde er ofte en
forudsætning. Det virker

umiddelbart ikke som om der
har været tid til at lave større
analyser med den stramme
tidsplan fra regeringen,« vur-
derer han.

Stort behov for 
information
Forskningen viser også at en
ledelse ofte undervurderer be-
hovet for at kommunikere med
medarbejderne. Således
underkommunikeres der i ni
ud af ti fusioner. God kommu-
nikation drejer sig ikke kun
om at udsende nyhedsbreve,
mails og lignende om hvad der
foregår i organisationen, men
om at snakke med folk på to-
mandshånd og involvere med-
arbejderne.

»Ledelsen undervurderer of-
te hvor stor en usikkerhed en
fusion skaber blandt medar-
bejderne. Folk er nervøse for

om de fortsat har et arbejde,
og hvad der skal ske med de-
res jobfunktion. Usikkerhed
skaber uproduktive medarbej-
dere,« siger Flemming Poul-
felt.

Han mener at ledelsen på
KU og hos de to andre fusions-
partnere står overfor en vigtig
opgave med at sælge fusionen
til de ansatte fordi det er be-
sluttet oppe i systemet at man
skal gå sammen uden at folk
har været involveret i proces-
sen.

»Ledelsen skal være i stand
til at stille sig op på en ølkasse
og overbevise medarbejderne
om at det er en god ide. Der
skal være en konkret plan som
folk kan forstå, og så skal man
arbejde målrettet efter den
samtidig med at organisatio-
nen involveres. Men det aller-
vigtigste bliver naturligvis at

FUSIONSFORMIDLING – »Ledelsen

skal være i stand til at stille sig op på en

ølkasse og overbevise medarbejderne om

at det er en god ide,« lyder det fra Flem-

ming Poulfelt.

bringe de fagområder som
skal tættere i spil, sammen og
med dem formulere de mål og
indsatser der på kort og længe-
re sigt skal til for at bringe
forskningen op i højere gear,«
siger fusionseksperten.

Storebror og lillebror 
Selv om fusioner på papiret er
mellem ligeværdige parter, så
mener Flemming Poulfelt at
der i realiteten altid er en sto-
rebror og en lillebror i forhol-
det, og sådan er det også med
KU i forhold til KVL og DFU.
Det kan ofte give problemer i
forhold til at skabe et ordent-
ligt samarbejde efter en fusion
og opnå synergieffekterne.

»Selvom man kalder det en
fusion, kan det opfattes som
om at storebror kommer og
overtager de små og påtvinger
dem sin måde at gøre tingene

på. Det er afgørende at erken-
de at lillebror også har noget
at byde ind med når man skal
udvikle en fælles organisa-
tionskultur,« siger han.

Han påpeger at kulturfor-
skelle forstået i bred forstand
faktisk er en af de hyppigste
grunde til at fusioner mislyk-
kes. Derfor giver det også
grund til optimisme at man
faktisk allerede er vant til at
samarbejde på tværs af lande-
grænser, fagdiscipliner og ud-
dannelsesinstitutioner i uni-
versitetsverdenen.
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SAMMENLÆGNING I

Af Lise K. Lauridsen

Når snakken går på fu-
sion, handler det om
Sundhedsvidenskab,

Naturvidenskab, Den Kgl. Ve-
terinær- og Landbohøjskole og
Danmarks Farmaceutiske Uni-
versitet. Den anden halvdel af
Københavns Universitet bliver
kun nævnt i forbifarten. Men
hvordan har de det egentlig
med den store fusion på Jura,
Samfundsvidenskab, Huma-
niora og Teologi?

»Jeg tror ikke det kommer
til at påvirke min dagligdag,«
lyder det fra Anders Milhøj der
er lektor på Økonomi og re-
præsentant for Samfundsvi-
denskab og Jura i ledelsens og
de ansattes samarbejdsudvalg.

»Det betyder ikke at jeg ikke
kan se nogen perspektiver i en
fusion. Som uddannet mate-
matiker og statistiker kan jeg
se masser af muligheder for at
køre fælles undervisning for
dyrlæger, læger og andre, men
indtil videre tror jeg det bliver
de administrative medarbejde-
re rundt omkring der får be-
sværet,« mener Anders Milhøj.

På Økonomi er der i forvej-
en ikke det store samarbejde
med naboinstitutter og fag an-
dre steder på universitetet.
Derfor har han også svært ved
at forestille sig de store syner-
gieffekter for sit eget institut i
den kommende fusion. 

»Måske er det derfor jeg bli-
ver lidt stødt når ledelsen hæl-
der alt for mange store ord

som verdenselite og øgede sy-
nergieffekter ud over fusions-
planerne. I realiteten er det
bare luftige visioner, men rent
praktisk kommer fusion først
og fremmest til at betyde en
masse ekstra arbejde for
mange,« siger Anders Milhøj.

Ikke ligeglade
Ifølge Sissel Rendrup Johan-
sen der er repræsentant for de
akademiske medarbejdere i
administrationen (AC-TAP’er),
er fusionen ikke det der fylder
meget i de ansattes hverdag på
Humaniore. Ikke at folk er
ligeglade, men de afventer
nogle klare budskaber om
hvad der skal ske, forklarer
hun der også er fuldmægtig på
Humaniora.

»For os er det vigtigt at den
humanistiske forskning ikke
bliver glemt i et nyt Life Scien-
ce-universitet, men da det ikke
har været den mest åbne be-
slutningsproces, så ved vi jo
ærlig talt ikke så meget end-
nu,« siger Sissel Rendrup Jo-
hansen.

Beslutningen om fx at drop-
pe KU’s eget studieadministra-
tive system Fønix til fordel for
KVL’s og DFU’s system er for
hende et godt eksempel på at
fusionen allerede nu kommer
til at betyde en masse for rigtig
mange af de administrative
medarbejdere. Og en sådan
beslutning ville det være rart
at blive inddraget i, mener Sis-
sel Rendrup Johansen.

»Beslutningen om droppe
Fønix vil betyde rigtig meget
for alle der sidder med studie-
administration, men så vidt
jeg ved, er beslutningen taget i
toppen af KU uden at høre de
berørte medarbejdere. Men
der skal altså åbenhed til, også
selv om beslutningen om selve
fusionen er taget,« siger Sissel
Rendrup Johansen.

Uvidenhed om fusion
VIP-fællestillidsmand og lektor
i fransk Henrik Prebensen har
siddet med på tætteste hold af
fusionsforhandlingerne som
medlem af KU’s bestyrelse.
Han beklager at fusionen ikke
har været en mere åben proces
indtil nu, men håber at bedre
information kan dulme den
eventuelle nervøsitet der måt-
te være rundt omkring på uni-
versitetet.

»Det er slet ikke gået op for
folk hvad det her betyder, og
det er der ikke noget at sige til,
for alt har jo været hemmelig-
holdt indtil nu. Rektor har lo-
vet at fusionen ikke vil betyde

nedprioriteringer på universi-
tetets centrale opgaver, men
derfor kan jeg da godt blive
lidt nervøs for hvordan det
skal gå med hele campuspla-
nen og omorganiseringen af
administrationen når der lige
pludselig også kommer en fu-
sion og en Health and Life Sci-
ence-satsning ind i billedet,«
siger Henrik Prebensen der
mener bestyrelsen skulle have
haft en indgående analyse af
de økonomiske konsekvenser
inden KU går ind i en fusion.

»KU har været alt for frygt-
somme overfor ministeriet.
For lige nu ved vi reelt ikke
hvad vi kaster os ud i. Finansi-
eringen af fusionen er ukalku-
leret, og det er direkte imod
enhver bog om hvordan man
laver vellykkede fusioner,« me-
ner Henrik Prebensen.

Fremtidig prøve
På universitetets mindste fa-
kultet, Teologi, kan de sagtens
se muligheder for spændende
samarbejde mellem blandt an-
det Center for Afrikastudier og
KVL’s mange ulandskurser.
Men der er også plads til be-
kymrede panderynker. 

For dekan Steffen Kjeld-
gaard-Petersen er det i fremti-
den at Københavns Universitet
skal stå sin prøve som huma-
nistisk, samfundsvidenskabe-
ligt, juridisk og teologisk flag-
skib.

»De våde fag får jo pludselig
en vældig tyngde. Det bliver i
hvert fald svært at forestille sig
en bestyrelse der er domineret
af de tørre fag som i dag. Selv
om ledelsen er omhyggelig
med at understrege at det ikke
kommer til at gå ud over de
tørre fag og universitetets
bredde, så er realiteten jo at
Naturvidenskab og Sundheds-

videnskab får større gennem-
slagskraft når de skal søge
forskningsmidler eksternt.
Prøven kommer til at stå i
fremtiden. Vil Det Ny Køben-
havns Universitet bevidst prio-
ritere de tørre fag højere øko-
nomisk? Eller skal vi til at
finde et lignende slogan a la
Life Science at profilere os på i
offentligheden for at klare
os?« spørger den teologiske
dekan.

Og noget kunne tyde på at
branding bliver svaret og ikke
ændret økonomisk fordeling. I
hvert fald efterspurgte rektor
Ralf Hemmingsen under stor-
mødet om fusion på Humanio-
ra et godt samlende begreb for
de tørre fag: 

»Det er helt afgørende at al-
le på Humaniora – ledelse, an-
satte og studerende – formule-
rer det humanistiske projekt
for de nærmeste år. Og det er
ikke nok at henvise til kritisk
analyse og den humanistiske
dimension i samfundet,« sag-
de han blandt andet og pointe-
rede at det humanistiske og
samfundsvidenskabelige pro-
jekt kan tage udgangspunkt i
grundforskningens metodolo-
giske og tematiske basis. 

»Det humanistiske projekt
skal også rette sig imod den
foreliggende virkelighed og
dens bevidstheds- og sam-
fundsmæssige dynamik. Jeg
ved at det også vidtgående er
tilfældet, men det skal synlig-
gøres. Det skal formuleres, og
det skal sættes på handlefor-
mel. Det skal i en vis forstand
folkeliggøres så det bliver en
del af den politiske, folkelige
og samfundsmæssige offent-
lighed og bevidsthed,« under-
stregede Ralf Hemmingsen.  

likl@adm.ku.dk

8 Research Fellowships
ved Københavns Universitets Forskerkollegium

Der opslås hermed 8 Research Fellowships for perioden 1.2.2007-31.07.2007 ved Københavns Universitets 
Forskerkollegium. I tillæg hertil kommer 4 ved forrige ansøgningsrunde besatte Fellowships, således i alt 12 
Research Fellows vil være knyttet til Forskerkollegiet i forårssemestret.

Alle forskere, der er ansat ved Københavns Universitet i den pågældende periode, har mulighed for at søge de 
opslåede Fellowships.

Forskerkollegiet tilbyder et eksperimenterende, dynamisk tværfagligt forskningsmiljø med et højt niveau af 
infrastrukturel support, samt forskningssparring tilpasset efter de pågældende Research Fellows ønsker.

Deadline for indsendelse af en ansøgning er 1.11.2006.

Ansøgninger stiles til Forskerkollegiets administrative medarbejder, Claus Hansen (chansen@hum.ku.dk og 
på nedenstående adresse). Ansøgninger skal fremsendes såvel elektronisk som i papirform, sidstnævnte med 
egen og institutleders underskrift.

Ansøgningsskema kan hentes fra www.forskerkollegium.hum.ku.dk.

Indkomne ansøgninger vil blive vurderet, dels af relevante fagfæller for så vidt angår ansøgerens og projek-
ternes faglige kvaliteter, og dels med henblik på i videst muligt omfang at sikre overlappende forskningsinte-
resser mellem forskerkollegiets Research Fellows. Såfremt en ansøger påtænker eller allerede er engageret i et 
tværfagligt forskningssamarbejde med én eller flere andre ansøgere, bedes det angivet.

Udvalgte ansøgere vil blive indkaldt til et interview i uge 48 og 49, hvorefter meddelelse om besættelsen af 
de 8 Fellowships umiddelbart udsendes.

Forskerkollegiet kan for nærværende ikke tilbyde finansiering af undervisningsfrikøb. Research Fellows 
forventes derfor selv at finansiere undervisningsfrikøb, fx gennem opsparet frisemester eller eksterne forsk-
ningsmidler.

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

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

De ‘tørre’ fag er ikke glemt
»Der foregår jo i øvrigt også humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning på KVL

og DFU. KVL er for eksempel langt fremme i forskningen i bioetik-området, økonomi

og madsociologi. Tilsvarende er der for eksempel forskning i samfund og lægemidler på

DFU. Så de to nye fakulteter er jo absolut ikke ukendt med de ‘tørre’ fag.« 

Dekan på Sundhedsvidenskab Ulla Wewer i KUreren, webmagasin for ledere, oktober.  

Tørre forventninger 
til fusion
I bedste fald betyder fusionen ingenting for os, lyder
meldingen fra de tørre fag – Jura, Samfundsviden-
skab, Teologi og Humaniora. Men allerede nu har
processen sat sine spor også hos de tørre

KOBLET AF – Nok har 

Humaniora både fået Metro i

baghaven og millionbyggeri,

men de tørre fags gevinst ved 

fusionen med KVL og DFU er 

uklar. (Arkivfoto: Metroen 

bag KUA)

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

Af Jesper Kock

Danmarks Pædagogiske
Universitet er det eneste
universitet med en end-

nu uafklaret skæbne efter Hel-
ge Sander den 4. oktober of-
fentliggjorde sit nye dan-
markskort over universiteter-
ne. Både Copenhagen Busi-
ness School og IT-Universitetet
har fået grønt lys til at fortsæt-
te som selvstændige institutio-
ner, mens DPU fortsat er i ud-
valg. 

Da udvalgsarbejdet blev
iværksat af Videnskabsminis-
teriet i juni hed det sig i pres-
semeddelelsen at der var be-
budet fusion af DPU og Køben-
havns Universitet. I det nye ma-
teriale kan man læse at »en fu-
sion af DPU og et universitet
påregnes gennemført pr. 1. ja-
nuar 2008 med udgangspunkt
i resultatet af det igangværen-
de udvalgsarbejde.«  

Direktør i Bibliotekssty-
relsen Jens Thorhauge, der er
formand for udvalget, mener

ikke at udvalgets kommissori-
um er ændret af den grund,
men helt uændret er det åben-
bart heller ikke:

»Jeg vil se det her som en
åbning mod en bredere søgen.
Man kan ikke sige at man nu
arbejder på noget andet, men
man kan heller ikke sige at vi
vil udelukke andre muligheder
end KU,« forklarer formanden. 

Perspektivtløst ud-
valgsarbejde
DPU’s bestyrelsesformand
Kjeld Holm og rektor Lars-
Henrik Schmidt har i en pres-
semeddelelse tydeligt tilken-
degivet at bestyrelsen på intet
tidspunkt har ytret ønske om
et udvalgsarbejde, og det er
»DPUs vurdering at perspekti-
verne for udvalgsarbejdet om
en eventuel fusion er til at
overse.« 

DPU’s bestyrelse kan hen-
holde sig til universitetsloven
og universitetets suveræne ret
til at indstille til en eventuel
fusion. Det betyder at det vil

kræve et flertal i Folketinget
hvis loven skal ændres og en
tvangsfusion gennemføres.
Gennem hele debatten har
flertallet i Folketinget været
imod tvangsfusioner.

På trods af den skærpede
holdning til udvalgsarbejdet
deltager ledelsen på DPU sta-
dig med to repræsentanter i
udvalget. Derudover har KU,
Undervisningsministeriet og
Videnskabsministeriet hver to
repræsentanter, og CBS har
udpeget en.    

Udvalget skal opstille muli-
ge modeller og beskrive over-
vejelser, men ikke træffe be-
slutninger. Det vil i princippet
sige at DPU’s bestyrelse kan
forholde sig frit til det materia-
le udvalget måtte fremlægge,
når arbejdet afsluttes inden
årets udgang. 

Hyrden og slagteren
DPU har selv spillet ud med tre
modeller for fusion – fakultets-
modellen, institutmodellen og
programmodellen. Fakultets-

modellen er den første og fore-
trukne model og indebærer at
DPU bliver et selvstændigt pæ-
dagogisk fakultet – som man
blandt andet har på Göteborgs
og Oslos universiteter.

Institutmodellen dækker
over to modeller, ‘hyrden’ som
DPU anser som en mulighed,
og ‘slagteren’ som på forhånd
afvises. Hyrdemodellen bety-
der at DPU splittes op i tre in-
stitutter under det Humanis-
tiske Fakultet ved KU. Model-
len forudsætter at de tre insti-
tutter forbliver fysiske naboer
for at bevare forskningsmiljø-
et.  

‘Slagteren’, kalder DPU den
model hvor institutterne ind-
fusioneres der hvor de passer
med KU’s institutter. Pædago-
gisk psykologi indfusioneres
ved psykologi, pædagogisk
sociologi ved sociologi, pæda-
gogisk antropologi ved
antropologi, pædagogisk filo-
sofi ved filosofi og så fremde-
les med generel pædagogik
samt de fire didaktikretninger

der findes på DPU. Modellen
indebærer altså at DPU spre-
des over flere fakulteter. 

Programmodellen betyder
at DPU’s forskellige forsk-
ningsenheder organiseres i
centre og/eller programmer
på tværs af det nye fusionere-
de universitet hvilket DPU ser
som en fuldstændig opsplit-
ning af uddannelsesforskning-
en. 

Modellen afgørende
Professor ved Institut for curri-
culumforskning på DPU Per Fi-
bæk Laursen mener at den
valgte model er afgørende for
om uddannelsesforskningen
bliver truet af en eventuel fu-
sion:

»Hvis DPU beholder sin en-
hed og eksempelvis bliver et
pædagogisk fakultet på KU, så
tror jeg ikke det vil gøre den
store forskel for uddannelses-
forskningen. Det der kan true
forskningen, er hvis DPU bli-
ver splittet op på en række for-
skellige institutter eller lignen-

de, så vi ikke længere er en
sammenhængende enhed,«
mener Per Fibæk Laursen der i
mange år var lektor i pædago-
gik på KU.

På det uddannelsesmæssige
plan ser Per Fibæk Laursen
endda fordele ved en eventuel
fusion:

»KU har en bacheloruddan-
nelse i pædagogik, og det har
vi ikke da DPU ifølge loven er
et overbygningsuniversitet.
Det synes jeg på en måde at vi
savner, men med de seneste
politiske udmeldinger anser
man det ikke for særlig sand-
synligt at der overhovedet bli-
ver nogen fusion med KU,«
slutter professoren.

Udvalget arbejder fortsat vi-
dere med at bygge modeller
for DPU’s fremtid, men forelø-
big er forventningerne på uni-
versitetet optimistiske i for-
hold til at forblive selvstændi-
ge. Ifølge kommissoriet skal
udvalget færdiggøre sit arbej-
de inden årets udgang.    

jeko@adm.ku.dk 

C3 er med gennem hele din uddannelse og karriere.

C3 studerende forbereder dig på en karriere i det 
private erhvervsliv. Her får du faglige og sociale 
arrangementer, fantastiske medlemstilbud og ikke
mindst et livslangt netværk.

C3 a-kasse giver dig økonomiske tryghed, hvis du bliver
ledig - og rådgivning om jobsøgning og karriereveje, så
du hurtigst muligt kommer i job igen. Som nyuddannet 
har du ret til både dagpenge og feriedagpenge.

Meld dig ind senest 14 dage efter sidste eksamen.

C3 organisation er der for at udvikle din karriere efter 
dit studium. Vi kan bl.a. hjælpe med en karriere i udlandet, 
kontraktgennemgang, kompetenceafklaring, karri-
ererådgivning og start af egen virksomhed. 

Der er altid en C3 forening, der matcher dine behov.
Du bestemmer selv, om du vil være med i en eller fl ere.

Læs mere om, hvad vi kan gøre for dig på C3.dk.

•

•

•

C3.dk

Din nye sparringspartner

Ny fusionsrunde
»SF har ikke noget imod fusioner, hvis de bygger på klare, faglige kriterier. De kriterier er svære at få øje

på i regeringens udspil. F.eks. har man splittet fødevareforskningen til atomer. Og man har imødekommet

nogle universiteter – f.eks. IT-Universitetet og Handelshøjskolen i København – mens andre – f.eks. Han-

delshøjskolen i Århus og Danmarks Pædagogiske Universitet – er blevet banket eftertrykkeligt på plads.

Det skriger på en ny runde, hvor der opstilles klare kriterier, og hele kabalen tænkes igennem igen.«

Morten Homann, forskningsordfører for SF i en pressemeddelelse den 4. oktober 2006.

Stadig uklarhed om DPU’s fremtid
DPU’s ledelse mener at perspektiverne i udvalgsarbejdet om fusion med KU er til at overse,
og formanden for udvalget vil ikke udelukke at der kan blive tale om andre fusionspartnere
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INTERVIEW

Af Richard Bisgaard

Der gik et sus gennem de hellige haller i
Indre By da listen med navne over de nye
dekaner blev offentliggjort på universite-

tets hjemmeside før sommerferien. Et navn
manglede: Hvem skulle være dekan på Jura? 

Seks-syv personer havde søgt stillingen, ville
rygterne vide, heriblandt nogle af fakultetets
tunge professorer. Men de var nu blevet vejet af
rektor og fundet for lette – eller for tunge – til
jobbet som øverste chef for landets største og
ældste juridiske arbejdsplads med over 600 an-
satte og 4.000 studerende, og derfor var stil-
lingen nu blevet genopslået. 

Hvad var meningen – satsede rektor på at få
stillingen besat med en ansøger udefra? Eller
var der en ‘dark horse’ et eller andet sted på fa-
kultetet som havde lurepasset i første omgang?

Det var der – og han sidder nu lige overfor os
i forgængeren Vagn Greves stol med et kæmpe
smil på læberne. Ikke fordi han synes han har
skudt papegøjen, men fordi han vist nok bare er
sådan, utrolig imødekommende og med et lyst
sind hvor latteren hele tiden lurer lige under
overfladen. 

Henrik Dam hedder han, og selv om han af
udenforstående let kan forveksles med en af fa-
kultetets kandidat- eller ph.d.studerende, var
han blandt de ansatte kendt som den dynamis-
ke prodekan der som økonomiansvarlig i de se-
neste halvandet år havde til opgave at hive fa-
kultetet op af det økonomiske morads som det
pludselig havnede i sidste år med et underskud
på over 14 millioner kroner ud af et budget på
100 millioner kroner.

Så langt fra en ‘dark horse’ viser han sig ved
nærmere eftersyn at være en af kometerne på
den juridiske stjernehimmel der i en alder af
kun 37 år også for nylig blev udnævnt til profes-
sor i skatteret.  

Af samme årsag var han heller ikke blandt
ansøgerne til dekanstillingen i første runde, for-
tæller han.  

»Jeg stod og vaklede mellem to slags arbejde
som jeg syntes var lige spændende. Jeg vidste at
hvis jeg valgte jobbet som dekan, var jeg nødt
til at skippe hvervet som professor og omvendt.
Og da jeg var så meget i tvivl, besluttede jeg
mig til at holde mig til det jeg vidste jeg havde,
nemlig professoratet.«

Men er det ikke rigtigt at du i anden omgang
nærmest blev headhuntet af rektor?

»Nej, ikke det der ligner,« siger Henrik Dam
og understreger at han søgte stillingen på lige
fod med alle andre potentielle kandidater. 

Forskel til Vagn Greve
Ny ledelse varsler nye visioner, hedder det i jeres
velkomstfolder. Hvad er det nye i forhold til den
måde Vagn Greve ledede fakultetet på?

»Først og fremmest er selve ledelsesstruktu-
ren blevet ændret. De tidligere valgte dekaner
afledte på godt og ondt deres beføjelser af et
demokratisk mandat. De var blevet valgt på, om
ikke et program, så en eller anden vision som
deres vælgere selvfølgelig havde en berettiget
forventning om at de også levede op til. Det be-
tød ikke at vores tidligere dekan ikke traf be-
slutninger der var upopulære set med vælger-
nes øjne, men det betød at hans kompetence,
hans legitimitet til at lede, kom et andet sted
fra, nemlig nedefra. De nye dekaners legitimitet
til at lede kommer oppefra i form af en ansæt-
telse. Det giver selvfølgelig en anden indfalds-
vinkel og nogle andre handlemuligheder. Det
ledelsesmæssige fokus er klart skiftet på den
måde at dekanerne har fået en stærkere posi-
tion. En række funktioner, der tidligere blev va-
retaget af Fakultetsrådet, varetages således nu
af dekanen. God ledelse forudsætter dog stadig
dialog og lydhørhed.

Er det derfor du som ung nytiltrådt dekan skal
have 150.000 kroner mere i løn end din mere er-
farne forgænger der kun kostede 850.000 kroner
i drift?

»Nej, jeg tror ikke kun det er derfor jeg skal
have mere i løn. Selvfølgelig har ansvaret fået
en anden karakter end tidligere. Men du står
også overfor en række nye udfordringer som vi
ikke før i universitetets historie har været stillet
overfor. 

Er dekanjobbet blevet hårdere?
»Ja, det vil jeg sige. Jeg tror der er langt mere

arbejde i dekanjobbet i dag end der var tidlige-
re. Det synes jeg også man kan se på Køben-
havns Universitet. Der er en kæmpe udvikling i
gang som indebærer en række større udfor-
dringer, især til os som ledere, men selvfølgelig
også til medarbejderne. 

Omkring hele lønspørgsmålet kan jeg sige at
jeg ikke har taget denne her stilling på grund af
lønnen. Hvis jeg var gået efter at tjene penge,
skulle jeg have taget et af de tilbud jeg har fået
fra advokatkontorer der kunne overbyde det til-
bud jeg har taget imod nu som dekan.«

Behov for lønløft
Så du have taget imod jobbet selv om du kun var
blevet tilbudt det samme i løn som din forgænger?

»Jeg var faktisk slet ikke opmærksom på hvil-
ken løn jeg skulle have i det her arbejde da jeg
søgte. Jeg havde overhovedet ingen opfattelse
af hvad der skulle betales for det. Og det havde
derfor ingen betydning overhovedet. Jeg gjorde
det her fordi jeg syntes det var spændende. Jeg
blev også professor fordi jeg synes det var et
sjovt og spændende arbejde, ikke fordi jeg ville
tjene penge,« siger Henrik Dam.

Det er måske udtryk for at lønningerne på uni-
versitetet er for lave?

»Jeg synes ikke lønnen er særlig høj på nogen

af vores områder. Jeg har et håb om at det at vi
har fået højere lønninger i ledelsen, også vil gi-
ve et tiltrængt løft til resten af vores universitet.
For vi er faldet bagud. Hvis du går tilbage og ser
historisk på det, så fik de juridiske professorer
lige så meget som landsdommerne. I dag er det
en helt anden verden. En landsdommer får me-
get mere i løn end vores bedst betalte professo-
rer får. Så vi har et lønmæssigt generelt pro-
blem på KU? Jeg føler ikke det er ledelsens løn-
ninger der er problemet, jeg synes det er det ge-
nerelle lønniveau på vores forskerside der gør
at det er utroligt svært dels at fastholde folk,
dels at rekruttere nye. Vi kan mærke hvor svært
det er på vores område at rekruttere unge juris-
ter til vores karrierevej. Det er en usikker vej.
Det tager lang tid at gøre karriere, og lønning-
erne er dårligere end dem et rigtig godt advo-
katkontor kan tilbyde. « 

Nedskæringer som udfordring
I en folder til medarbejderne beskrives en lys for-
tid med valgt ledelse, jævnt stigende bevilliger og
et voksende antal medarbejdere. Heroverfor står
en mere dyster fremtid med vanskelige udfor-
dringer....

»Nej, det er ikke en dyster fremtid. Så lægger
du noget negativt i udfordringer. Jeg synes
tværtimod at udfordringer er noget af det mest
spændende.«

OK, udfordringer er så synonyme med faldende
bevillinger, at I har måttet sige farvel til flere dyg-
tige medarbejdere, at rekrutteringen af nye for-
skere har været vigende, ingen vækst i antallet af
faste stillinger trods stigende behov herfor, færre
ressourcer til uddannelserne – alt sammen noget
der stiller større krav til omstilling hos medarbej-
derne, for nu at citere dig selv.

»Det er en stor udfordring for fakultetet at
komme godt igennem det vadested vi befinder
os i. Der er mange forhindringer der skal over-
vindes på vejen; men der er også lovende udsig-
ter længere fremme. En af de store udfordring-
er er fx at skaffe ekstern finansiering til mange
af de ting vi gerne vil i gang med. Der kræves en
skarpere profil på vores forskning, dokumenta-
tion af kvalitet og relevans, flere og nye former
for formidling osv. 

Jeg synes ikke vi lever i en mørk tid hvor det
hele bare går nedad. Noget tyder tværtimod på
at vi allerede i år får en stigende bevilling igen.
Og regeringens udspil om to milliarder kroner
mere med overgang til ti milliarder mere i 2012
tegner også lyst for forskningen i hele Dan-
mark. Uanset hvordan de fordeler denne ekstra
kage, må man forvente at en vis del af midlerne
falder til den frie grundforskning og dermed
også til Det Juridiske Fakultet,« siger Henrik
Dam.

Men den juridiske forskning står vel ikke lige-
frem i første række til de nye bevillinger?

»Nej, der vil næppe blive målrettede penge
fra regeringen til juridisk forskning. Men selv
om vi procentvis ikke får lige så meget som de
andre, kommer vi forhåbentligt alligevel til at få
mere. Og så satser vi også på at tiltrække eks-
terne bevillinger. Vores forskning har kontakt-
flader til store dele af erhvervslivet. Jeg er over-
bevist om at vi i et rimeligt omfang kan skaffe
ekstern finansiering til retsvidenskabelig
forskning.«

For øjeblikket ligger Det Juridiske Fakultet
ganske vist som det dårligst placerede på KU
hvad angår ekstern finansiering. 

»Jeg har en vision om at vi på lang sigt ligger
som nummer tre efter Sundhedsvidenskab og
Naturvidenskab. I dag ligger vi på sidstepladsen
efter teologerne,« oplyser Henrik Dam.

Visionære arbejdsgrupper
I det hele taget har Henrik Dam en række visio-
ner for fakultetet, og han har allerede nedsat
flere arbejdsgrupper som skal komme med op-
læg om hvordan de kan konkretiseres. 

Den første er blevet bedt om at se på
forskningsorganiseringen på fakultetet som
ifølge Henrik Dam er meget traditionsbunden,
opstået af mere eller mindre tilfældige historis-
ke årsager og uden tilstrækkelig klar faglig pro-
fil. 

»Vi har vores tre forskningsafdelinger der har
været fire institutter som oprindelig var et insti-
tut der blev til to der blev til tre der blev til fire
der blev til tre igen. Nu ser vi på om vi ikke kan
skabe bedre fokus, skarpere profil, og større
synlighed for vores forskning ved at samle den i
en række forskningscentre. 

»Vi lægger meget vægt på at det bliver tvær-
gående centre hvor de traditionelle juridiske
discipliner bliver kombineret på tværs af hinan-
den. Tanken er at forskerne slutter sig sammen
i grupper og søger om at få oprettet et center,«
siger Henrik Dam. 

En anden arbejdsgruppe er blevet bedt om at
komme med et bud på hvordan man kan udvik-
le et godt system til at måle den juridiske
forsknings kvalitet og relevans. 

»Jeg tror vi gør klogt i at opstille et kvalitets-
og relevanssystem som kan synliggøre hvad vi
går og laver, og hvilke måltal vi gerne vil have
opfyldt. At bruge peer review af artikler som et
af de eneste kriterier dur imidlertid ikke inden-
for den juridiske verden. Vores disputatser og
ph.d.-afhandlinger er originale værker og ikke
en samling af artikler der har været offentlig-
gjort i internationale tidsskrifter. Det er enorme
kræftpræstationer der kræves for at frembringe
sådanne værker, og det vil jeg godt have med
ind i en kvalitetsmodel«, siger Henrik Dam. 

En tredje arbejdsgruppe skal undersøge mu-
ligheden for at etablere internationale engelsk-
sprogede masteruddannelser. 

Nils Overgaard

Andersen

Henrik DamKirsten RefsingSteffen Kjeld-

gaard-Pedersen

Troels Øster-

gaard Sørensen

Ulla Wewer

Rektors dekaner
I forlængelse af universitetsreformen har rektor

udpeget og ansat seks dekaner. Dekanerne udgør

sammen med rektoratet den øverste, akademiske

ledelse på universitetet. Men hvad står de nye

dekaner for? Hvilke visioner har de for deres fakul-

tet, og hvad vil de gøre for at forbedre forholdene

for studerende og ansatte?

Ung dekan 
vil forny Jura
Jobbet som dekan er blevet hårdere og forudsætter familiens
forståelse, siger 38-årige Henrik Dam der ikke føler at han får en
øre for meget i løn. Det er tværtimod forskerne der får alt for lidt

Læs nr. 9
Læs nr. 10

Læs nr. 12



Un i v e r s i t e t s av i s e n  14  . 2 0 0 6 7

»Jeg har en vision om at vi i 2008 har mindst
tre internationale etårige masteruddannelser,«
siger den nye dekan og pointerer at Jura i for-
vejen er et af de fakulteter der trækker allerflest
udenlandske studerende til og sender flest ud. 

Endelig vil dekanen følge op på universitetets
organisationsanalyse ved at iværksætte en ana-
lyse af sin egen administration i starten af næs-
te år. 

»Det er ikke et forsøg på at skille os af med
nogle medarbejdere. Tværtimod står vi set med
mine øjne med en organisation hvor vi mangler
administrativ understøttelse på en række områ-
der. Skal vi inden for den nuværende budget-
ramme skaffe den administrative understøt-
telse, er vi nødt til at frigøre kræfter andre ste-
der fra. Det er simpelthen et spørgsmål om at

sige: Kan vi gøre det her bedre og hvad skal vi
prioritere?« siger Henrik Dam. 

Studiemiljøet
Tilbage står forholdene for dem det hele drejer
sig om, de studerende. 

Hvordan vil du karakterisere det sociale miljø
for jeres studerende?

»Studiemiljøet i dag på vores uddannelser er
ikke godt nok. Det må vi erkende. Det kunne
godt gøres bedre. Problemet er navnlig de lo-
kalemæssige rammer. Jeg hilser derfor rektors
beslutning om at etablere en Søndre Campus
velkommen fordi det for mig at se er den rette
vej frem i forhold til vores fakultet.

Der er mange år til?
»Der er desværre rigtig mange år til år 2013,

og vi vil selvfølgelig arbejde for at skabe et be-
dre studiemiljø i mellemtiden inden for de fy-
siske rammer som vi nu må kunne etablere i In-
dre By.

Der er nedsat en arbejdsgruppe også på dette
område der skal se på hvad man kan gøre i
mellemtiden for at skabe bedre forhold for vo-
res studerende. 

Det kræver selvfølgelig at der bliver sat nogle
penge af til det. Derfor har vi allerede tilbudt
Juridisk Diskussionsklub der driver vores fre-
dagsbar, en ordning der siger at hver gang de
skaffer en krone til fredagsbaren i eksterne
sponsorater, så giver vi dem to kroner, dog
maks. 100.000 kroner. Det vil give dem nogle
bedre rammer for at få genetableret et forum
som de har været utroligt kede af at miste. Fre-

dagsbaren betød utrolig meget for det sociale
miljø herinde, især for de nye studerende,« er-
kender Henrik Dam. 

Et andet problem for jeres studerende er åb-
ningstiderne på biblioteket.

»Ja, de studerende vil meget gerne have at
det er åbent 24 timer i døgnet. Og der vil vi se
på om det er muligt at lave en model der gør at
der i alt fald er åbent forsøgsvist til pc-rumme-
ne 24 timer i døgnet. At give adgang til hele
bogsamlingen i 24 timer og alle de ting der er
derinde, ved jeg ikke om er muligt. Vi har jo
næppe råd til døgnbemanding,« siger Henrik
Dam. 

»Vi har i øvrigt etableret et studenterforum,
der består af på den ene side dekan, prodekan,
studieleder og administrative chefer og på den
anden side alle de valgte studenterrepræsen-
tanter. Her har vi bl.a. mulighed for at drøfte
hvilke løsninger der er mulige indenfor vores
økonomiske rammer og tilfredsstille nogle af de
behov de studerende har,« siger Henrik Dam. 

Ingen livstidsstilling
Ligesom de andre dekaner er Henrik Dam ansat
på åremål for fem år, og det passer ham fint. 

»Jeg har ingen forestillinger om at være livs-
tidsdekan. Jeg har 32 år tilbage inden jeg skal
på pension. Jeg har en klar tanke om at jeg på
et eller andet tidspunkt skal tilbage til mit pro-
fessorat i skatteret igen, og det er et område
hvor det er utroligt vigtigt at holde sig up to da-
te. Jeg har lærebøger som skal genudgives næs-
te år; jeg har en bog jeg var i gang med at skrive
som jeg godt vil have færdig; jeg har et par arti-
kelprojekter med gode kollegaer, så den del af
det har jeg bestemt ikke tænkt mig at skippe,
tværtimod,« siger Henrik Dam.

Også rent principielt mener han at dekaner,
prodekaner og institutledere bør holde fast i
forskningen. 

»Vi er jo blandt andet ansat på at vi har en vi-
denskabelig baggrund. Så er det også væsentlig
at vi ikke mister den videnskabelige baggrund
mens vi fungerer som dekaner, prodekaner og
institutledere. Ellers ville vi hurtigt fjerne os fra
de kolleger som vi er blevet daglige ledere for.
Det ville jeg have det meget, meget dårlig med,«
siger Henrik Dam der heldigvis har fået carte
blanche af kæresten til at snige sig ind på hjem-
mekontoret en gang imellem i weekenden. 

»Havde jeg ikke haft familiens forståelse, var
det ikke gået. Det havde simpelthen ikke kun-
net lade sig gøre at forene arbejdet som dekan
og forsker. Det kan lade sig gøre fordi jeg har en
kæreste der selv er meget meget optaget af sit
arbejde. Der er hjemme den nødvendige forstå-
else for at der er perioder af ens liv hvor man
har meget travlt på arbejde,« siger han. 

rjb@adm.ku.dk

Ledere skal udvise nærvær
»Dekanatet ønsker at Fakultetets ledere udviser nærvær, lydhørhed og opbakning i for-

hold til medarbejderne. Det er Dekanatets ansvar at udvikle en arbejdsplads, der giver

mulighed for en fri, engageret, udfordrende og troværdig dialog med respekt for alles

holdninger, synspunkter og behov.«

Dekan Henrik Dam og prodekan Jørn Vestergaard, citat fra folder til medarbejderne.

Studerende skal have det bedste
»Vort mål er at tilbyde dig en uddannelse der har høj international kvalitet, og som er

baseret på højt kvalificeret juridisk forskning. Du skal gennem hele studiet føle at du

uddannes af kompetente lærere som er dygtige til at undervise. Du skal se tilbage på

dit studium og tænke: Det kunne jeg ikke have fået bedre noget andet sted«.

Dekan Henrik Dam og prodekan Jørn Vestergaard, citat fra folder til studerende.

KOMETKARRIERE – Jeg har

32 år tilbage inden jeg skal på

pension, så jeg har ingen forestil-

linger om at skulle være livstids-

dekan, siger 38-årige Henrik

Dam der har gjort lynkarriere på

Københavns Universitet. Han

blev cand.jur. i 1991 og fik straks

et forskningsstipendiat, blev der-

næst adjunkt i 1996, lektor i

1998, prodekan i 2004 og profes-

sor i skatteret september 2005.  
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STUDENTERAKTIV ISME

Af Jesper Kock

Johnny Cash afløser hip-
hop rytmerne fra Rådhus-
pladsen og “Folsom Prison

Blues” gjalder fra ladet af en af
de fem lastvogne der skal age-
re talerstol for de studenter-
politiske budskaber undervejs
til Christiansborg Slotsplads. 

Musikken virker som den til-
tænkte togfløjte, og langsomt
tømmes pladsen i den rigtige
retning, og protesttoget med
de mange tusinde deltagere
kan begynde rejsen mod Ryt-
terstatuen og næste talerække. 

Den bagerste vogn tilhører
3procent-netværket der har til
formål at få alle studerende til
at tage aktivt stilling til deres
hverdag. Netværket har intet
detaljeret politisk grundlag
udover modstand mod ned-
skæringer, og strukturen er
flad så alle studerende ved Kø-
benhavns Universitet der ikke
kan acceptere nedprioritering-
er af uddannelsessystemet,
kan få indflydelse på netvær-
kets aktiviteter gennem delta-
gelse i møder. 

Sparekniven på struben
Rasmus Villumsen fra 3pro-
cent-netværket starter tale-
rækken fra ladet af vognen.
Han lader forstå at selv om de
værste forringelser for stude-
rende blev fjernet fra forliget
som følge af demonstrationen
den 17. maj, så er der stadig
forslag der skal tages af bor-
det:       

»I det såkaldte velfærdsfor-
lig ligger der en plan klar der

går ud på at ændre universite-
ternes taxametertilskud. De vil
have det sådan at hvis man går
et år over normeret tid på sit
studie, hvilket typisk vil sige
seks år, så får universiteterne
ikke penge for den studeren-
de. De skal tværtimod betale
alle tilskudspengene tilbage,«
råber han til det trofaste følge
af bannerførende studerende
der omkranser vognen. 

»Det kommer til at betyde
rigtig meget. Rektorerne på
universiteterne har sagt at hvis
det nye taxametersystem bli-
ver gennemført, så bliver de
nødt til at indføre brugerbeta-
ling for at få universiteterne til
at fungere økonomisk. Univer-
siteterne forvandles til et sted
hvor man bliver pisket igen-
nem og hvor universiteterne
har sparekniven på struben
hvis vi som studerende ikke
gennemfører hurtigt nok,«
fortsætter han inden musikken
igen overtager højtalerne.

Bombe under systemet
Pernille Skipper er kontaktper-
son hos 3procent-netværket og
medlem af koordinationsgrup-
pen. Hun fortæller at det pri-
mært er taxameterproblema-
tikken der mobiliseres mod i
forbindelse med demonstra-
tionen, og at netværket ser
med stor alvor på forslaget. 

»SU-forringelserne er taget
af bordet, men taxametersy-
stemet ligger stadig som et ek-
sempel, så derfor vil det være
en realistisk mulighed at det
vil være noget i den retning de
har tænkt sig at gøre. Så vi ta-

ger det meget alvorligt,« for-
klarer hun og bliver bakket op
af Jesper Johansen der er for-
mand for Studenterrådet ved
Københavns Universitet:

»Vi er fuldstændig enige
med 3procent-netværket, og
mener at det er en bombe
under systemet. Det forslag
skal simpelthen trækkes tilba-
ge,« forklarer han. 

Selv om Studenterrådet ikke
er repræsenteret ved demon-
strationen, er Jesper Johansen
alligevel at finde på ladet af
3procent-vognen. Han forkla-
rer at der ikke er nogen orga-
nisatorisk sammenhæng
mellem de to organisationer
andet end et godt samarbejde.

»Fokus i dagens demonstra-
tion er både på uddannelse og
en helt masse andet, og derfor
er Studenterrådet ikke med,«
forklarer han og understreger
at demonstrationen som sådan
er en rigtig god ide. 

En SU til at leve af
Musikken dæmpes, og Rasmus
Villumsen indtager atter ladet
af 3procent-vognen. Denne
gang forlanges der en ordent-
lig SU.

»For os er uddannelse at
man investerer i den. At man
har ordentlig vejledning,
undervisning og faciliteter.
Det har regeringen ikke forstå-
et. Den har heller ikke forstået
at uddannelse faktisk kræver
at man bruger tid på det. SU-
’en er ganske enkelt ikke stor
nok til at man kan bruge sin
tid kun på uddannelse, selvom
uddannelse er et fuldtidsjob,«

lyder budskabet fra ladet. 
Mattias Jørgensen læser

sociologi på Københavns Uni-
versitet, og han har gjort sig
klare tanker om dagens arran-
gement:

»Jeg er her i dag fordi det er
rigtig vigtigt at støtte op om-
kring de tiltag der er mod for-
ringelser af velfærden,« forkla-
rer han. 

»Om nogle år kommer Øko-
nomi over på Center for Sund-
hed og Samfund. Det er der ik-
ke rigtig lagt nogen plan for
selv om de er ret mange på
økonomi,« forklarer Mattias
Jørgensen der frygter at det
kommer til at gå ud over kvali-
teten i uddannelsen. 

Under et stort banner med
teksten ‘Regeringen eroderer
velfærden’ gemmer Rasmus
Hove der studerer Geografi på
Københavns Universitet, på
samme frygt:

»Jeg er her i dag fordi jeg er
træt af regeringens nedskæ-
ringer på velfærden. På Geo-
grafi har man tænkt sig at læg-
ge os sammen med Geologi,
og vi har meget lidt med Geo-
logi at gøre, så det er vi faktisk
ret sure over. Vi får en dårlige-
re uddannelse, fordi vi ikke får
lov at læse de ting vi egentlig
gerne vil læse,« forklarer 
han gennem larmen fra Slots-
pladsen. 

Opbakning fra Studen-
terrådet
Karavanen er nået frem, og ta-
lerne fra vogntoget afløses af
den mere officielle talerække
på Christiansborg Slotsplads.

Der er trængsel omkring ind-
kørslen, og et øjeblik hersker
der tvivl om det overhovedet
kan lade sig gøre at få adgang.
Det viser sig ikke at være et
problem, og tvivlen erstattes
hurtigt af glæde over rygtet
der fortæller at 25.000 er på
gaden i Århus og 30.000 i Kø-
benhavn. 

Gratisavisernes bude øjner
chancen for hurtigt at afhæn-
de et par avisbundter, men det
er primært de mange flyers,
pamfletter og klistermærker
fra de repræsenterede organi-
sationer der rækkes ud efter.  

Dagen efter er Pernille Skip-
per godt tilfreds med netvær-
kets indsats i forbindelse med
demonstrationen.

»Vi synes det var en stor suc-
ces. Der var rigtig mange men-
nesker, og der var stor op-
bakning til sagen,« fortæller
hun og har heller ikke hørt an-
det end positive tilbagemel-
dinger i forbindelse med udde-
lingen af materiale.

jeko@adm.ku.dk 

Regeringens forslag til 
nyt taxametersystem er
endnu ikke taget af 
bordet, lyder det studenter-
politiske budskab efter 
sidste uges velfærds-
demonstration. Universi-
tetsavisen var med og 
fulgte lige i hælene på
3procent-netværket

Der er noget 
at komme efter

F O T O :  E S B E N R A U N S Ø T H O M A S E N B Æ K

Kandidatkvalitet 
»Vi er især bekymrede for, at kvaliteten i uddannelserne bliver sænket. Hvis universite-

terne kun får penge for normeret tid plus ét år, vil universiteterne kunne føle sig fristet

til at lade nogle bestå, som ikke burde bestå. Som arbejdsgiverorganisation er vi bekym-

rede for kvaliteten af kandidaterne.«

Charlotte Rønhof, forskningschef i Dansk Industri, Information 26. september 2006.

AFGANG – Bannerfører for

3procent-netværket, Mattias 

Jørgensen (th.), er klar til at 

starte protesttoget med kurs

mod Christiansborg Slotsplads. 
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NATURVIDENSKABSFEST IVAL

Af Georg Strøm

Til daglig er jeg lektor på
Datalogi. Under naturvi-
denskabsfestivalen har

tre folkeskoler bedt mig lægge
vejen forbi for at fortælle de
største klasser lidt om vores
forskning.  

Hvordan skal jeg vække de
unges opmærksomhed? Dansk
Naturvidenskabsformidling
der står bag festivalen, har
produceret en T-shirt med lo-
go som får et Nettoskilt til at
ligne pastelfarver, og nogle af
mine mere modebevidste kol-
leger på instituttet synes jeg
skal finde noget mere stilfuldt.
Til gengæld er min datter vildt
begejstret da jeg prøver trøjen,
og så er det afgjort. 

Ramadan og Microsoft
Første foredrag er på en skole i
Holbæk for alle syvendeklas-
serne. Jeg skal fortælle dem
hvordan man bruger mobilte-
lefoner, computere og internet
på Filippinerne, og om hvor-
dan kulturen påvirker vores
holdning til teknik. Da jeg er
lidt henne i foredraget, er der
en dreng på forreste række
som rækker fingeren i vejret
og spørger om jeg ikke kan si-
ge mere om computere. At
dømme efter spørgsmålene vil

de fleste ellers hellere høre om
kulturforskelle og hvordan det
er at gå i skole på Filippinerne. 

Da jeg skal svare på et
spørgsmål, kommer jeg til at
sige at man på Filippinerne
selv skal betale for notesbøger
og alle skolesager, og at man
ikke kan komme i skole hvis
man ikke har nogen penge.
Det gør indtryk. Jeg fortæller
om forskellene mellem tradi-
tionelle og udviklede kulturer
og om hvordan kulturen hele
tiden forandrer sig når vi tager
mobiltelefon, internet og an-
dre ting til os og forhandler
om hvordan kulturen skal væ-
re. Jeg runder selvfølgelig af
med en reklame for instituttet
og det vi laver. 

Bagefter drikker jeg kaffe
med lærerne, og de fortæller
at min snak om kulturforskelle
har ramt et varmt område. Ra-
madanen er startet. Piger som
ellers lader håret flagre, mø-
der op med tørklæder viklet
om hovedet, og lærerne har
diskussioner med piger som vil
fritages for gymnastik fordi de
er trætte når de hverken spiser
eller drikker fra solopgang til
solnedgang. 

Jeg får også at vide at ele-
verne i syvende klasse er helt
vilde med fysik og teknik, og
jeg spekulerer på hvad man

gør ved dem siden den interes-
se ofte er fordampet når de
forlader gymnasiet. 

Midt i det hele kommer den
dreng som ville høre mere om
computere. Han fortæller at
Microsoft har lavet et program
så man kan lave sine egne
computerspil. Jeg forklarer at
vores institut har lavet pro-
grammer der betyder at hvis
man skyder en mand i et spil,
falder han forskelligt alt efter
om man rammer ham i hove-
det eller i maven. Det er an-
vendelsespræget forskning, og
drengen er ret imponeret. 

Mobil på fem kilo
Næste foredrag er på en skole
langt ude på Vestsjælland. Den
har emneuge om natur og
teknik i anledning af festiva-
len, og de har inviteret forskel-
lige foredragsholdere. Det er
så langt ude på landet at man
ikke er vant til ubudne gæster.
I min søgen efter kontoret står
jeg i hvert fald pludselig alene
i et ulåst mediatek med en hel
stribe computere. 

Alle elever er samlet i et
stort lokale med gule plastik-
stole som står fint til min trøje. 

Jeg skal snakke om hvilke
roller vi spiller overfor vores
omgivelser når vi bruger mo-
biltelefoner, kameraer eller

andet elektronisk udstyr, og
jeg har holdt foredraget så
mange gange at jeg efterhån-
den har samlet en stribe vittig-
heder som fungerer. 

Ellers er det næsten præcis
samme foredrag som da jeg i
sin tid præsenterede mine
iagttagelser på en konference,
og indholdet passer lige så
godt til elever i syvende klasse
som til forskere i mobilt ud-
styr. Den eneste forskel er at
eleverne er hurtigere til at rea-
gere når der er noget de er ue-
nige i. 

Jeg nævner at mobiltelefo-
ner for tyve år side vejede fire-
fem kilo, og en dreng ryger i
vejret og indvender at man så
ikke kunne have dem i lom-
men. Vi har en god diskussion
om hvordan man holder en
mobiltelefon når man snakker
i den, og hvorfor nogle af pi-
gerne har firs eller hundrede
navne og numre gemt i deres
telefoner.  

Den ene lærer underviser i
dansk. Hun fortæller at hun
gør en del ud af elektroniske
medier, SMS og internet. Så
passer mit emne fint, og det
bliver ikke dårligere af at de
også kan diskutere hvorfor pi-

gerne ikke må sidde med mo-
biltelefonen i lommen i timer-
ne og sende SMS. 

Gangster som rollemodel
Om den næste skole jeg skal
besøge, fortalte arrangøren i
telefonen at der ville være fle-
re lærere til stede for at holde
orden. Det er et jo et godt
tegn. Jeg beslutter at optræde i
mine kamuflagebukser sam-
men med festivaltrøjen. Måske
det giver lidt respekt. 

Lidt senere står jeg i et loka-
le der er fyldt med piger i
stramt tøj og drenge med sort
hår som prøver at være seje
selv om de endnu ikke har lært
det. Jeg skal igen fortælle om
rollespil med mobiltelefoner,
og jeg vælger den praktiske
indgangsvinkel. 

»Jeg vil fortælle hvordan I
kan score med mobiltelefoner
og kameraer, eller i det mind-
ste undgå at se ud som idioter
når I bruger dem.«

Nogle af drengene sidder
stille og lytter, andre småsnak-
ker lidt med hinanden. En af
lærerne sætter sig mellem to
drenge som ikke kan holde
mund, og hun lægger en arm
om skulderen på hver af dem.

Vi diskuterer øresnegle med
og uden ledning, og læreren
ser lidt forundret ud da den
ene  elev nævner Bluetooth.
Eleven tager sig tid til at for-
klare hende hvad det er for no-
get. 

Jeg fortæller om mobiltele-
foner og kropssprog, og en af
drengene bryder ind. 

»Jeg taler altid i telefon som
en gangster.«

Jeg spørger hvordan en
gangster taler i telefon. Dreng-
en bliver genert, men til sidst
viser han hvordan han taler i
telefon med en albue ud til si-
den så han har frie bevægelser.
Jeg siger at det er fint at han
har fattet det med at se afslap-
pet ud når man taler i telefon.
Han griner til mig. 

Jeg tænker på ny at det er
synd at det mest er de bløde
emner som fanger. Vi har brug
for nogle flere tekniske fore-
drag til syvende og ottende
klassetrin.

Georg Strøm er lektor på 
Datalogisk Institut og forsker i
menneske-datamaskine inter-
aktion. Se www.georg.dk.

MOBIL UNGDOM – Unge er mere optagede af hvad teknikken

kan bruges til end hvordan den virker (arkivfoto).

Lektor på linjen

Eleverne i folkeskolens ældste klasser er nok optaget af 
mobiltelefoner, internet og computere. Men det er mest 
de bløde emner der fanger, erfarer Datalogis udsendte 
forsker da han møder fremtiden i folkeskolen

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

Begejstring for naturvidenskab
»Naturvidenskabsfestivalen har vist sig som en effektiv og spændende måde til at skabe

begejstring for naturvidenskab og stimulere børn og unges interesse for naturviden-

skab. Festivalen sætter nye ideer og formidlingsprojekter i gang, og både arrangører og

publikum får et stort udbytte af at deltage i festivalen.«

Fra Dansk Naturvidenskabsformidlings informationsmateriale på www.formidling.dk.
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KU LIV

Universitetsdirektør
Københavns Universitet (KU) er med 7.000 ansatte, 35.000 studerende og

en omsætning på ca. 4 mia. kr. Danmarks største vidensvirksomhed og

spiller en central rolle i det danske samfund. I de kommende år skal KU

bygge videre på dette fundament og udvikle sig til et universitet i interna-

tional topklasse. Universitetet skal bl.a. udbyde nye eliteuddannelser, til-

trække udenlandske stjerneforskere og samarbejde tættere med erhvervs-

livet. Dertil kommer et intensivt arbejde i forbindelse med forestående

universitetsfusioner. F.eks. skal universiteternes økonomistyring- og IT-

systemer køres sammen. For at forbedre rammevilkårene for forskere og

studerende har universitetets ledelse i 2006 lanceret en plan for, hvordan

KU kan blive samlet på en række campus-områder (se www.ku.dk). 

For at KU kan løfte disse mange nye opgaver kræves en endnu stærkere

administrativ organisation – med et klart blik for kerneydelserne og med

strategisk-økonomisk perspektiv i planlægningen. Nøglen til kvalitet er

fokus på forskernes og de studerendes behov, en klar økonomistyring og

velfungerende IT-systemer. Til at stå i spidsen for dette arbejde søger KU

en universitetsdirektør med erfaring fra lignende forandringsprocesser i

en større privat eller offentlig virksomhed. Solid ledelseserfaring med

kendskab til kompetenceudvikling er et krav, og specifik erfaring med

fusionsprocesser og realisering af fusionsgevinster er en fordel.

Vi kan tilbyde et udfordrende lederjob i en sektor, der spil-

ler en voksende rolle for det danske samfund, og som

dermed har betydelig politisk bevågenhed. 

Ansættelse forventes at ske ved åremål, og 

stillingen er klassificeret i lønramme 39. Løn

forhandles med udgangspunkt i ansøgerens

kvalifikationer. Tiltrædelse snarest muligt. 

Yderligere information om stillingen 

kan fås hos rektor Ralf Hemmingsen, 

tlf. 35322612 eller prorektor Lykke Friis,

tlf. 35322605. 

Heidrick & Struggles bistår med 

processen. Ansøgning og CV mærket: 

"'Ansøger Navn': Universitetsdirektør" 

sendes til Heidrick & Struggles via e-mail 

til unidir@heidrick.com og skal senest være

modtaget torsdag den 2. november 2006

kl. 12.00.

Alle henvendelser vil blive behandlet 

fortroligt.

Se hele opslaget på 

www.ku.dk

Sebastian Mernild er vant til hård
frost som polarforsker, men 
Grønlands vinde er milde i

sammenligning med den koldfront
han blev mødt med efter at have

kritiseret det danske forsvars 
indsats i Afghanistan. Mød en 

officer med forskerkarriere

I krig og 
videnskab

I TO VERDNER – Når pligten kalder, forvandler den 33-årige ph.d.-

studerende Sebastian sig til kaptajn af reserven S. Mernild. Kløften

mellem universitetets og forsvarets verden åbenbarede sig i løbet af 

sensommeren da Sebastian kritiserede det danske forsvars indsats i 

Afghanistan: »Jeg ved godt at forsvaret ikke er så vant til kritik fra egne

rækker, men i sidste instans så handler det her om menneskeliv.« 

Sendt uforberedt til Afghanistan
»Der skal være tid til at træne folk der skal sendes ud. Det er et must.

Vi taler om menneskeliv. Soldaterne i Afghanistan kan ikke leve med

at få sendt ikke-velforberedte ledere ned.«

Formand for Hærens Konstabel- og Korporalsforening, 

Flemming Vinther Nielsen, i Politiken den 2. september 2006.
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Af Lise K. Lauridsen

Som han sidder foran kor-
tene over Grønland og
grønlandske gletchere på

sit kontor på Geografisk Insti-
tut er det svært at forestille sig
Sebastian Mernild i den sydaf-
ghanske ørken med et skarp-
ladt våben.

Men når pligten kalder,
trækker den 33-årige ph.d.-
studerende i camouflagetøjet
og forvandler sig til sig til kap-
tajn af reserven S. Mernild.

I juli måned blev han spurgt
om han ville tage af sted til Af-
ghanistan næste dag. Mernild
bad om 14 dage til at gøre sit
ph.d.-projekt færdigt, så stod
han klar til briefing om missio-
nen i Afghanistan på Vording-
borg Kaserne.

Situationen i Afghanistan
var noget anderledes end det
fremgik af den orientering han
havde modtaget af forsvaret
inden afrejsen. Heller ikke den
fredsbevarende mission i Ko-
sovo fem år tidligere mindede
på nogen måde om den situa-
tion der mødte Sebastian i Af-
ghanistan.

»I Kosovo havde der været
fred i tre år, og da jeg kom der-
ned havde jeg forberedt mig i
fire måneder. Afghanistan der-
imod er en af de værste krigs-
zoner i verden, så det er illu-
sion at kalde det fredsbevaren-
de, det er en fredsskabende
mission. I min terminologi er
det krig, og krig kræver forbe-
redelse,« siger Sebastian Mer-
nild der blev hasteindkaldt og
derfor ikke gennemgik mere
end sammenlagt en dags ori-
entering om mission, lokale og
våben inden afrejsen. Og det
var alt for lidt, mener Sebas-
tian Mernild.

Farlig mission
Som delingsleder for 28 mand
havde han til opgave at være
med til at spore hvor taleban-
styrkernes raketter kom fra.
Problemet var bare at delingen
befandt sig i Camp Bastion
midt i den flade sydafghanske
Helmand ørken.

»Enhver talebankriger der
vil beskyde Camp Bastion med
raketter kunne ses på lang af-
stand, også uden vores udstyr,
og derfor er raketangreb ikke
det store problem lige der,«
fortæller Sebastian Mernild.

Til gengæld blev en lejr i
Kandahar cirka 200 kilometer
væk beskudt flere gange om
ugen. Så efter to ugers trillen
tommelfingre drog Sebastian
Mernilds deling af sted til Kan-

dahar Airfield ad den farligste
vej gennem Afghanistan, en
vej der dagligt blev udsat for
vejsidebomber og bagholds-
angreb.

»Vi vidste hvor farligt det
var, så tankerne om hvad der
kunne ske os nagede selvfølge-
lig. Adskillige af soldaterne
havde skrevet afskedsbreve
hjem. Undervejs blev vi omdi-
rigeret på grund af kraftige
kampe mellem canadiske sol-
dater og talebankrigere længe-
re fremme ad vejen. I alt fire
canadiske soldater blev dræbt
ved den episode,« fortæller Se-
bastian Mernild.

»Men heldet var med os,«
fortsætter han. Den danske de-
ling kom helskindet igennem
turen. Men da han kom hjem
til Danmark i starten af sep-
tember tog Sebastian Mernild
bladet fra munden.

I krydsild
Den 2. september leverede Se-
bastian Mernild ægte forside-
stof til Politiken: »Livsfarlig
Mission: Sendt uforberedt til
Afghanistan.« Her gik han i
rette med den farlige situation
og den mangelfulde forbere-
delse og blev bakket op af for-
svarets fagforeninger.

Mediemøllen rullede videre
på tv, radio og internettet med
Sebastian Mernild som gæst.
Men svaret på Mernilds kritik
af forholdene i Afghanistan,
forvandlede sig i stedet til et
angreb. Både soldaterne i hans
enhed og andre i forsvaret gik
hårdt i rette med Sebastian
Mernilds kvalifikationer. 

»Det har været enormt ube-
hageligt med al den kritik af
mig som person. Det er da ikke
mig der har begået en fejl der-
nede, og meget af kritikken af
at jeg brugte mere tid på at
rapportere hjem end på at pas-
se på mine mænd, gør jo at jeg
kommer til at fremstå som
utroværdig. Jeg rapportede
hjem i det omfang tjenesten
tillod det. Det kom bag på mig
at der ikke var mere op-
bakning fra ledelsen,« siger
Sebastian Mernild.

Han holdt dog fast i sin kri-
tik trods det faktum at han
pludselig befandt sig i en ny
krydsild.

»Vi blev udsat for stor fare
på grund af en forkert militær-
strategisk beslutning. Det kan
godt være at kritikken gør
ondt nogle steder i systemet,
men det handler om sikkerhed
og i sidste instans menneske-
liv. Jeg synes det er mangel på
forståelse ikke at tage kritik-

ken til sig,« siger han og fort-
sætter:

»Jeg ved godt at forsvaret
ikke er så vant til kritik fra eg-
ne rækker. Det gavner ikke
ligefrem karrieren at stå of-
fentligt frem med kritik,« siger
Sebastian Mernild. 

To verdner 
Modsat er det i forskningens
verden hvor Sebastian gør kar-
riere. Her gør den kritiske sans
en afgørende forskel. 

»Kritik er vigtigt uanset om
den god eller dårlig, så længe
du kan lære af den. Jeg har
svært ved at forstå den vold-
somme fornægtelse af fejl. Når
det gælder militære spørgs-

mål, er konsekvensen jo at der
kommer ligkister hjem i stedet
for soldater. Derfor burde en-
hver kritik være velkommen.
Alle har stor forståelse for at
der skal tages hurtige beslut-
ninger i pressede situationer,
og at der derfor kan ske fejl,
men jeg forstår ikke hvorfor
det er så forkert at sige sin me-
ning,« lyder det fra Sebastian
Mernild.

For Sebastian Mernild er der
ellers ikke de store modsæt-
ninger imellem hans karriere i
forsvaret og på universitetet.
Faktisk har den militære leder-
uddannelse givet ham mange
fordele undervejs.

»Jeg er vant til at planlægge

ned til mindste detalje. Når du
går i krig, skal du være i stand
til at have en plan færdig på
fem timer og ikke to minutter
mere. Du lærer at holde dig et
mål for øje, også selv om der
kommer en fjende ind fra høj-
re. Det har jeg i høj grad kun-
net bruge i mit arbejde med
min ph.d.-afhandling. Jeg er
enormt god til at tilrettelægge
min tid,« forklarer han. 

Samtidig har Mernilds kar-
riere i forsvaret givet den ind
imellem lidt ensomme tilvæ-
relse som forsker lidt kulør.
Her handler det i modsætning
til i forskningen om teamwork,
socialt samvær og fysisk udfol-
delse. Forsvaret har dog også

kunnet lære ham vigtige for-
udsætninger i forhold til
undervisningen.

»I forsvaret får du en meget
pædagogisk uddannelse. Du
lærer at undervise, holde fore-
drag, at have med mennesker
at gøre og tilrettelægge under-
visningsforløb. De evner har
betydet meget for mig som
ph.d.studerende,« forklarer
Sebastian Mernild der er på
vej til at fortsætte sin karriere
som polarforsker på University
of Alaska Fair Banks og Colo-
rado State University hvor en
tre-årig post doc venter på
ham.

likl@adm.ku.dk
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Dårligt forbillede
»Vi kan ikke længere skjule den dårlige smag i munden. Vi kan ikke længere se bort fra

alle de små usandheder, vi kan ikke længere stå tavse tilbage. Man føler sig svigtet.

Svigtet af et menneske der burde gå foran som et godt forbillede.«

Oversergent Henrik Jensen fra artelleripejleenheden om Sebastian Mernild i et brev til 

forsvarsministeren og den danske presse, Politiken, den 7. september 2006.



12 Un i v e r s i t e t s av i s e n  14  . 2 0 0 6

Kirke, magt og 
bibeloversættelse

VIDENSKABET
BIBELOVERSÆTTELSE

Det er et selvfølgeligt krav i folkeskolen, gymnasiet og universitetet at
undervisningsmaterialet skal være fagligt orienteret og neutralt. Så vidt
muligt. En af de mest markante undtagelser der alt for længe har nydt
særlige privilegier, er Folkekirkens bibeloversættelse

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



Skriv til Videnskabet
Videnskabet er stedet hvor både studerende, forskere og andre har mulighed for 

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

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

mellemrum. Manuskript sendes til uni-avis@adm.ku.dk.
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i kirkens rum. Problemet er som sagt at over-
sættelsen også anvendes i hele undervisnings-
systemet og mange andre steder uden for kir-
ken. Og da de forskellige udgaver af 1992-over-
sættelsen ikke oplyser et ord om de talrige hen-
syn til kirken og dens konservative højrefløj, vil
den af de fleste også blive anvendt som kilde til
Det Gamle Testamente selv, ikke til Folkekir-
kens autoriserede version heraf hvilket den fak-
tuelt er.

Dermed er naturligvis ikke sagt at enhver
oversættelse ikke også er en fortolkning, eller at
der undertiden ikke er flere oversættelsesmu-
ligheder. Men der er selvsagt forskel på så vidt
muligt at tilsidesætte sin egen forudopfattelse
og så bevidst at indlæse den i teksten. Det er det
sidste at 1992-oversættelsen på en række punk-
ter gør sig skyldig i.

Problemet bliver yderligere understreget af at
Det Gamle Testamente ikke blot udgør et cen-
tralt element i fundamentet for kristendom-
men, men også for jødedommen og islam. På
grundlag af 1992-oversættelsen er det ikke mu-
ligt at levere en fagligt neutral undervisning i
Det Gamle Testamente. I alt fald ikke uden en
stribe undersættelser og oplysninger der korri-
gerer for den kirkelige bias (forudtagethed,
red.). Det er naturligvis en uholdbar situation
for et moderne, vestligt undervisningssystem,
ligesom det i lyset af det pluralistiske, flerkultu-
relle og globaliserede samfund vi lever i ikke
længere er tidssvarende.

Advarsel
Den største hindring for at ændre status quo er
givetvis at der ligger store magt- og trosinteres-
ser bag kirkens bibeloversættelse, så meget me-
re som den fortsat nyder en monopollignende
status i Danmark. Af samme grund er kirken og
dele af teologien ikke begejstret for denne kri-
tik. Men som bekendt er der efterhånden en
temmelig stor verden uden for Folkekirken, og
kritikken er i løbet af de sidste ti år blevet støt-
tet eller fremsat af en række højtstående forske-
re.

Nærværende forfatter har selv andetsteds
skrevet om problemet, langt mere udførligt og
dokumenteret end det er muligt her: Blandt an-
det i den reviderede guldmedaljeafhandling Bi-
beloversættelse mellem konfession og videnskab
fra 2004 og i debatbogen Teologi og magt der
netop er udkommet; begge på C.A. Reitzels For-
lag. Her er det dog på sin plads med en advar-
sel. For folk der ikke ønsker deres barnetro ud-
fordret, er det ikke anbefalelsesværdig læsning!

Jens-André P. Herbener er
cand.mag., mag.art. i 
religionshistorie og semitiske
sprog, ekstern lektor i 
religionshistorie.

bøger er den igen og igen blevet kritiseret for at
have tilpasset Det Gamle Testamente til kristen
dogmatik og kirkepolitiske hensyn. 

Et af resultaterne heraf er at en videnskabe-
lig nyoversættelse af Det Gamle Testamente er
blevet påbegyndt af semitiske fagfolk (med
blandt andet undertegnede som deltager).

Det Gamle Testamente uden Kristus
For at forstå hvad der er på spil i denne debat,
må man kende til det intrikate forhold bibelvi-
denskaben og kirken mellem. Kort sagt: I de
sidste par hundrede år er det i stigende grad
blevet klart at der ikke står noget om Jesus Kris-
tus i Det Gamle Testamente hvilket ikke kan un-
dre da det stammer fra førkristen tid og i sig
selv er et jødisk helligskrift.

Som professor i Gammel Testamente Eduard
Nielsen skrev i 1988: »Hvis en kristen prædiken
skal være et Kristus-vidnesbyrd, kan vi ikke
med god samvittighed prædike over en tekst fra
Det gamle Testamente. Det egentlige, det vi
skal prædike om, findes ikke i teksten, før vi
selv lægger det ind i teksten.« 

I 1996 fulgte lektor i Gammel Testamente,
Hans J. Lundager Jensen, trop: 

»Kristen
prædiken er
Kristus-prædi-
ken; og man
kan ikke tale
om Kristus på
baggrund af
det Gamle
Testamente, for eksegesen – eller religionsvi-
denskaben, det gør ingen forskel – viser, at det
Gamle Testamente ikke taler om Kristus. Hvad
man ikke kan tale om, derom må man tie.«

Denne erkendelse er et fundamentalt pro-
blem for kirken da den fra begyndelsen har læst
Det Gamle Testamente som en Kristus-profeti –
det er en central del af kirkens traditionelle
selvforståelse og bekendelse. Dette er også
kommet til udtryk i dens bibeloversættelser. Si-
den Reformationen har kirkens bibler således
understøttet denne opfattelse af Det Gamle Tes-
tamente blandt andet i form af illustrationer,
fortaler, kommentarer og en kristianiseret ord-
lyd der ikke lader den ubefæstede sjæl i tvivl
om at Det Gamle Testamente dybest set handler
om Kristus. 

Som følge af oplysningstiden og bibelkritik-
ken har forståelsen af Det Gamle Testamente
som en kristen bog imidlertid ikke kunnet op-
retholdes. Siden anden halvdel af 1800-tallet
har kirken derfor i stigende grad måttet give af-
kald på kirkeligt iscenesatte bibeloversættelser,
og med den autoriserede oversættelse af Det
Gamle Testamente fra 1931 er der tale om et
sporskifte i officiel dansk bibeltradition. 

Selv om også den på forskellig måde er præ-
get af kirkelige hensyn, er videnskaben ikke
desto mindre slået igennem på en række felter.
Udviklingen efterlod uundgåeligt visse forvent-
ninger om at den næste autoriserede oversæt-

Af Jens-André P. Herbener

Nærværende forfatter skal ikke lægge skjul
på at han forholder sig kritisk til dele af
den kristne kirke og andre magtfulde re-

ligiøse institutioner. Derfor kan det måske hel-
ler ikke undre at han undertiden bliver spurgt:
Hvorfor så beskæftige sig med noget så tyndhå-
ret som bibeloversættelse? Er det ikke kun for
støvede præster og verdensfjerne teologer eller
håbefulde missionærer i Uganda? Har det i øv-
rigt nogen relevans for samfundet og universi-
tetet i dag? For de fleste danskere (det er næp-
pe nogen statshemmelighed) er Bibelen jo ikke
i synderlig høj kurs. Så let er der imidlertid ing-
en der slipper.

For det første er Bibelen den vestlige verdens
mest indflydelsesrige helligskrift i de sidste
2.000 år. For det andet spiller oversættelser af
de bibelske tekster en central rolle som kilde-
tekster til jødedommen og kristendommen ef-
tersom det er de færreste der behersker Bibe-
lens originalsprog. 

For det tredje er cirka 83 procent af dansker-
ne medlem af Folkekirken og baserer dermed
(formelt) deres tro på Bibelen og den evange-
lisk-lutherske lære. Endelig anvendes Bibelen
ikke kun i Folkekirken, men også i alt fra folke-
skolen, gymnasiet og HF, over lærerseminarier,
højskoler, plejehjem og sygehuse til en lang
række fag på universitetet. 

Således betragtet, uanset hvordan man ven-
der og drejer det, er det de færreste der kom-
mer uden om at stifte bekendtskab med Bibe-
len. 

Bibeloversætterens magt
Problemet er at de allerfleste kun kan læse Bi-
belen i oversættelse. Dermed får bibeloversæt-
teren af indlysende grunde en betydelig magt.
For de fleste der med et minimum af bevidst-
hed vil beskæftige sig med de bibelske tekster,
bliver et indgående kendskab til oversættelser,
deres retningslinjer og ikke mindst deres tekst-
nærhed (eller mangel på samme) dermed en af-
gørende forudsætning for at kunne tage stilling
til deres karakter og anvendelsesområde. Og
her kommer man i Danmark ikke uden om Bi-
belselskabets bibeloversættelse, der ikke blot er
Folkekirkens officielle, men den danske bibel
par excellence. Prøv blot at gå ind i en gængs
boghandel, skole, gymnasieskole eller kirke og
se hvad der er at vælge imellem!

Med andre ord: Kirkens bibel er langtfra for-
beholdt kirkens rum, men anvendes i store dele
af det danske samfund. Af samme grund er det
naturligvis af almen, samfundsmæssig interesse
at underkaste den en kritisk undersøgelse.

Som nogle sikkert husker, udgav Bibelselska-
bet i 1992 under stor festivitas en ny, autorise-
ret bibeloversættelse. Den blev hurtigt en bra-
gende succes og blev kåret til ‘Årets bog 1992’.
Siden 1996 har Danmarks nationalbibel imid-
lertid været genstand for skarp kritik – medal-
jen har en bagside. I aviser, tidsskrifter og fag-

telse ville være på højde med videnskaben og
dermed for alvor træde ud af fortidens kirkedog-
matiske skygge. Sådan skulle det imidlertid ikke
gå.

Kirkens konservative højrefløj
Da Bibelselskabet i 1970’erne påbegyndte en ny
oversættelse af Det Gamle Testamente, tegnede
det lyst til at begynde med. Både udgangspunk-
tet og retningslinjerne for de indledende prøve-
oversættelser var i det store hele videnskabeligt
anlagt, også selv om der blev taget visse hensyn
til kirken. 

Bibelkritikkens markante indflydelse på prø-
veoversættelserne vakte imidlertid stor utilfreds-
hed på den kirkelige højrefløj der består af kon-
servative og fundamentalistiske kristne organi-
sationer. Blandt andet Indre Mission, Luthersk
Missionsforening, Menighedsfakultetet i Århus
og Dansk Bibel-Institut i København.

Gennem kritiske skrivelser til Bibelselskabet,
et hav af kritiske debatindlæg i aviserne og cirka
1.000 siders kritik af prøveoversættelserne lagde
den hårdt pres på Bibelselskabet. Kirkens højre-
fløj insisterede på at repræsentanter herfor skul-
le deltage i revisionen af prøveoversættelserne,

og at prøve-
oversæt-
telsernes gen-
givelse af en
lang række
skriftsteder og
udtryk, der har
spillet en vigtig

rolle i den kirkelige tradition, skulle ændres. El-
lers – truede man med – ville et alternativt over-
sættelsesprojekt kunne blive iværksat, og der-
med ville den kirkelige enhed omkring én, auto-
riseret bibel være sprængt.

Kritikken fik omfattende konsekvenser. Blandt
andet blev der nedsat en såkaldt GT-NT-koordi-
neringsgruppe og revisionskomite der rettede
prøveoversættelserne således at den endelige
oversættelse af Det Gamle Testamente tog hen-
syn til Det Nye Testamente og en række kirkelige
dogmer. Derved blev den færdige kirkebibel –
som målet var – hensigtsmæssig i en kirkelig for-
tolkningsoptik og brugssammenhæng.

Men dermed blev 1992-oversættelsen også
kirkeligt tendentiøs. På en række punkter fortæl-
ler den således i højere grad hvad der ifølge den
kristne tradition burde have stået i Det Gamle
Testamente, end hvad der ifølge videnskaben
mest sandsynligt står. Forskellene mellem de
indledende oversættelsesudkast, prøveoversæt-
telserne og den kirkeligt autoriserede oversæt-
telse er undertiden en konkret illustration heraf.
Samlet set repræsenterer oversættelsen en spek-
takulær blanding af videnskabelige og ikke-vi-
denskabelige, kirkelige hensyn.

Det moderne samfund
Men hvad er egentlig problemet, vil nogen må-
ske sige? Må kirken ikke gøre hvad den vil? Na-
turligvis – så længe 1992-oversættelsen forbliver

TENDENTIØST BILLEDE – Bibeloversættelsen fra 1992 er 

kirkeligt tendentiøs. På en række punkter fortæller den i højere grad

hvad der ifølge den kristne tradition burde have stået i Det Gamle

Testamente, end hvad der ifølge videnskaben mest sandsynligt står.

»Hvorfor beskæftige sig med noget så tyndhåret
som bibeloversættelse? Er det ikke kun for 
støvede præster og verdensfjerne teologer eller 
håbefulde missionærer i Uganda?«
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VI HAR EN DRØM om at de dage skal være talte
hvor studerende bliver mødt af lukkede døre ef-
ter klokken 16. Og det skal være slut med at stu-

derende skynder sig hjem efter timerne fordi der er alt
for få læsepladser. Drømmen er også at det sociale liv
fremover ikke kun er for de særligt vedholdende fordi
studentercaféen er henvist til en fugtig skurvogn på en
grå parkeringsplads. 

Men vores drøm handler også om meget andet, fx
webcasting af forelæsninger og ‘undervisningsblog-
ging, bedre muligheder for tværfaglighed og udlands-
ophold – og udbredelse af trådløse netværk. Og så
handler den om at Københavns Universitet får nogle
levende og inspirerende campus-miljøer hvor de stu-
derende ikke kun møder underviserne til forelæsnin-
ger, men hvor forskere og studerende fra beslægtede
studier kan mødes socialt eller fagligt på en hyggelig
café eller det velindrettede bibliotek. 

Kort sagt: Vi drømmer om et campus-miljø hvor stu-
derende, undervisere og forskere kan mærke suset.
Studiemiljøet skal gøres til en fælles mærkesag, og vi
skal bringe de studerende tættere på forskningen. 

Denne drøm har været vores ledetråd i arbejdet med
at undersøge og komme med anbefalinger til et for-
bedret studiemiljø på Københavns Universitet. Et ar-
bejde der har resulteret i en fælles rapport: »Mærk 
suset – 10 skarpe forslag til et bedre studiemiljø på 
Københavns Universitet.« 

ST U D I E M I L J Ø E T  E R  D E T første indsatsområde
for det nye dialogforum som rektor nedsatte med Stu-
denterrådet sidste år. Det er det fordi en forbedring af
studiemiljøet er intet mindre end en hastesag. Et godt
studiemiljø er blevet et altafgørende konkurrencepa-
rameter i det globale uddannelseskapløb. Uden en for-
bedring af studiemiljøet vil de kloge danske (og uden-
landske) hoveder søge mod andre universiteter hvor
de tilbydes mere attraktive kår. Og uden et forbedret

studiemiljø vil flere studerende falde fra og generelt få
mindre ud af studiet. 

Med realiseringen af campus-planen har KU en gyl-
den mulighed for at lægge langsigtede planer for stu-
diemiljøet. Campusplanen må dog ikke blive en sylte-
krukke som betyder at alle forbedringer udskydes til
2012 hvor planen senest skal være ført ud i studenter-
livet. Også universitetets nuværende studerende skal
kunne mærke suset.

Studiemiljøet hverken kan eller skal ensrettes. Fak-
tisk er en af de vigtigste konklusioner i rapporten at
der findes et væld af forskellige måder at studere på. I
arbejdet med studiemiljø bør rummelighed og diversi-
tet derfor være nøglebegreber. Målet bør kort sagt væ-
re at KU kan tilbyde noget til alle. 

Rapporten er dog på ingen måde en udtømmende
kortlægning af studiemiljøet på Københavns Universi-
tet, men som sagt et indspil og idékatalog der kan bru-
ges i de kommende års indsats for et bedre studiemil-
jø. 

H VO R DA N  S Æ T T E R  V I så handling bag ordene?
Det gør vi for det første ved at være konkrete. Derfor
har vi i rapporten opstillet 10 helt konkrete forslag – li-
ge fra ‘aktion læseplads’ over ‘forskningspraktik’ til op-
rettelsen af en innovationspulje til et forbedret studie-
miljø. 

For det andet ved at slå fast med syvtommersøm at
studiemiljø ikke kan løftes på ét år, men kræver at KU
år for år – på alle niveauer – gennemfører strategien
ud fra konkrete handleplaner. Derfor foreslår vi også
at der indstiftes en årlig studiemiljøpris på KU, og at
der udarbejdes et slags studiemiljøbarometer. 

Et godt studiemiljø koster, og derfor glæder vi os
over at KU’s ledelse for første gang indstiller til besty-
relsen at der skal afsættes penge til studiemiljøet. 

KUMMENTAR

DEBAT

Kære Anders Fogh Rasmussen. 

I et interview i Politiken Søn-
dag med overskriften ‘Fogh
har faktisk nogle ideer’ bliver
du spurgt om hvorvidt intern
uenighed i dit parti kan true
dine bestræbelser på at få par-
tiet til at favne bredere. Du
svarer at risikoen for uenighed
statistisk nok er større hvis
man er 52 mand i partiets
gruppeværelse, end hvis man
er fire mand i en telefonboks.
Lad os ikke her fortabe os i en
analyse af dette interessante
problem. Men senere siger du
videre: »Den diskussion egner
sig bedst til en studiekreds på
Københavns og Aarhus Univer-
siteter. Og der skal de være så
hjertens velkomne til at disku-
tere det der statistik.« 

Jeg finder det noget forbløf-
fende at du som statsminister
tilsyneladende helt uden an-
ledning gør nar af landets høj-
este læreanstalter. 

Filistrøse nulliteter
Jeg skal ærligt indrømme at
der på universiteterne sikkert
stadig findes filistrøse nullite-
ter der ville tjene deres land
bedre ved at feje gade eller gå
med gratisaviser end gennem
deres professionelle indsats.
Men det gælder såmænd nok
også for nogle af medarbejder-
ne i statsministeriet. Og jeg er
altså også bekendt med adskil-
lige kolleger hvis videnskabeli-
ge og pædagogiske indsats må
betegnes som intet mindre end
fremragende. Og nogle af dem
beskæftiger sig faktisk med
væsentlige problemer.

Det fremgår ret klart af
interviewet at dit svar er en
undvigemanøvre der skal få
journalisten til at ophøre med

at bore i de problemer som
dissidenterne i dit parti måtte
skabe for dit projekt. Det skal
du ikke høre et ondt ord for.
Udenomssnak hører nu en
gang med til politikeres fore-
trukne forsvarsreflekser – uan-
set partifarve. Og det gælder
såmænd ikke kun politikere.
Men hvorfor skal det dog gå
ud over de stakkels universi-
tetsfolk? Hvad har de nu
gjort? 

Aversion mod studie-
kredse
Jeg forstår heller ikke din be-
synderlige aversion mod stu-
diekredse. Har man ikke sådan
noget i politik? Men jeg ind-
rømmer straks at jeg ikke ved
hvad jeg taler om. Jeg har
nemlig i de cirka ti år jeg har
været tilknyttet Københavns
Universitet, aldrig deltaget i en
studiekreds. 

Jeg er ked af hvis jeg med
det ovenstående har fortabt
mig for dybt i ligegyldige, aka-
demiske detaljer fjernt fra ver-
dens larm og tummel. Så lad
mig i stedet sige det ligeud:
Hvad pokker bilder du dig
egentlig ind?

Universiteterne er naturlig-
vis ikke hævet over kritik. Men
behøver vi ligefrem optræde
som et fjendebillede der per
refleks hives frem når statsmi-
nisteren skal have afløb for sin
aggression? Jeg tror snart det
er på tide at vi trøster os med
en årlig parade gennem Kø-
benhavns gader (de andre uni-
versiteter er naturligvis også
velkomne). Navnet på sådan et
arrangement? Det kan selvføl-
gelig kun være – UNI-PRIDE! 

Ole Kjærulff, lektor, Medicinsk
Fysiologisk Institut.

ÅBENT BREV

Hvad pokker 
bilder du dig ind, 
hr. statsminister?

Af formand for Studenterrådet 

Jesper Johansen og 

prorektor Lykke Friis 
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tets generelle opfordringer til
at de studerende skræddersyr
et unikt og mangfoldigt studi-
um. Når alt kommer til alt må
såvel instituttets garantier og
målsætninger som almindelig
respekt for de studerende såle-
des vige for forvaltningsloven
og hastigst sammenstrikkede
udvælgelseskriterier.

Rasmus Lauridsen (fravalgt),
Rasmus Black (fravalgt), 
Martin Hvolby (fravalgt), 
Mathilde Schou (udvalgt), 
Asger Wille (udvalgt) og 
Stine Olsen (fravalgt).

Jeg er enig i at det er meget
beklageligt at det har været
nødvendigt at afvise nogle

fra et hold på kandidatuddan-
nelsen. Det har ikke været
nødvendigt i cirka ti år, og
kommer derfor som en ubeha-
gelig overraskelse.

Jeg må dog gøre opmærk-
som på at sagsfremstillingen i
læserbrevet er forkert, util-
strækkelig eller misvisende på
en række punkter.

For at forstå forløbet må
man vide at faget historie på
kandidatstudiet kun har en
vejledende tilmelding. De stu-
derende kan tilkendegive de-
res interesse, men de binder
sig ikke til at følge holdet, og
de har mulighed for at skrive
sig på alle hold som de måske
kunne tænke sig at følge. Prak-
sis viser at denne mulighed be-
nyttes i meget høj grad. Det er
helt almindeligt at hold er
overtegnede på papiret, uden
at de er for store i virkelighe-
den.

Der er ikke afvist 24, men 11
studerende ud af de der mødte
frem til undervisningen. (Til
forskel fra de der havde note-
ret interesse på tilmeldingslis-
ten.) Uanset om man beregner
ud fra fremmødte eller til-
meldte kan man altså ikke
komme op på 45 procent afvis-
te. Beregnet ud fra fremmødte
er tallet 21 procent. 

Det er ikke korrekt at det er
blevet oplyst af mig på mar-
kedsdagen at optagelse på de

ønskede kurser var garanteret,
og prioritering dermed unød-
vendig. Derimod oplyste jeg at
det er meget sjældent kurser
reelt er overfyldt selv om der
var for mange der havde skre-
vet sig på den vejledende til-
meldingsliste, og at der såle-
des kun var en ekstremt lille
risiko for at nogen reelt måtte
afvises selv om listen var lang.
(Jævnfør de cirka ti år der er
gået siden sidst.)

I den forbindelse må jeg og-
så gøre opmærksom på at det
fremgår af reglerne på fagets
hjemmeside at vi forbeholder
os ret til at begrænse antallet
af deltagere, også på hold på
kandidatuddannelsen selv om
der kun anvendes vejledende
tilmelding.

Flere alternativer
Det er korrekt at underviseren
i august gjorde mig opmærk-
som på at der var et stort antal
tilmeldte og en risiko for at der
også reelt ville møde for
mange frem. Det ville imidler-
tid ikke være korrekt at lukke
for tilmelding i august da der
ikke var tale om fordeling efter
først-til-mølle princippet, men
om en tilmelding der var an-
nonceret åben til 1. september.
I øvrigt havde næsten alle til-
meldinger fundet sted inden
da, så den praktiske forskel
havde ikke været stor.

I øvrigt kan jeg oplyse at
holdet er blevet skåret ned ef-
ter følgende tre kriterier: De

der kun stod på listen, men ik-
ke mødte frem i virkeligheden;
de der fulgte en studieordning
hvor det samfundsvidenskabe-
ligt integrerede område kun er
en mulighed, ikke obligato-
risk; de der uden studieforsin-
kelse kunne udskyde dette
område til næste semester. Al-
le der ikke faldt i de tre grup-
per, er blevet optaget.

Der findes yderligere et an-
det hold der forbereder til det
samfundsvidenskabeligt integ-
rerede område, og har plads til
alle de reelt afviste. Der findes
også et tredje hold der har et
nært beslægtet tema, men le-
der frem til en almindelig om-
rådeeksamen. På den bag-
grund synes jeg ikke man kan
anklage mig eller faget Histo-
rie for at have forsømt at give
de studerende rimelige vilkår i
denne sag. 

Naturligvis er det ærgerligt
ikke at kunne følge det udbud
der passede bedst. Og det er
ærgerligt for mig, for det bety-
der at den planlægning af
undervisningen der fandt sted
i foråret, burde have været an-
derledes. Men så længe vi gi-
ver de studerende den frihed
at de kan nøjes med en vejle-
dende tilmelding, er der en ri-
siko for at kan opstå en situa-
tion som denne ved semes-
terstart.

Gunner Lind, studieleder,
Historie.

KUA’s fysiske rammer gen-
nemgår voldsomme for-
andringer i disse år. Vi

der startede herude i anden
halvdel af 90’erne husker de
mange diskussioner om KUA’s
udseende og utilfredsheden
med det gamle KUA. Så foran-
dring fryder, og vi hilser initia-
tivet til et flot nyt KUA velkom-
ment. Men vil den næste gene-
ration af studerende også have
gårdhaver og græsplæner om
ti år? Vi frygter at de grønne
rekreative områder ikke prio-
riteres særligt højt i fremtidens
fysiske rammer herude. Så i
anledning af det gode sensom-
mervejr besluttede vi en ons-
dag midt i september at gå en
tur rundt og tage temperatu-
ren på det udendørs miljø på
gamle og ny KUA. 

Gammel, men grøn
Vi starter klokken 15.00, og
går fra haven ud af indgang
102. Foran os ser vi den største
grønne plet som er tilbage på
det gamle KUA. Der ligger små
klynger af studerende og slik-
ker sol. Vi slentrer videre ned
imod Cafe Mødestedet hvor
der er sat rækker af bænke op.
Selv om det ikke er noget stort
område, er der er tæt besat af
studerende der snakker, drik-
ker og spiser. 

På vejen videre over mod
det nye KUA ligger der stude-
rende på græsset, og ved ter-
rassen udenfor gymnasiet sid-
der grupper af elever og snak-
ker. Vi går ud på broen til Ny
KUA og beskuer fremtidens
humanistiske fakultet. Foran
kantinen sidder der mange

CAMPUSPLANER

Bevar KUA’s 
grønne områder

Deltag i debatten
Skriv kort og præcist og oplys altid navn, adresse og stilling.

Et læserbrev bør være på højst 2.000 enheder med mellemrum eller 300 ord.

Et synspunkt må ikke overskride 4.000 enheder med mellemrum eller 600 ord.

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

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

Deadline: se kolofonen.

SAXO- INST ITUTTET

Studerende ekskluderet 
fra kursus

SVAR

Studieleder beklager og korrigerer

mennesker på bænke og de
kunstfærdige store trappetrin
foran kanalen. Vi går igennem
glasdørene der fører om til
den anden side af bygningen.
Der er opsat udendørs cafe-
borde til kantinens gæster og
vi ved fra tidligere besøg at de
bliver brugt flittigt omkring
frokosttid. Men på denne tid af
dagen kan solen ikke skinne
ned for de høje bygninger, så
der er ganske tomt. 

Flot, men forladt
Vi fortsætter til højre imod ITU
og støder på en lille ‘øgruppe’
bestående af et par træer, en
lav bænk og nogle buske. Også
her må vi konstatere at der ik-

ke er andre end os. Måske for-
di vinden tager til i styrke når
den presses sammen af de høje
bygninger. Længere fremme
kommer vi ind på pladsen
mellem ny KUA og ITU. Her
finder man en alsidig blanding
af græs, asfalt, kunstfærdigt
opstillede betonfirkanter, et
par bænke, et basketballnet og
en blåmalet vejstribe. Det
eneste der møder os er folk på
vej til eller fra området. 

Vi drejer til højre og går til-
bage langs kanalen. Det første
vi støder på er en platform i ni-
veau med vandet hvor der er
plantet to grupper træer. Her
ser hyggeligt ud, og man kunne
sagtens forestille sig en gruppe

studerende nyde det gode vejr
her, men der er ingen bænke
og i stedet for græs har man
lagt grus ud, så det er ikke be-
hageligt at side eller ligge her.
Her ender vores slentretur, og
vi må konstatere at mens det
gamle KUA’s mange åndehul-
ler bruges flittigt, så bliver det
udendørs område på Ny KUA –
på nær arealet foran kantinen
– kun benyttet sparsomt.  

Hellere græs end fliser
Det vi har forsøgt at illustrere
med denne – ganske virkelige
spadseretur foretaget den 13.
september mellem kl. 15.00 og
15.45 – er at der ganske vist
findes elementer af rekreative

områder på det nye KUA, men
at de mangler den atmosfære
og intimitet, man finder i de
forskellige gårdhaver og på
græsplænerne ved det gamle
KUA. Det er med andre ord ik-
ke en succes at erstatte græs
med fliser, men det er desvær-
re den udvikling vi ser herude
hver gang der bliver bygget
noget nyt. 

Vi vil derfor opfordre til at
man bevarer de grønne områ-
der på gamle KUA i forbin-
delse med fremtidens byggeri.
Det ville være vigtigt om der
var i det mindste ét større
grønt område hvor man kunne
mødes, slappe af og måske
holde årsfester for hele fakul-
tetet så KUA kunne udvikle sig
i den ånd det kræver for ikke
bare at være en uddannel-
sesinstitution, men en campus.
Det er vigtigt at prioritere fy-
siske rammer der skaber mu-
lighed for et godt studiemiljø
på KUA – også efter endt
undervisning.

Malthe Sørensen og Martin
Prag, specialestuderende,
Historie.

Iefterårssemestrets anden
uge oplevede 24 studerende
på SAXO-instituttet at blive

udelukket fra undervisning og
eksamen på Preben Etwils kur-
sus Modernitet og kulturkon-
flikter. I løbet af sommeren og
frem til tilmeldingsfristen 1.
september 2006 havde 66 stu-
derende tilmeldt sig undervis-
ningen. 

De studerende blev første
undervisningsgang mødt af
studieleder Gunner Lind som
understregede at kurset var
overtegnet med 30 personer,
og derfor måtte reduceres.
Man håbede dog at det naturli-
ge frafald ville klare proble-
met. 

Tredje undervisningsgang
viste at frafaldet på kandidat-
kurset ikke kunne nedsætte
antallet af studerende med cir-
ka 45 procent. Man havde der-
for fra instituttets side reduce-
ret holdet med 24 studerende
idet underviseren havde ac-
cepteret 42 studerende på sit
hold. Udvælgelsen var officielt
foretaget på baggrund af frem-
møde, studieordning og reste-
rende studietid, og kriterierne
var således konstrueret til lej-
ligheden. Desuden blev det
understreget at udvælgelsen
var i overensstemmelse med
forvaltningsloven. 

Uafklarede spørgsmål
Tilbage står 24 studerende og
en del uafklarede spørgsmål:
På markedsdagen 26/4 2006
havde Gunner Lind, på spørgs-
mål fra de studerende, oplyst
at optagelse på de ønskede
kurser var garanteret, og prio-
ritering dermed unødvendig. 

Tilmeldingen foregik efter-
følgende i overensstemmelse
med de gældende regler, og de
studerende var således i god
tro. I løbet af sommeren skrev
underviser Preben Etwil end-
da tre gange til studielederen
for at påpege problemet. 

Et problem som i udgangs-
punktet var instituttets, er nu
de 24 studerendes. Der eksis-
terer reelt kun ét kursus som
alternativ til Preben Etwils
samfundsvidenskabeligt integ-
rerede undervisning – det al-
ternative kursus har allerede
25 tilmeldte (!) En løsning på
problemet kunne være at skaf-
fe en ekstra vejleder til eksa-
men, at oprette et tredje hold
eller i det mindste oplyse de
studerende om reducerings-
proceduren inden studiestart. 

I stedet har man valgt at
smide studerende ud i semes-
trets anden uge. Selv om stu-
dielederen kan forsvare sin be-
slutning juridisk, stemmer det
dårligt overens med institut-
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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 16/10 for avis 15 der udkommer 26/10 og 

deadline 30/10 for avis 16 der udkommer 9/11.

Fjendebilleder 
som begreb
Foredrag af ph.d.-stipendiat Mikkel

Thorup, Afdeling for Idéhistorie, 

Aarhus Universitet

Tid: 12/10 kl. 15-17 

Sted: KUA, lok. 15.1.30A

Arr.: De Historiestuderende, DHS,

thomas_schjoning@hotmail.com

Fjendskabet synes evigt, men den må-

de vi forholder os til fjendskabet på

varierer meget over tid. Fra antikken

og frem har vi haft et udviklet dob-

beltforhold til fjendskabet hvor der

på den ene side findes et fjendskab

mellem ligemænd – et såkaldt godt

eller symmetrisk fjendskab – hvor kon-

flikten er reguleret, og på den anden

side er der et ulige fjendskab mellem

grækere og barbarer, kristne og hed-

ninge, europæere og indfødte etc. –

et såkaldt dårligt eller asymmetrisk

fjendskab – hvor den stærke part defi-

nerer konflikten. Foredraget fokuse-

rer på at fjendskabet er et underbe-

lyst emne samtidig med at det er et

uomgængeligt vilkår.
F O T O :  S C A N P I X

Language and Comprehension: Input, Process, Product
Symposium 

Tid: 13/10 kl. 10.00-17.15

Sted: KUA, lok. 16.1.8

Arr.: Danish Functional Linguistics, kabo@hum.ku.dk

Internettets indflydelse på spilkultur og -miljø
Danmarks ældste festival for rolle- og brætspil fejrer 25-års jubilæum med en konference hvor bl.a.

Anne-Mette Thorhauge, ph.d., Institut for film- og medievidenskab, KU holder oplæg. Deltagelse 100 kr. 

Tid: 14/10

Sted: Tårnby Gymnasium, Tejn Allé 5

Arr.: Kontakt Clara B. Behrmann, tlf. 2194 7576 el. e-mail: clara@viking-con.dk. Se www.viking-con.dk

Arven fra middelalderen og Thomissøns Calendarium
Salmestudiekreds ved Mikkel Vale og Stefan Lamhauge Hansen

Tid: 18/10 kl. 17.00-18.30

Sted: Helligåndskirken

Arr.: Studentermenigheden i Indre by, www.indreby.org

The Response of State Law to the Expression of Cultural Diversity 
in Belgium
Forelæsning af Marie-Claire Foblets, University of Antwerpen. Forelæsningsrækken indgår som en del

af satsningsområdet Religion i det 21. århundredes aktiviteter

Tid: 23/10 kl. 13.00-15.00 

Sted: Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Afdeling for Religionshistorie, 

Snorresgade 17-19, Aud, U5

Arr.: Rubya Mehdi, rubya@hum.ku.dk og Erik Reenberg Sand, ersand@hum.ku.dk

Naturopfattelse i maleriet
Foredrag af prof., dr.phil. Jacob Wamberg. Gratis adgangskort via hjemmesiden

Tid: 23/10 kl. 19.30

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

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

Post-liberation Depression, Schizophrenia or Manic Pragmatism? 
The Ethics of South African Foreign Policy
Gæsteforelæsning af prof. Heidi Hudson, Dept. of Political Science, University of Free State, Sydafrika

Tid: 24/10 kl. 13.00-15.00

Sted: Center for Afrikastudier, Købmagergade 46, 4 sal, Aud. 12

Arr.: Center for Afrikastudier, tba@teol.ku.dk

DET SKER
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Idékonkurrence for Nat-studerende
Alle studerende ved Det naturvidenskabelige Fakultet opfordres til at

deltage i en idékonkurrence om naturvidenskabelig innovation i sam-

arbejde med Venture Cup den 1. og 2. november. Deadline 30. oktober. 

Kontakt Anne Kirstine Olesen, akol@adm.ku.dk.
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NAVNE

Priser

Kristian Helin

Professor og di-

rektør for Bio-

tech Research &

Innovation 

Centre, BRIC,

Kristian Helin

har modtaget 20 mio. kr. fra

Lundbeckfonden. Pengene skal

bruges til at udbygge BRIC med

en gruppe der skal forske i psy-

kiatriske lidelser og neurologi-

ske sygdomme – en såkaldt CNS-

gruppe. Målet er blandt andet

at opnå indsigt i molekylære

strukturer og virkningsmekanis-

mer bag signaleringsveje i hjer-

nen og forstå mekanismerne

bag lægemidlers evne til at sti-

mulere en række proteiner.

Øget viden om dette kan føre til

nye måder at behandle psykia-

triske og neurodegenerative

sygdomme på.

Jens C. Rekling

Dr.med. og 

lektor ved Me-

dicinsk Fysiolo-

gisk Institut 

på Københavns

Universitet 

Jens C. Rekling har modtaget

1.810.000 kr. fra Lundbeckfon-

den. Pengene skal anvendes til

at udvikle molekylære nanosen-

sorer der kan bruges til at un-

dersøge aktiviteten af forskelli-

ge ionkanaler i cellemembraner.

Udviklingen af de molekylære

nanosensorer bygger på anven-

delse af fluorescerende fusions-

proteiner hvor ion kanalaktivi-

tet kan måles med lys. En sådan

måleteknik vil kunne anvendes i

mange sammenhænge til gavn

for både grundforskningen og i

udviklingen af nye lægemidler.

Humlebæk

Periode: Fra 15/12-06 til 1/7-07.

Størrelse: Hus, 135 kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret.

Husleje: 10.000 kr. pr. md. inkl.

forbrug. 

Kontakt: Tlf. 5127 4152.

Charlottenlund

Periode: Fra 1/11-06 til 1/4 el.

1/5-07.

Størrelse: Lejlighed, 2 etager,

100 kvm. med køkken og bad.

Udstyr: Møbleret. Gratis vaskeri.

Lejere: Ikkerygere.

Kontakt: Anne Lysdahl Teilo, 

e-mail: anne@teilo.dk.

Indre Nørrebro

Periode: 3-6 mdr., evt. længere. 

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

50 kvm.

Udstyr: Bad, køkken, baggård,

adgang til vaskeri.   

Husleje: 6.500 kr. pr. md. inkl.

alt.  

Depositum: 10.000 kr.

Kontakt: E-mail: jlm@ifs.ku.dk

el. tlf. 2163 3134.

Frederiksberg

Period: From Oct. 2006 to Feb.

2007, perhaps longer.

Size: Apartment, 3 rooms, 

93 sqm., kitchen, and bath.

Equipment: Furnished. TV, 

laundry machine, access to

garden.

Rent: 10.000 kr. per month excl.

heating, electricity and water.

Deposit: 10.000 kr.

Contact: Pia Melcher, e-mail:

pmelcher@ifi.ku.dk or tel.

3833 3036.

Brønshøj 

Periode: Pr. 1/11-06 for min. 

6 mdr.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

56 kvm.

Udstyr: Møbleret, inkl. vaske-

maskine.

Husleje: 5.900 kr. pr. md. inkl. el,

vand, varme og kabel-tv.

Lejer: Ikkeryger.

Depositum: 11.800 kr.

Kontakt: E-mail: jr@astro.ku.dk.

København 

Periode: Fra 1/2-07 til 1/2-09. 

Størrelse: Lejlighed, 2 vær. 

Udstyr: Møbleret m. altan. 

Husleje: 5.200 kr. pr. md. 

Lejer: Ikkeryger 

Kontakt: E-mail: 

dorteep@hotmail.com.

Ved Fisketorvet

Periode: Pr. 1/11-06.

Størrelse: Lejlighed, 63 kvm.

Husleje: 7.000 kr. pr. md.

Lejer: Forsker/lærer. 

Kontakt: Tlf. 2844 1170. 

BOLIGER

Bolig søges

Copenhagen

Period: From 1/11-06, min 

6 months.

Size: Small apartment.

Tenant: Dutch PhD.-student,

non-smoker.

Rent: Max 6.500 kr. per month.

Contact: Jelle van Zweden, 

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

tel. 2097 2898.

Bolig udlejes

Albertslund

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

Størrelse: Rækkehus, 4 vær., 

150 kvm.

Udstyr: Terrasse, have, opvaske-

maskine, kælder, vaskema-

skine og tørretumbler.

Husleje: 8.200 kr. pr. md. ekskl.

el, vand og varme.

Depositum: 49.200 kr. 

Kontakt: E-mail: pbr@ruc.dk el.

tlf. 3118 6946.

Nørrebro

Periode: Fra 1/11-06 til 31/10-07.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

42 kvm., bad.

Udstyr: Fuldt møbleret.

Husleje: 4.500 kr. pr. md.

Depositum: 13.500 kr.

Kontakt: Julie, tlf. 2628 4375.

Frederiksberg

Periode. Fra 1/11-06 til 1/4-07.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 

81 kvm. med bad og køkken. 

Udstyr: Møbleret el. delvist

umøbleret. 

Husleje: 7.500 kr. pr. md.

Kontakt: Rita Nygaard, e-mail:

rita_nygaard@hotmail.com el.

tlf. 3819 2388/3062 2462.

City Swingers – 
rapport fra den dan-
ske swingerkultur
Foredrag af Allan Zeuthen

Tid: 26/10 kl. 16.00-18.00

Sted: Rigshospitalet, Psykia-

trisk auditorium, Henrik 

Harpestrengs Vej, opg. 61a

Arr.: Dansk Forening for 

Klinisk Sexologi og Sex og

Samfund, www.klinisk-

sexologi.dk

Hvad får mennesker til søge

seksuelt selskab med andre

mennesker? Hvad sker der når

grænser overskrides og ta-

buer brydes? Hvad foregår

der bag persiennerne i lan-

dets mange swingerklubber? Er alt tilladt? Hvordan passer man på sig selv og hinanden? Og hvem

sætter den erotiske dagsorden? Stifteren af City Swingers i København fortæller om erfaringer og

oplevelser fra en voksende og lyslevende dansk swingerkultur.

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

Small States in the New Europe
Forelæsning i forelæsningsrækken ‘Europas dynamiske udvikling 2006’ af lektor Anders Wivel, Institut

for Statskundskab, KU  

Tid: 24/10 kl. 13.15-15.00

Sted: Alexandersalen, Bispetorv 1-3

Arr.: Europa i forandring, www.ku.dk/satsning/europa/

Statistical images of the population
Foredrag af Sybilla Nikolow, University of Bielefeld, Tyskland

Tid: 24/10 kl. 14.00-16.00

Sted: Medicinsk Museion, Fredericiagade 18

Arr.: Medicinsk Museion, s.nexoe@mm.ku.dk

Nosokomielle infektioner hos børn indlagt på dansk intensiv 
neonatal afdeling
Foredrag af Anne Lise Olsen, Afdeling for Antibiotikaresistens og Sygehushygiejne, Neonatal afdeling,

Rigshospitalet

Tid: 24/10 kl. 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, kantinen

Arr.: Polymorfien, lay@ssi.dk

The Narrative Practice Hypothesis
Gæsteforedrag af Daniel D. Hutto, School of Humanities, University of Hertfordshire, England

Tid: 24/10 kl. 15.15-17.00

Sted: Center for Subjektivitetsforskning, Købmagergade 46, lok. 8, 2

Arr.: Danmarks Grundforskningsfonds Center for Subjektivitetsforskning, CFS, www.cfs.ku.dk

Medlemsmøde i Studenterhuset
Foreningen Studenterhuset ved KU afholder sit årlige medlemsmøde der giver orientering til 

foreningens medlemmer. Se www.studenterhuset.com

Tid: 24/10 kl. 19.00

Sted: Studenterhuset, Købmagergade 52, 1.

Arr.: Foreningen Studenterhuset, www.studenterhuset.com

Tycho Brahe in China
Gæsteforelæsning af Allan Chapman, Wadham College, Oxford University, England i forbindelse med

Nationalmuseets udstilling Tycho Brahes Verden 

Tid: 24/10 kl. 19.30

Sted: Nationalmuseet, Ny Vestergade 10

Arr.: Niels Bohr Institutet, KU, Nationalmuseet og Den Kongelige Udstillingsfond

The European Security and Defence Policy: 
the Central Issues and Tensions
Jean Monnet lecture by Peter Michael Pilgård, Ministry of Defence

Tid: 25/10 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

KØBENHAVN 
SILKEBORG
ÅRHUS
THISTED
AALBORG

TA’ BUSSEN

LINIE 888

Afgang 

fra Valby 

station 

over Roskilde 

og Holbæk til Odden. 

Herfra med hurtig-

færge til Ebeltoft 

eller Århus

Telefon 70 210 888

www.linie888.dk

Mandag til torsdag
for studerende og seniorer

til Århus og Silkeborg. 
Aalborg og Thisted

kun 140 kr.

KUN 120 KR.
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TAP-stillinger

Sekretariat & reception
Sted: Institut for Idræt.

Indhold: Sekretariats- og recep-

tionsopgaver; telefonpasning;

salg; forefaldende opgaver i

sekretariatet; backup for kas-

sefunktionen. 

Omfang: Ca. 25 timer/uge.

Til besættelse: Senest 1/12-06.  

Ansøgningsfrist: 20/10-06.

Fuldt opslag: Se www.ku.dk/

stillinger.

Studentermedhjælp
Sted: Afdeling for Dialekt-

forskning.

Indhold: Primært medhjælp til

arbejdet med Ømålsordbo-

gen, herunder bl.a. udtagning

af sedler til ordbogsredaktø-

rerne og vedligeholdelse af

materialesamlinger.

Kvalifikationer: Dansk- eller 

lingvistikstuderende.

Omfang: 8 timer/uge.

Ansøgning sendes til: Karen

Margrethe Pedersen, Afd. for

Dialektforskning, Njalsgade

136, 5., 2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 1/11-06.

Yderligere oplysninger: Se

www.dialektforskning.ku.dk.

Ph.d.-stipendier

Rheological and 
Geodynamic modelling of
Rift Systems
Place of employment: The re-

search School of Earth Dyna-

mics at the Geological Insti-

tute, University of Copenha-

gen and at Vreie Universiteit

Amsterdam, The Netherlands

and under the supervision of

Prof. Dr. S. Cloetingh and

Prof. Dr. H. Thybo. We antici-

pate that the candidate will

spend half the time in Den-

mark and half the time in The

Netherlands.

Contents: The objective of the

project is a geophysical study

the fundamental processes of

rift formation. It will involve 

a comprehensive geodynamic

and rheological modelling of

rift processes around the pre-

sently active Baikal Rift Zone

and the aborted rift structures

in the Danish area. The mo-

delling will be based on com-

prehensive databases from

both areas, interpreted from

recently acquired seismic and

other geophysical data. 

Qualifications: Candidates

should hold a MSc degree in

geophysics or geology. 

Applications: Include a CV, list

of publications, names of

three professional references,

and a short statement on per-

sonal research interests. 

To be sent to: Prof. Hans Thybo,

e-mail: thybo@geol.ku.dk. 

Deadline for applications: 

15/11-06.

STØTTE

Stipendier

Research Fellowships ved
Københavns Universitets
Forskerkollegium
Målgruppe: Alle forskere der er

ansat ved KU.

Støtte: 8 Research Fellowships. 

Periode: Fra 1/2 til 31/7-07.

Ansøgning: Stiles til Forskerkol-

legiets administrative medar-

bejder, Claus Hansen, e-mail:

chansen@hum.ku.dk og 

Njalsgade 120, bygning 23, 2.,

2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 1/11-06.

Stipendier til ophold 
i Athen
Støtte: Til forskningsophold på

Det Danske Institut inden for

Grækenlands og middelhavs-

landenes arkæologi, kunst og

arkitektur samt til udøvende

kunstnere. Stipendierne er af

to typer: 

a) Frit ophold på Instituttet.

b) Frit ophold på Instituttet

samt et beløb til delvis

dækning af leveomkostnin-

gerne. 

Periode: Fra 1/2 til 31/7-07.

Ansøgning: Skema fås på

www.diathens.com. Sendes i

10 eks.

Sendes til: Det Danske Institut 

i Athen, Herefondos 14, 

GR-105 58 Athen.

Ansøgningsfrist: 30/10-06.

Legater

Københavns Universitets
fælleslegat
Målgruppe: Bachelor-, kandidat-

og konferensstuderende ind-

skrevet ved KU.

Støtte: Sidste år blev der uddelt

891.000 kr. i 131 portioner på

ml. 4.000 og 25.000 kr.

Ansøgning: Ansøgningsskemaet

kan printes ud fra www.ku.dk

under SU-kontoret. 

Sendes til: SU-kontoret, 

Fiolstræde 22, Postboks 2112,

1014 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 1/11-06, kl.

12.00.

Uddeling: Ansøgere der ikke har

modtaget svar inden den

15/2-07, er ikke kommet i be-

tragtning. 

Nancy Christensen og Ethel
og Hans Hansens Kunst-
fond af 25. september 1996
Målgruppe: Fortrinsvis ansøgere

der har/har haft bopæl i Fre-

derikshavns Kommune.

Støtte: Til kunstnere under ud-

dannelse, fortrinsvis inden for

malerkunst og musiske fag. 

Ansøgning: Vedlæg cv inkl. CPR

og evt. bilag. 

Sendes til: Advokat Ole Kildeby,

Danmarksgade 81, 2.th., 

9900 Frederikshavn.

Ansøgningsfrist: 27/10-06 med

morgenposten.

Topographic variation in
the North Atlantic region
Place of employment: The re-

search School of Earth Dyna-

mics at the Geological Insti-

tute, University of Copenha-

gen. 

Contents: Evidence is accumula-

ting for recent, significant dif-

ferential vertical movement

of the crust in the North 

Atlantic region, which cannot

be entirely explained by plate

tectonic or plume theories.

The objective of this project is

to study these topographic

changes in the North Sea re-

gion. 

Qualifications: MSc degree in

geophysics or geology. 

Applications: Include a CV, list

of publications, names of

three professional references,

and a short statement on per-

sonal research interests. 

To be sent to: Prof. Hans Thybo,

e-mail: thybo@geol.ku.dk. 

Deadline for applications: 

15/11-06.

Stadig ledige pladser i USG 
Universitetets Studenter-Gymnastik, USG, har stadig

ledige pladser, blandt andet vægttræning og bad-

minton med og uden træner. Der er også oprettet

ekstra hold i blandt andet afrodans og yoga.

Læs mere på www.usg.dk.

Få styr på juraen
Arbejder du med personaleforhold, administration eller projektudvikling, så er juridi-

ske kurser måske noget for dig. Det Juridiske Fakultet udbyder over 100 kurser, fx Ar-

bejdsret, Konfliktmægling, Praktisk forvaltningsret, IT-ret og Immaterialret.

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

Analysis of the immune response in the mouse
model by three Mycobacterium bovis BCG 
sub-strains with varying regions of deletion
Foredrag af prof., Ph.D. Angelo Izzo, Department of Microbiology,

Immunology & Pathology, Colorado State University, Fort Collins,

Colorado, USA.

Tid: 25/10 kl. 15.00-15.45

Sted: SSI, Artillerivej 5, Bygn. 43, Foredragsalen

Arr.: Statens Serum Institut, kmg@ssi.dk

Tycho, Astronomy, and the ‘Nothern
Renaissance’
Gæsteforelæsning af Dr. Allan Chapman, Wadham College, Oxford

University, England

Tid: 25/10 kl. 15.15

Sted: H.C. Ørsteds Institutet, Universitetsparken 5, Aud. 3

Arr.: Niels Bohr Institutet, KU, Nationalmuseet og Den Kongelige

Udstillingsfond

Prædikenstudiekreds
Tid: 25/10 kl. 15.15

Sted: St. Kannikestræde 8,1. Studenterlokalet

Arr.: Studentermenigheden i Indre by, www.indreby.org

Christiansborgs krinkelkroge
Rundvisning og foredrag af Venstres rets- og kirkeordfører Birthe

Rønn Hornbech. Tilmelding med opgivelse af fuldt navn senest 13/10

Tid: 25/10 kl. 19.00

Sted: Vi mødes ved hovedindgangen kl. 18.45

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

Personlighedens neurobiologi
Forelæsning af prof. Gitte Moos Knudsen, Neurobiologisk

Forskningsenhed, KU under forelæsningsrækken ‘Fra hjerne til 

bevidsthed’ om kognitionsvidenskab

Tid: 26/10 kl. 15.15-16.30

Sted: Hovedbygningen, Frue Plads, lok. HO3

Arr.: Satsningsområdet Krop og Bevidsthed, 

www.ku.dk/satsning/krop_og_bevidsthed/

Med Kierkegaard på arbejde!
Foredrag af konsulent, cand.phil. Kirstine Andersen

Tid: 26/10 kl. 19.30

Sted: Teologicafeen, Købmagergade 44, over gården

Arr.: Søren Kierkegaard Selskabet, www.sk.ku.dk/selskab

Følsomhedens etik
Foredrag af adjunkt Kirsten Marie Bovbjerg med efterfølgende debat

Tid: 26/10 kl. 20.00

Sted: Vartov, Farvergade 27, opg. H

Arr.: Studenterkredsen, www.studenterkredsen.dk

Korstog i Norden
Foredrag af lektor, ph.d. Kurt Villads Jensen, Institut for Historie,

Kultur og samfundsbeskrivelse, Syddansk Universitet

Tid: 26/10 kl. 20.00

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

Arr.: Religionshistorisk Forening,

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

Race and Secular/Religious Divide in Canada
Law and Politics
Forelæsning af Sherene Razack, University of Toronto, Canada.

Forelæsningsrækken indgår som en del af satsningsområdet Reli-

gion i det 21. århundredes aktiviteter

Tid: 27/10 kl. 10.00-12.00

Sted: Institut for Tværkulturelle og Regionale studier, Carsten

Niebuhr afdelingen, Østeuropæisk Afdeling, Snorregade 17-19,

Aud. U5

Arr.: Rubya Mehdi, rubya@hum.ku.dk og Erik Reenberg Sand, 

ersand@hum.ku.dk 

STILLINGER

VIP-stillinger

Sundhedsvidenskab

Clinical professorship in 
paediatrics with focus on
neonatology
Place of employment: Consult-

ancy with Sygehus Vestsjael-

land, Holbaek, Paediatric Cli-

nic in Holbaek and a profes-

sorship at the Faculty of

Health Sciences, The clinical

Institute of Gynecology, 

Obstetrics and Paediatrics.

Applications: The applicant

must send an application both

to the Faculty (the professors-

hip) and to the hospital (the

consultancy). 

Deadline for applications: 

3/11-06 at 12.00 noon.

Full announcement: Applica-

tions cannot be based on this

extract. See www.ku.dk/stil-

linger or contact the Faculty

on tel. 3532 7118. See also

www.laegejob.dk or contact

the Personnel office Sygehus

Vestsjaelland, Holbaek, 

tel. 5948 4000.

Lektor/
adjunkt i biostatistik 
Sted: Institut for Folkesundheds-

videnskab, Biostatistisk Afde-

ling. 

Indhold: Halvtidsstilling som lek-

tor, subsidiært en tidsbegræn-

set halvtidsstilling som ad-

junkt (tidsbegrænset i 3 el. 

6 år) i biostatistik ledig til be-

sættelse snarest muligt. 

Ansøgningsfrist: 9/11-06, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/led/

stillinger el. kontakt fakultets-

sekretariatet, tlf. 3532 7048.

Humaniora

Adjunktur i dansk litteratur
Sted: Institut for Nordiske 

Studier og Sprogvidenskab,

Afd. for Dansk. 

Indhold: Stillingen omfatter

forskning, undervisning og

vejledning på BA- og kandi-

datniveau (grundkurser i

dansk litteraturhistorie og

overbygningskurser i dansk/

nordisk litteratur) samt admi-

nistrative opgaver.

Til besættelse: 1/2-07 el. snarest

derefter.

Ansøgningsfrist: 1/11-06, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/stil-

linger el. kontakt Det Huma-

nistiske Fakultetssekretariat,

tlf. 3532 8087.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Niels Finn Christiansen,

tlf. 3532 8317 el. e-mail: 

nielsfin@hum.ku.dk.
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Rejsefonden for juridiske
kandidater og studerende 
Støtte: Til ansøgere fra KU der

har præsteret videnskabeligt

arbejde af værdi og/el. må an-

tages at kunne få udbytte af

udlandsophold, deltagelse i

møder og kongresser m.v. 

Ansøgning: Stiles til Rejsefon-

den. Ansøgningsskema fås

hos Det Juridiske Fakultet,

Dekansekretariatet, St. Kanni-

kestræde 11, 1017 Kbh. K. Be-

søgsadresse: Skindergade 14.

Ansøgningsfrist: 1/11-06, 

kl. 12.00.

Stud.med. Karsten Hansens
mindelegat
Støtte: a) En legatportion på

18.000 kr. er ledig. Legatet

kan søges af lægevidenskabe-

lige studerende ved KU. 

b) Der kan af legatet tillige

uddeles 9.000 kr. til støtte til

forskning til bekæmpelse af

gigt- og kræftsygdomme.

Ansøgning: Anvend universite-

tets ansøgningsskema for 

Københavns Universitets lega-

ter der fås på www.ku.dk

under SU-kontoret.

Sendes til: Københavns 

Universitet, SU-kontoret, 

Fiolstræde 22, Postboks 2112,

1014 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 1/12-06, 

kl. 12.00.

Uddeling: Det oplyses i Univer-

sitetsavisen når legatet et 

blevet uddelt. Modtagerne

får dog direkte besked.

Humaniora

For slavernes sundhed. Sygdom,

sundhed og koloniadministra-

tionens sundhedspolitik blandt

plantageslaverne på St. Croix,

Dansk Vestindien, 1803-1848

Kandidat: Niklas Thode Jensen. 

Tid: 31/10-06, kl. 13.00. 

Sted: Medicinsk Museion, Bred-

gade 62.

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn og hjemlån i Det Kgl.

Biblioteks information, KUA

og på Det Kgl. Biblioteks læ-

sesal Øst, Diamanten samt på

Institut for Historie.

Local case-marking in Kalasha 

Kandidat: Jan Heegård Petersen.

Tid: 2/11-06, kl. 13.00.

Sted: Det ny KUA, lok. 23.0.50.

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn og hjemlån i Det Kgl.

Biblioteks information, KUA

og på Det Kgl. Biblioteks læ-

sesal Øst, Diamanten samt på

Institut for Nordiske Studier

og Sprogvidenskab.

Le remplacement de l’imparfait

du subjonctif par le présent 

du subjonctif considéré dans

une perspective de grammati-

calisation 

Kandidat: Kirsten Kragh.

Tid: 17/11-06, kl. 14.15.

Sted: Det ny KUA, lok. 23.0.50.

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 Engelsk, Ger-

mansk og Romansk.

Naturvidenskab

Ectomycorrhiza and arctic 

ecosystem response to environ-

mental change

Kandidat: Cand.scient. Karina

Engelbrecht Clemmensen.

Tid: 13/10-06, kl. 13.00.

Sted: Geologisk Museums Audi-

torium, Øster Voldgade 5-7.

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn på Botanisk Central

Bibliotek.

Bacterial Interactions in Biofilm

and Soil Ecology

Kandidat: Cand.scient. Mette

Burmølle.

Tid: 27/10-06, kl. 10.00.

Sted: Botanisk Laboratorium,

Gothersgade 140

Afhandlingen: Ligger til 

gennemsyn på kontoret, 

Biologisk Institut, Øster 

Farimagsgade 2D.

Stable Fe isotopes: Analytical

method, natural samples and 

laboratory experiments

Kandidat: Knud Dideriksen.

Tid: 1/11-06, kl. 15.00.

Sted: Geologisk Institut, Aud. A.

Afhandlingen: Fås hos forfatte-

ren, e-mail:

knudd@geol.ku.dk. 

FORSVAR

Disputatsforsvar

Humaniora

Bronzealderens religion. 

Studier af den nordiske bronze-

alders ikonografi

Doktorand: Mag.art. Flemming

Kaul.

Tid: 10/11-06, kl. 13.00.

Sted: Det ny KUA, Aud. 23.0.50.

Officielle opponenter: Prof., 

Dr. Anders Andrèn, Stockholm

Universitet og prof., dr. phil.

Klavs Randsborg, Saxo-Insti-

tuttet, KU.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til dekanen el. den

der leder forsvaret.

Afhandlingen: Er trykt på Det

Kongelige Nordiske Oldskrift-

selskab og kan købes i bog-

handlen. Bogen kan tillige er-

hverves i Museumsbutikken

på Nationalmuseet. Bedøm-

melsesudvalgets indstilling

kan rekvireres i Kompendie-

udsalget Humaniora, 

tlf. 3532 9161.

Ph.d.-forsvar

Sundhedsvidenskab

Lung recruitment maneuver –

Effect on central hemodynamics

and pulmonary function 

Kandidat: Jonas Nielsen.

Tid: 12/10-06, kl. 14.00.

Sted: KAS Gentofte, store Audi-

torium. 

Afhandlingen: Fås hos forfatte-

ren, e-mail: jonie@gentofte-

hosp.kbhamt.dk.  

Airway Hyperresponsiveness.

The usefulness of airway 

hyperresponsiveness testing in

epidemiology, in diagnosing

asthma and in the assessment

of asthma severity

Kandidat: Celeste Michala 

Porsbjerg.

Tid: 27/10-06, kl. 14.00.

Sted: Bispebjerg Hospital, 

opg. 60A, Aud. L.

Afhandlingen: Fås hos Celeste

M. Porsbjerg, Rosenvængets

Sideallé 8, st., 2100 Kbh. Ø.

Long-term Outcomes of 

Intersex-leke Conditions

Kandidat: Trine Holm Johann-

sen.  

Tid: 23/11-06, kl. 14.00.

Sted: Rigshospitalet, Aud. 2.

Afhandlingen: Fås hos forfatte-

ren, Trine Holm Johannsen,

Annasvej 9, 2900 Hellerup.  

Class switch recombination and

maturation in naïve B cells

Kandidat: Lone Hummelshøj

Jensen.  

Tid: 30/11-06, kl. 13.00.

Sted: Rigshospitalet, Teilumbyg-

ningen, Aud. B.

Afhandlingen: Fås hos forfatte-

ren, e-mail: lone.hummels-

hoej@rh.hosp.dk.  

Nyretransplantationernes historie i DK
Vidneseminar om nyretransplantation der er en af det meste spek-

takulære og nybrydende behandlingsformer i det 20. århundrede. 

Læs mere på www.museion.ku.dk el. kontakt Søren Bak-Jensen, e-

mail: sbj@mm.ku.dk el. tlf. 3532 3818 om evt. ledige tilhørerpladser.

En tilintetgørelse af 
kærligheden?
Foredrag af sociolog Casper Høeg

Radil

Tid: 26/10 kl. 20.00

Sted: Trinitatis Sognehus, 

Pilestræde 67

Arr.: Studentermenigheden i Indre

by, www.indreby.org

Mange moderne sociologer har hæv-

det at kærligheden fremover ikke

længere vil eksistere i dens traditio-

nelle form, og at en ny form for kær-

lighed, afkoblet fra tidligere tiders

etiske dimension og dens afspejling af

evigheden, er opstået. Foredraget vil

på baggrund af et forskningsprojekt

diskutere om internetdating er en

prototype på denne nye form for

kærlighed som flere har hævdet, og

om vi i fremtiden skal skrive kærlighe-

dens tegn i lyset af det moderne samfunds terminologiske inkarnationer som forbrugerisme, forhand-

ling, kontrakter, børsnotering og cost-benefit.

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

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

Tid: 27/10 kl. 13.15-16.00

Sted: KUA, lok. 8.1.128a

Arr.: Københavns Universitetsbibliotek

At pløje med islandske kalve
Afskedsforelæsning af prof. Jonna Louis-Jensen. Efter forelæsningen er der reception på 

Den Arnamagnæanske Samling, 2. sal, bygn. 27

Tid: 27/10 kl. 14.00-16.00

Sted: Det ny KUA, lok. 24.4.01

Arr.: Nordisk Forskningsinstitut

Dans i Renæssancens Danmark
I anledning af renæssanceåret er temaet for danseseminaret: hvad ved vi reelt om dansen i Danmark

fra ca. 1500 til 1650? Tilmelding til Henning Urup, tlf. 4585 6962

Tid: 29/10 kl. 13.30-17.00

Sted: Musikvidenskabeligt Institut, Klerkegade 2

Arr.: Dansk Dansehistorisk Arkiv

Revisions and Realities in the New Morrocan Code of Personal Status
Forelæsning af Lawrence Rosen, Princeton University, USA. Forelæsningsrækken indgår som en del af

satsningsområdet Religion i det 21. århundredes aktiviteter

Tid: 30/10 kl. 13.00-15.00

Sted: Institut for Tværkulturelle og Regionale studier, Carsten Niebuhr afdelingen, Østeuropæisk 

Afdeling, Snorregade 17-19, Aud. U5

Arr.: Rubya Mehdi, rubya@hum.ku.dk og Erik Reenberg Sand, ersand@hum.ku.dk 

European integration and national identity politics – the Danish case
Forelæsning i forelæsningsrækken ‘Europas dynamiske udvikling 2006’ af ph.d.-stipendiat Ulrik Pram

Gad, Institut for Statskundskab, KU  

Tid: 31/10 kl. 13.15-15.00

Sted: Alexandersalen, Bispetorv 1-3

Arr.: Europa i forandring, www.ku.dk/satsning/europa/ 

Wbl-Temadag om portfolio i undervisningen
Se www.cwbl.ku.dk. Tilmelding til ags@adm.ku.dk

Tid: 31/10 kl. 13.00-15.30

Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lok. 5.0.22 

Arr.: Center for Web Baseret Læring, CWBL

Fra agarplade til pille: Overvejelser om den optimale penicillindosis
Foredrag af Niels Frimodt-Møller, ASS

Tid: 31/10 kl. 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, kantinen

Arr.: Polymorfien, lay@ssi.dk
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valgt at tage en danser med.
Det er altid et pionerarbejde at
forsøge at formidle viden på
denne måde. Det betyder at vi
sjældent har en opskrift på
hvordan det skal gøres og
ustandseligt må betræde nye
stier,« siger Dorthe Bille, der
sammen med stamcelleforsker
Jens Højriis Nielsen har fået
godt en halv million i støtte fra
Forskningsrådet for Kultur og
Kommunikation til forestil-
lingen. Formålet er nu at sælge
stykket til institutioner, skoler,
foreninger og private firmaer. 

Professor i spotlight
Professor Jens Høiriis Nielsen
fra Københavns Universitet
sidder i et mørkt jakkesæt i
venstre side af scenen. Herfra
kan skuespillerne stille ham
spørgsmål når noget bliver for

sært eller svært. Så bliver pro-
jektøren drejet mod professo-
ren.

For eksempel må ørepatien-
ten sige stop da lægen i fore-
stillingen begynder at fable
om at vi alle er celler. »Hvor-
dan kan vi være celler?«

Jens Høiriis Nielsen forkla-
rer at mennesket består af 250
forskellige celletyper, og at det
unikke ved stamceller er at de
kan reproducere sig selv til et
helt menneske. Spørgsmålet er
bare hvordan. 

For Jens Høiriis Nielsen er
det at medvirke i en teater-
forestilling ikke så anderledes
end det han laver til daglig.

»Jeg spiller jo nærmest mig
selv, men det er fascinerende
at se hvordan man kan arbejde
med videnskaben i et helt an-
det sprog end det vi bruger på

universitetet. Selv om kunsten
og videnskaben har forskellige
sprog, så er vi i grunden ikke
så forskellige. Vi undersøger
på hver vores måde hvordan
verden hænger sammen, og
hvordan tingene kan give me-
ning,« siger Jens Høiriis Ni-
elsen der for et års tid siden
blev kontaktet af Videnskab-
steatret. 

For ham har motivationen
til at formidle forskning på en
ny måde været at det er i for-
ståelsen blandt den almene
befolkning at accepten og tro-
en på forskningen skal befinde
sig.

For instruktør Dorthe Bille
er det femte gang hun kaster
sig ud i at formidle videnskab
på de skrå brædder. 

»Jeg fik ideen til at lave vi-
denskabsteater for otte år si-
den da jeg så en forestilling på
Stockholms Stadsteater om
hjerneforskning. For mig var
det klart at teatret kunne for-
midle, så du åbner dig for et
svært emne og derfor også
husker det bedre,« fortæller
Dorthe Bille, der er uddannet
skuespiller og Master i lære-
processer.

I de tre år Videnskabsteatret
har eksisteret, har det primært
været samfundsvidenskabelig
og humanistisk forskning som
er blevet til forestillinger. 

»Stamceller er absolut det
mest abstrakte emne vi har ar-
bejdet med. Derfor har vi også

Af Lise K. Lauridsen

En mand har mistet sit øre i
en arbejdsulykke. Lægen
vil lave ham et nyt. For,

som hun siger, så kan viden-
skaben efterhånden reparere
alt med stamceller. Og den
unge mand kan da også lige
blive opgraderet lidt når han
nu er der, så han kan blive me-
re kreativ, intelligent og ... ja,
du bestemmer selv. Scenen
slutter med en mus med et
menneskeøre på ryggen. 

Forestillingen ‘Stamceller:
Menneskelige reservedele’ er i
gang. Med en blanding af fore-
læsning, teater, dans og musik
bliver publikum sat ind i hvad
stamceller er, hvad forskning-
en kan og hvilke dilemmaer
det kan sætte os i som mennes-
ker.

»Det er jo ikke rigtigt når vi
beklager os over at folk ikke er
interesseret i naturvidenskab.
Langt de fleste er nysgerrige
overfor naturvidenskab, men
problemet er at de simpelthen
ikke forstår sproget,« siger
Jens Høiriis Nielsen.

Læs mere om Videnskabsteatret
eller bestil en forestilling på
www.videnskabsteatret.dk, ved
Dorthe Bille, H.C. Lumbyes 
Gade 40, 2100 København Ø, 
tlf. 2878 1121 eller e-mail: 
bille@videnskabsteatret.dk.

Stamceller 
på de skrå brædder

TEATERLABORATORIUM – Videnskabs-

teatret har med sin nye forestilling ‘Stamceller:

Menneskelige reservedele’ kastet sig ud sin første

natur- og sundhedsvidenskabelige forestilling.

Fra venstre er det skuespiller Josef W. Nielsen, 

danser Kirstine Ilum Sørensen og skuespiller 

Christine La Cour.

Forskerne er inde og rode i de
menneskelige reservedele når de
forsker i stamceller. Men hvad er
det de piller ved? Skal vi gemme
navlestrenge og tillade kloning?
Videnskabsteatret tager tilskuerne
med på en tur ind i stamcellernes
vilde verden
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