
XXX

Universitetsavisen
26 0615 10 www.ku.dk/univers i tetsav i sen

Akvarium til verden
Danmarks største rødspætte er lige flyttet 
ind på Øresundsakvariet i Helsingør der er 
en unik blanding af forskningslaboratorium 
og folkelig forlystelse
LÆS REPORTAGE SIDE 8-9

Verdens alder
Alle religioner har beretninger om verdens 
skabelse og udvikling. Astronomien der-
imod fortæller om nogle få videnskabelige
resultater der er lige så sikre som at Jorden
går rundt om solen
LÆS VIDENSKABET SIDE 10-11

Dekan advarer mod stress
Fusionen  må ikke føre til en faglig nedpriori-
tering af de tørre fag, siger den nye dekan på
Samfundsvidenskab. Han frygter at de mange
forandringer kan føre til øget stress og resig-
nation hos medarbejderne  
LÆS INTERVIEW SIDE 6-7

De nye dekaner på Hum og Nat skærer ned på antallet af studienævn. Resultatet er flere fag 
uden reel indflydelse på uddannelsernes udvikling, frygter studerende og ansatte 

LÆS SIDE 2,3 OG 5

Fag uden fodfæste
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Gode opgaver præmieret
I alt 76 bachelor- og overbygningsopgaver fra sommeren 2006 dystede i Akade-
misk Skrivecenters og Københavns Universitetsbiblioteks konkurrence »Jagten
på den gode opgave«. Fredag den 13. oktober blev vinderne fundet og fejret på
balkonen i KUA’s kantine. Lederen af Akademisk Skrivecenter, Lotte Rienecker,
præsenterede konkurrencen som “A search of Excellence” – en jagt på opgaver
der demonstrerede akademisk skrivekompetence, analytisk kompetence, navi-
gationskompetence og genrefornemmelse. Ud af de 76 opgaver, der deltog i konkurrencen, havde
dommerpanelet udvalgt 12 opgaver til opløbet, hvoraf de tre bedste blev præmieret. Alle tre vinde-
re var fra Institut for Medier, Erkendelse og Formidling. Vinderen blev Morten Holmgård Andersen
fra Retorik for opgaven: “Lars Larsen® – Personae i selvbiografien som salgsstrategi”
Læs mere på www.akademiskskrivecenter.hum.ku.dk/prisoverraekkelse 

Nat-dekanat blogger også
D I A L O G – Det er blevet populært at blogge på Københavns Universitet. Først kom
rektoratet personligt på banen med Lykkes og Ralfs blog. Så kom der en fusion, og
for at skabe mere direkte dialog – også med alle dem på gulvet – blev der oprettet
en blog om fusionen. Nu har dekanatet på Det Naturvidenskabelige Fakultet også
lavet sin egen blog Science@KU hvor dekan Niels O. Andersen og prodekanerne
John Mundy og Henrik Busch fortæller om deres arbejde og visioner for fakultetet.
Ledelsestrekløveret opfordrer også ansatte og studerende til at bruge Science@KU
så der bliver debat og dialog – også med verdenen uden for Naturvidenskab.
Læs mere på www.nat.ku.dk.

NAT og SUND rykker frem 
R A N K I NG – Den positive nyhed om at Københavns Universitet i årets rang-
ordning af verdens hundrede bedste universiteter foretaget af Times Higher
Education Supplement (THES) sniger sig fra en 66. plads i 2005 til en 54.
plads i år suppleres nu af de detaljerede opgørelser der tildeler både Naturvi-
denskab og Sundhedsvidenskab fine placeringer. Naturvidenskab er rykket to
pladser op fra 49. plads i 2005 til en 47. plads i år. Dermed ryger fakultetet ind
på en 16. plads blandt Europas 20 bedste naturvidenskabelige fakulteter og
placerer sig bedst i hele Norden, men de overhæler også Naturvidenskab på
Aarhus Universitet der ryger fra en 47. plads i 2005 til en 64. plads i år. På
Sundhedsvidenskab går det også fremad. Mens fakultetet sidste år kom ind på
en halvsløj 78. plads, tages der i 2006 et stort skridt frem til 44. plads. Dekan
på Sundhedsvidenskab, Ulla Wewer, er opstemt over den nye internationale
ranking. »Det er herligt at vi får positiv international bevågenhed, og det er
dejligt med et internationalt skulderklap til Sundhedsvidenskabs dygtige og
engagerede medarbejdere og studerende. Vi har et stort potentiale, og på fa-
kultetet glæder vi os til at vi sammen med partnerne på ny KU kan gøre endnu
mere for kvaliteten i forskning og uddannelse,« siger en glad Ulla Wewer.
Læse mere på www.thes.co.uk.

KU-zoolog opdager ny fugleart
FAU NA – Professor Jon Fjeldås fra Zoologisk Museum på Københavns Uni-
versitet har netop opdaget en ny fugleart af slægten batis i det sydlige Tanza-
nia. Her har professoren i de sidste 15 år udført forskning i bjergene i samar-
bejde med KU og universitetet i Tanzanias største by, Dar es-Salaam.
Forskningen har nu ført til opdagelsen af den nye fugleart mørk batis der ad-
skiller sig fra Tanzania batis som lever på nabobjerget. Selv om de to fuglear-
ter ikke af ydre adskiller sig meget fra hinanden, er der en genetisk forskel
som gør at de ikke blander sig og danner par på tværs i grænseområderne. En
gentest har vist at det er fire millioner år siden at de to fuglearter har haft fæl-
les stamfar selv om det utrænede øje måske ikke kan se forskel.

Mænd skal styre Samfundsvidenskab
L E D E L S E – Dekanatet på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har nu næs-
ten sit lederteam på plads. Dekanatet bestående af dekan lektor, cand.polit.
Troels Østergaard Sørensen og prodekan professor, cand.polit. Hans Jørgen
Whitta-Jacobsen har næsten ansat alle institutledere på Det Samfundsviden-
skabelige Fakultet. Cand. og lic.oecon. og sekretariatschef i Det Økonomiske
Råd Peder Andersen bliver ny institutleder på Økonomisk Institut. På Stats-
kundskab er nuværende institutleder og valgforsker Lars Bille blevet ansat.
Sociologisk Institut har som ny institutleder ansat lektor og ph.d.-studieleder
Carsten Strøby Jensen og på Institut for Psykologi er dr.phil. Axel Larsen an-
sat. Så mangler institutlederposten kun at blive besat på Institut for Antropo-
logi, og her er stillingen netop blevet genopslået. 

Af Lise K. Lauridsen

Først røg Humanioras
mange institutter. Nu er
det tid til at luge kraftigt

ud i studienævnene. Og det
skal gå stærkt, for der er valg
til studienævn på trapperne al-
lerede i december.

Det nye dekanat på Huma-
niora går dermed i gang med
en oprydning i de mange små
fagstudienævn som mange 
synes er tiltrængt. Problemet
er måden beslutningen er ble-
vet hastet igennem på, mener
historiestuderende Jesper 
Johansen der er formand for
Studenterrådet.

»Som studerende synes vi
ikke der har været plads eller
tid til at inddrage folks bekym-
ringer ude på fagene. At træk-
ke en beslutning ned over
hovedet på folk uden at høre
på deres indvendinger er altså
noget der kan få de fleste hu-
manister til at se rødt i flere
nuancer, og er ikke specielt be-
fordrende for et godt samar-
bejde,« forklarer Jesper Johan-
sen.

De studerende mister noget
nær historisk indflydelse. I dag
sidder der tre studerende og
tre videnskabeligt ansatte 
(VIP’er) i de fleste af de tredi-
ve studienævn på Humaniora.
Det vil sige mere end 90 stu-
derende og 90 ansatte. Efter 
1. februar vil det tal være re-
duceret til i alt 28 studerende
fordelt på seks studienævn.

»Som studerende mister vi
indflydelse på vores studier.

Studienævnene er i dag det
sted hvor vi har noget at skulle
have sagt når det gælder stu-
diernes opbygning, hvilke fag
der skal vægtes, og hvordan
uddannelsens sammenhæng
er. Alt det vil vi få mindre ind-
flydelse på,« forklarer Jesper
Johansen.

Som repræsentationen i de
nye studienævn ser ud, vil en
række småfag slet ikke være
repræsenteret i studienævne-
ne, fx Eskimologi, Minoritets-
studier og Finsk. Jesper Johan-
sen frygter at sammenlægnin-
gen vil være en måde at ned-
lægge Humanioras småfag på
ad bagvejen.

»Det er fagenes faglighed
der bliver offer i denne
sammenlægning fordi deres
indflydelse på beslutningerne
vil blive reduceret til at de vil
få mulighed for at komme med
vejledning i specifikke faglige
spørgsmål, men i princippet er
de på ingen måde sikret i de
nye studienævn,« siger Jesper
Johansen.

Småfag uden 
repræsentation
Et af de steder på Humaniora
hvor studienævnssammen-
lægningen kommer til at gøre
ondt, er på Institut for Tvær-
kulturelle og Regionale Stu-
dier (TORS) der består 25 for-
skellige fag og syv studienævn.

»Det er klart at vi ikke er
særligt lykkelige for det her. 
Vi er rigtig mange småfag som
får en særdeles dårlig repræ-
sentation i det nye studienævn.

Højst en femtedel af fagene
kan jo være repræsenteret, og
det gør det muligt at træffe 
beslutninger der kan få store
konsekvenser på de enkelte
fag. For mig at se bliver det så
godt som umuligt for en enkelt
repræsentant, eller to med den
studerende, at have overblik
over syv-otte fag,« siger Kim
Ryholt der er lektor på Ægyp-
tologi og studieleder for Car-
sten Niebuhr-afdelingens syv
forskellige fag. Selvom alle fa-
gene omhandler Mellemøsten,
så har Nærorientalsk arkæolo-
gi ikke nødvendigvis særlig
meget med Arabisk at gøre.
Derfor er en ansat og en stu-
dent i et studienævn langt fra
tilfredsstillende, mener han.

En anden bekymring er at
pengene til fagene kommer
endnu længere væk. I dag laver
studienævnene studieplaner
for næste år, og det har stor
indflydelse på fagenes budget-
ter. 

Bagved det hele lurer for
mange småfags vedkommende
angsten for at blive lukket eller
gjort til overbygningsfag. 

»Mange af vores fag kan ik-
ke eksistere udelukkende som
overbygningsfag fordi man
simpelthen ikke kan nå at lære
et sprog på to år,« forklarer
Kim Ryholt der dog synes at
det allermest ærgerlige er fø-
lelsen af som ansat og stude-
rende at miste demokratisk
indflydelse.

»Vi har fået meget mindre
indflydelse overalt. Flere af
vores ældste ansatte har givet

UNIVERS ITETSDEMOKRATI

Humanister
mister 
indflydelse
Antallet af studienævn skal skæres ned fra 31 til
syv på Humaniora. Det betyder at de studerende
mister cirka 60 studienævnspladser ved vinterens
valg. Småfagene er nervøse for deres fremtid uden
repræsentation i studienævnene 

NY I KLASSEN – Den nyopdagede mørk batis (batis crypta) til venstre og den

velkendte  tanzaniabatis (batis mixta) til højre.  



Un i v e r s i t e t s av i s e n  15  . 2 0 0 6 3

Årets julekort er kommet 
DEN SØDE TID – Så er årets julekort for Københavns
Universitet klar. I år er kortet dekoreret med et udsnit
af udsmykningen i festsalen i universitetets hoved-
bygning på Frue Plads, udført 1864-65 af Georg Hil-
ker (1807-1875). Alle fakulteter og institutter vil om-
kring 1. november modtage et gratis prøveeksemplar.
Julekortet kan nu bestilles fra Indkøbskontoret, 
Nørregade 10, opg. H, kælderen dagligt mellem 10-11
og 13-14 eller via e-mail: fs-indkob@adm.ku.dk.
Læs mere på www.ku.dk.

Fusion koster millioner 
KUs ekstra ‘administrative integrationsomkostninger’ i forbindelse med den fore-
stående fusion skønnes at blive 250-350 millioner. Den største post vil blive IT-inte-
gration (anskaffelse af systemer og hardware, tilpasninger mv.). Men der vil også 
være omkostninger forbundet med indførelse af ny organisation og styringsmodel,
kompetenceudvikling, fysiske flytninger, overtagelse af kontrakter og lignende. KUs
skøn er baseret på erfaringer fra fusioner i andre sektorer, blandt andet kommuner
og sygehuse. Det er ledelsens skøn at de eksterne omkostninger til indkøb og konsu-
lenter vil udgøre cirka 25 procent mens medarbejdernes arbejdstid vil udgøre 75 pct.
af merudgiften, skriver Forskerforum. Videnskabsminister Sander fastholder ifølge
Mandag Morgen at regeringen ikke har planer om at give penge til fusionsøvelsen.
Læs mere på www.forskeren.dk.

udtryk for at de er glade for at
de snart skal gå af mens de
unge måske mere ser situatio-
nen an, men jeg synes det er
ærgerligt at afskaffe den sidste
rest af demokrati for at gøre
Humaniora mere overskuelig.
Man kunne sagtens have tre
studienævn og kun en studie-
leder; så ville alle fag stadig
have noget at skulle have sagt,«
mener Kim Ryholt der også sy-
nes det er et problem for KU at
så mange studerende mister
indflydelse.

»Mange af de studerende
der har siddet i studienævne-
ne, har vi jo brug for som ar-

Humanioras 
nye studienævn

Studienævnet for Nordiske Studier og

Sprogvidenskab (10 medlemmer) 

1. Dansk samt underviserne ved Nordisk

Forskningsinstitut (3+3) 

2. Audiologopædi og sprogpsykologi: (1+1) 

3. Lingvistik, indoeuropæisk, finsk, kvinde-

og kønsstudier, datalingvistik og sprog-

teknologi (1+1)

Studienævnet for Medier, Erkendelse og

Formidling (8 medlemmer) 

1 Film- og Medievidenskab (1+1)

2. Filosofi (1+1)

3. Pædagogik (og Humanistisk Informatik)

(1+1)

4. Retorik (1+1)

Studienævnet for Saxo-Instituttet 

(10 medlemmer) 

1. Forhistorisk Arkæologi (1+1)

2. Klassisk Arkæologi (1+1)

3. Etnologi (1+1)

4. Græsk og Latin (1+1)

5. Historie (1+1)

Studienævnet for Tværkulturelle og 

Regionale Studier (10 medlemmer)  

1. Regioner og sprog 1: Asien (1+1)

2. Regioner og sprog 2: Mellemøsten (mo-

derne fag + Assyriologi og Ægyptologi)

(1+1)

3. Regioner og sprog 3: Østeuropa inkl.

Grækenlandsstudier (1+1)

4. Religionsfagene (1+1)

5. Øvrige fag, tværkulturel og materiel kul-

tur: Eskimologi, Indianske Sprog og Kul-

turer, Minoritetsstudier, Komparative Kul-

turstudier og Nærorientalsk Arkæologi

(1+1)

Studienævnet for Engelsk, Germansk og 

Romansk (10 medlemmer)

1. Engelsk 4 repræsentanter (2+2)

2. Germansk og Romansk sikres 6 pladser

(3+3)

Studienævnet for Kunst- og Kulturviden-

skab (8 medlemmer) 

1. Litteraturvidenskab (1+1)

2. Kunsthistorie (1+1)

3. Teatervidenskab (1+1)

4. Musikvidenskab (1+1)

Ph.d. studienævnet for Humaniora 

(6 medlemmer)

bejdskraft på universitetet. 
I de nye ad hoc-udvalg vil de
hverken kunne få merit eller
ekstra SU-klip for at gøre et
stykke arbejde på deres stu-
die,« forklarer han. 

Summen af arbejde 
konstant
Medlem af Akademisk Råd
Stig Hjarvard tror mange er
enige om at der er behov for
en reduktion i antallet af fag.

»På den anden side skærer
planen med ét studienævn per
institut alle over en kam, i ste-
det for at gøre en indsats dér
hvor der er problemer. Hvis

man skal ud af den negative
spiral, er der behov for en fag-
lig omlægning på en lang ræk-
ke mindre sprogfag. Med min-
dre man nedlægger fag, så
tvivler jeg på at sammenlæg-
ningen af studienævn vil bety-
de mindre arbejde. Og hele
øvelsen går jo ikke mindst ud
på at effektivisere og spare
penge,« siger Stig Hjarvard der
er professor på Film- og Me-
dievidenskab.

De nye studienævn kan 
oprette ad hoc-udvalg når de
mangler faglig ekspertise, og
Stig Hjarvard tror nemt udval-
gene kan blive små nye studie-

nævn selvom ledelsen ikke ag-
ter at gøre udvalgene perma-
nente.

»Jeg tror de nye studienævn
vil mangle alt for megen faglig
ekspertise, derfor risikerer
summen af arbejde at blive
konstant,« siger han.

Mere tid til forskning
Og studienævnsarbejdet kan
især i små faglige miljøer dræ-
ne tiden til forskning og ud-
dannelse. Derfor finder mange
også at planen er god. En af
dem er formand for Østeuro-
pæisk Studienævn, Joel Nord-
borg Nielsen. 

For ham vil det nye studie-
nævn der kommer til at repræ-
sentere alle TORS’ 25 fag, be-
tyde mindre administrativt ar-
bejde, men som repræsentant
for en mellemstor afdeling
mister Østeuropæisk heller ik-
ke deres repræsentation i stu-
dienævnet.

»For os vil sammenlægnin-
gen give mere tid til vores pri-
mære opgaver: forskning og
undervisning. I dag har vi
uoverstigelige administrative
opgaver, og det er da klart at
en sammenlægning af studie-
nævnene ville frigøre en del af
VIP’ernes tid,« siger han. 

Målet er at komme ned på at
de videnskabeligt ikke bruger
mere end fem procent af deres
tid på administrativt arbejde.

Joel Nordborg Nielsen er 
ikke så bekymret for at faglig-
heden skal forsvinde. Østeuro-
pæisk Studienævn består alle-
rede nu af et stort fag, russisk,
og en masse små sprogfag. Her
er det Joel Nordborg Nielsens
erfaring at fagligheden sag-
tens kan holdes højt på de små
fag også uden repræsentanter
i studienævnet.

»De faglige diskussioner ta-
ger vi ude på fagene, mens stu-
dienævnet har fået en mere
administrativ funktion hvor
man efter drøftelser ude på fa-
gene tager en endelig beslut-
ning,« siger studielederen for
Østeuropæisk der er lektor i
russisk.

likl@adm.ku.dk
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Ved Københavns Universitet af-

holdes november 2006 til januar

2007 ordinære valg til repræsen-

tanter for det videnskabelige

personale og de studerende til

bachelor- og kandidatstudie-

nævn, deltidsuddannelsesstudie-

nævn samt ph.d.-studienævn

og repræsentanter for de stude-

rende til bestyrelsen og Akade-

miske Råd. Valgene afvikles af

Valgsekretariatet som brevstem-

mevalg.

Valgene foregår i henhold til

Valgstatut for valg til bestyrel-

sen, Akademiske Råd og studie-

nævn ved Københavns Universi-

tet, efterår 2006 – se

www.ku.dk/valg.

Udskrivelse

10. november 2006 
Valgene udskrives. Valgbar og

stemmeberettiget er enhver, der

denne dato og tillige på det tids-

punkt afstemningen foregår, op-

fylder de fastsatte betingelser

for udøvelse af valgret.

Valglister

13.-22. november 2006
Valglister fremlægges til gen-

nemsyn på PUNKT KU og i Valg-

sekretariatet.

Indsigelse over forkert eller

manglende optagelse på valgli-

ste indgives til Valgsekretariatet

på klageblanketter, der fås på

Valgsekretariatet eller udskrives

fra www.ku.dk/valg. Ved klage

over manglende optagelse på

valglisterne skal personnummer

oplyses for at klagen kan be-

handles. Ved klage over forkert

optagelse på valglisterne skal en-

ten personnummer eller valg-

nummer oplyses.

22. november 2006 
kl. 14.00
Sidste frist for klager over mang-

lende eller forkert optagelse på

valglister. Klager sendes eller af-

leveres til Valgsekretariatet.

23. november 2006 
kl. 14.00
Endelige valglister fremlægges i

Valgsekretariatet og på PUNKT

KU. Herefter kan der 

ikke klages over valglister, men

egentlige fejl og mangler rettes i

videst muligt omfang, så længe

det er praktisk muligt.

Kandidatanmeldelser
og forbund

29. november 2006 
kl. 14.00
Sidste frist for kandidatanmel-

delse. Anmeldelserne skal afleve-

res til Valgsekretariatet. Kandi-

datanmeldelser kan kun foreta-

ges på de særlige anmeldelses-

blanketter, der kan udskrives fra

hjemmesiden, www.ku.dk/

valg eller udleveres i Valgsekre-

tariatet. 

Kandidatanmeldelser skal væ-

re personligt underskrevet af

kandidaterne, som herved bin-

dende erklærer sig villige til at

modtage valg. Kandidatanmel-

delser skal være påført navne og

underskrifter fra stillere. Kandi-

datanmeldelser til bestyrelsen

skal være underskrevet af mindst

25 stemmeberettigede stillere.

Kandidatanmeldelser til Akade-

miske Råd skal være underskre-

vet af et antal stillere svarende

til mindst 1/10 af samtlige stem-

meberettigede, dog kræves højst

25. Kandidatanmeldelser til stu-

dienævn skal være underskrevet

af et antal stillere svarende til

mindst 1/10 af samtlige stemme-

berettigede, dog kræves højst

10.

Kandidaterne er selv stillere

for listen. Kandidatanmeldelsen

skal desuden være påført såvel

kandidaternes som stillernes

valgnummer. Valgnummeret kan

ses på valglisten.

Af hensyn til muligheden for

at supplere i valgperioden bør

der altid opstilles flere kandida-

ter end det antal, der skal væl-

ges.

4. december 2006 kl. 14.00
Kandidaternes navne offentlig-

gøres på Valgsekretariatets

hjemmeside, www.ku.dk/valg.

Navnene kan desuden ses i Valg-

sekretariatet.

8. december 2006 kl. 14.00
Sidste frist for indsigelse mod

kandidaterne. Indsigelser skal

være skriftlige og begrundede. 

Sidste frist for tilbagekaldelse

af kandidatanmeldelser. Alle

kandidater på anmeldelsen skal

skriftligt erklære sig enige i, at

anmeldelsen tilbagekaldes.

Sidste frist for anmeldelse af

liste- eller valgforbund. Ved an-

meldelse af forbund anvendes en

særlig blanket, der udskrives fra

hjemmesiden www.ku.dk/

valg eller fås i Valgsekretariatet.

Listeforbund kan indgås mellem

to eller flere lister eller listefor-

bund. Valgforbund kan indgås

mellem lister og listeforbund og

mellem flere listeforbund. An-

meldelserne skal være påført

personlig underskrift fra samt-

lige kandidater på de pågælden-

de lister. 

Afstemning

20. december 2006
Valgmaterialet udsendes.

21. december 2006 -
12. januar 2007
Afstemningen foregår.

5. januar 2007 kl. 14.00
Sidste frist til at klage over

manglende eller forkert stemme-

materiale. Klagen indgives per-

sonligt og skriftligt til Valgsekre-

tariatet. Ved klage over forkert

stemmemateriale skal det ud-

sendte stemmemateriale samti-

dig afleveres. 

12. januar 2007 kl. 14.00
Sidste frist for personlig afleve-

ring af stemmesedler. Stemme-

sedler, der modtages med posten

frem til og med 15. januar 2007

anses for rettidigt indkommet.

Offentliggørelse 
af valgresultat,
klage over valg og
tiltrædelse

18. januar 2007 kl. 12.00
Valgresultatet meddeles ved et

offentligt møde i Udvalgsværelse

1, Frue Plads, Port A, indgang O.

Har sideordnet opstillede kandi-

dater fået lige mange stemmer,

og kan ikke alle opnå valg, fore-

tages lodtrækning ved dette mø-

de. Valgresultatet offentliggøres

efterfølgende på Valgsekreta-

riatets hjemmeside,

www.ku.dk/valg.

25. januar 2007 kl. 12.00
Sidste frist for at klage over valg-

resultatet. Skriftlig og begrundet

klage skal afleveres til Valgsekre-

tariatet.

1. februar 2007
De nyvalgte repræsentanter 

tiltræder.

Valgcirkulære 
efterårsvalget 2006

Valg til bestyrelse og Akademiske Råd: 
Valggruppe C (Studerende)
Valg til bachelor- og kandidatstudienævn, 
deltidsuddannelsestudienævn samt ph.d.-studienævn:
Valggruppe A (Det videnskabelige personale)
Valggruppe C (Studerende)
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NATURVIDENSKAB

Af Lise K. Lauridsen

Naturvidenskab går hårdt
til værks overfor studie-
nævnene. Med den nye

studienævnsstruktur bliver 11
studienævn reduceret til fire:
et for bacheloruddannelsen, et
for kandidatuddannelsen, et
for ph.d.erne og et for master-
uddannelsen. Et af argumen-
terne er at studienævnene
fremover skal repræsentere de
forskellige typer uddannelser
som fakultetet udbyder sna-
rere end institutternes forsk-
ningsfelter.

»De fleste af vores uddan-
nelser er udsprunget af viden-
skabelige discipliner, men som
universitet i dag skal vores ud-
dannelser også repræsentere
samfunds-, arbejdsmarkeds-
og studenterinteresser. Vores
uddannelser skal blive bedre
til at orientere sig mod de tre
sidste interesser. Blandt andet
derfor er det vigtigt at uddan-
nelsesprioriteringer bliver ta-
get i fællesskab mellem fx alle
vores 13 bacheloruddannel-
ser,« siger prodekanen for ud-
dannelse på Naturvidenskab,
Henrik Busch.

Fysikstuderende og uddan-
nelsespolitisk sekretær i Stu-
denterrådet Andreas Kamstrup
er glad for at det nye dekanat

har taget de studerende med
på råd, men det laver ikke 
om på at sammenlægningen 
er blevet hastet igennem oven-
fra.

»Som udgangspunkt synes
vi det var en dårlig ide at slå
alle studienævnene på Natur-
videnskab sammen. Vi får et
mere centraliseret styre hvor
fagene reelt mister indflydelse.
Det eneste der kan sikre den
faglige fundering er de ad hoc
udvalg som studienævnet kan
nedsætte til at rådgive dem i
faglige spørgsmål. Vi sætter
vores lid til at de kommer til at
fungere, men ellers er vi villige
til at tage drastiske skridt,« si-
ger Andreas Kamstrup.

De studerende på Naturvi-
denskab kan også se fordele
ved at afskaffe studienævnene,
fx håber de på at det vil fjerne
de evige økonomiske diskus-
sioner fra studienævnene.

»Men i bund grund skruer
det her en tand mere ned for
demokratiet, og det synes vi
som studerende ikke er fedt.
Men nu prøver vi på at forholde
os konstruktivt til de nye stu-
dienævn nu hvor beslutnin-
gen er taget. Det bedste man
kan sige er at det forhåbentlig
vil gøre det sværere for fagene
at lukke sig om sig selv fordi
de skal arbejde sammen i stu-

dienævnene, men det bliver 
en utrolig stor udfordring at
finde repræsentanter til de
studienævn, for alle fag kan 
ikke være repræsenteret, og
det gør det til et endnu mere
ansvarsfuldt hverv end før,« 
siger Andreas Kamstrup.

God ide, tvivlsomt 
resultat
Ole Hammerich, der er studie-
leder for De Kemiske Fag, sy-
nes i princippet at det er en
god ide med en forenkling af
studienævnsstrukturen. Som
leder af et af de mindre studier
på Naturvidenskab kan han
dog godt være lidt bekymret
for ikke at få en repræsentant
fra kemi i studienævnene.

»Problemet er studienævne-
nes størrelse. Fem ansatte og
fem studerende er for lidt fordi
der vil være store fagområder
der slet ikke bliver repræsente-
ret. Risikoen for at faglige pro-
blemstillinger overses er der-
for stor. Studienævnene kan så
nedsætte ad hoc-udvalg med
fagfolk, men studienævnet er i
sin gode ret til at forkaste ud-
valgets gode råd, så der er ri-
siko for at de ansatte og stude-
rende fra de fagområder der
ikke er repræsenteret, får me-
get lidt indflydelse på beslut-
ningerne omkring deres stu-

dier og undervisning,« siger
Ole Hammerich. 

Fra Henrik Busch stol hand-
ler det om at gøre uddannel-
serne bedre og ikke om at spa-
re ressourcer eller mindske
medbestemmelsen for ansatte
og studerende.

»Jeg er godt klar over at det
her er en radikal måde at tæn-
ke studieledelse på. Men som
det er i dag, sidder der en halv
snes studienævn som hver især
skal tænke i internationalise-
ring, gennemførelse, kvalitets-
sikring og mange andre store
spørgsmål der går på tværs af
studienævnene. Jeg tror at et
fælles studienævn ville kunne
gøre det arbejde bedre og me-
get mere grundigt. Vi er i øje-
blikket i gang med en intensiv
diskussion med studerende og
ansatte om detaljerne, for at få
øje på eventuelle faldgruber i
den nye struktur« siger Henrik
Busch.

Den overordnede struktur
med fire studienævn bliver der
dog ikke lavet om på. Valget til
de nye studienævn på Natur-
videnskab finder sted i decem-
ber. De nye medlemmer tiltræ-
der 1. februar.

likl@adm.ku.dk

Læs mere på 
www.blogs.ku.dk/nat-dekanat/

Studienævn skæres væk
Naturvidenskab skærer antallet af studienævn ned fra 11 til fire. Det skal ifølge ledelsen 
styrke uddannelserne, men giver anledning til faglig panderynken hos studerende og ansatte

De nye studienævn

Hum skærer ned fra 31 til syv

• På Humaniora er der i dag 31 studienævn. Det

tal skal nu reduceres til seks svarende til de ny-

fusionerede institutter på Humaniora. Derud-

over vil der være et ph.d.-studienævn.

Nat skærer ned fra 11 til fire

• På Naturvidenskab er der i dag 11 studienævn

for fagene. Det tal skal ned på to, et for ba-

cheloruddannelserne og et for kandidatud-

dannelserne. Derudover vil der blive oprettet

et nyt studienævn for masteruddannelserne

og lavet et fælles ph.d.-studienævn. 

Sund udvider fra fem til ni

• Sundhedsvidenskab udvider til gengæld antal-

let af studienævn med fire nye. Udover Medi-

cin, Odontologi, Folkesundhedsvidenskab, 

Humanbiologi og Ph.d.-studienævnet kommer

der nu:

• Studienævn for den Sundhedsfaglige sup-

plerings- og kandidatuddannelse (ti med-

lemmer)

• Studienævn for Civilingeniøruddannelsen 

i Medicin og Teknik (8 medlemmer)

• Studienævn for Master i Public Health 

(8 medlemmer)

• Studienævn for Master in International

Health (8 medlemmer).

Af Jesper Kock

Det er frustrerende at
stå med en 20 år
gammel slange hvor

der ikke er hul igennem. Det er
ligesom en basal egenskab ved
en slange,« konstaterer kemi-
studerende Jakob Jakobsen
tørt, og beskriver laboratorie-
standarden på fjerde sal i byg-
ning B på H.C. Ørsted Institu-
tet som »noget fra Sovjetunio-
nens fald«.

Et kig rundt i laboratoriet
understøtter udsagnet. Skuffer
holdt på plads med tape, plet-
ter overalt på gulvet og borde
med brudte overflader. I flere
af de såkaldte stinkskabe – ar-
bejdsskab i glas med udsug-
ning – er bagbeklædningen
næsten ætset væk og det sam-
lede hele efterlader et sørge-
ligt indtryk.   

Et indtryk der for nylig blev
målt og vejet i en evaluering af
de danske og britiske kemiud-
dannelser udført af Danmarks
Evalueringsinstitut (EVA). 

Konklusionen er klar: »Eva-
lueringen anbefaler at univer-
siteterne retter op på laborato-
riernes forældede tilstand da
den påvirker kvaliteten af ke-
miuddannelserne negativt.«   

Skræmmer studerende
»De to værste ting i mine øjne
er at det faktisk skræmmer po-
tentielle studerende væk. Som
en besøgende sagde, så ligner
det jo et folkeskolelaboratori-
um. Bare meget mere slidt. Vo-
res studerende lærer heller ik-
ke at omgås moderne labora-
toriefaciliteter. Det er et handi-
cap når de er færdige med stu-
diet. De kender ikke det mo-
derne udstyr, og det betyder

en masse genopdragelse ude
på arbejdspladsen,« fortæller
institutleder på Kemi, Merete
Folmer Nielsen. 

Laboratorierne er bygget i
starten af tresserne og der er
ikke sket væsentlige ændringer
siden. Institutlederen anslår 
at en totalrenovering af byg-
ningen vil koste i omegnen af
40 millioner kroner. Penge der
umuligt kan findes i de almin-
delige driftsmidler da den øko-
nomiske situation i forvejen 
er så presset at forskningen er
afhængig af eksterne bevillin-
ger. 

Det gør ikke sagen bedre at
laboratoriernes nuværende
stand udgør en yderligere øko-
nomisk belastning for institut-
tet.

»Den manglende kapacitet
af stinkskabe betyder at de
studerende bliver fordelt på

flere hold da de ellers skal
vente på at komme til. Det kos-
ter ekstra bemanding,« forkla-
rer hun.

Måske penge på vej
Michael Brorson er sektions-
chef hos kemivirksomheden
Haldor Topsøe og det danske
medlem af evalueringsgrup-
pen. Han mener at den dårlige
laboratoriestandard er en
hæmsko for instituttet:

»På Københavns Universitet
er de meget ambitiøse med de-
res kemiuddannelser. De vil
gerne være internationale og
samarbejder med eliteuniver-
siteter fra hele verden, men 
de skal også have baggrunden
for at kunne gøre det. De vil
gerne ligge på et højt niveau,
men der er grænser for hvor
højt man kan løfte det hvis
infrastrukturen ikke følger

med,« udtaler han til Informa-
tion.

Der er muligvis et solidt løft
på vej da videnskabsminister
Helge Sander har foreslået at
bruge 600 millioner fra globa-
liseringspuljen til renovering
af nedslidte universiteter.

Pengene skal i givet fald bru-
ges til investeringer i avance-
ret udstyr, laboratoriefacilite-
ter og forsøgsanlæg, og derved
bringe de danske universiteter
tilbage til international stan-
dard.    

jeko@adm.ku.dk 

Slidte laboratorier giver dårlig kemi
Ny undersøgelse af de danske og britiske kemiuddannelser viser at flere danske 
universitetslaboratorier ikke lever op til international standard. De er så slidte at det 
kan påvirke uddannelsernes kvalitet. Værst ser det ud på Københavns Universitet

»
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FORFALD – Kemilaboratorierne på H.C. Ørsted Institutet er blevet

dømt i så dårlig stand af ny undersøgelse at det går ud over kvalite-

ten i uddannelsen. Der er blandt andet alt for få af de såkaldte stink-

skabe, hvorfra de sundhedsskadelige dampe kan suges bort.   

Nyt Institut for Geografi og Geologi
Geografisk og Geologisk Institut på Naturvidenskab lægges per 1. januar sammen til ét.

Sammenlægningen sker blandt andet for at skabe Danmarks suverænt stærkeste

grundforskningsmiljø og give større slagkraft i konkurrencen om forskningsbevillinger.

Fysisk er de to institutter i dag placeret i Geo Centret på Øster Voldgade 10.

www.ku.dk
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INTERVIEW

Af Richard Bisgaard

Undskyld, ved I hvor dekanen holder
til?« spørger jeg den første og bedste
gruppe studerende jeg møder efter

fortvivlet at have faret rundt mellem bygnings-
komplekserne i det gamle Kommunehospital på
jagt efter et skilt der viser vej til ledelseskonto-
ret på Center for Sundhed og Samfund, CSS.

»Hvem? Troels Østergaard Sørensen. Aldrig
hørt om ham. Prøv i Informationen oppe ved
indgang E«, lyder svaret.

I Receptionen er informationsniveauet ikke
meget højere.

»Dekankontoret, siger du? Øjeblik, jeg slår
det lige op på skærmen. Hvad sagde du deka-
nen hed?«, gentager den unge mand bag glas-
ruden i receptionsskranken efter forgæves at
have rådført sig med sin mere erfarne kollega
ved naboskrivebordet.

Kontoret viser sig at ligge lige der hvor vi
kommer fra, nemlig i Bygning 5, opgang B til
højre, som nu er blevet synlig efter at de stude-
rende har rømmet indgangsportalen og er
vendt tilbage til deres undervisning med røg-
fyldte lunger.

Jeg går op ad trappen til første sal, følger skil-
tet til venstre hen til to store fløjdøre som åbnes
ved at trække i en snor, og fortsætter videre ned
ad den tidligere hospitalsgang indtil jeg står
foran en åben dør ind til hvad der ligner en tid-
ligere firesengsstue.

Her er pladsen nu optaget af store reoler
langs de hvidmalede vægge, et stort skrivebord
med ordnede papirbunker og moderne flad-
skærm optager pladsen i midten af det højlofte-
de rum, og i sofaarrangementet i venstre hjørne
er der i dagens anledning dækket op med to mi-
neralvand uden brus.

Sådan ser det altså ud, det nye dekankontor,
som lektor i Statskundskab Tage Bild lige nåede
at rykke ind i inden han som den sidste demo-
kratisk valgte dekan 1. maj måtte aflevere nøg-
lerne til Troels Østergaard Sørensen der efter
13 år som institutleder for Økonomi har taget et
stort spring fremad i karrieren og nu kan bryste
sig af at være den første ansatte dekan på Kø-
benhavns Universitets fjerdestørste fakultet
med over 6000 studerende og 500 ansatte.

Problemet er bare at nyheden herom tilsyne-
ladende slet ikke er nået ud til de studerende
endsige receptionen på CSS endnu. Det tager
54-årige Troels Østergaard Sørensen nu ikke så
tungt.

»Jeg ved såmænd ikke rigtig om studerende
er så optaget af hvad en dekan laver da vi på
Samfundsvidenskab har haft en meget decen-
tral struktur. Institutterne har, før vi flyttede

herud, været hele kernepunktet. Dekanen boe-
de ovre i Store Kannikestræde, og der var
mange studerende der aldrig kom forbi der. Jeg
har ikke brugt meget krudt på at gøre mig syn-
lig her på CSS indtil videre, men det er sandelig
ikke fordi det ikke er meningen, men først vil
jeg gerne lige have mulighed for at finde mine
egne ben her på stedet.«

Leder, ikke administrator
Har du haft svært ved at finde dig til rette?

»På en lang række punkter er jobbet som for-
ventet, men der er også opstået ganske nye di-
mensioner i arbejdet som fx fusionen som man
pludselig skal forholde sig til. Hele campuspla-
nen er også et langt større projekt end jeg var
klar over da jeg søgte stillingen.«

Det lyder næsten som om du har fortrudt?
»Nej, det har jeg overhovedet ikke. Jeg synes

at udfordringerne i forbindelse med den ændre-
de ledelsesstruktur er rigtig spændende. Hvor-
dan kan man få det nye system til at fungere
uden at smide alt det gode ved det gamle sys-
tem ud når man vender bøtten og indfører an-
sat ledelse oppefra i stedet for valgt ledelse
nedefra? Jeg kan ikke komme i tanke om et me-
re spændende job end at få lov til at sidde i en
universitetslederstilling i en sådan opbrudstid.«

Du har også altid haft en leder i maven, har du
ikke?

»Joh, jeg har aldrig gået og sagt som mange
af mine kolleger at jobbet som institutleder var
som at komme i et sort hul hvor man skulle op-
holde sig i to-tre år inden man fik lov at komme
op igen. Jeg har altid syntes at det var sjovt at
være institutleder. Så jeg er da en relativt aty-
pisk person i universitetsverdenen. Jeg har ikke
gjort det af nød, men af glæde,« siger Troels Øs-
tergaard Sørensen der skelner mellem tre typer
af institutledere i det gamle system.

»Der var ham der var blevet tvunget til det
fordi der nu engang skulle være en der påtog
sig jobbet, og som sad og klippede tal af måle-
båndet indtil det var slut. Han blandede sig så
lidt som muligt i så lidt som muligt. Så var der
så min type som måske ikke var verdens føren-
de forsker, men som trods alt havde en eller an-
den ambition om at gøre noget. Og endelig var
der ham som havde en meget stor, flot, interna-
tional forskningsprofil, og som helt naturligt
tegnede butikken udadtil også som institutle-
der,« fortæller Troels Østergaard Sørensen

Så du er mere administratortypen end forsker-
typen?

»Nej, nej, jeg vil slet ikke karakterisere mig
selv som administrator. Jeg vil karakterisere
mig selv som leder.

‘Governance’ er noget helt andet end ‘Admi-

nistration’. Det er at have lyst til at være med til
at lave nogle politikker, nogle strategier, og lave
nogle handleplaner for hvordan de skal udfø-
res. Administration er ikke noget som dekaner
og institutledere skal tage sig af. Det bør de
overlade til deres institutadministrator og se-
kretariatschef. Ledere, de prøver at sætte nogle
visioner og nogle mål. Og så har de ansvaret for
at man får bygget nogle organisatoriske ram-
mer der sikrer at målene kan nås. Det er det jeg
ser som det fascinerende ved at være dekan og
institutleder,« siger Troels Østergaard Søren-
sen.

Du lyder som en inkarneret tilhænger af den
nye styreform.

»Det vil jeg ikke sige jeg er. Jeg synes at le-
delse er godt fordi det kan give bedre rammer
og være med til at skabe bedre forskning. Det
tror jeg at der er en fordel i. Men jeg anser det
også for en stor fare hvis vi får nye ansatte lede-
re der går rundt og tror at de også skal bestem-
me hvad der skal forskes i og hvordan. Så jeg er
ikke sådan inkarneret tilhænger af den nye le-
delsesstruktur og synes at det her er det eneste
gode system. Jeg synes at der er store udfor-
dringer for forskerne i at bevare det bedste af
det gamle system og kombinere det med det
bedste i det nye,« siger Troels Østergaard Sø-
rensen og fortæller at det under ansættel-
sessamtalerne med de nye institutledere nok så
meget var repræsentanterne for TAP-personalet
og de studerende der efterlyste mere ledelse,
klare mål, mere retning og mere konsekvens
omkring de ting der er besluttet. 

For lav løn
Hvad med lønnen som dekan – er du tilfreds med
den?

»Den aktuelle løn jeg får? Ja, nu får jeg jo ik-
ke præcis den løn som du har oplyst i din avis,
men jeg ønsker derudover ikke at kommentere
min egen løn,« siger Troels Østergaard Søren-
sen med henvisning til artiklen om ledelsens
lønfest i Universitetsavisen nummer 14. 

Heraf fremgik det at mens dekanerne på de
tre store fakulteter, Sund, Nat og Hum, har fået
en lønstigning på 50 procent til 1,2 mio. kroner,
og dekanen på Jura en lidt mindre lønstigning
til en million kroner, måtte Troels Østergaard
Sørensen nøjes med 900.000 og således se sig
rangeret i samme klasse som den teologiske
dekan. 

Men hvad er ifølge den nyeste samfunds-
forskning rationalet bag at ledere indenfor et
lavtlønsområde som universiteterne pludselig kan
få et lønhop på op til 50 procent mens alle andre
skal vise mådehold?

»Rationalet bag de højere lederlønninger,

som jeg også har tænkt mig at bruge i forhold til
de nye institutledere, er at der så også kan stil-
les større krav til lederne med hensyn til at få
implementeret de målsætninger som opstilles
for universitetet. Det er også et signal om at vi
lægger noget mere i lederrollerne end vi hidtil
har gjort.«

Ifølge arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen
er de et signal om at lederne ikke skal gøre som de
gjorde tidligere. I betales for at gå forrest i priva-
tiseringsprocessen og punke de ansatte til at ind-
rette sig på de nye tiders mere markedsorientere-
de målsætninger og værdier.

»Det er sådan en negativ vinkling – ‘at punke
de ansatte’. Nye ledere skal være med til at ud-
vikle det fantastiske, store potentiale der ligger
i universitetet og sikre at det udnyttes endnu
bedre end det er blevet udnyttet før. Havde man
ansat ledere igen til de gamle lederlønninger og
så samtidigt sagt at universitetet skulle spille en
mere central rolle i samfundsudviklingen, hav-
de man undladt at bruge et instrument som jeg
synes at det er fornuftigt man bruger. De højere
lederlønninger er et signal om at man tillægger
universiteterne en større betydning i samfunds-
udviklingen.

Men du havde vel søgt stillingen under alle om-
stændigheder ligesom dine dekankolleger. Som
økonom må man vel konstatere at arbejdsgiverne
betaler en unødvendig merpris for lederydelser
som de sagtens kunne have fået billigere?

»Det vil jeg ikke sige. Hvis jeg kunne få sam-
me udfordringer i et lignende job i det private
erhvervsliv og blev tilbudt 300.000 kroner eks-
tra for det, ja så ville jeg gå efter pengene.« 

Men samme argument gælder vel for dine for-
skerkolleger?

»Ja, men jeg synes også at lønniveauet for
universitetsansatte er sakket voldsomt agterud i
de senere år. 

Så de voldsomme lønstigninger til rektor og
dekaner kan godt tolkes som en invitation til løn-
fest for alle grupper på universitetet?

»Nej, jeg opfatter det ikke som en invitation
til lønfest for dem. I og med at vi har en given
pose penge, vil jeg ikke sidde og love alle ansat-
te på Samfundsvidenskab store lønforhøjelser.
Men jeg synes at det er et stigende problem at
mange fuldmægtige i et ministerium med tillæg
nu kan få højere løn end en lektor på et univer-
sitet.« 

Men synes du omvendt ikke at det er et stort
problem at der er en voksende kløft mellem løn-
ningerne til de øverste ledere og resten af de an-
satte på universitetet?

»Kun hvis lederne ikke leverer varen.« 
Hvor skal pengene til de stigende lederlønnin-

ger komme fra?

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?

Læs nr. 9
Læs nr. 10

Læs nr. 12
Læs nr. 13

Dekan advarer 
mod stress
Fusionen med Landbohøjskolen og farmaceuterne må ikke føre til en faglig
nedprioritering af de tørre fag, siger den nye dekan på Samfundsvidenskab
Troels Østergaard Sørensen. Han frygter at de mange forandringer kan føre 
til øget stress og resignation hos medarbejderne

»
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»Fra fakulteternes egne kasser og rektors le-
delsespulje. Det er lige som hunden der spiser
af sin egen hale. Enhver kortsigtet omallokering
skal foretages inden for det eksisterende bud-
get. Pengene kommer først på langt sigt fordi
omprioriteringerne fører til at vi gør tingene 
bedre og derfor kan tiltrække flere penge bl.a. i
form af eksterne forskningsmidler,« siger Troels
Østergaard Sørensen.

Fortættede udfordringer
Og hermed er vi fremme ved det der ifølge Tro-
els Østergaard Sørensen bliver en af de store
udfordringer for fakultetet, nemlig at klæde for-
skerne og det administrative personale på til
den skærpede konkurrence om forskningsmid-
lerne. Det kan man blandt andet gøre ved i høj-
ere grad at samle sig i forskergrupper frem for
at drive forskning som enkeltmandsprojekter,
mener dekanen.

»Jeg tror i alt fald at det fremover bliver svært
at få en ansøgning igennem i Det Fri
Forskningsråd, for ikke at sige i EU-systemet,
hvis det bare er lille Hansen der søger om mid-
ler,« siger Østergaard. 

En anden stor udfordring er internationalise-
ringen. 

»Mobiliteten blandt både studerende og for-

skere vil blive meget større i de kommende år.
Så hvis man vil have de bedste medarbejdere og
de bedste studerende, skal man kunne konkur-
rere på et integreret marked for forskning og
uddannelse i Europa med alt hvad det medfø-
rer,« siger dekanen.

Tæt forbundet hermed er en tredje, lidt mere
intern udfordring, nemlig at få medarbejdere
og studerende til at holde op med at se æn-
dringerne som noget skræmmende der skal be-
kæmpes. For de kommer under alle omstændig-
heder.

»De kommer simpelthen udefra. Så det gæl-
der om at få vendt blikket og åbne øjnene for de
nye muligheder som ændringer kan medføre.
De rummer ikke kun begrænsninger,« siger
han.

Hertil kommer yderligere en lokal udfor-
dring, nemlig at være med til at realisere City
Campus ved at få det nuværende CSS til at fun-
gere samtidig med at der skaffes plads til Øko-
nomi og Psykologi på Kommunehospitalets
grund.

»Vi skal alle rykke tættere sammen, og det er
folk selvfølgelig meget kede af. Folk er lige flyt-
tet herud og har brugt en masse energi på at til-
passe og indrette sig, og så virker udsigten til
nye omflytninger selvfølgelig ekstra voldsom.

Men tilbage står at vi skal reducere antallet af
kvadratmeter med 20 procent, og at vi frem-
over skal have tingene til at fungere på 80 pro-
cent af den nuværende plads. Hvordan gør vi
det bedst muligt? At få skabt begejstring om det
spørgsmål bliver en meget stor pædagogisk op-
gave,« forudser Troels Østergaard Sørensen.

Tørre forventninger til fusion  
Oveni det hele kommer så fusionen med Land-
bohøjskolen (KVL) og Danmarks Farmaceutiske
Universitet og det dermed følgende perspektiv
om at omdanne KU til et såkaldt Life Science-
universitet. 

Hvad betyder det for samfundsvidenskabs stil-
ling på Københavns Universitet?

»Det er der mange der spørger mig om, og
det er også noget jeg selv tænker en del over.
Betyder det en voldsom skævvridning over
imod en Life Science-klynge der har form af en
en cirkel omkring KVL, Naturvidenskab og
Sundhedsvidenskab selv om man godt kan teg-
ne den lidt ind over Center for Samfund og
Sundhed også,« spørger Troels Østergaard Sø-
rensen der opfatter fusionen som en ‘kæmpeud-
fordring’ for Samfundsvidenskab på to måder.

»For det første vil der skulle bruges en masse
energi på KU, og også penge, for at få fusionen
gennemført. Og da regeringen har afvist at der
kommer penge udefra til formålet, må pengene
jo tages alle mulige andre steder fra. Så selv om
vi ikke skal fusionere så meget på CSS, vil fusio-
nen berøre os indirekte i det omfang rektoratet
må bruge ekstra mange ressourcer på at imple-
mentere den,« siger Troels Østergaard.

For det andet er der spørgsmålet om hvorvidt
fusionen vil indebære en faglig nedprioritering
af de såkaldte tørre fag på Humaniora og Sam-
fundsvidenskab til fordel for de såkaldte våde
fag på Naturvidenskab og Sundhedsvidenskab. 

»Skal KU primært være et Life Science-uni-
versitet hvor de ‘tørre’ fag blot er en slags supp-
lerende vedhæng til de store satsninger på de
‘våde’ fakulteter? Eller skal det fortsat være et
‘comprehensive university’, som den humanis-
tiske dekan Kirsten Refsing kalder det, hvor der
er en ligelig balance mellem ‘våde’ og ‘tørre’ vi-
denskaber? Svaret på det spørgsmål er jeg ikke
så bekymret for. At dømme efter udmeldinger-
ne fra såvel rektor som mine dekankolleger på
Sund og Nat er de meget opmærksomme på ri-
sikoen for at skævvride forholdet mellem
hovedområderne. Det er ikke meningen at fu-
sionen skal føre til en nedprioritering af de tør-
re fag, siger de, og jeg synes man skal tage dem
på ordet,« siger den Troels Østergaard og erklæ-
rer sig tilfreds med at der er kommet så relativt
klare statements fra rektoratet.

Men det ændrer ikke ved at fusionen stadig
er en kæmpe udfordring fordi det i omverdenen
ser ud som om at KU nu har opprioriteret de vå-
de fag meget voldsomt.

»Og det kan da godt være at vi kvantitativt ik-
ke bliver meget større på Samf og Hum, men så
må vi til gengæld sikre os at vi kvalitativt kom-
mer til at stå meget mere tydeligt,« siger Troels
Østergaard Sørensen.

Stresstrussel
Så selv om universitetsdemokratiet er afskaffet,
er det stadig lige vigtigt også i det nye system at
folk er med til at sætte den fælles dagsorden og
ikke bare deres egen personlige dagsorden,
pointerer den nyansatte dekan. 

Hans største frygt er at folk reagerer på de
mange forandringer ved at sige: ‘Så kan det og-
så være ligemeget, så passer jeg bare min egen
forskning og undervisning og ikke en dyt mere.’ 

»Men problemerne kan ikke løses ved indivi-
duelle strategier. Der kan heller ikke læsses me-
re arbejde over på de eksisterende medarbejde-
re, for det er mit klare indtryk at stress – også
blandt videnskabelige medarbejdere der har fri-
hed til at organisere en masse ting – er et sti-
gende problem,« siger Troels Østergaard der
oplever at de ansatte er blevet meget mere ‘nøj-
eregnende’ med deres tid og er meget sværere
at få til at engagere sig i en fælles dagsorden.

Men det er vel også en måde at beskytte sig på
overfor de mange forskelligartede krav der efter-
hånden stilles til forskere og også mange admini-
strative medarbejdere?

»Det er rigtigt, og det er ledelsens opgave at
være med til at prøve at få det hele til at lande
på en fornuftig måde så man ikke skal det hele
hele tiden, så man er klar over hvad der er for-
ventningerne til en, og præcis hvornår har man
gjort det godt nok,« siger Troels Østergaard der
håber at VIP’erne snart må lære at de også kan
have gavn af ledelse. 

»De kan gå op og få en sparringspartner og
sige: ‘Nu kan jeg simpelthen ikke overkomme
det længere; det hele er ved at brænde sammen
for mig.’ For det er ikke bare deres eget person-
lige problem. Det er også institutionens pro-
blem når folk får det sådan,« siger den nyansat-
te dekan.

Hvad med dig selv? Bliver du ikke stresset af at
være dekan?

»Nej, jeg sover fremragende om natten. Men
der er nogle ting jeg har måttet skære fra og
som jeg på sigt godt kunne blive stresset over
ikke længere at kunne nå. Og jeg vil sige at jeg
hører til dem der tager det med stress blandt
folk der arbejder i vores miljø, meget alvorligt.«

rjb@adm.ku.dk
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ERFAREN LEDER – »Hvis jeg selv skal sige det,

så synes jeg egentlig at jeg påtog mig den rolle

som universitetsloven gerne vil have at de nye le-

dere skal have, dengang jeg selv var institutleder,«

siger 54-årige Troels Østergaard Sørensen der var

leder af Økonomisk Institut i 13 år. Det var også her

han blev færdig som cand.polit. i 1979, ph.d. i 1983

og fastansat som lektor i 1984.

Store ord
»Det er et stærkt hold og jeg glæder mig til samarbejdet med de nye institutledere. Vi

skal sammen med medarbejdere og studerende sikre visionen om at fakultetet skal væ-

re det førende samfundsvidenskabelige fakultet i Danmark. Fakultetet skal også hævde

sig i internationale sammenhænge og bidrage til Københavns Universitets status som et

førende europæisk universitet.«

Dekan Troels Østergaard Sørensen, pressemeddelelse om udnævnelsen af fire ud af fem

institutledere på Samf.
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KU LIV

AF Lise K. Lauridsen

Danmarks største rød-
spætte er lige flyttet
ind. Det samme er flere

hundrede børn, forældre og
bedsteforældre der piller ved
eremitkrebs, klapper søstjer-
ner og fisker krabber i de lave
rørebassiner i forhallen. Det er
fredag formiddag i efterårsfe-
rien på Øresundsakvariet i
Helsingør. 

Inde bag akvarierne ligger
Marinbiologisk Laboratorium.
Her kan fiskene i de ældste
akvarier i udstillingsarealet
kigge forskere og studerende
dybt i øjnene. Et par jomfru-
hummere er i karantæne i en
stor hvid plasticbeholder. En
flok tobis bliver videoovervå-
get for at se hvordan de reage-
rer på iltsvind. I et andet hjør-
ne producerer laboratoriet
vandloppeæg. 

Men resultaterne fra labora-
toriet kommer også ud på
plancher til publikum i akvari-
et. Ligesom elever og lærere
fra gymnasier og skoler flittigt
trækker i rækken af våddragter

bag laboratoriet. På den måde
fungerer Øresundsakvariet
som laboratoriets vindue ud til
verden og verdens blik ind på
videnskaben, forklarer akva-
riechef og marinbiolog, Jens P.
Jeppesen.

»Professor i biologi Gunnar
Thomsen var vældig fremsynet
da han i 1970’erne oprettede
et offentligt akvarium i forbin-
delse med Marinbiologisk 
Laboratorium. Akvariet er en
unik måde at formidle forsk-
ning på,« forklarer Jens P. 
Jeppesen.

Men publikum giver skam
også input til forskningen. Den
70 centimeter lange rødspætte
og knap seks kilo tunge rød-
spætte er et sådant bidrag. En
af de lokale lystfiskere fik
moppedrengen med i nettet
for tre uger siden, og her er
den så i det nye ottekantede
akvarium til glæde for børn,
bedsteforældre og forskerne
på marinbiologi.

»Hvert år får vi sjældne ek-
semplarer af fisk ind fra de lo-
kale fiskere, så det er samar-
bejde vi kræser om,« forklarer

Jens P. Jeppesen og viser et
billede frem af en af sig selv og
en klumpfisk der blev fanget i
efteråret 2005.

Alt godt fra havet
I den hyggelige frokoststue
bagved hovedbygningen er
muren over pejsen dekoreret
med konkylier, og udenfor lig-
ger en lille have. Her er de sid-
ste mange årgange af biologis-
tuderende kommet tættere på
Øresunds flora og fauna og
hinanden. Hver sommer tager
en hel årgang biologistuderen-
de nemlig på feltkursus i Hel-
singør. En del af dem vender
tilbage igen som akvariemed-
hjælpere, specialestuderende,
ph.d.er og måske en dag som
fastansatte lektorer.

Og Øresund er noget helt
specielt i sammenligning med
de øvrige danske farvande. Et
gammelt trawlforbud i områ-
det og unikke strøm- og vand-
forhold giver en utrolig varia-
tion i dyrelivet i Øresund. Så
selv om Øresundsakvariet kon-
centrerer sig om det lokale far-
vand, så giver akvariet et ind-

Rigshospitalet

Post.doc. stipendium

Hjertecentret
Danmarks Grundforskningsfonds Center for Hjerte-
arytmi (DARC)

Et post.doc. stipendium i indtil 3 år er ledigt i Laboratoriet for genetik/

molekylær kardiologi,  Rigshospitalets Hjertecenter/ Danmarks Grund-

forskningscenter for Hjertearytmi,  til besættelse 1. december 2006 eller

snarest derefter.

Stillingen forudsætter praktisk erfaring med opsætning og implementering

af automatiserede genanalyser til high throughput sekventering, mutati-

onsscreening og genotypning samt grundig erfaring med relevant appara-

tur. Herudover kræves der erfaring med tolkning af mutationsfund i de affi-

cerede familier, samt erfaring med linkage analyser i familier. 

Ansøgerens forskningsprofil skal være relevant for DARC’s forskning i klinisk

genetisk diagnostik og risikovurdering af yngre patienter med arvelige hjer-

tearytmier. Det vil være en fordel, men ingen forudsætning, at ansøgeren

har en lægefaglig baggrund. Det forudsættes, at ansøgeren påtager sig den

daglige ledelse af genlaboratoriet og fungerer som vejleder for yngre forske-

re i forbindelse med deres videnskabelige projekter. Ansøgeren kommer end-

videre til at arbejde tæt sammen med en række af Grundforskningscentrets

akademikere i forbindelse med den funktionelle karakterisering af de diag-

nosticerede mutationer.

Løn- og ansættelsesvilkår 
i henhold til Fællesoverenskomst for akademikere, indgået mellem H:S og

AC, med tilhørende organisationsaftaler.

Alle interesserede uanset alder, køn, religion eller andet etnisk tilhørsfor-

hold opfordres til at søge stillingen.

Nærmere oplysninger 
kan fås ved henvendelse til professor, dr. med. Stig Haunsø, Kardiologisk

Klinik B, Rigshsopitalets Hjertecenter, e-mail; haunsoe@rh.dk eller tlf.

3545 2142, eller direktør Professor, dr.med. Søren-Peter Olesen, Ion-kanal

Laboratoriet, Medicinsk Fysiologisk Institut, Panum Instituttet, e-mail:

spo@mfi.ku.dk eller tlf. 3532 7400. 

Ansøgningen skal sendes til: 
Hjertecentrets Personalekonsulent, afsnit 2151, senest den 17. november

2006 kl. 12.00.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Hjertearytmi er et murstenløst

samarbejde mellem forskere på Ion-kanal Laboratoriet, Medicinsk Fysio-

logisk Institut, Gap-junction Laboratoriet,  Medicinsk Fysiologisk Institut,

Panun Instituttet, Københavns Universitet og Laboratoriet for Genetik/ 

molekylær kardiologi,  Hjertecentret, Rigshospitalet, Hovedstadens Syge-

husfællesskab, med det formål at udforske genetiske og molekylære meka-

nismer ved hjertearytmi. 

Rigshospitalet er en røgfri arbejdsplads.

Pr. 1. januar 2007 overgår Rigshospitalet til Region Hovedstaden.

Akvarium 
til verden
Øresundsakvariet i Helsingør er en unik
blanding af forskningslaboratorium og 
folkelig forlystelse 

Limhamn tærskelen 
»Det salte bundvand fra Kattegat bliver delvist stoppet af en tværgåen-

de tærskel mellem Amager og Malmø kaldet Drogden-Limhamn tærske-

len. Tærskelen ligger som en undersøisk højderyg tværs over Øresund og

udgør en barriere for tilførsel af saltvand fra Kattegat til Østersøen. En

del af det salte vand der støder på denne tærskel bliver ført med nord-

over af det overfladenære ferske vand fra Østersøen.«

Fra Øresundsfacts på http://www.oresundsakvariet.ku.dk/
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blik i det meste af dansk hav-
biologi.

»Vi er utrolig afhængig af
vores beliggenhed tæt ved ha-
vet. Her kan vi selv sejle ud og
hente havvand og indfange
dyr til vores bassiner. Selvføl-
gelig ville det også kunne lade
sig gøre inde i København,
men det ville blive ekstremt
dyrt,« mener Jens P. Jeppesen
der helst ikke ser ledelsens
planer om at flytte Øresunds-
akvariet til København blive
en realitet som følge af cam-
pusplanen. Ved indvielsen af
akvariets nye tilbygning i juni
blev planerne om at flytte dog
skrinlagt til stor glæde for
akvariets og laboratoriets per-
sonale samt hele kultur- og
undervisningsmiljøet i Nord-
sjælland.

Akvariet ved Kronborg er
nemlig også en værdifuld tu-
ristattraktion for Helsingør
Kommune der i øjeblikket gi-
ver et tilskud på 200.000 om
året til skoletjenesten. Øre-
sundsakvariet løber på den
måde rundt med publikums-
indtægter. Siden 1997 hvor

akvariet for alvor åbnede for
offentligheden, er besøgstallet
steget fra 8.000 til 35.000 sid-
ste år. 

I sommer åbnede akvariet
med 110 ekstra kvadratmeter,
nyt rørebassin, nyt rens-
ningsanlæg med mere, så Jens
P. Jeppesen glæder sig til at se
hvordan besøgstallet kommer
til at udvikle sig.

Tilbage ved de runde akva-
rier med små glimtende pære-
gobler og vandmænd, kigger
det ældre publikum fascineret
på når der bliver fortalt om
vandmandens liv og død, mens
børnene i baggrunden gætter
på hvor gammel sådan en
monster rødspætte egentlig er.   

likl@adm.ku.dk

Øresundsakvariet, Marinbiolo-
gisk Laboratorium, Københavns
Universitet, Strandpromenaden
5, 3000 Helsingør. Tlf.  35 32
19 70. Gratis adgang med KU-
id-kort. Læs mere på www.ore-
sundsakvariet.ku.dk

LUNDBECKFONDEN

Lundbeckfonden ønsker hermed at introdu-
cere et stipendium for en særlig lovende ung
forsker og dennes forskergruppe. Stipendiet
løber i 5 år, og det finansieres med i alt 
10 mio. kr. 

Stipendiet tiltænkes en dansk forsker i 30’erne,
som vil være i stand til at etablere eller videre-
føre en forskergruppe inden for sundheds-
eller naturvidenskab. Vi forestiller os en for-
sker, som inden for de sidste 5 år har erhver-
vet en Ph. D. grad. Emnet skal være original
frontlinie forskning inden for grundforskning
eller anvendt forskning. Stipendiet må gerne
tiltrække danske forskere i udlandet, som
ønsker at flytte til Danmark og fortsætte
deres forskning her.

Ansøgningen må maksimalt fylde svarende
til 10 A4 sider, og der skal bl.a. redegøres for
projektets forskningsplan, medarbejdere,
budget og hvorledes man forestiller sig for-
skergruppen indplaceret på en dansk forsk-
ningsinstitution. Desuden ønskes et curri-
culum vitae med ledsagende liste over viden-
skabelige publikationer og anbefalinger.

Ansøgningen bedes udfærdiget på engelsk og
sendt i Word format til Lundbeckfonden på
mail@lundbeckfonden.dk inden 1. januar
2007 med forventet start af forskergruppen i
begyndelsen af 2008.

Yderligere information kan fås ved at kontak-
te Lundbeckfondens forskningschef Erik Juhl
på tlf. +45 39 12 80 11 eller på ovenstående
mail adresse.

Lundbeck fonden  e r  en  e rhve rvsd r i vende  fond  med  be tyde l ige  ak t iepos te r  i  de  to  bø rsno te rede  se l skaber  
H .  Lundbeck  A/S  og  ALK-Abe l ló  A/S .  A fkas te t  a f  fondens  fo rmue  anvendes  b l . a .  t i l  s tø t te  a f  v idenskabe l ig
fo rskn ing  ove rve jende  inden  fo r  sundhedsv idenskabe l ig  fo rskn ing ,  men  også  t i l  b io log i sk  o r ien te re t  na tu r -
v idenskabe l ig  fo rskn ing  samt  f ys i k  og  kemi .  Fonden  udde le r  ca .  250  mio .  k r. i 2006 .

Lundbeckfondstipendiet 2007

LUNDBECKFONDEN, Vestagervej 17, 2900 Hellerup. Tlf.  +45 39 12 80 00. www.lundbeckfonden.dk

Debat med udenrigsminister
Per Stig Møller

Arrangør
Satsningsområdet
Europa i forandring

En offensiv udenrigspolitik?

Danmark har brug for en offensiv udenrigspolitik
for at håndtere globaliseringen. Udenrigsminister
Per Stig Møller besøger den 6. november
Københavns Universitet for at give sit bud på,
hvordan Danmark kan tage de globale
udfordringer op.

• Hvor står Danmark globalt set?
• Hvordan vil dansk udenrigspolitik

udvikle sig de kommende år?
• Hvilken rolle spiller EU i den

sammenhæng?

Efter Per Stig Møllers tale er der
debat med deltagerne i salen.
Ordstyrer er prorektor Lykke Friis.

Tid og sted
Mandag den 6. november
kl. 9.45 - 12
Festsalen på Københavns Universitet,
Frue Plads, København K

Alle er velkomne, og deltagelse
er gratis.

Antallet af pladser er begrænset
og tilmelding nødvendig.

Tilmelding via hjemmesiden:
www.ku.dk/satsning/europa/
perstigmoeller

GOPLEGLAD – Øresunds-

akvariets gopler giver et fascine-

rende indblik i disse smukke og

sælsomme væsners liv. I øjeblik-

ket kan publikum fx se hvordan

vandmændene ender deres liv

hvert efterår – ædt op indefra 

af lus. Til venstre: Rød knurhane

er bare en af de mange farverige

fisk fra Øresund.

Fra Helsingør mod Helsingborg
»Saltholdigheden tiltager med dybden. Der er oftest et salt-springlag mellem 10 og 15 meters dybde. 

Den dybe, salte og sydgående Kattegatstrøm tvinges ved Limhamn-tærskelen delvis op og ind i det nord-

gående, lettere og mere brakke vand fra Østersøen. Kun ved storme fra nordvest presses store mængder

salt vand over Limhamntærsklen og ind i Østersøen.«

Fra Øresundsfacts på http://www.oresundsakvariet.ku.dk/
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Af Erik Høg

E n læser sagde til mig: »I kan da ikke vide
at Jorden er milliarder af år gammel, eller
hvordan universet så ud da det var nogle

tusind år gammelt. Hvordan skulle I dog kunne
vide det?« Dertil må jeg sige, vi skal lære så
længe vi lever om den verden og det univers, vi
faktisk lever i, og det her er lige så sikkert som
at Jorden er en kugle der går rundt om Solen
på et år. 

Dog kan jeg ikke på denne korte plads fortæl-
le om instrumenter og målinger og matemati-
ske beregninger som tusinder af mennesker har
måttet arbejde med gennem mange år for at nå
frem til den viden vi har i dag. Jeg kan kun for-
tælle om resultaterne og forsikre om at disse tu-
sinder af videnskabsfolk er meget omhyggelige,
og de er på vagt. De er ude efter sandheden og
derfor ude efter at opdage hvis der er fejl i det
de andre har skrevet. 

Vi kender langt fra alt om universet, men her
følger nogle få af de sikre videnskabelige resul-
tater.

Verdens skabelse
Religionerne har meget forskellige beretninger
om verdens skabelse, og inden for kristendom-
men har de enkelte mennesker forskellige me-
ninger, fx om hvor bogstaveligt Bibelen skal for-
stås. 

Vi må være klar over at størstedelen af Jor-
dens befolkning tror på beskrivelsen af verdens
skabelse i deres egen religion. Det videnskabe-
lige billede af verden og universet bliver tit af-
vist hvis man prøver at forklare det.

Jøderne sætter verdens skabelse til den 7. ok-

tober 3761 før Kristi fødsel og angiver årstal i
deres kalender efter denne dato. I Danmark har
man i begyndelsen af det 17. århundrede sat
verdens skabelse til 3967 før Kristi fødsel efter
en beregning af Longomontanus der var Tycho
Brahes berømte elev som Christian IV byggede
Rundetaarn til. 

Dette tidspunkt er fundet ved en sammentæl-
ling fra det Gamle Testamente. Der står altid
hvornår en søn blev undfanget, fx ‘Da Enok
havde levet 65 år, avlede han Metusalem.’ End-
nu omkring år 1800 troede alle kristne, også vi-
denskabsfolk, at verden blev skabt for 6.000 år
siden.

Mange moderne danskere tager også disse
årstal alvorligt, både mennesker fra Folkekirken
og Jehovas Vidner. Antallet af år siden verdens
skabelse blev hvert år angivet på den første side
i Københavns Universitets Almanak. Det kræve-
de Ministeriet lige op til 1911 trods protester fra
de astronomer der ellers havde ansvar for al-
manakken. Geologerne ved universitetet havde
dog allerede i 1866 anerkendt at Jorden er mil-
lioner af år gammel.

Big Bang begyndte verden
Den videnskabelige opfattelse af verdens be-
gyndelse er meget anderledes end religioner-
nes, og forskningen bringer hele tiden nyt til,
men det følgende har i store træk ligget fast i
årtier. 

For knap 14 milliarder år siden begyndte uni-
verset.  Det allerførste øjeblik fra nul til en sep-
tilliontedel (10-42) af et sekund ved vi intet om
fordi alle kendte fysiske love bryder sammen
under de ekstreme forhold der herskede, men
så tæt kommer vi altså på begyndelsen. 

Der var meget stor tæthed og en temperatur
på mange milliarder grader, og det hele udvide-
de sig meget hurtigt. 

Der fandtes endnu ingen atomkerner, men de
første blev dannet af stoffet da universet var få
minutter gammelt idet temperaturen var faldet
til under en milliard grader ved den stadige ud-
videlse. 

Dette og meget mere kan man sige ud fra fy-
siske beregninger, og det stemmer med obser-
vationer af universets og stjernernes kemiske
sammensætning af brint, helium og andre
grundstoffer.

Hvad var der før Big Bang? Mange viden-
skabsfolk mener at vi intet kan sige om selve ti-
dens begyndelse fordi de kendte fysiske love ik-
ke gælder. Men Stephen Hawking har i 1988
vovet et svar som har betydelig tilslutning: ‘Sel-
ve tiden begyndte med Big Bang. At spørge,
hvad der gik forud, har ikke mere mening, end
at spørge hvad der ligger syd for Jordens syd-
pol.’ 

Det må man acceptere som et alvorligt svar
fra en fremragende forsker der ikke bare kan
afvises. Det drejer sig om tiden som den forstås
i Einsteins Relativitetsteori fra 1905 og 1915.
Denne teori sammen med atomfysikken (eller
rettere kvantemekanikken) har vist sig at være
uhyre nøjagtig i beskrivelsen både af planeter-
nes bevægelser og af de mest ekstreme forhold 
i universet. Det er fysiske forhold som vi ikke
har nogen som helst direkte erfaring med. Me-
ninger begrundet med ‘den sunde fornuft’ eller
med spekulationer dur ikke her, kun matema-
tisk-fysiske beregninger.

Det andet billede viser den stjernehimmel vi
ser i dag hvor stjernerne er milliarder af år

gamle. Selve stjernerne betyder at der er en
enorm kontrast med tusinder af gange mere lys
lige fra en stjerne end ved siden af den.

Helt anderledes er det i det ‘unge’ univers på
det tredje billede der er et meget direkte vidnes-
byrd om Big Bang. Universet var kun 400.000
år gammelt, og der fandtes slet ingen stjerner.
Vort kamera har fanget lyset direkte fra den
glødende gas da hele universet var 3.000 gra-
der varmt. Lyset fra atomerne blev straks ind-
fanget af et andet atom lige ved siden af. Men
pludselig blev gassen gennemsigtig fordi den
blev koldere end 3.000 grader på grund af uni-
versets udvidelse. 

Det lys, der lige var på vej, løb nu bare videre
fordi de koldere atomer ikke mere kunne ind-
fange lyset. Lysets bølgelængde er i de 14 mil-
liarder år øget 1.000 gange på grund af univer-
sets udvidelse så vi nu modtager det som
mikrobølger på særlige kameraer. 

Fagfolk taler om 2,7 grader Kelvin strålingen
fordi det meget nøje svarer til stråling fra et sort
legeme med denne temperatur, altså 2,7 grader
over det absolutte nulpunkt som er minus
273,15 grader Celcius. Strålingen blev opdaget
i 1964 af A.A. Penzias og R.W. Wilson der fik
nobelprisen i fysik i 1978.

Verdens alder gennem tiderne
Det er først i de senere år at vi har været i stand
til at bestemme verdens eller universets alder
til knap 14 milliarder år. I denne sammenhæng
er det interessant at betragte den følgende ta-
bel der giver en oversigt over verdens alder iføl-
ge de højeste autoriteter. 

Religion og filosofi, øverst i tabel 1, har for
over to tusind år siden angivet vidt forskellige

Verdens alder ifølge de højeste

VIDENSKABET
ASTRONOMI

Alle religioner har beretninger om verdens skabelse og udvikling der er meget
forskellige og udsprunget af spekulation. Her berettes om nogle få viden-
skabelige resultater der er lige så sikre som at Jorden går rundt om Solen

GUDS SKABEN – Gud skaber Solen og Månen for 6.000 år siden. Malet af Miche-

langelo omkring 1510 i Vatikanets Sixtinske Kapel. På dette billede fra internettet

mangler Månen ved Guds venstre hånd, desværre. Til venstre ses Gud bagfra da han

skaber planterne på tredjedagen.

DET GAMLE UNIVERS – Billedet viser hele stjernehimlen med Mælkevejens tætte

mylder af stjerner i midten. Hele himlen ligger inden for den oval man lige skimter i om-

rids. Lyset fra stjernerne er hundreder af år undervejs inden det når os. Stjernerne lyser 

stadig derude, og de bliver ved i milliarder af år (1 milliard lig med 1.000 millioner).

Billede 2Billede 1



autoriteter

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.

Un i v e r s i t e t s av i s e n  15  . 2 0 0 6 11

aldre som mange tror på også i vor moderne tid
skønt de er fundet alene ved spekulation. Græ-
keren Aristoteles (384-322 før Kristi) blev også
i middelalderen betragtet som den store filosof,
og han har en gud i sit filosofiske system. I hans
spekulative system er verden uendelig gammel
fordi alle begivenheder gentages helt nøjagtigt
efter en meget lang periode.

Viden om naturens indretning kan imidlertid
kun opnås ved målinger og matematisk beskri-
velse, ikke ved spekulation. Det vidste Archime-
des (ca. 287-212 før Kristi), men kun få brugte
hans metoder i oldtiden. Archimedes’ syns-
punkt kom frem igen i den sene middelalder
hvor en af de første fortalere var Nicolaus Cusa-
nus (1401-64), biskop og kardinal. 

Cusanus var en af den katolske kirkes store
teologer, men han tog sig også tid til frugtbart
arbejde med matematik og fysik. Snart fulgte
renæssancen hvor Archimedes’ metode (måling
og matematik) sejrede så fuldstændigt at han
må kaldes den moderne videnskabs fader.

Hundrede års forskning
Ved år 1900 herskede den videnskabelige op-
fattelse at man havde et statisk, altså ubevæge-
ligt og derfor uendelig gammelt univers. Det
havde en udstrækning så lyset fra de fjerneste
stjerner var 30.000 år undervejs til os. Det be-
stod kun af vores Mælkevej med dens stjerner
og tåger.  Men snart blev det opdaget, at mange
af tågerne er meget længere borte og har om-
kring samme størrelse som vores Mælkevej. Vi
kalder dem nu for galakser, og vores Mælkevej
er selv en galakse. Hver galakse rummer mange
milliarder stjerner. 

I 1929 opdagede Edwin Hubble at alle galak-

Om tidernes morgen og hvad derpå fulgte
Niels Bohr Institutet inviterer den 8. november kl. 19.00 til foredrag og 

diskussion med astronom, dr.scient. Erik Høg på H.C. Ørsted Institutet, 

Universitetsparken 5, auditorium 3. 

Alle er velkomne, og der er reception i den sydlige del af 

Vandrehallen efter foredraget.

DET UNGE UNIVERS – Her ses universet da det kun var 400.000 år gammelt. Vi ser hele himlen

inden for en oval som på det foregående billede, men med det lys der blev udsendt for næsten 14 mil-

liarder år siden. Temperaturen på omkring 2,7 grader Kelvin vises, og der er kun uhyre små forskelle

på mindre end 0,0002 grader hen over himlen. Billedet giver mange oplysninger om det unge univers.

Tabel 1

Bibelen: Verden blev skabt for 6000 år siden

Hinduismen: Verden er ældre end 300.000 milliarder år

Aristoteles: Verden er uendelig gammel 

Moderne aldre i milliarder år: Universet Jorden

1900 Uendelig Mindst  0,3

1925 Uendelig Mindst  1,3

1950 1,8 2,6 - 4

1975 7,5 - 20 4,55

2000 10 - 20 4,56

2006 13 - 14 4,56

Verdens alder ifølge de højeste religiøse, filosofiske og videnskabelige autori-

teter – samlet af Erik Høg i 2006. Tabellens intervaller for aldrene blev i sam-

tiden angivet som sikre. De nyeste målinger giver 13,7 milliarder år for uni-

versets alder og med sikkerhed mellem 13 og 14.

ser fjerner sig fra os på en måde vi mest enkelt
forstår som at hele universet udvider sig. Hubb-
le kunne derpå straks beregne en udvidelsesal-
der på to milliarder år. For 1950 viser tabel 1
samme alder for universet som Hubble fandt
over tyve år tidligere og samtidig en højere al-
der for Jorden! Der måtte jo være noget galt.
Efterhånden opdagede man at denne alder for
universet var ti gange for lille, især på grund af
den tids fejl i afstande til galakserne. Men der
var også andre fejl som efterhånden blev ud-
ryddet takket være en enorm indsats af måling-
er med nye instrumenter og af bedre astrofysis-
ke teorier.

Nu ved vi at universet er knap 14 milliarder
år gammelt idet det begyndte med Big Bang.
Det betyder at det synlige univers er næsten en
million gange større i afstande end man troede
omkring år 1900 eftersom det ældste lys i uni-
verset har været undervejs i mange milliarder
år. Geologerne har målt Jordens alder (sidste
søjle i tabel 1) ved at måle indholdet af radioak-
tivitet i klipper og meteoritter på samme måde
som arkæologer bestemmer aldre ved kulstof-
14 metoden, og de har for længst nået en nøj-
agtighed på bedre end en procent.

Endelig til spørgsmålet: Hvad kan det her så
bruges til? Svaret er at det skal lære os alle at
forstå den verden og det univers vi faktisk lever
i. Det skal lære os at rene spekulationer om na-
turens indretning fører på vildspor. Selv om
nogle emner bedst klares ved brug af vores sun-
de fornuft, er målinger, fysik og matematik
nødvendige.

Erik Høg er astronom og dr.scient., 
Niels Bohr Institutet, KU. 
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Heureka!
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Deadline (kl. 10)

Nr. Udkommer Debat Meddelelser
16 9/11 1/11 30/10
17 23/11 15/11 13/11
18 7/12 29/11 27/11

Universitetsavisen

M Å S K E  K E N D E R  D U  STO R M  P. ’ S to
folkekære vagabonder, Perikles og Arkime-
des? På en af tegningerne spørger Arkime-

des: »Du, Perikles, Hvad synes du om verdenssituatio-
nen?« Og Perikles svarer: »Ingenting; jeg har fået en
flue i øjet!« Det er egentlig et meget menneskeligt svar.
For det er da svært at kære sig om verdenssituationen
hvis der sidder en irriterende flue i øjenkrogen. I øv-
rigt klarer verdenssituationen sig såmænd nok fint
uden vi blander os i den. Eller gør den? Vi mener at
KU som videninstitution bør pille fluen ud af øjet så 
vi kan se klart på verden. Derfor er vi i færd med at
skrive en strategi – efter anmodning fra bestyrelsen.
Det bliver den første egentlige strategi for universitetet
i nyere tid. 

H VO R FO R  S K A L  V I  overhovedet have en strategi,
ville nogle sikkert spørge. Københavns Universitet har
jo i over 500 år klaret sig fint gennem historiens bug-
tede landskab uden en strategi. Vi har overlevet refor-
mationen, enevælden, stavnsbåndets ophævelse, ud-
skiftningen, det konstitutionelle demokrati, proviso-
rietiden, parlamentarismen, industrialiseringen, vel-
færdsstaten, oliekrisen og globaliseringen, for bare at
nævne nogle af de store begivenheder. Så hvorfor en
strategi netop nu? Det er der mindst tre gode grunde
til. 

D E N  F Ø R ST E  G RU N D  er samfundsmæssig. Viden
er i dag den vigtigste konkurrenceparameter. Derfor 
er Danmarks situation uløseligt forbundet med videns-
virksomheders og dermed KU’s udvikling. Som en
konsekvens heraf vokser samfundets krav til universi-
tetet. I dag skal vi ikke alene uddanne og forske. Vi
skal også bidrage til en bedre folkeskole, en mere ud-
fordrende gymnasieuddannelse, en tidssvarende efter-
og videreuddannelse og et afbalanceret partnerskab
med erhvervslivet om videnoverførsel og produktud-
vikling. Derfor har vores samarbejdspartnere, ikke
mindst de bidragydende af slagsen, krav på at vide
hvor vi gerne vil bevæge os hen. Vi har med andre ord
brug for en strategi som en slags visitkort. 

D E N  A N D E N  G RU N D  er faglig. KU skal bl.a. be-
fæste og forstærke den frie grundforskning og stimu-

lere de kloge hoveder så de ikke forlader os til fordel
for Oxbridge, Ivy League eller deslige. Samtidig med
at vi skal uddanne en større og større del af befolk-
ningen og leve op til de nye krav, såsom samarbejde
med erhvervslivet. Men hvordan gør vi det? Her har vi
brug for strategien som et vejkort hvor vi kan finde de
bedste ruter på vejen mod vores forskellige mål. 

D E N  T R E D J E  G RU N D  er fusionen. Den 1. januar
2007 vågner KU op til en ny hverdag. Forhåbentlig 
ikke med røde øjne, men med friske øjne. Ganske vist
gør vi os ikke nogen forhåbninger om at alle på KU –
40.000 studerende og 8000 ansatte – vil se verdens-
situationen med de samme øjne. Det ville da også 
være underligt i betragtning af universitetets ædle tra-
ditioner for selvstændig stillingtagen, kritik og argu-
menterende dialog. Men med strategien ønsker vi at
identificere nogle udfordringer, mål og midler, som er
fælles for det fusionerede KU. Hvad enten man stude-
rer nordisk filologi, farmakologi eller fødevareviden-
skab. 

H VO R DA N  FO R E G Å R  P RO C E S S E N  med at for-
mulere strategien? Bestyrelsen har allerede bedt rek-
toratet om at formulere et udkast til en strategi. Om
kort tid starter en høring på fakulteterne, KVL og DFU,
så alle får mulighed for at komme med kommentarer
og forslag. Derefter vil bestyrelsen foretage en første-
behandling af strategien, hvorefter et revideret udkast
bliver diskuteret på et åbent møde med bestyrelsen 
og universitetsbefolkningen. Strategien vil blive sendt
med mail til alle ansatte og studerende. Der vil blive
mulighed for at give kommentarer via institutledere
og dekaner, skrive direkte til rektoratet eller kommen-
tere den på rektoratets blog. Målet er at bestyrelsen
kan vedtage en strategi for KU i det tidlige forår. 

L A D  O S  S LU T T E  med begyndelsen. I oldtidens
Grækenland sad vagabonden Arkimedes’ navnebroder
engang i et badekar. Han fandt ud af at der løb lige 
så meget vand ud over kanten af det fyldte badekar
som han fortrængte når han lagde sig til at flyde i det.
Arkimedes havde opdaget genstandens vægtfylde. 
Begejstret udbrød han det berømte »Heureka!« – jeg
fandt det. Forhåbentlig kan vi også udbryde et lille
»heureka« når strategien er i hus. 

KUMMENTAR

DEBAT

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.

REPL IK T IL  INGRID KRYHLMAND 

Campusplan og arbejdsmiljø
hænger sammen

IUniversitetsavisen (Nr.
12/06) stiller Ingrid Kryhl-
mand mig og avisens læsere

det spørgsmål om der mon er
styr på arbejdsmiljøet i den re-
lativt omfattende campusplan
som jeg lancerede tidligere på
året. Lad mig starte med at
fastslå meget klart: arbejds-
miljøet er og vil til stadighed
blive tænkt ind i arbejdet med
campusplanerne. 

Det ligger nemlig i campus-
udvalgenes kommissorium at
de skal sørge for at inddrage
samarbejdsudvalgene på det
eller de berørte fakulteter. Det
er også aftalt at arbejdsmiljø-
organisationen skal inddrages
når der foreligger planer for de
enkelte campusområder. 

Når det er sagt, vil jeg dog
samtidig gerne takke Ingrid
Kryhlmand for at rejse spørgs-
målet som naturligvis bør stå
højt på dagsordenen i det om-
fattende og heller ikke ukom-
plicerede arbejde der skal ud-
mønte campusplanen i en kon-
kret og praktisk anvendelig
virkelighed for studerende og
ansatte.

Statusseminar
For at styrke samspillet
mellem campusudvalgene og

Rektor Ralf Hemmingsen 

og prorektor Lykke Friis

Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S

Hvad vil du efter din bachelor?

LÆS TIL CAND.IT.
PÅ IT-UNIVERSITETET
Vælg et krævende og spændende 2-årigt kandidat-
studium som overbygning på din bacheloruddannelse 
– også selvom din bachelor ikke drejer sig om it.

På IT-Universitetet kan du specialisere dig i it til 
kommunikation, design, softwareudvikling og 
-teknologi, organisationsudvikling, e-business,
computerspil, medieteknologi mm. Du får en erhvervs-
relevant it-kandidatuddannelse med tæt kobling 
mellem teori og anvendelse.

ÅBENT HUS
Tirsdag den 31. oktober 2006 kl. 15 – 19

Ansøgningsfrist til kandidatuddannelsen er 
15. november 2006 kl. 12.
Ansøgningsfrister for gæstestuderende er 
13. december 2006 og 
15. januar 2007 kl. 12.

www.itu.dk

de relevante samarbejdsud-
valg og arbejdsmiljøudvalg, vil
jeg bede campusudvalgene om
at indkalde arbejdsmiljøsek-
tionen til et statusseminar. 

Formænd og næstformænd i
samarbejdsudvalgene samt
formænd og næstformænd i
arbejdsmiljøudvalgene på de
berørte fakulteter vil blive in-
viteret til deltagelse i statusse-
minaret, netop for at sikre den
bedst mulige koordination fra
opstarten af campusudvalge-
nes arbejde. Min indstilling vil
samtidig være at en sådan sta-
tus skal gentages med passen-
de interval, fx hvert halve år.

På det seneste møde i cam-
pusstyregruppen den 21. sep-
tember blev det i øvrigt beslut-
tet at gennemføre en undersø-
gelse blandt TAP-personalet
og de studerende vedrørende
deres visioner og tanker om
fremtidens arbejdsplads til in-
spiration for det videre arbej-
de i campusudvalgene. 

Jeg og den øvrige ledelse er
naturligvis klar til at fortsætte
den løbende dialog om emnet
i de relevante fora.

Ralf Hemmingsen, rektor.
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NAVNE

Priser

Jens Lundgren

Professor, dr.

med. og over-

læge på Hvid-

ovre Hospital

og leder af 

Copenhagen

HIV Programme Jens Lundgren

har fået 1.076.657 kr. fra Lund-

beckfonden. Pengene skal an-

vendes til et lodtrækningsforsøg

hvor det skal undersøges om

daglige målinger af markøren

for infektion – procalcitonin –

kan bruges som vejledning i

diagnostik og behandling af in-

tensivpatienter samt reducere

dødeligheden hos disse patien-

ter. Det er formodningen at må-

ling af forekomsten af forhøje-

de værdier af procalcitonin hur-

tigt og præcist kan overvåge

fremkomsten og forløbet af en

alvorlig bakteriel infektion og

via rettidige ændringer i be-

handlingen kan øge overlevel-

sen hos intensivpatienter. Det er

tillige sandsynligt at målinger af

procalcitonin kan reducere tidli-

ge og sene komplikationer og

nedsætte indlæggelsestiden

samt forbruget af antibiotika. 

Tiltrædelser

Jens Perch

Nielsen

Administreren-

de direktør i 

vidensvirksom-

heden Festina

Lente tiltræder

som den første danske adjunge-

rede professor i forsikringsmate-

matik nogensinde. Jens Perch

Nielsen var indtil marts i år

forskningsdirektør i Codan. Til-

trædelsesforelæsningen foregår

den 27/10 kl. 14.00 på H.C. 

Ørsted Institutet i Auditorium

IV, og titlen er Forudsigelighed

inden for moderne sandsynlig-

hedsregning.

Udnævnelser

Finn Surlyk

Geologen og

professor dr.-

scient. Finn 

Surlyk fra Geo-

logisk Institut er

igen blevet

valgt til præsident for The Inter-

national Association of Sedimen-

tologists (IAS). Udnævnelsen lø-

ber over en fireårig periode, og

Finn Surlyk har to gange tidlige-

re været generalsekretær for

IAS der arrangerer en årlig kon-

gres, årlige temamøder om ud-

valgte emner og udgiver fagets

ledende videnskabelige tids-

skrift Sedimentology. Finn Surlyk

er internationalt anerkendt for

sin udforskning af Øst- og Nord-

grønlands geologi, Nordvest-

europas Kridttids-aflejringer og

BOLIGER

Bolig søges

Copenhagen

Period: From Feb. to July 2007,

perhaps longer.

Size: Apartment.

Equipment: Furnished.

Tenant: German Visiting Lectu-

rer M, non-smoker.

Rent: Max 6.500 kr. per month

Contact: Thomas Scheffler, 

e-mail: tscheffler@hum.ku.dk

el. tel. 3532 8921.

Copenhagen

Period: From 15/01-07, min. 

1 year.

Size: Room or small apartment.

Tenant: Guest student.

Rent: Max 3.500 kr. per month

incl. all.

Contact: E-mail:

anna1931@gmail.com.

Copenhagen 

Period: From 1/11-06 to 1/4-07.

Size: Apartment, 1 or 2 rooms.

Tenant: PhD student, non-smo-

ker.

Rent: Max 4.500 kr. per month

all incl.

Contact: E-mail: 

omid.karoussi@uis.no or tel.

3532 2443/004745 415661.

Copenhagen

Period: From 1/1 to 30/04-07.

Size: Flat, 50 sqm. 

Equipment: Fully furnished,

Internet.

Tenant: American masters 

student F.

Rent: Max 5.000 kr. per month.

Contact: E-mail: michele-

grossafrica@gmail.com or 

tel. 2643 8919.

Bolig udlejes

Christianshavn

Period: From 1/2 til 1/8-07, possi-

bly longer.

Size: Apartment, 3 rooms, 

75 sqm., kitchen, and bath.  

Equipment: Partly or fully fur-

nished, washing machine, and

outdoor facilities 

Rent: 10.900 kr. per month incl.

expenses. 

Deposit: 6.000 kr.  

Contact: E-mail: susanne.

bregnbaek@anthro.ku.dk or

tel. 3295 1914/3022 7069.

Frederiksberg 

Periode: Fra 1/11-06 til 1/5-07,

evt. forlængelse. 

Størrelse: Taglejlighed, 65 kvm.,

2 vær., køkken og bad. 

Udstyr: Møbleret, fransk altan,

adgang til have, tv og vaske-

maskine. 

Lejer: Gæsteforsker el.lign.,

ikkeryger. 

Husleje: 6.000 kr. pr. md. inkl.

varme og el. 

Depositum: 12.000 kr. 

Kontakt: E-mail: 

niels.aagaard@privat.dk.

sit arbejde med feltanalogier

for oliereservoirer i undergrun-

den. Han er leder af det forsk-

ningsrådsstøttede Cretaceous

Research Centre, der er et sam-

arbejdsprojekt mellem KU og

Danmarks og Grønlands Geolo-

giske Undersøgelse (GEUS).

Gertrud Pfister 

Rektor på 

Universitetet i

Wien, professor

Georg Winckler,

har udpeget

professor på In-

stitut for Idræt, Gertrud Pfister

til medlem af det videnskabe-

lige rådgivende nævn på Wiens

Universitet, Faculty of Sport

Sciences. Nævnet skal støtte

Universitetet og dets fakulteter

i den løbende proces med om-

strukturering og skal medvirke

til at udbygge området forsk-

ning og undervisning.

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 30/10 for avis 16 der udkommer 9/11 og 

deadline 13/11 for avis 17 der udkommer 23/11.

The Clash Between Modernity and Islam: 
What are the prospects?
Forelæsning af HKH Prins Hassan af Jordan

Tid: 30/10 kl. 17.00-19.00 

Sted: Det ny KUA, lok. 23.0.50

Arr.: Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier

Det er nødvendigt at tilmelde sig forelæsningen. 

Tilmelding kan ske ved henvendelse til Christine Skovgaard 

Nielsen, e-mail: christine@hum.ku.dk senest 27/10
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DET SKER

Forudsigelighed inden for moderne sandsynlighedsregning
Tiltrædelsesforelæsning af adjungeret prof. i forsikringsmatematik Jens Perch Nielsen, administrerende

direktør i vidensvirksomheden Festina Lente

Tid: 27/10 kl. 14.00

Sted: H.C. Ørsted Institutet, Aud. IV

Arr.: Afdeling for Anvendt Matematik og Statistik

The Role of Interreligious Dialogue in a Global Peace Process
Interreligious dialogue meeting with HRH El Hasan bin Tallal, Jordan. Participants must register by mail

to secretary Else Tange, et@teol.ku.dk before 27/10

Tid: 30/10 kl. 14.00-16.00

Sted: Det Teologiske Fakultet, Købmagergade 44-46, 1. sal, Aud. 7

Arr.: Associate Professor Hans Raun Iversen, Chair of Board of Copenhagen University Priority Area,

hri@teol.ku.dk

Indigenous Minorities: 
Language and Publishing Policies in the Soviet Union/Russia
Gæsteforelæsning af prof. Nikolai Vakhtin, European University, St. Petersburg, Rusland

Tid: 30/10 kl. 14.15-16.00

Sted: Institut for Tværkulturelle og regionale Studier, Leifsgade 33, 7. sal, lok. 703

Arr.: Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, TORS

Bliv ph.d. på Jura
Orienteringsmøde om ph.d.-uddannelsen på jura. Tilmelding til Rikke.T.Christensen@jur.ku.dk 

Tid: 31/10 kl. 16.15

Sted: Hovedbygningen, Frue Plads, HO10

Arr.: Det Juridiske Fakultet, www.jur.ku.dk/phd

Explosive knowledge: 
The history of the science and technology of terrorist bomb-making
Foredrag af lektor Mats Fridlund, Teknologihistorie, Danmarks Tekniske Universitet

Tid: 31/10 kl. 19.45

Sted: H.C. Ørsted Institutet, Aud. 10

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

The EU and the Fight against Terrorism
Jean Monnet lecture by Anja Dahlgaard-Nielsen, Danish Institute for International Studies

Tid: 1/11 kl. 10.00-12.00

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

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

CNS Animal Models Matchmaking 
Symposium. Tilmelding: www.biologue.org  

Tid: 1/11 kl. 14.00-17.00

Sted: Panum Institute

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

Self-rated Health Research: 
Past, Present, and an Open Window to the Future
Symposium med prof., sociolog Ellen Idler, Rutgers University, New Jersey, USA Den 2/11 vil der være work-

shop med Ellen Idler. Kontakt Anni Nielsen for tilsendelse af program, e-mail: a.nielsen@gpract.ku.dk

Tid: 1/11 kl. 16.15-18.15

Sted: Center for Sundhed og Samfund, CSS, Øster Farimagsgade 5, lok. 22.0.19

Arr.: Forskningsenheden for Almen Praksis og Afdeling for Almen medicin, KU

Kvote 2-ansøger til Psykologi 2007
Informationsmøde for kvote 2-ansøgere til Psykologi på Københavns Universitet. Tilmelding til 

Den centrale Studie- og Erhvervsvejledning, tlf. 3314 1536 el. e-mail: sa-info@adm.ku.dk  

Tid: 1/11 kl. 16.30-18.00

Sted: Den Centrale Studie- og Erhvervsvejledning, Fiolstræde 22, 4. sal

Arr.: Den Centrale Studie- og Erhvervsvejledning



Thomissøn som salmedigter og salmebogsredaktør
Salmestudiekreds ved Mikkel Vale og Stefan Lamhauge Hansen

Tid: 1/11 kl. 17.00-18.30

Sted: Trinitatis kirke

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

SU-handicaptillæg
Informationsmøde med oplæg af SU-Styrelsens medarbejder Tom Michael Jørgensen. 

Tilmelding per mail til hsk@hum.ku.dk senest 27/10

Tid: 1/11 kl. 17.00-19.00

Sted: Det ny KUA, lok. 24.048/50

Arr.: HSK, www.hsknet.dk

EU’s 7. rammeprogram
Debat om hvorledes Københavns Universitets europaforskere med fordel kan benytte sig af de 

interessante muligheder som EU’s 7. rammeprogram tilbyder

Tid: 2/11 kl. 10.00-14.00

Sted: Center for Samfund og Sundhed, CSS, Øster Farimagsgade 5, bygn. 5.0.28

Arr.: Satsningsområdet ‘Europa i Forandring’, www.ku.dk/satsning/europa/ 

Phenomenology and the First-Person Character of Philosophical 
Knowledge
Gæsteforedrag af Steven Crowell, Department of Philosophy, Rice University, USA

Tid: 2/11 kl. 14.15-16.00

Sted: CFS, Det ny KUA, lok. 25.5.11

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

Kommunismen som amerikansk fjendebillede under Den Kolde Krig
Foredrag af adjunkt Regin Schmidt, Afdeling for Historie, KU

Tid: 2/11 kl. 15.00-17.00

Sted: KUA, lok. 15.1.30A

Arr.: De HistorieStuderende, DHS, foreningendhs@hotmail.com
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LUNDBECKFONDEN

Bedømmelseskomitéens opgaver er at vurderede de pro-
jektansøgninger, som fonden modtager, specielt inden
for det sundhedsvidenskabelige område, og fremkomme
med indstillinger til fondens bestyrelse. Komitéen arbej-
der inden for den strategi og de retningslinier, som
bestyrelsen beslutter.

Komitéen vil få i alt 8 medlemmer, hvoraf de 3 samti-
dig er medlemmer af Lundbeckfondens bestyrelse: pro-
fessor, overlæge, dr. med. Mikael Rørth, Rigshospitalet,
Onkologisk Klinik (formand for komitéen), afdelings-
chef, overlæge, dr. med. Nils Axelsen, Statens Serum
Institut, Klinisk Biokemisk Afdeling og direktør, civil-
ingeniør Mogens Bundgaard-Nielsen. 

Der søges 5 medlemmer til komitéen, hvoraf 2 skal
være danske forskere og 3 skal være forskere fra andre
nordiske lande. Funktionstiden er 3 år med mulighed
for forlængelse endnu én periode, og aflønningen er
100.000 DKK årligt samt dækning af rejseudgifter.

Der afholdes 3 komitémøder årligt i form af endags-
møder. Møderne afholdes i København og de 3 første
møder er planlagt til primo marts, primo august og
primo december 2007. Man forventer 4-500 ansøgnin-
ger årligt, og ansøgningerne udsendes til komité-med-
lemmerne via Internettet eller per post 4-6 uger før
komitémødets afholdelse. Blandt komitémedlemmerne
vil der blive udpeget 2 forbehandlere til hver ansøgning,
som hovedregel blandt komitémedlemmerne.

Der søges aktive og erfarne forskere inden for sundheds-
videnskabelig forskning til supplering af de i komitéen
allerede eksisterende kompetencer. 

Ansøgningen bedes sendt i Word format til Lundbeck-
fonden på mail@lundbeckfonden.dk senest den 15.11.
2006.

Yderligere oplysninger kan fås hos komitéens formand
eller fondens forskningschef, dr. med. Erik Juhl på tlf.
+45 39 12 80 11. Desuden henvises til fondens hjemme-
side: www.lundbeckfonden.dk

L u n d b e c k f o n d e n  e r  e n  e r h v e r v s d r i v e n d e  f o n d  m e d  b e t y d e l i g e  a k t i e p o s t e r  i  d e  t o  b ø r s n o t e r e d e  s e l s k a b e r  H .  L u n d b e c k  A / S  o g  A L K - A b e l l ó  A / S .  A f k a s t e t  a f  f o n d e n s  f o r m u e  a n v e n d e s  b l . a .  t i l  s t ø t t e  a f
v i d e n s k a b e l i g  f o r s k n i n g  o v e r v e j e n d e  i n d e n  f o r  s u n d h e d s v i d e n s k a b e l i g  f o r s k n i n g ,  m e n  o g s å  t i l  b i o l o g i s k  o r i e n t e r e t  n a t u r v i d e n s k a b e l i g  f o r s k n i n g  s a m t  f y s i k  o g  k e m i .  F o n d e n  u d d e l e r  c a .  2 5 0  m i o .  k r.  i  2 0 0 6 .

Medlemmer til Lundbeckfondens videnskabelige bedømmelseskomité søges

LUNDBECKFONDEN, Vestagervej  17,  2900 Hellerup.  Tlf .  +45 39 12 80 00.  www.lundbeckfonden.dk

Vanløse

Størrelse: Lejlighed, 56 kvm, byt-

tes til tilsvarende lejlighed i

Sydsverige.

Kontakt: Maria Andreasen, 

tlf. 2332 6413.

København Ø

Periode: Fra 1/11-06 og 6-8 mdr.

frem.

Størrelse: 2 vær. i byggefor-

eningshus, 40 kvm, med eget

tekøkken, bad og toilet. 

Udstyr: Møbleret.

Lejer: Ikkeryger. 

Husleje: 4.500 kr. pr. md. inkl.

forbrug.

Depositum: 4.500 kr. 

Kontakt: Tlf. 3929 9040. 

Bytte på Østerbro

Størrelse: Lejlighed på Indre 

Østerbro, 4 vær., 103 kvm, 

spisekøkken, toilet og vaske-

maskine.

Husleje: 9.000 kr. pr. md. inkl.

forbrug.

Byttes til: Lejlighed, 2-3 vær,

gerne Østerbro, men alt har

interesse.

Kontakt: Maria L. Mønsted, 

tlf. 3538 6409 el. e-mail: 

maria.monsted@comxnet.dk.

Islands Brygge

Period: From 1/1-07 or before

and for 1-2 years.

Size: Apartment, 2 rooms, 

60 sqm., kitchen, bathroom,

and balcony. 

Equipment: Furnished, TV.

Tenants: Non-smoker, no pets.

Rent: 9.300 kr. 

Contact: E-mail:

kb@poulsen.mail.dk or 

tlf. 6176 4820.

Kollegier

Borchs Kollegium
Målgruppe: Studerende der har

bestået 2 års normeret stu-

dietid.

Periode: Pr. 15/12-06 bliver 

1 alumneplads ledig.

Kollegiet: Ligger centralt i det

gamle København, Store Kan-

nikestræde 12 og har en tre-

hundredårig historie for et

godt fagligt og socialt miljø. 

Faciliteter: Bibliotek, flygel, fest-

sal, tv-stue, vaske- og tørre-

rum, have med tilhørende

kroketbane.  

Husleje: 1.340 kr. pr. md. plus

200 kr. i husskat.

Ansøgning: Skema fås på Sti-

pendiekontoret, Fiolstræde

22, 1171 Kbh. K. Dokumenta-

tion for to års bestået studie-

tid vedlægges.

Ansøgningsfrist: 20/11-06. 

Yderligere oplysninger: Se

www.borchskollegium.dk.

STILLINGER

VIP-stillinger

Jura

Eksterne undervisere
Sted: Det Juridiske Fakultet.

Indhold: Eksterne undervisere

på bachelor- og kandidatud-

dannelsen. Undervisning/Fore-

læsninger i fagene: Ejendoms-

ret, EU-ret, Folkeret, Forfat-

ningsret, Formueret I, Retshi-

storie, EU-udbudsret, EU-ret -

fri bevægelighed, Internatio-

nal Human Rights Law, Inter-

national Labour Law, Køb og

salg af virksomheder, The Law

of War Crimes, Procesret

(Civilproces/Straffeproces),

Det Nordiske Processpil om

menneskerettigheder, Inter-

national Negotiation Compe-

tition, Landsskatterettens

Miniprocesspil. 

Ansøgningsfrist: 9/11-06, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se

www.jur.ku.dk/stillinger/.

Samfundsvidenskab

Institutleder
Genopslag
Sted: Institut for Antropologi.

Indhold: Instituttet er beskrevet

på www.samf.ku.dk.  
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Kvalifikationer: Visionær og

handlekraftig leder som i an-

søgningen inviteres til at re-

degøre for sine visioner og

ideer for instituttets udvikling

de kommende år. Både nu-

værende ansatte på KU og

eksterne opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist: 13/11-06, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.samf.ku.dk/

institutleder.

Yderligere oplysninger: Dekan

Troels Østergaard Sørensen,

tlf. 3532 3535 el. 2875 3535.

Sundhedvsidenskab

Clinical professorship in
Psychiatry
Place of employment: Institute

of Clinical Neuroscience and

Psychiatry and consultancy

with H:S and Amager Hospital

with service at Rigshospitalet,

The Centre of Neuroscience,

Department of Psychiatry.

Deadline for application: 

Has been postponed until

10/11-06 at 12.00 noon.

Full announcement: Applica-

tions can not be based on this

extract. The full text of the

notice inviting applications

for the professorship is avail-

able from www.ku.dk/stilling-

er and from the Faculty on

tel. 3532 7048. The full text of

the notice inviting applicants

for the consultancy is avail-

able from www.laegejob.dk

and from the Personnel office

Rigshospitalet, tel. 3545 2497.

Clinical Professorship
Place of employment: Faculty of

Health Sciences, Department

of Clinical Neuroscience and

Psychiatry and consultant 

position at Copenhagen Cor-

poration Hospital (H:S) and

Amager Hospital serving at

The Department of Neuro-

logy, Bispebjerg Hospital and

The Department of Neuro-

logy, Rigshospitalet or consul-

tant position at Copenhagen

County Hospital Administra-

tion (KAS) and Amager Hospi-

tal serving at The Neurologi-

cal Department, Glostrup 

Hospital.

Deadline for application: 

Has been postponed until

10/11-06 at 12.00 noon.

Full announcement: Applica-

tions can not be based on this

extract. The full text of the

notice inviting applications

for the professorship is avail-

able from www.ku.dk/stilling-

er and from the Faculty on

tel. 3532 7048. The full text of

the notice inviting applicants

for the consultancy is avail-

able from www.laegejob.dk

and from the Personnel office

of the hospital in question.

Forskningsmedarbejder
Sted: Institut for Idræt.

Indhold: Arbejde med SPSS el.

andre statistiske programmer;

opsætning og tilrettelæggelse

af analyser; afrapportering og

præsentation; skalavalidering

i RASCH-modeller; kvalificeret

assistance til forskningspro-

jekter. 

Kvalifikationer: Kandidat med

relevant samfunds- el. sund-

hedsvidenskabelig uddan-

nelse med godt kendskab til

socialvidenskabelig statistik,

inkl. kendskab til idræt, krop

og kultur. 

Omfang: Barselsvikariat fra 15/1

til 31/10-07.

Ansøgningsfrist: 10/11-06.

Fuldt opslag: Se www.ku.dk/

stillinger.

Kontorfunktionær
Sted: Det naturvidenskabelige

Fakultetssekretariat.

Indhold: Arbejdsopgaverne er

varetagelse af matrikelfunk-

tionen samt ekspedition i

skranken, herunder både per-

sonlige og telefoniske hen-

vendelser i Studieadministra-

tionens ekspedition.

Kvalifikationer: Bred kontorfag-

lig uddannelse. Gode formu-

leringsevner og engelskkund-

skaber i skrift og tale.

Ansøgningsfrist: 8/11-06, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: 

www.ku.dk/stillinger.

Applikations-DBA 
Sted: Den centrale IT-Afdelings

Driftssektion.

Ansøgningsfrist: 3/11-06, 

kl. 12.00. 

Fuldt opslag: Se www.ku.dk/

stillinger. 

Sekretær
Sted: Ferskvandsbiologisk Labo-

ratorium, Hillerød.

Indhold: Bl.a. personaleadmini-

stration, herunder fraværs- og

ferieregistrering (SCANPAS),

håndtering af generelle admi-

nistrative sager.

Kvalifikationer: Relevant uddan-

nelse og solid erfaring med se-

kretærfunktioner, gode kund-

skaber i dansk og engelsk.

Omfang: 23 timer/uge med be-

sættelse 1/12-06.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/stil-

linger el. kontakt Personale

og Jura, tlf. 3532 2645. 

Økonomimedarbejder
Sted: Sociologisk Institut.

Ansøgningsfrist: 6/11-06.

Fuldt opslag: Se www.ku.dk/

stillinger.

Blikkenslager
Sted: Driftområde Nørre Fælled

i Universitetsparken.

Indhold: Nyinstallationer- fejl-

finding og reparationer på

Overtandlæge i oral 
rehabilitering
Sted: Tandlægeskolen, Afdelin-

gen for Protetik.

Indhold: Tilrettelæggelse af fag-

områdets kliniske virksomhed

i samarbejde med den viden-

skabelige stab; bidrage til den

kliniske udvikling inden for

fagområdet i samarbejde med

forskere og varetage særlige

kliniske undersøgelses- og be-

handlingsopgaver Der er kli-

nisk og teoretisk undervisning

knyttet til stillingen.

Kvalifikationer: Klinisk uddan-

nelse på specialtandlægeni-

veau eller tilsvarende, viden-

skabelige kvalifikationer på

ph.d.-niveau, dokumenteret

undervisningserfaring på så-

vel præ- som postgraduat ni-

veau samt supplerende pæda-

gogisk efteruddannelse. Do-

kumenteret ledelseserfaring.

Ansøgningsfrist: 1/12-06. 

Fuldt opslag: Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger: 

Institutleder Nils-Erik Fiehn,

tlf. 3532 6500 el. e-mail:

nef@odont.ku.dk.

TAP-stillinger

Fuldmægtig
Sted: Retsmedicinsk Institut, 

administrationen. 

Indhold: Arbejdet består af bå-

de drifts- og udviklingsopga-

ver. Vores mål er at blive ISO

9001-certificeret inden ud-

gangen af 2001. Den nye fuld-

mægtig skal deltage i at kort-

lægge og beskrive processer-

ne, men vil først blive lært op,

så det sker med kendskab til

det praktiske. Stillingen er et-

årig.

Ansøgningsfrist: 9/11-06.

Fuldt opslag: Se www.ku.dk el.

kontakt institutadministrator

Flemming Johansen, 

tlf. 3532 6161.

AC-fuldmægtig
Sted: Institut for Folkesundheds-

videnskab.

Indhold: Sagsbehandling på per-

sonaleområdet, lønstyring,

forretningsgange på persona-

leområdet, opgørelser, regn-

skab m.v. vedr. instituttets le-

vering af undervisningsarbejd-

stimer, udarbejdelse af oplæg

og analyser, udarbejde inter-

ne nyhedsbreve m.m., ad hoc

sagsbehandling for institutle-

der og institutadministrator.

Kvalifikationer: Cand.scient.pol.,

cand.scient.adm. el. lign. Erfa-

ring fra lignende arbejdsop-

gaver en fordel, men nyud-

dannede vil også kunne kom-

me i betragtning.

Ansøgningsfrist: 10/11-06, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Se www.ku.dk/

led/stillinger.  

Global-local immigration 
controversies: 
On the discourses of hospitality, 
reform, fashion, and terror
Lecture by prof, G. Thomas Goodnight, 

University of Southern California, USA

Tid: 2/11 kl. 10.00-12.00

Sted: Det ny KUA, lok. 27.0.09 

Arr.: Institut for Medier, Erkendelse og 

Formidling, Christian Kock, kock@hum.ku.dk

New communication technologies carry pictures, 

graphics, tropes and claims in swirls of contention

and contestation across the world. Global commu-

nication encourages discussion and documenta-

tion of events as well as rhetorical acts of display,

conciliation, resistance, and aggression within and

across social and political networks. Local events

vault to the status of an international cause when

the mimetic circulation of opinion pushes argu-

ments across national frontiers. This paper exami-

nes select challenges and opportunities posed by

emergent global local controversies over questions of immigration, religion, and the nation.

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

Kvote 2-ansøger til Medicin 2007
Informationsmøde for kvote 2-ansøgere til Medicin på Københavns Universitet. Tilmelding til Den 

centrale Studie- og Erhvervsvejledning, tlf. 3314 1536 el. e-mail: sa-info@adm.ku.dk  

Tid: 2/11 kl. 16.30-18.00

Sted: Den Centrale Studie- og Erhvervsvejledning, Fiolstræde 22, 4. sal

Arr.: Den Centrale Studie- og Erhvervsvejledning

Adjektteorien
Foredrag af cand.mag. Claus Drengsted-Nielsen, Elementarkursus i græsk og latin, KU

Tid: 2/11 kl. 19.30

Sted: Det ny KUA, lok. 27.0.17

Arr.: Selskab for Nordisk Filologi, www.selskabfornordiskfilologi.dk

Når to verber med hver sin veldefinerede indholdsvalens sættes 
sammen i en fast konstruktion, hvad sker der så? - ‘at få’ + perf.part.
over for ‘bekommen’ + perf.part
Fredagsforelæsning af lektor, cand.mag. Lisbeth Falster Jakobsen, Institut for Engelsk, Germansk og 

Romansk, KU

Tid: 3/11 kl. 13.00-15.00

Sted: Det ny KUA, lok. 24.3.11

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

Muslimske fornavne i Danmark
Foredrag af dr.phil. Eva Meldgaard

Tid: 3/11 kl. 14.15

Sted: Det ny KUA, lok. 27.04.04

Arr.: Afdeling for Navneforskning, berge@hum.ku.dk

Humanity,  Terrorism, Terrorist War: Palestine, 9/11, Iraq, 7/7...
Foredrag af Ted Honderich, Grote Professor Emeritus of Philosophy of Mind and Logic, University 

College London Visiting Professor, University of Bath, England

Tid: 3/11 kl. 16.15

Sted: Det ny KUA, lok. 23.4.39

Arr.: Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

En offensiv udenrigspolitik?
Debat med udenrigsminister Per Stig Møller. Tilmelding via hjemmesiden 

Tid: 6/11 kl. 9.45-12.00

Sted: Københavns Universitet, Frue Plads, Festsalen

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

Muslim Customary Laws in Nordic Countries
Forelæsning af Rubya Mehdi, KU. Forelæsningsrækken indgår som en del af satsningsområdet Religion

i det 21. århundrede

Tid: 6/11 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
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Ph.d.-stipendier

Internationalt ph.d.-
stipendium i Sprog og
Internationalisering
Indhold: Ph.d.-stipendium inden

for området Sprog og interna-

tionalisering i de højere ud-

dannelser. Stipendiet er bevil-

get som et internationalt sti-

pendium med Centre for

Language and Communica-

tion, Cardiff University som

partner i forløbet, dvs. ansø-

gere skal være indstillet på at

tilbringe op til halvdelen af

stipendieperioden hvert sted

(Roskilde og Cardiff). 

Til besættelse: 1/1-07. 

Ansøgningsfrist: 1/1-06, 

kl. 12.00.

Ansøgning sendes til: Forsker-

skole Øst, Københavns Univer-

sitet, Njalsgade 136, 27.5,

2300 Kbh. S. Mrk. ‘Internatio-

nalt stipendium’.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.gradeast.dk.

Ph.d.-stipendier
Sted: Det Juridiske Fakultet.

Indhold: Gennemførelse af den

treårige forskeruddannelse.

Kvalifikationer: Juridisk kandi-

dateksamen el. kvalifikationer

af tilsvarende karakter. Doku-

menteret flair for videnskabe-

områdes bygningsinstallatio-

ner, automatiske styresyste-

mer, varmeanlæg, procesven-

tilation, apparaturer m.m. 

Kvalifikationer: Erfaring med

ovennævnte arbejdsopgaver.

Kendskab til CTS-styring. 

Ansøgningsfrist: 13/11-06.

Fuldt opslag: Se www.ku.dk/

stillinger. 

Yderligere oplysninger: 

Inspektør Jan Fingeret, 

tlf. 2875 0050 el. 3532 0010.

Studentermedhjælp 
Sted:  Pædagogisk Center Sam-

fundsvidenskab (PCS), Det

Samfundsvidenskabelige 

Fakultetssekretariat.

Kvalifikationer: Studerende med

min. 2 år tilbage; dygtig for-

midler; god til tekstbehand-

ling og har kendskab til

resten af officepakken; hjem-

mesideopbygning.

Omfang: Ca. 10 timer/uge, men

det varierer. 

Ansøgningsfrist: 10/11-06.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/

stillinger.   

Campus, www.soendrecam-

pus.ku.dk/ og

www.ku.dk/campus/. 

Til besættelse: 1/12-06 el. sna-

rest derefter.

Ansøgningsfrist: 15/11-06, 

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: 

Klaus Bruhn Jensen, 

e-mail: kbj@hum.ku.dk el.

tlf. 3532 8100.

ligt arbejde, fx gennem frem-

læggelse af en velbedømt

specialeafhandling. 

Ansøgningsfrist: 16/11-06, 

kl. 12.00. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.jur.ku.dk/

stillinger/.

Ph.d.-stipendium inden for
skatte- og afgiftsret
Sted: Det Juridiske Fakultet.

Indhold: Gennemførelse af den

treårige forskeruddannelse.

Kvalifikationer: Juridisk kandi-

dateksamen el. kvalifikationer

af tilsvarende karakter. Doku-

menteret flair for videnskabe-

ligt arbejde, fx gennem frem-

læggelse af en velbedømt

specialeafhandling. 

Ansøgningsfrist: 16/11-06, 

kl. 12.00. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.jur.ku.dk/

stillinger/.

Post doc-stipendier

Studerendes vilkår
Sted: Institut for Medier, Erken-

delse og Formidling.

Indhold: Den der ansættes, skal

i løbet af perioden gennem-

føre et forskningsprojekt om

studerendes vilkår på Søndre

Nyt lys på de højere planters slægtskab 
og udvikling
Foredrag af prof., ph.d. Ole Seberg. Gratis adgangskort via hjemme-

siden

Tid: 6/11 kl. 19.30

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

Arr.: Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab, 

www.royalacademy.dk

Ethics and the Faculty of Judgement
Kierkegaard Research Seminars. Lecture by Smail Rapic

Tid: 7/11 kl. 9.15-12.00

Sted: Det ny KUA, lok.  23.2.06.

Arr.: Copenhagen Collegium for Advanced Studies, 

www.forskerkollegium.hum.ku.dk

New Regionalism and the Return of Identity
Politics – Being Catalan in a Globalised Europe
Forelæsning af ph.d. Dorte Andersen, Saxo-Instituttet, KU i forelæs-

ningsrækken Europas dynamiske udvikling 2006

Tid: 7/11 kl. 13.15-15.00

Sted: Alexandersalen, Bispetorv 1-3

Arr.: Satsningsområdet ‘Europa i forandring’, 

www.ku.dk/satsning/europa/ 

Herbal Medicinal Products Objectives
Short Meeting. Tilmelding: www.biologue.org  

Tid: 7/11 kl. 14.30-16.00

Sted: Panum Institute, Lille Mødesal

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

Frivillige i Studenterhuset
Bartendere, dørfolk, dj’s, bandforplejere søges til musikarrangementer torsdag, fre-

dag og lørdag aften. Studenterhuset er et kulturhus for studerende, og vi afholder

som spillested en række livekoncerter og dj-aftener som fortrinsvis afvikles af frivillige.

Kontakt e-mail kabinettet@gmail.com el. tlf. 3059 1838 (Anne) el. 6134 3458 (Lotte).
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STØTTE

Stipendier

Novo Scholarship 
Programme in 
Biotechnology and 
Pharmaceutical Sciences
Målgruppe: Students enrolled at

Danish universities and at

Lund University.

Støtte: This programme offers

up to one-year support of

master students in their final

years at Danish universities

working in a broad range of

disciplines of interest to Novo

Nordisk or Novozymes. The

students are located at the

universities working on pro-

jects defined by the university

supervisor and the student.

Written support from a con-

tact person at Novo Nordisk

or Novozymes necessary to

apply. The scholarship

amounts to max 72.000 for a

full year. 

Ansøgning: Application form 

to be obtained from Berit 

Albrechtsen, e-mail: 

BAL@novonordisk.com. 

Ansøgningsfrist: 15/11-06, 

kl. 12.00.

Det Arnamagnæanske 
Stipendium
Målgruppe: Studerende og kan-

didater med islandsk statsbor-

gerskab der har godtgjort en

sådan indsigt i norrønt el. is-

landsk sprog, historie el. litte-

ratur at det kan forventes at

de vil præstere noget mere

end almindeligt i disse fag el-

ler et af dem.

Støtte: Studier ved Den Arna-

magnæanske Håndskriftsam-

ling el. andre tilsvarende sam-

linger i København. 

Ansøgning: Bilagt cv, en kortfat-

tet projektredegørelse og evt.

anbefalinger, samt oplysnin-

ger om aflønningsforhold

under opholdet i København.

Ønsker en ansøger også at

komme i betragtning til Sti-

pendium til håndskriftstudier

i København, bedes dette an-

ført i ansøgningen. Stiles til

Den Arnamagnæanske Kom-

mission, v/sekretæren, profes-

sor, dr. phil. Jonna Louis-Jen-

sen.

Sendes til: Overassistent John 

Tietze, Den Arnamagnæanske

Kommission, Københavns 

Universitet, Njalsgade 136,

2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 20/11-06, 

kl. 12.00.

Stipendium til 
håndskriftstudier
Målgruppe: Islandske forskere,

både akademisk og ikke-aka-

demisk uddannede.

Støtte: Til håndskriftstudier ved

Den Arnamagnæanske Sam-

ling i København. Stipendiet

udgør foruden rejseomkost-

ninger ca. 20.600 kr. pr. md. 

Periode: Støtte kan ydes i op til

12 md., normalt dog kun i 

1-3 md.

Ansøgning: Bilagt cv, en kortfat-

tet projektredegørelse og evt.

anbefalinger, samt oplysning-

er om aflønningsforhold

under opholdet i København.

Ønsker en ansøger også at

komme i betragtning til det

Arnamagnæanske Stipen-

dium, bedes dette anført i an-

søgningen. Stiles til Den Arna-

magnæanske Kommission,

v/sekretæren, prof., dr. phil.

Jonna Louis-Jensen.

Sendes til: Overassistent John

Tietze, Den Arnamagnæanske

Kommission, Københavns 

Universitet, Njalsgade 136,

2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 20/11-06, 

kl. 12.00.

Legater

Læge Dorff Kjeldsen og
Hustrus Fond
Målgruppe: Lægestuderende

der er dimitteret fra Aalborg

Katedralskole og som har be-

stået eksaminer svarende til 

1. del af medicinstudiet (3 års-

værk) på et af landets univer-

siteter.

Ansøgning: Ansøgningsskema

rekvireres fra Aalborg Kate-

dralskole, tlf. 9631 3770 el. 

e-mail: kos@aalkat-gym.dk.

Sendes til: Aalborg Katedral-

skole, Sankt Jørgens Gade 5,

postboks 556, 9100 Aalborg.

Ansøgningsfrist: 10/11-06.

Professor, dr.phil. Viggo
Brøndal og hustrus legat
Målgruppe: Til støtte af unge

sprogvidenskabsfolk (med

kandidat- el. ph.d.-grad), for-

trinsvis med fransk som

hovedfag el. med almen 

lingvistik som interesse

Støtte: Fx til forskningsrejser og

-ophold, publicering el. andre

tilsvarende formål til fremme

af forskningen.

Ansøgning: Skal rumme oplys-

ninger om navn, adresse, per-

sonnummer, uddannelse og

forskningsbaggrund samt en

præcis, men kortfattet pro-

jektbeskrivelse og et budget.

Der vedlægges intet materiale

herudover, og der anvendes

ikke specielt skema.

Ansøgningsfrist: 20/11-06.

Yderligere oplysninger: Ansøg-

ningen stiles til Viggo Brøndal

og hustrus legat c/o Hanna

Laulund, Institut for Engelsk,

Germansk og Romansk, Kø-

benhavns Universitet Amager,

Njalsgade 128, Bygn. 24, 

2300 Kbh. S. 

Forskningsstøtte

Edith Waagens og Frode
Waagens Fond
Støtte: Til videnskabelig

forskning af nyresygdomme

og nyretransplantationer ved

Branding i praksis – en præsentation af Toms Chokolades marketingsstrategi
Foredrag af Martin Haagensen, senior brand manager på Toms. Entré: 10 kr.

Tid: 7/11 kl. 16.30

Sted: Det ny KUA, lok. 23.4.39

Arr.: Fagligt Forum for Sprogpsykologi, fagligtforum@gmail.com

Musikterapi  
Gæsteforelæsning af lektor, ph.d. Lars Ole Bonde, Aalborg Universitet

Tid: 8/11 kl. 11.15-12.30

Sted: Musikvidenskabeligt Institut, Klerkegade 2, lok. 112

Arr.: Musikvidenskabeligt Institut, ttlind@hum.ku.dk

The EU as an International Actor in Trade
Jean Monnet lecture by Jens Ladefoged Mortensen, Department of Political Science, KU

Tid: 8/11 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

Relationen forskning-undervisning i matematik
Oplæg af Carl Winsløw og Lene Møller Madsen, Center for Naturfagenes Didaktik, CDN, KU

Tid: 8/11 kl. 14.15-16.00

Sted: Universitetsparken 15, bygn. 12, 4. sal, studiesal 4

Arr.: Center for Naturfagenes Didaktik  

Sprog og/eller kontekst? Har ‘bogstavelig’ betydning overhovedet nogen 
kommunikativ betydning?
Foredrag af Maj-Britt Mosegaard Hansen, KU

Tid: 8/11 kl. 14.15-16.00

Sted: Det ny KUA, lok. 24.3.07

Arr.: Dansk Funktionel Lingvistik, kabo@hum.ku.dk

Phenomenology, Normativity, and Transcendental Philosophy
Gæsteforedrag af Steven Crowell, Department of Philosophy, Rice University, USA

Tid: 8/11 kl. 14.15-16.00

Sted: Det ny KUA, lok. 25.5.11

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

Sekularisering af fjendebillede
Foredrag af journalist, cand.scient.pol. Martin Krasnik, Weekendavisen

Tid: 8/11 kl. 15.00-17.00

Sted: KUA, lok. 15.1.30A

Arr.: De HistorieStuderende, DHS, foreningendhs@hotmail.com

Den romantiske kærlighed i musikken
Foredrag af Natkirkepræst Mikkel Vale, Helligåndskirken 

Tid: 8/11 kl. 15.15

Sted: St. Kannikestræde 8, 1, studenterlokalet

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

The Ground Truth in Iraq: 
The current reality in Iraq
and future U.S. plans in
the Middle East
Lecture by journalist Dahr Jamail, USA

Tid: 8/11 kl. 9.15-11.00.

Sted: Institut for Tværkulturelle 

og Regionale Studier, Snorresgade

17-19, lok. U3

Arr.: Afdeling for Carsten Niebuhr 

i samarbejde med Danish Media 

Forum og Fredsfonden

In late 2003, Weary of the overall fai-

lure of the US media to accurately re-

port on the realities of the war in Iraq

for the Iraqi people and US soldiers,

Dahr Jamail went to Iraq to report on the war himself. His dispatches were quickly recognized as an important media resource. He is now

writing for the Inter Press Service, The Asia Times and many other outlets. Dahr’s dispatches and hard news stories have been translated

into French, Polish, German, Dutch, Spanish, Japanese, Portuguese, Chinese, Arabic and Turkish. On radio as well as television, Dahr reports

for Democracy Now!, the BBC, and numerous other stations around the globe. Dahr is also special correspondent for Flashpoints. Dahr has

spent a total of 8 months in occupied Iraq as one of only a few independent US journalists in the country.

F O T O :  S C A N P I X
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Om tidernes morgen og hvad derpå fulgte
Foredrag og diskussion med astronom cand.scient. Erik Høg. Se Videnskabet

Tid: 8/11 kl. 19.00

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

Arr.: Niels Bohr Institutet

De Fire Transformerende Erkendelser
Forelæsning af Acharya Lama Dorje, Bhutan der introducerer til Tibetansk Buddhisme  

Tid: 8/11 kl. 19.15-21.00

Sted: Afdeling for Asienstudier, TORS

Arr.: Anne Burchardi, burchardi@hum.ku.dk  

Gaveforfattere og spøgelsesforfattere – praksis og moral i det 
videnskabelige forfatterskab
Konference. Tilmelding på www.ku.dk/forfatterskabskonference

Tid: 9/11 kl. 14.00-19.00

Sted: Alexandersalen, Bispetorvet 3, København K

Arr.: Københavns Universitet  

Autisme og socialitet: Et filosofisk bidrag til kognitionsforskningen
Forelæsning af prof. Dan Zahavi, Center for Subjektivitetsforskning, KU under forelæsningsrækken 

Fra hjerne til bevidsthed om kognitionsvidenskab

Tid: 9/11 kl. 15.15-16.30

Sted: Hovedbygningen, Frue Plads, lok. HO3

Arr.: Satsningsområdet Krop og Bevidsthed, www.ku.dk/satsning/krop_og_bevidsthed/

Besøg af Vàclav Klaus
Debat med Tjekkiets præsident Vàclav Klaus. Tilmelding via hjemmesiden

Tid: 9/11 kl. 15.45

Sted: Københavns Universitet, Frue Plads, Festsalen,

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

Are you interested in a graduate degree in International Affairs?
Please join us at the University of Copenhagen to learn about academic and professional 

opportunities in the international arena

Tid: 9/11 kl. 18.00-20.00

Sted: Department of Economics, Alexandersalen

Arr.: Association of Professional Schools of International Affairs, www.apsia.org, 

www.econ.ku.dk/polit/news.asp

Kalasha-folket og danskerne
Foredrag i serien ‘Danske eventyrere på Silkevejen’ af ph.d. Jan Heegård, Afdeling for Sprogviden-

skab, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Tid: 9/11 kl. 19.15

Sted: Carsten Niebuhr Afdelingen, Snorresgade 17-19, 1. sal, lok. U3

Arr.: Centralasiatisk Selskab, www.centralasien.dk

Ektomykorrhiza og arktiske økosystemer i et varmere klima
Foredrag af ph.d. Karina E. Clemmensen, Biologisk Institut, KU   

Tid: 9/11 kl. 19.30

Sted: Biologisk Institut, Universitetsparken 15, Aud. B

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

Landskabet som verdensbillede
Foredrag og efterfølgende debat med prof., dr.phil. Jacob Wamberg. 25 kr. for ikke-medlemmer

Tid: 9/11 kl. 20.00

Sted: Vartov, Farvergade 27 opg. H

Arr.: Studenterkredsen, www.studenterkredsen.dk

Reformationssalmer
Sangeftermiddag og oplæg i anledning af reformatoren Martin Luthers fødselsdag

Tid: 10/11 kl. 14.00

Sted: St. Kannikestræde 8, 1, studenterlokalet

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

1 Jahr Grosse Koalition in Deutschland – eine Zwischenbilanz
Fredagsforelæsning af kulturattaché, Dr. Christian Oelfke, Den Tyske Ambassade, København

Tid: 10/11 kl. 13.00-15.00

Sted: Det ny KUA, lok. 24.3.11

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

Er der penge i din idé?
Få gratis professionel vejledning i at finde forretningspotentialet i dit

projekt – og vind 200.000 kr. Venture Cup er en årlig konkurrence hvor

studerende fra hele Danmark dyster i teams.

Hør mere den 7. november på August Krogh Instituttet, 

Seminarrum B kl. 11-14. Se www.venturecup.dk.



MEDDELELSER FRA
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Un i v e r s i t e t s av i s e n  15  . 2 0 0 6 19

Danske Universiteter og 

Hospitaler. I år uddeles godt

100.000 kr. til apparatur- og

driftsudgifter, indkøb af ek-

sperimentelle dyr, laborant-

løn, men ikke til egen løn el.

rejseudgifter.

Ansøgning: Projektbeskrivelsen

skal indeholde højst 5 A4-si-

der samt cv for ansøgeren.

CPR-nr. skal fremgå og om der

er søgt/opnået anden støtte

til formålet. Sendes i 3 eks.

Sendes til: Prof., dr. med. Klaus

Ølgaard, Nefrologisk afdeling

P 2132, Rigshospitalet, 

Blegdamsvej 9, 2100 Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: 1/12-06.

Einar Hansens 
Forskningsfond
Støtte: 100 000 svenska kronor

som stöd till initiering av eu-

ropeiska projekt med ut-

gångspunkt i Öresundsregio-

nen. De forskningsmedel, som

det europeiska forskningsrå-

det resp. EU:s 7:e ramprogram

ställer till förfogande, förde-

las i stor konkurrens och stäl-

ler stora krav på projekt-an-

sökningarnas kvalitet. Einar

Hansens Forskningsfond, som

har till syfte att stödja huma-

nistisk forskning i samverkan

mellan Köpenhamns och

Lunds universitet, har med

början 2007 beslutat att stöd-

ja en eller två humanistiska

forskargrupper med förank-

ring i Öresundsregionen, vilka

i en första projektfas önskar

förbereda en sådan ansökan.

Ansøgning: Ansökningshand-

lingar ska innehålla kostnads-

beräkningar och projektbe-

skrivning.

Sendes til: Forskningsfondens

sekreterare, professor Greger

Andersson, Institutionen för

konst- och musikvetenskap,

Box 117, 221 00 Lund (internt

HS 59), Sverige.

Ansøgningsfrist: 10/11-06.

Fuldt opslag: Se

www.eken.lu.se/stipendier.

FORSVAR

Disputatsforsvar

Sundhedsvidenskab

Contributions to the epidemio-

logy of Campylobacter infec-

tions. A review of clinical and

microbiological studies  

Doktorand: Cand.med. Jørgen

Engberg.

Tid: 17/11-06, kl. 14.00.

Sted: Medicinsk-Historisk 

Museum, Bredgade 62, Audi-

toriet.

Officielle opponenter: Over-

læge, dr.med. Niels Frimodt-

Møller og prof., overlæge,

dr.med. Peter Skinhøj.  

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

prof., overlæge, dr.med. Jens

Ole Nielsen, tlf. 3632 2930.  

Afhandlingen: Fås hos forfatte-

ren, Boserupvej 210, Kattinge,

4000 Roskilde. Indstillingen

kan købes ved skriftlig hen-

vendelse til fakultetskontoret.

Ph.d.-forsvar

Samfundsvidenskab

Children and HIV/AIDS. 

Questioning Vulnerability in

Western Kenya

Kandidat: Erick Nyambedha.

Tid: 1/11-06, kl. 14.00.

Sted: Department of Anthropo-

logy, CSS, Øster Farimagsgade

5E, building 18 K, kld., Audi-

toriet.

Afhandlingen: The dissertation

can be purchased at Bogla-

den, Øster Farimagsgade 5A.

Italesættelser af økologisk mad  

Kandidat: Cand.mag. Christian

Stenbak Larsen.

Tid: 13/11-06, kl. 13.00.

Sted: Center for Sundhed og

Samfund, CSS, Øster Farimags-

gade 5A, sal 1.1.18.

Afhandlingen: Kan købes på

Sociologisk Institut fra 30/10,

tlf. 3532 3280.  

Sundhedsvidenskab

Morphometric Analysis of the

Pig Brain – Development and

Application of Methods

Kandidat: Jacob Jelsing.

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

Sted: Rigshospitalet, Teilum-

bygningen, Aud. A. 

Afhandlingen: Fås hos 

forfatteren, e-mail: 

jje@rheoscience.com.  

Oral lichen planus and polymor-

phisms in the drug metabolising

cytochrome P450 enzymes

Kandidat: Camilla Kragelund.  

Tid: 27/10-06, kl. 14.30.

Sted: Panum Instituttet, Dam

Auditoriet. 

Afhandlingen: Fås hos forfatte-

ren, e-mail: ckr@odont.ku.dk.  

Debat-arrangement før Det kongelige Teaters nyopsætning 
af Mozarts Don Juan
På engelsk. Med deltagelse af instruktør Keith Warner, USA; prof., centerleder Nicholas Till, England; 

operadramaturg Henrik Engelbrecht, Det kongelige Teater; centerleder Nils Holger Petersen, Kulturarvs-

centeret. Tilmelding til kulturarvscenteret@teol.ku.dk fra 1/11 

Tid: 12/11 kl. 16.30-18.30

Sted: Teatermuseet i Hofteatret, Christiansborg Ridebane 18

Arr: Danmarks Grundforskningsfonds Center for Studiet af kulturarven fra Middelalderens Ritualer, 

Det Teologiske Fakultet i samarbejde med Det kongelige Teater

Issues of the co-existence of Islamic laws with other laws: 
Theories of Legal Pluralism
Forelæsning af Gordon R. Woodman, University of Birmingham, England. Forelæsningsrækken indgår som

en del af satsningsområdet Religion i det 21. århundrede

Tid: 13/11 kl. 13.00-15.00

Sted: Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Carsten Niebuhr Afdelingen, Østeuropæisk 

Afdeling, Snorresgade 17-19, Aud, U5

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

Regions and Economic Development in Europe
Forelæsning af Jan Gunnarsson, Økonomisk Institut, KU i forelæsningsrækken Europas dynamiske 

udvikling 2006 

Tid: 14/11, kl. 13.15-15.00

Sted: Alexandersalen, Bispetorv 1-3 

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

Det chilenske højre – et politisk alternativ
Foredrag af cand.mag. Stina Pilmark. 25 kr. for ikke-medlemmer

Tid: 14/11 kl. 19.00-21.00

Sted: Café Globen, Turensensgade 2B

Arr.: Netærk for Latinamerikastudier, NETLA, www.netla.dk

En spøgelsestur i byen
Temagudstjeneste ved Studenterpræst Nicolai Halvorsen, Panum og guidet ghosttour gennem 

København. Tilmelding er nødvendig

Tid: 14/11 kl. 19.30

Sted: Sømandshjemmet, Nyhavn 22

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

Massespektrometrisk bestemmelse af steroidhormoner 
(fx androgener) i serum i mennesker
Foredrag af Ole Østergaard, KBA og AAIU og Paul Bennett, KBA, SSI

Tid: 14/11 kl. 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, kantinen

Arr.: Polymorfien, lay@ssi.dk

Kærlighedskamæleoner
Foredrag af Christian Graugaard, læge og formand for foreningen Sex og Samfund om hvordan seksua-

liteten har det for tiden. Studenterpræst Nicolai Halvorsen vil supplere med nogle betragtninger over

sammenhængen mellem seksualitet og kristendom 

Tid: 1/11 kl. 16.15

Sted: Panum Instituttet, Blegdamsvej 3B, Lille Mødesal

Arr.: Studenterpræst på Natur og Sund, www.sund.ku.dk/praest

Humaniora

Ustabile Fællesskaber. 

Tre Thebanske Tragedier i Lyset

af Athens Politiske Kultur i det

5. Århundrede F. Kr.

Kandidat: Christian Dahl. 

Tid: 17/11, kl. 13.00. 

Sted: KUA, lok. 8.1.13A.

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 Kunst- og Kul-

turvidenskab.

Naturvidenskab

Benthic palaeoecology in cyclic

chalk (NW Europe, Upper 

Cretaceous)

Kandidat: Bodil W. Lauridsen.

Tid: 10/11-06, kl. 14.00.

Sted: Geologisk Institut, Aud. A.

Afhandlingen: Fås hos forfatte-

ren, e-mail: bodill@geol.ku.dk.

Carbon and Nitrogen Dynamics

of Temperate and Subarctic

Heath Ecosystems with Empha-

sis on Cold-Season Processes

Cand.scient. Klaus Steenberg

Larsen.

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

Sted: Botanisk Laboratorium,

Gothersgade 140.

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn på Biologisk Institut,

Øster Farimagsgade 2D, Røde

Sal.

Ta’ ansvar for 
stressen – både
din og arbejds-
pladsens
Gå-hjem-møde om

arbejdsmiljø, stress og god

trivsel. Tilmelding 

senest 1/11 til Sarah, 

Rosenkrands@jur.ku.dk

Tid: 13/11 kl. 15.30-18.00

Sted: Det Juridiske 

Fakultet, St. Kannike-

stræde 8, stuen, mødelokalet

Arr.: AC-klubben

Københavns Universitet er i øjeblikket inde i en stor forandringsproces – og kravene til medarbejderne

er store. For nogle bliver presset så stort at de får stress. AC-klubben vil bidrage til et godt arbejds-

miljø med minimal stress og god trivsel – både på individ og organisatorisk niveau. Derfor inviteres til

gå-hjem-mødet om at tage ansvar for stress.

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

var i stand til at danne de
mangeartede mønstre. 

Er man interesseret i mere
end blot visuelt at nyde de 
38 omhyggeligt udvalgte, helt
naturtro afstøbninger af spor
og strukturer fra klippeflader
og forstenede havbunde fra
mange forskellige egne af
Jordkloden, har man mulig-
hed for at læse sig til de geolo-
giske forklaringer i to forskel-
lige hæfter der kan købes i mu-
seets kiosk. Det ene er på
dansk og kan læses med stort
udbytte af den almindelige be-
søgende uden særlige geolo-
giske forudsætninger, mens
det andet er på engelsk og gi-
ver dybgående, geologiske for-
klaringer til den mere fagligt
krævende besøgende, fortæl-
ler faglig konsulent på Geolo-
gisk Museum, lektor Jan 
Audun Rasmussen. 

Den kunstinteresserede må
endelig ikke glemme at kombi-
nere besøget med en rundtur
til kunstmaleren Per Kirkebys
imponerende udsmykning af
rotunden i Geologisk Museums
modsatte fløj. 

Udstillingen kan ses på 
Geologisk Museum, Statens
Naturhistoriske Museum, 
Øster Voldgade 5-7 til den 
3. december 2006. 
Tirsdag-søndag 13.00-16.00.

Af Gry Bartroff Gaihede

De ældste strukturer på
Geologisk Museums
efterårsudstilling ‘Spor i

tiden’ er 1,8 milliarder år gam-
le. De gamle svende er forun-
derligt velbevarede aftryk af
små sandvulkaner der til for-
veksling minder om forstene-
de vandmænd. 

Et andet eksempel er meget
smukke cirkulære former med
tværgående striber som repræ-
senterer græssespor efter mere
end 542 millioner år gamle,
for længst uddøde, bløddyr
der langt ude er beslægtet med
vore dages snegle og musling-
er. De repræsenterer nogle af
de allerførste flercellede orga-
nismer der fandtes på Jorden.
Mange af udstillingens gen-
stande er sporfossiler, det vil
sige aftryk eller spor dannet af
en fjern fortids skabninger.

Fossil kunst
Det er ikke uden grund at ud-
stillingens skaber, palæontolo-
gen professor Adolf Seilacher
fra Universitetet i Tübingen,
oprindeligt valgte at kalde ud-
stillingen Fossil Kunst. Sporfos-
silerne antager meget forskel-
lige former, og udstillingen
lægger i høj grad op til at man
både undres og imponeres
over hvorledes organismerne

Geologisk Museum præsenterer
naturens forunderlige æstetik på
udstillingen Spor i tiden – naturens
egen kunst der fascinerer med en
mangfoldighed af snurrige, grafi-
ske og sindrige former og mønstre

FLERCELLET FORHISTORIE – To eksemplarer af organismen

Charnodiscus repræsenterer et af verdens tidligste, flercellede dyr.

Dyret menes at have levet i lodret stilling på havbunden, meget lig

vore dages søfjer der tilhører koralordenen. 

NATURENS FINGERMALING – Spektakulær, 

spiralformet, mikritisk skorpe udfældet på en kalkstensflage.

Udstillingens afstøbninger vises i fuld størrelse og nogle er 

over to meter lange.

LASSOSPOR – Sporfossilet Psammichnites gigas er ikke et overfla-

despor, men er dannet i sedimentet under havoverfladen. Dyret har

under sin ikke særlig systematiske søgning efter føde haft en snorkel-

agtig forbindelse til vandet over sedimentoverfladen.

REJESPOR – Den øverste del af et stykke forstenet havbund, 

totalt gennemsat af Thalassinoides, et sporfossil der menes at være

dannet af gravende, rejelignende krebsdyr. 

L ivets  spor
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