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F O T O : M I K K E L Ø S T E R G A A R D

Prins Hassans fornemmelse for religion
Prins Hassan af Jordan gæstede i sidste uge KU. Det er
livsfarligt at skille religion og politik ad, advarede han.
For de religiøse værdier er måske de eneste der binder
os sammen.  LÆS SIDE 5

Sodavand og sex
Det seksuelle frisind er under pres. Selv i swingerklub-
ben er der grænser for liren. Regler, tabuer og stivnede
kønsopfattelser får ikke oasen til at ose af fri sex. 
LÆS BAGSIDEN

De store fag svækkes 
Med den nye studienævnsstruktur på Humaniora svæk-
kes ikke bare småfagene, også flere af de største fags
indflydelse daler betydeligt 
LÆS SIDE 6, 7 OG 8

Over 100 gymnasieelever fra ti gymnasier prøver for tiden 
kræfter med Københavns Universitet. De er frontløbere i et 
pilotprojekt der skal bygge bro mellem gymnasier og universiteter 
LÆS SIDE 9 

Universitet på prøve
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45 vil være direktør på KU
AT T R A K T I V T  J O B – Jobbet som direktør for Københavns Universitet er popu-
lært. Således kæmper i alt 45 ansøgere nu om retten til at få ansvar for områder
som it og økonomi samt til at udgøre den daglige ledelse sammen med rektorat og
dekaner. En af de centrale opgaver bliver desuden at skulle arbejde med den kom-
mende fusion med Landbohøjskolen og Danmarks Farmaceutiske Universitet. Den
nye direktør skal afløse Else Sommer, der har skiftet job til Københavns Kommune.
Rektor Ralf Hemmingsen forventer at den nye universitetsdirektør vil være fundet
inden årsskiftet.

Islamforskning vækker kritik
FINANSLOV – Hverken venner eller fjender er tilfredse med den ti millioner
kroner store ekstrabevilling til forskning i islamistisk fundamentalisme som er
en realitet efter at finanslovsaftalen er kommet i hus. Den radikale
forskningsordfører, Charlotte Fisher, mener således ikke at fordelingen af
forskningsmidlerne lever op til armslængdeprincippet idet den nye pulje iføl-
ge finanslovsaftalen skal »afsættes under forsvarsministeren og udmøntes ef-
ter drøftelser med parterne«. I Dansk Folkeparti vil forskningsordfører Jesper
Langballe dog ikke kritisere fordelingsmodellen, men vil i stedet rette fokus
mod den forskning i den arabiske verden som har været underlagt en »politisk
korrekthed og moraliseren«. Men det er en uretmæssig kritik der ikke kan ud-
springe af at have læst rapporterne fra Carsten Niebuhr Instituttet, udtaler is-
lamforsker Jørgen Bæk Simonsen fra Københavns Universitet.  

Millioner til Kierkegaards skrifter
FINANSLOV – Regeringen og Dansk Folkeparti har sikret finansiering til ud-
givelse af Søren Kierkegaards samlede skrifter. Det sker som led i næste års fi-
nanslov, hvor forligspartierne bl.a. har aftalt at udmønte en del af den såkald-
te forskningsreserve. Forligspartierne har konkret afsat 33 mio. kroner i 2007-
2009 til at færdiggøre udgivelsen af Søren Kierkegaards samlede skrifter. Det
betyder, at Søren Kierkegaard Forskningscentret modtager 11 mio. kroner år-
ligt de kommende tre år. Pengene skal gå til at færdiggøre udgivelsen af en
komplet, tekstkritisk, kommenteret udgave af alt hvad der har overlevet fra
Søren Kierkegaards hånd.

Honningbien kortlagt 
S U M S U M  – Tre år har
det taget 170 forskere
fra 16 lande, heriblandt
professor Cornelius
Grimmelikhuijzen fra
Københavns Universitet,
at kortlægge og fortolke
honningbiens arvean-
læg. Bien har mindst
10.000 gener, og den er
slet ikke nogen ligegyl-
dig skabning. Honning-
bien har stor betydning
for verdens økonomi og
økologi, og gennem-
bruddet i honningbi-
forskningen vil nu give
en bedre forståelse af in-
sektet. Ifølge Cornelius Grimmelikhuijzen ville Danmark gå glip af en milliard
kroner om året, hvis honningbien ikke havde eksisteret, og USA ville miste 15-
20 milliarder kroner om året. Landbruget er nemlig enormt afhængigt af bier-
nes bestøvning af afgrøder.. Resultaterne er netop blevet offentliggjort i det
internationale anerkendte tidsskrift Nature.
Læs mere på www.nat.ku.dk.

DPU fusionerer med 
Aarhus Universitet
F U S I O N – Københavns Universitet sagde nej til at lade Danmarks Pædago-
giske Universitet (DPU) blive et selvstændigt fakultet på KU. Aarhus Universi-
tet har derimod sagt ja til at DPU kommer ind under vingerne som en Danish
School of Education med en fakultetslignende konstruktion og en selvstændig
leder, skriver Forskerforum. Aarhus Universitet bliver herefter et storuniversi-
tet med 26.500 studerende idet også Handelshøjskolen i Århus har besluttet
at godkende en fusion. Aarhus Universitet skal efter planen opbygges i søjler
med en hovedsøjle i fakulteter (som det nuværende universitet), en søjle med
‘schools’ (DPU og Handelshøjskolen) samt en myndighedssøjle (Danmarks
Miljøundersøgelser og Jordbrugsforskningen).

FORSKNINGSGAVE – Stod det til regeringen, var der fremover

fri konkurrence om midlerne til forskning. Oppositionspartierne, De

Radikale, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti, der deltog i Vel-

færdsforliget, pressede dog regeringen til at sikre basisbevillinger til

universiteterne. Men der hersker usikkerhed om pengegavens stør-

relse og fordeling.

Fakta om forliget 
Investeringer i forskning og udvikling, 2007-2012

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mio. kr. 2007 pl.

Basisbevillinger 300 800 1.010 720 950 1.090

Opbygning af forskningskapacitet 230 240 250 60 60 60

Fri forskning 85 385 450 – – –

Strategisk forskning 330 435 435 200 - -

Samarbejde med private om forskning og udvikling 55 140 150 – – –

I alt 1.000 2.000 3.300 4.600 4.900 5.200

Heraf ufordelt reserve – – 1.005 3.620 3.890 4.050

Anm.: I tabellen kan afrundinger medføre, at tallene ikke summer i tabellen.

Kilde: Videnskabsministeriet 
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Stamceller på scenen igen
VIDENSKABSTEATER – Professor Jens Høiriis Nielsen der
forsker i stamceller og diabetes, går på scenen sammen med
Videnskabsteatrets ensemble for at skabe dialog og debat
om stamcelleforskningen. Hvad tror og forventer forskerne
at stamceller kan i fremtiden, hvor langt fremme er
forskningen og hvad er det for etiske problemstillinger der
bekymrer? Forestillingen varer cirka 2 timer med pause.
Forestillingen spiller i Multisalen, Københavns Universitet
Amager, Karen Blixensvej 1 den 22., 23. og 24. november 
kl. 19.30. Tilmelding på vt@videnskabsteatret.dk eller på 
tlf. 2878 1121
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Tørre fag bringer KU i front
R A N K I NG  – Humaniora og Samfundsvidenskab er de to bedste fakulteter på
KU. Således fremgår det i hvert fald af ranglisten fra Times Higher Education
Supplement, THES, der netop også er kommet med resultaterne for Humanio-
ra og Samfundsvidenskab i 2006. Begge fakulteter placerer sig som de bedste i
Norden, ligger i top ti blandt Europas universiteter og kommer ind på 26. plads
for Humanioras vedkommende og 40. plads for Samfundsvidenskab på
verdensranglisten. Både Naturvidenskab og Sundhedsvidenskab må nøjes
med en ringere placering. De ligger begge i top tyve med en 16. plads og 13.
plads på europæisk plan og en 47. plads og 44. plads blandt verdens 100 bed-
ste universiteter.       
Læs mere på www.thes.co.ku. og se Kummentaren side 12.

Af Claus Baggersgaard

En enestående mulighed for at få indflydelse
på udviklingen på Københavns Universitet.
Sådan beskriver rektor Ralf Hemmingsen hø-

ringen om universitetets første strategi i stedets
mere end 500 år lange historie. Sideløbende med
den officielle høringsproces kan ansatte og stude-
rende komme med deres holdninger, ideer og for-
slag til forbedringer af rektoratets oplæg, og det er
netop hvad rektor Ralf Hemmingsen håber at rig-
tigt mange vil gøre.

»Vi har valgt en bred høring fordi vi vil have en
så rodfæstet strategi som mulig. Det skal ikke være
rektors eller bestyrelsens strategi, men hele uni-
versitetets,« siger Ralf Hemmingsen og lover i sam-
me åndedrag at lytte til ideerne hvis de vel at mær-
ke er gode.

»Det er næsten stensikkert at folk vil komme
med ideer som vi ikke har tænkt på, og dem vil vi
ikke risikere at overse,« tilføjer han.

Penge til forandring
Høringsprocessen for den nye strategi falder sam-
men med at der i forbindelse med forhandlingerne
om finansloven blev indgået forlig om fordelingen
af milliarderne i Globaliseringspuljen. Det betyder
at også Københavns Universitet kan se frem til en
stor økonomisk indsprøjtning på adskillige millio-
ner.

»Sammenkoblingen gør at der er afsat midler til
at gennemføre strategien, så det er virkelig muligt
at påvirke udviklingen og løfte niveauet. Der har
ikke været sådan en vækst på universiteterne siden
1960’erne, så jeg vil kalde det en næsten eneståen-
de chance,« slutter Ralf Hemmingsen.  

Køreplan
Den formelle høringsproces finder sted fra den 1.
november til den 11. december 2006. 

På fakulteterne vil dekanerne bede henholdsvis
Akademisk Råd, Fakultetssamarbejdsudvalget og
institutterne om at udarbejde høringssvar. Deka-
nerne sender derefter samtlige fakulteters hø-
ringssvar til rektoratet.

Rektoratet udarbejder herefter et oplæg til be-
styrelsen som førstebehandler strategien på sit
møde i januar. Forud for bestyrelsesmødet fore-
lægges rektoratets indspil for HSU.

Den 6. februar 2007 inviteres alle til stormøde
med bestyrelsen og den daglige ledelse på KU.

Derpå vil bestyrelsen færdigbehandle og vedta-
ge den endelige ‘Strategi for Københavns Universi-
tet 2012’ i marts 2007.

Alle kan løbende komme med indlæg via hjem-
mesiden http://blogs.ku.dk/strategi2012

Af Claus Baggersgaard

Forskerne kan glæde sig til
at der bliver afsat flere
penge til deres arbejde,

men de kan godt begynde at
hvæsse kløerne hvis de vil ha-
ve fat i en luns af byttet. 

Partierne bag velfærdsforli-
get var i gavehumør da de i
forbindelse med finanslovsfor-
handlingerne fordelte 8,5 mil-
liarder kroner til forskning fra
Globaliseringspuljen i årene
frem til 2012. De resterende
12,5 milliarder kroner skal
man forhandle om senere. Kun
omkring halvdelen af pengene
bliver givet til universiteterne
som basismidler som de selv
kan bestemme over mens der
bliver konkurrence om resten.

»Vi har grund til at være til-
fredse. Der er tale om en væ-
sentlig vækst hvis de resteren-
de midler altså bliver realise-
ret, men der er stadig langt op
til USA og Japan. Vi er ikke
bange for konkurrence hvis
kriteriet er kvaliteten i
forskningen,« siger rektor Ralf
Hemmingsen.

STRATEGIPOL IT IK

Rektor op-
fordrer alle til 
at blande sig

Ifølge økonomichef Lars
Øbing er der stor usikkerhed
om hvor stort et beløb der en-
der på Københavns Universi-
tet. Indtil videre står det klart
at KU er sikret mellem 50 og
60 millioner kroner ekstra
næste år i form af flere ordi-
nære basismidler. Det svarer
til 60-100 nye stillinger. 

KU får cirka 150 millioner
kroner ekstra i både 2008 og
2009. Derudover er der afsat
240 millioner kroner i 2008 og
2009 som frie midler til uni-
versiteterne, men ministeriet
arbejder fortsat på en forde-
lingsmodel. 

Den endelige fordeling
internt på KU skal både disku-
teres i den daglige ledelse og i
bestyrelsen, men ifølge udkas-
tet til Strategi for Københavns
Universitet 2012 som blev ud-
sendt til høring blandt stude-
rende og ansatte i sidste uge,
er det målsætningen at ti pro-
cent af de ordinære forsknings-
midler skal udsættes for intern
konkurrence efter internatio-
nale kriterier og bedømmelse i
løbet af 2007-8.

Kan planlægge
Videnskabsminister Helge
Sander (V) ville have konkur-
rence om en så stor del af glo-
baliseringskronerne som mu-
ligt, men det lykkedes opposi-
tionspartierne, De Radikale,
Socialdemokraterne og Dansk
Folkeparti der var med i vel-
færdsforliget, at presse rege-
ringen til at give en del af
pengene til universiteterne
som basismidler. Blandt andet
Rektorkollegiet og Akademi-
kernes Centralorganisation
har derfor udtrykt stor tilfreds-
hed med forliget fordi det gi-
ver universiteterne større
handlefrihed.

Helge Sander var alligevel
også tilfreds med aftalen da
han præsenterede resultatet af
de natlige forhandlinger på et
pressemøde mens kopimaski-
nen med aftaleteksten arbej-
dede på højtryk.

»Det væsentligste i forligs-
kredsen har været at komme i
gang, så universiteterne ved
hvad de har at gøre godt med
og kan lave nogle længereva-
rende strategiske satsninger.

Vi har under forhandlingerne
opdaget at man ikke kan skelne
helt så skarpt mellem basis- og
konkurrencemidler. Det væsent-
ligste er at den nye viden kom-
mer ud hvor den gør gavn,« sag-
de videnskabsministeren.

Han understregede samtidigt
at forligspartierne skal mødes
senere og forhandle om forde-
lingen af de resterende midler i
Globaliseringspuljen for årene
2009 til 2012 så flere forsknings-
midler kan ende med at blive
fordelt i konkurrence.

Forudseende plan
Udkastet til KU´s nye strategi-
plan lægger op til øget konkur-
rence, samarbejde med er-
hvervslivet, service til forskerne i
forbindelse med udformningen
af ansøgninger om eksterne mid-
ler, kvalitetssikring og interna-
tionalisering, så Ralf Hemming-
sen mener at KU er klar til kon-
kurrencen, og at ledelsen nu har
fået et grundlag at planlægge ud
fra.

»Forliget spiller godt sammen
med vores strategiplan. De poli-
tiske signaler har været tydelige,
så vi har været på forkant og for-
beredt os,« siger rektor Ralf
Hemmingsen.

Under strategisk forskning er
der blandt andet afsat 115 mil-
lioner kroner i 2007 stigende til
138 millioner i 2009 til forskning
i fødevarer, sundhed og miljø og
omkring 20 millioner til nano-,
bio- og IKT-teknologi samt 16
millioner til kulturforståelse. 

Med den nye satsning på He-
alth and Life Sciences efter fusio-
nen er det oplagt at KU vil satse
på at konkurrere om at hente
forskningskroner inden for netop
de områder.

Aftalepartierne er enige om bl.a. at afsætte midler til følgende:

• Flere basismidler der bl.a. skal sikre at universiteterne kan planlægge for fremtiden, sikre den

forskningsbaserede undervisning og medfinansiere øget deltagelse i internationale forskningsprogram-

mer.

• Ansættelse af flere ph.d.-studerende og forskere for at løfte den massive forskningssatsning der skal

finde sted i de kommende år. 

• Betydelig støtte til universiteternes investeringer i avanceret udstyr, laboratoriefaciliteter og forsøgsan-

læg ved etablering af en infrastrukturpulje i 2007-2009. 

• En styrket strategisk forskningsindsats der ruster Danmark bedre til at løse væsentlige samfundsmæssige

problemer og understøtter erhvervsmæssige styrkepositioner. Midlerne skal gå til strategiske områder

som bl.a. miljøeffektiv energi, produktion af bioethanol, sundhedsforskning i nye individbaserede be-

handlings- og undersøgelsesformer samt forskning i nye og sunde fødevarer.

• Øgede investeringer til samarbejde med universiteter og forskningsinstitutioner for at sikre at

forskningsresultater hurtigere spredes til erhvervsliv og samfund. 

Universitetets nye strategi er nu
sendt i høring, og Ralf Hemming-
sen lover at lytte til gode forslag.

Forskere skal 
kæmpe om nye
forskningskroner
Københavns Universitet (KU) kan se frem til en forsinket jule-
gave i form af flere penge til forskning, men der er usikker-
hed om det præcise beløb og fordelingen af pengene. Der
bliver kamp om en stor del af midlerne

Dybhavsfisk opkaldt efter KU-forsker
Zoologisk Museums fiskeforsker Peter Rask Møller har opnået den sjældne ære
at få opkaldt en ny art dybhavsfisk Pyrolycus moelleri efter sig. Arten tilhører

ålekvabbefamilien og lever i hydroterme
væld, dvs. geologisk aktive steder på hav-
bunden. Vandet i disse områder kan blive
flere hundrede grader varmt, og netop
evnen til at kunne leve i disse lune omgi-
velser ligger til grund for artens fornavn

(slægtsnavn) Pyro-lycus. Efternavnet (artsnavnet) moelleri kom altså til at
stamme fra Peter Rask Møller som i fiskekredse er internationalt kendt for sine
studier af polare ålekvabber og fisk fra hydroterme væld.
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Af Claus Baggersgaard

Læs i udlandet og få udover
din SU også penge med til
at betale for studieafgiften

på det udenlandske universi-
tet, så der er noget at leve for.

Videnskabsminister Helge
Sander (V) præsenterede i sid-
ste uge det umiddelbart gode
tilbud til de studerende på lan-
dets videregående uddan-
nelser i forbindelse med resul-
tatet af forhandlingerne om
milliarderne i den såkaldte
globaliseringspulje.

»Langt flere studerende får
nu mulighed for at lægge en
del af deres uddannelse på de
bedste uddannelsesinstitutio-
ner i verden,« sagde en tilfreds
Helge Sander.

Ifølge kontorchef John
Edelsgaard Andersen fra Det
Internationale Kontor på KU
bliver det dog kun et begræn-
set antal studerende der får
mulighed for at komme afsted.
Han vurderer at der bliver tale
om 20-30 studerende fra KU
årligt, og han forventer at der
bliver stor konkurrence om
pladserne.

Forligsparterne har afsat 12
millioner kroner til formålet i
2008 og 15 millioner i 2009.

Frihed og kontrol
Ledelsen på Københavns Uni-
versitet (KU) er tilfreds med
aftalen mellem regeringen,
Dansk Folkeparti, Socialdemo-
kraterne og De Radikale. Forli-
get betyder nemlig at der foku-
seres på kvaliteten af de uden-
landske uddannelser, og at
universiteterne er med til at
godkende hvor de studerende
får lov til at tage det såkaldte

taxametertilskud med hen.
Taxametertilskudet er den

pose penge det danske univer-
sitet skulle have haft i støtte
fra staten hvis den unge i ste-
det havde valgt at læse her-
hjemme. Der var derfor frygt
for at det ville udhule universi-
teternes økonomi og skade
kvaliteten hvis et stort antal
rejselystne studerende fik lov
til at pakke en kuffert med
penge og rene underbukser og
drage ud i verden.

»Skrækscenariet var den
norske model hvor 4.000 stu-
derende slikker sol ved den
australske guldkyst. Vi er gla-
de for at man har fundet en
ordning hvor de unge får mu-
lighed for at rejse ud samtidig
med at vi kan sikre kvalite-
ten,« siger John Edelsgaard.

Ifølge John Edelsgaard An-
dersen kan de norske stude-
rende stort set frit vælge hvor
de vil tage hen og få omkost-
ningerne betalt af staten, så i
flere år var Australien det sto-
re hit, men nu er Sydafrika ved
at komme på mode.

Udhuler kvaliteten
Jesper Johansen, formand for
Studenterrådet ved KU, mener
at ordningen er en rigtig dårlig
ide selvom den har fået et me-
re begrænset omfang i forhold
til regeringens oprindelige op-
læg. Den ønskede at de stude-
rende skulle kunne bruge de-
res danske taxametertilskud til
at tage hele uddannelser i ud-
landet.

»Det udhuler stadig i en el-
ler anden grad de danske ud-
dannelser da pengene går til et
udenlandsk universitet i stedet
for at sikre kvaliteten herhjem-

me,« siger studenterrådsfor-
manden.

Derudover mener han at
ordningen har en social slagsi-
de da det danske taxametertil-
skud typisk er lavere end hvad
det koster at læse på et af de
dyre udenlandske universite-
ter. Dermed bliver det stør-
relsen på de studerendes pri-
vate pengepung der kommer
til at afgøre hvem der kan få
en eliteuddannelse og ikke
kun de faglige evner.

Ifølge Jens Peter Jacobsen,
direktør i Universitets- og Byg-
ningsstyrelsen, er det korrekt
at ordningen kommer til at
koste universiteterne støtte-
kroner, mens den er udgifts-
neutral for staten.

Et års stipendium svarer til
et taxametertilskud på cirka
100.000 kroner.

»Men det er jo også en for-
del for universiteterne da de
ikke skal undervise de stude-
rende der tager ud,« påpeger
Jens Peter Jacobsen.

John Edelsgaard Andersen
erkender at det efterlader et
økonomisk hul, men regner
med at man nok skal få regn-
skabet til at gå op. En af mulig-
hederne er at tiltrække flere
udenlandske studerende. 

Claus Baggersgaard er freelance
journalist og studerer stats-
kundskab.    

The University of Aarhus invites 
applications for enrolment in 
PhD degree programmes

Programmes are offered in Theology, Humanities,
Science, Health Sciences and Social Sciences.

PhD scholarships are available.

The University of Aarhus invites highly qualified
students to apply for enrolment in the PhD degree
programmes that begin on 1 February 2007.

The university offers PhD scholarships amounting to
EUR 15,000 (DKK 113,300) per year during Part A*.

PhD fellowships amounting to EUR 40,000 (DKK
305,000) per year are available during part B*.

See descriptions of the PhD degree programmes and
the specific admission requirements for the graduate
schools at 
http://www.au.dk/da/forskeruddannelse

Applications must be received by the university no
later than 15 November 2006 at 12.00 noon.

*The PhD degree programmes in Theology, Humanities, Science and Social
Sciences are four-year programmes consisting of Part A (two years) followed
by Part B (two years). A Master’s degree is conferred upon successful com-
pletion of Part A, and a PhD degree is conferred upon successful completion
of Part B, which requires the submission of a satisfactory PhD dissertation.

The PhD degree programme in Health Sciences consists of one full-time
research year, followed by part-time research undertaken concurrently with
studies for the Master’s degree (Part A). The PhD degree is then conferred
after further studies of one to two years.

U N I V E R S I T Y O F A A R H U S Kun få pladser med
taxameter til udland
Politisk aftale om globaliseringspuljen betyder at 20-30 stude-
rende fra KU kan få penge med til studieafgiften på et uden-
landsk universitet næste år

Fakta

Det bliver et krav at udlandsophold på et år skal meritgodkendes på for-

hånd af den uddannelsesinstitution den studerende læser på herhjemme. 

Hvis de studerende vælger at drage ud i de maksimale to år for at tage he-

le sin kandidatgrad under fremmede himmelstrøg, skal en nyoprettet ak-

krediteringsinstitution godkende det udenlandske universitet. 

Den nye institution skal være uafhængig, men udformes i samarbejde med

Videnskabsministeriet. De studerende kan anvende de to år i udlandet på

enten bacheloruddannelsen eller på kandidatuddannelsen eller fordele

dem mellem de to. 

Globalt udsyn
»Langt flere studerende vil nu få økonomisk mulighed for at lægge en del af deres uddannelse på de bed-

ste uddannelsesinstitutioner i verden. Sådan skaber vi bedre kandidater med et større globalt udsyn - og

det er afgørende i konkurrencen på et globalt arbejdsmarked.« 

Videnskabsminister Helge Sander, pressemeddelelse om forliget om udlandsstipendier, 2. november 2006.
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GÆSTETALER

Af Kristoffer Holm 

Pedersen

Nej, arabiske prinser er
ikke den erhvervsgrup-
pe i verden der har det

allerbedste ry for tiden. I film
som George Clooneys Syriana
og Michael Moores Fahrenheit
9/11 bliver arabiske prinser
hængt ud som korrupte ene-
herskere der lever dobbeltmo-
ralsk og luksuriøst mens deres
befolkninger går til i fanatisme
og fattigdom.

Men intet kunne være mere
forkert når man taler om Prins
El Hassan bin Talal af Jordan.
Han er, som han siger, en 
levende selvmodsigelse: En
prins der nedstammer i lige
linje fra profeten Muhammed,
og kæmper for et moderne, 
civilt, pluralistisk samfund.

Prins Hassan er berømt for
sine liberale ideer og som initi-
ativtager til en lang række
internationale organisationer
til fremme af interreligiøs dia-
log og forståelse. Han er præ-
sident for den legendariske
tænketank Romklubben, råd-
giver for FN’s Flygtningehøj-
kommisær og har de seneste
syv år været ordstyrer i World
Conference of Religions for Pe-
ace, verdens største multireli-
giøse sammenslutning.

Og nu står han her i Audito-
rium 7 på Københavns Univer-
sitets Teologiske Fakultet, den
lille, karismatiske, skaldede
mand med det alvorlige smil
under overskægget. Han skal
tale om hvordan øget dialog
mellem verdensreligionerne er
helt essentiel for den globale
fredsproces, nu hvor vi nær-
mer os enden på det den ame-
rikanske historiker Niall Fer-

guson har kaldt »Hundrede
Års Slagterier«.

Religion over politik
I modsætning til den alminde-
lige vestlige opfattelse mener
prins Hassan at religion har en
helt essentiel og positiv rolle at
spille når det gælder at frem-
me forståelsen mellem folke-
slagene.

»Mine venner i Vesten siger
at vi bliver nødt til at skille re-
ligion og politik ad. Men jeg
mener at vi i stedet bør hæve
religionen over politikken. Re-
ligion er i dag forurenet af po-
litiske, sociale og økonomiske
faktorer. Hvad end man drager
til Jerusalem, Mekka, Nedjef
eller Det gyldne Tempel er den
moralske og religiøse autoritet
underlagt politiske interesser,«
siger prins Hassan, der mener
at denne ‘forurening’ lukker
vores øjne for de religiøse og
etiske værdier vi faktisk har til
fælles.

For i virkeligheden er der ik-
ke forskel på det muslimske,
det kristne og det jødiske bud-
skab.

»Alle religioner går ud på at
skabe et samfund hvor vi kan
leve i fred med hinanden. Som
jeg ser på det, er det muslim-
ske budskab det kristne bud-
skab – og omvendt. I bund og
grund er værdierne ens,« siger
prins Hassan, hvilket får en del
af de tilhørende til at rykke sig
lidt uroligt i sæderne.

For det er kontroversielle
synspunkter prins Hassan
kommer med. Religiøse funda-
mentalister tager afstand fra
hans insisteren på interreligiøs
dialog og respekt. Og verdslige
vesterlændinge der traditio-
nelt mener at religion kun hø-

rer til i den private sfære, er
imod at skulle inddrage reli-
gionen som aktiv medspiller i
den politiske sfære. I vesten er
vi nemlig så vant til at se reli-
gion som en del af problemet
at vi ikke kan acceptere at den
også kan være en del af løs-
ningen, mener prins Hassan.

Som eksempel nævner han
situationen i Afghanistan i åre-
ne efter Talebanstyrets magt-
overtagelse. Det var åbenlyst
at de fundamentalistiske tale-
banere kun ville lytte hvis det
internationale samfund sendte
muslimske repræsentanter der
tilhørte den samme kulturelle
arv som talebanerne selv. Men
det var man i FN ikke villig til.
I stedet sendte man en kvinde-
lig japansk professor der selv-
følgelig ikke blev modtaget,
fortæller prins Hassan.

»Jeg spurgte den japanske
professor: Hvilket slægtskab
følte du med talebanerne i He-
rat? Hun svarede, og i det
mindste var hun ærlig overfor
mig: Helt ærligt var jeg der
kun på grund af japanske
pengeinteresser«.

At det er sådan, skyldes iføl-
ge prins Hassan at vi er så
bange for religiøs fanatisme at
vi heller ikke vil tillade mode-
rate kræfter at komme til orde.
Men vi er nødt til at tillade re-
ligionerne at være aktive med-
spillere i den globale fredspro-
ces. Som prins Hassan citerer
Gandhi for at sige:

»Hvad er tro hvis den ikke
bliver ført ud i livet?«

Tolerance er ikke nok
Men hvad er det så interreligi-
øs dialog kan som almindelig
politisk dialog ikke kan? Ifølge
prins Hassan hæver den religi-

øse dialog sig over merkantile
og politiske hensyn og griber
fat i den medmenneskelighed
der alt for ofte går tabt når vo-
res billede af ‘de andre’ bliver
mudret af fordomme og hyste-
riske medier.

»I lyset af stadig stigende in-
tolerance og frygt er der i dag
et stort behov for at vi gen-
menneskeliggør ‘de andre’. Og
det kan kun ske ved hjælp af
dialog og samtale. Alle må
komme til bordet med deres
menneskelige værdighed in-
takt. Vi kan kun gøre op med
ekstremisme ved at udforske
vores fælles værdier og ved at
nægte at lade politiske skel bli-
ve ophøjet til religiøs status,«
siger prins Hassan.

Religionerne minder os om
at det er vitalt at vi, for at be-
kræfte vor egen menneskelig-
hed, må anerkende ‘de andres’
menneskelighed. Og derfor
må interreligiøs dialog hæftes
praktisk og meningsfuldt sam-
men med den politiske dialog.
Og ikke som en behagelig
eftertanke, men som en lige-
værdig proces. Kun sådan kan
vi genskabe religionernes fre-
delige rolle, slår prins Hassan
fast.

Men tro ikke målet er nået
hvis blot vi kan lære at leve
sammen uden konflikter. For
fravær af krig er ikke ensbety-
dende med fred.

»Blot at tolerere hinandens
tilstedeværelse er ikke nok. Vi
må nå frem til at respektere og
værdsætte hinanden. Vi må
bevæge os fra sameksistens til
respektfuld intereksistens. Og
det er derfor jeg er her i dag:

For at opfordre til den huma-
nitære uddannelse der vil gøre
dette muligt,« siger prins Has-
san.

For det er ikke kun mennes-
keliv der er gået tabt i det se-
neste århundredes konflikter
mellem folkeslag, ideologier
og kulturer. Også menneskeli-
ge kundskaber er forsvundet.
Og det er måske den største
forhindring på vejen mod glo-
bal fred: Nemlig den menne-
skelige dumhed. Som prins
Hassan slutter sin forelæsning:

»Når en redaktør offentlig-
gør tegninger der går over
grænsen; når præster og ima-
mer rejser rundt og siger ting
der går ud over deres beføj-

Prins Hassans 
fornemmelse 
for religion

BAD GUY – En amerikansk senator hvis stat huser nogle af de største våbenprodu-

center i USA, sagde engang til prins Hassan af Jordan: »Folk som dig er ‘bad for busi-

ness’«. Det tog prins Hassan udelukkende som en kompliment.

Blå bog

Prins El Hassan bin Talal er født den 20. marts 1947 i Amman,

Jordan. Han er søn af afdøde kong Talal og dronning Zein al-

Zharaf og bror til den tidligere kong Hussein. Fra 1965 var han

kronprins i Jordan, men blev i 1999 afløst som tronarving af den

nuværende kong Abdullah II af Jordan.

Prins Hassan har bl.a. studeret på Christ Church, Oxford Universi-

ty hvor han har en BA og en MA i orientalske studier. Han taler

flydende arabisk, engelsk, fransk og tysk.

Han er medlem og/eller grundlægger af et utal af internationale

organisationer og interessegrupper der alle arbejder for at frem-

me dialogen på tværs af kulturelle og religiøse skel.

Prins Hassan er kendt og berygtet for sine liberale synspunkter.

Ved kongressen i World Conference of Religions for Peace i

Kyoto i 2006 beskyldte prins Hassan de arabiske ledere for at

»stjæle milliarder fra deres folk, blot for at spilde dem på våben

i en krig mod Israel som de alligevel aldrig vil vinde«.

Prins Hassan er gift med prinsesse Sarvath El Hassan som han

mødte første gang i 1958 da de begge var 11 år gamle. De har

fire børn.

Kilde: elhassan.org og wikipedea.com

Den jordanske prins El Hassan 
bin Talal gæstede i sidste uge 
Københavns Universitet. Det er
livsfarligt at skille religion og 
politik ad, advarede han. For de
religiøse værdier er måske de
eneste der binder os sammen

elser; når ti uskyldige mennes-
ker bliver slået ihjel i gaderne
fra Dakhar til Nigeria på grund
af et par avistegninger; så er
det på grund af menneskelig
dumhed. Nærmest kriminel
dumhed. Konrad Adenauer
sagde engang at Gud har sat
begrænsning for menneskets
klogskab, men på menneskets
dumhed er der ingen. Det er
mit håb at vi sammen kan be-
kæmpe denne dumhed. Gud
være med jer«.

Kristoffer Holm Pedersen er 
freelance-journalist og dansk-
studerende på Københavns 
Universitet.

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

Nej til kulturel sameksistens
»Det er de folk der har valgt at bosætte sig hos os der skal indrette sig efter forholdene. Derfor er der ingen grund til over-

hovedet at forholde sig til spørgsmålet om kulturel sameksistens. Vi skal ikke tilpasse vores kultur efter fremmede kulturer,

de skal tilpasse det efter os.«

Udenrigsordfører Søren Espersen (DF) om begrundelsen for at DF som eneste parti er imod overdragelsen af Nordisk Råds

stafet om fred og kulturel sameksistens til Prins Hassan af Jordan - Politiken den 1. november 2006
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NYE STUDIENÆVN I

Af Lise K. Lauridsen

Studienævnenes rolle ænd-
rer karakter når Huma-
niora per 1. februar redu-

cerer antallet af studienævn
fra 31 til 7. Flere småfag mister
deres repræsentation i studie-
nævnene. Omvendt har flere
store fag givet plads til de små
for dermed selv at miste ind-
flydelse på hvordan pengene
bliver fordelt imellem fagene.

Hidtil har studienævnene
været arnested for mange fag-
lige diskussioner. I fremtiden
skal fagsnakken foregå på fag-
ene. Studienævnene derimod
skal i højere grad koncentrere
sig om de administrative opga-
ver som er fælles for alle fag,
forklarer dekan Kirsten Ref-
sing.

»Den nuværende studie-
nævnsstruktur adskiller mere

end den samler. Den faglige
meningsudveksling skal ikke
foregå i et forvaltningsretligt
organ som studienævnet, men
i en faglig sammenhæng der
også inddrager dem som ikke
lige er valgt som studienævns-
repræsentanter,« siger Kirsten
Refsing.

Kravet om at reducere antal-
let af studienævn er kommet
fra universitetets øverste le-
delse, og det gamle valgte
dekanat havde allerede puslet
med planer for de nye studie-
nævn da Kirsten Refsing til-
trådte som dekan for godt tre
måneder siden.

»Problemet med de nuvæ-
rende studienævn er at de bru-
ger for meget af de ansattes og
studerendes tid. Fakultetet har
nedsat en arbejdsgruppe der
skal se på hvordan opgaverne
fordeles bedst i den nye stu-

dienævnsstruktur og vurdere
behovet for administrativ sup-
port. Oplægget er nu til høring
på institutterne. Derudover vil
vi naturligvis evaluere den nye
struktur løbende, så der hur-
tigt kan rettes op og reguleres,
hvis arbejdsbyrden bliver for
stor,« siger Kirsten Refsing.

Fag udenfor fare
Dekanen på Humaniora for-
står godt fagenes bekymring
med hensyn til fagligheden,
men håber på at ad hoc-udval-
gene kan tage sig af mere fag-
specifikke spørgsmål.

»Vi skal selvfølgelig sikre os
at ad hoc-udvalgene ikke kom-
mer til at bestå af de første de
bedste der dukker op når du
stikker hovedet ud af døren.
Men mange af de spørgsmål
som studienævnene sidder
med, drejer sig ikke om faglige

Af Lise K. Lauridsen

Historie, Film- og Medie-
videnskab og Religion
taber indflydelse til de

små fag i den nye studie-
nævnsstruktur på Humaniora.
De store fag håber – ligesom
småfag uden repræsentation –
på at de såkaldte ad hoc-ud-
valg for faglige spørgsmål kan
kompensere for manglen på
demokratisk indflydelse ude
på fagene. 

»Det er klart at det her er en
negativ udvikling for Historie
og andre store fag. Samtidig er
det nødvendigt at vi hjælper
småfagene med at finde en
løsning på deres problemer i
forhold til studienævnsarbej-
det. Men de store fag sparer
næsten ingen ressourcer på
omlægningen af studienævne-
ne. De får bare en mindre ef-
fektiv faglig ledelse,« siger stu-
dieleder for Historie, Gunner
Lind.

Historie repræsenterer 2/3
af de studerende og ansatte på
Saxo-Instituttet. Alligevel op-
når de kun 1/5 af pladserne i
det nye studienævn.

»De små fag mister måske
nok nogle steder selvstændig-
hed. Til gengæld får de i prak-
sis frigjort flere hænder til
forskning og undervisning,«
mener han. 

Fagenes mindskede indfly-
delse i studienævnene vil der-
for kræve mere faste aftaler
om hvor meget de repræsente-
rede fag må gå ind på andres
fagområder. Gunner Lind sæt-
ter sin lid til at de såkaldte
underudvalg som studienæv-
nene kan oprette i faglige
spørgsmål, bliver faste udvalg
og ikke, som varslet af dekana-
tet, ad hoc-udvalg der oprettes
fra sag til sag. Men beslutning-
en om ikke at oprette faste fag-
udvalg står fast indtil videre,
forklarer dekan Kirsten Ref-
sing:

»Studienævnsreformen
skulle gerne føre til mindre ad-
ministration; og hvis vi laver
faste udvalg, så skaber vi dob-
beltadministration. Men vi
prøver jo noget helt nyt, så de
nye studienævn skal selvfølge-
lig evalueres løbende, og det
kan da godt være der bliver
brug for at oprette faste faglige
udvalg på et tidspunkt.«  

Dekanen roser til gengæld
Historie for at give plads til de
små fag på instituttet.

Mindretalsbeskyttelse
Vibe Skytte, der sidder i stu-
dienævnet på Historie for de
studerende, synes fordelingen
af pladserne i det nye studie-
nævn for Historie, Græsk/La-
tin, Etnologi, Klassisk og For-
historisk Arkæologi er den
bedst mulige.  

»Vi har talt med de stude-
rende fra de mindre fag på vo-
res institut og er enige om at
når der kommer fagspecifikke

Fagsnak skal ud af studienævn
Den faglige diskussion skal foregå på studierne mens studie-
nævnene skal tage sig af de mere formelle spørgsmål, 
forklarer dekan på Humaniora, Kirsten Refsing

spørgsmål, men rent adminis-
trative. På det punkt er der en
vis meningsforskel mellem le-
delse og en del fag der mener
at ethvert spørgsmål til studie-
nævnet er af faglig karakter,«
siger Kirsten Refsing.

De mange små studienævn
som eksisterer i dag har sim-
pelthen ikke tid nok til at løse
de mange opgaver.  For eksem-
pel er mange studienævnssa-
ger ikke blevet arkiveret elek-

tronisk, så de kan udgøre et
erfaringsgrundlag i lignende
sager.

»Det er utilfredsstillende at
vi ikke kan drage nytte af alt
det arbejde der er blevet lavet.
Når der på nogle institutter er
mere end 1000 sager om dis-
pensation og merit om året, så
må der være noget galt med
reglerne for hvad der skal op i
studienævnet og hvad der skal
ordnes administrativt,« mener

Kirsten Refsing.
Snakken om at reducere an-

tallet af fag på Humaniora, vil
hun godt mane i jorden. 

»Det sker ikke inden for de
næste par år. Det vi gerne vil
er at mindske antallet af opta-
gelsesområder for at hæve
bundgrænsen for hvornår du
kan komme ind på Humaniora
til 7 eller 7,5, men det vil ikke
få indflydelse på antallet af
fag. Med tiden vil vi også ger-
ne reducere antallet af BA-ud-
dannelser, men det er ikke de
samme som at reducere fag-
områderne,« forklarer hun. 

likl@adm.ku.dk  

De store fag svækkes
Med den nye studienævnsstruktur på Humaniora
svækkes ikke bare småfagene, også flere af de 
største fags indflydelse daler betydeligt 

spørgsmål op, så lytter man til
indstillingen fra fagenes re-
præsentanter. Hvis vi stod
hårdt på at Historie skulle ha-
ve 2/3 af pladserne i studie-
nævnet, så ville vi i høj grad
lukke af over for samarbejdet
med de små fag på vores insti-
tut,« siger Vibe Skytte.

Hun håber ligesom mange
andre på at de studerende vil
få indflydelse igennem under-
udvalgene. Derfor er de stude-
rende ligesom de ansatte me-
get opsatte på at få gjort ud-
valgene permanente.

»Men det er da skræmmen-
de at studienævnenes rolle
ændres så markant. Studie-
nævnenes beslutninger hand-
ler jo om den studerendes dag-
ligdag, og pludselig er det folk
der ikke aner noget om vores
uddannelse der reelt skal være

med til at bestemme over
den,« siger Vibe Skytte.

På Dansk som er det største
fag på Humaniora, har man
valgt den stik modsatte strate-
gi af Histories. Dansk sidder
derfor på seks ud af de ti plad-
ser i det nye studienævn. Og
det har ikke vakt den store
harme blandt småfagene på
Finsk Afdeling, Lingvistik,
Center for Kønsforskning med
flere.

Religionsvidenskab er et an-
det af de relativt store fag der
har valgt at afgive magt til de
små fag i det nye studienævn
på Institut for Tværkulturelle
og Regionale Studier (TORS)
der i dag består af 25 fag. 

Studieleder på Religion,
Morten Warmind, havde gerne
set at der blev lavet to studie-
nævn: ét for kulturstudier som

Religionsvidenskab, og ét for
de mange sproglige område-
studier.

»Det kan godt give store
problemer i forhold til studie-
nævnsarbejdet at vi rent fak-
tisk er vant til at lave meget
forskellige ting i de nuværende
studienævn fordi vores fag er
meget forskellige. Jeg tror ikke
vi kan undgå at oprette en
masse udvalg under det nye
studienævn fordi det mangler
faglig indsigt – og det vil skabe
endnu mere bureaukrati end
der allerede er,« mener Mor-
ten Warmind.

likl@adm.ku.dk

Studiebureaukrati
»Det forekommer mig ærlig talt skræmmende, at et institut med omkring 2000 studerende kan have 1000

dispensations- og meritoverførelsessager om året. Mere end noget andet viser det, at studieordningerne

og reglerne, der dækker jeres fag, er formuleret alt for rigoristisk. Man bør ganske enkelt ikke have studi-

eordninger, der nødvendiggør, at hver anden studerende har brug for at søge en dispensation om året.«

Dekan Kirsten Refsing i Humanist nr. 7 som svar på læserbrev fra studerende
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NYE STUDIENÆVN I I

Af Lise K. Lauridsen

Internationalisering, nye ud-
dannelser, kvalitetssikring,
efteruddannelse og

forskningsbaseret undervis-
ning. Prodekan på Naturvi-
denskab Henrik Busch remser
fremtidens udfordringer op for
de knap 100 fremmødte til fa-
kultetets første såkaldte Ølkas-
semøde om den nye studie-
nævnsstruktur.

Fra 1. februar betyder det at
de 13 bacheloruddannelser på
Naturvidenskab skal samar-
bejde i et fælles studienævn,
de 18 kandidatuddannelser i
et andet, ph.d.-uddannelsen i
et tredje og endelig skal fakul-
tetets to masteruddannelser
have deres eget studienævn. 

I dag er der ti studienævn
hvoraf nogle dækker en ud-
dannelse mens andre dækker
adskillige. Fakultetet har ladet
sig inspirere af blandt andet
fusionspartneren Den Kgl. Ve-
terinær- og Landbohøjskole og
Det Juridiske Fakultet på KU. 

»Universitetet skal kvalitets-
sikre sine uddannelser, så vi
kan finde ud af hvor der er sal-
monella i systemet. Vi skal og-
så have lavet standarder for
universitetets varemærke –
den forskningsbaserede un-
dervisning, men vi mangler en
varedeklaration. Alt det stiller
krav til den nye ledelse af stu-
dierne – både mig som prode-
kan for uddannelse, men også
til den akademiske studiele-
delse. Vi har som fakultetsle-
delse brug for en mere syste-
matisk rådgivning fra de de-
mokratisk valgte repræsentan-
ter. Som udbyder af 34 studier
har vi behov for en tydeligere
ansvarsplacering af uddan-
nelserne,« forklarer prodeka-
nen for uddannelse, Henrik
Busch. 

Tværfaglige klemt
Henrik Busch bruger fakulte-
tets tre kommende tværfaglige

uddannelser i eScience, IT &
Sundhed samt Transport & Lo-
gistik som eksempel på et af
problemerne med de gamle
studienævn.

»Hvor skal vi placere sådan-
ne uddannelser henne?« spør-
ger prodekanen uden at få
svar. Det er ikke er noget mål i
sig selv at lave nye uddan-
nelser, mener Henrik Busch.
Den nye struktur skal i stedet
tage udgangspunkt i de ud-
dannelser fakultetet allerede
har uden at koble dem til be-
stemte institutter eller fag. Og
her kommer han frem til selve
humlen: De 36 nye repræsen-
tanter i studienævnene skal ik-
ke repræsentere et fag, et insti-
tut eller en uddannelse, men
alle uddannelserne under det
pågældende studienævn.

»Det er vanskeligt fordi vi er
vant til at føle os koblet til det
fag eller institut vi er ansat ved
eller læser på, men sådan bør
det ikke være, for så kommer
det her ikke til at fungere,«
forklarer Henrik Busch.

De faglige spørgsmål må be-
handles grundigt i underud-
valgene.

Men hvem skal så være stu-
dieleder? I dag vælger studie-
nævnene en formand der også
fungerer som studieleder. Fra
1. februar skal studielederen
ansættes direkte af dekanen
efter indstilling fra studienæv-
net.

Der skal udpeges en studie-
leder per uddannelse, så det
kunne godt se ud som om an-
tallet af studieledere vil fordo-
bles, men de nye studieledere
kan godt stå for mere end en
uddannelse. Studielederens
rolle bliver at føre studienæv-
nets beslutninger ud i livet.
Med den store forskel at han
ikke selv er valgt.

Går regnestykket op?
Så begynder spørgsmål og
kommentarer at regne ned
over Henrik Busch og dekan

Nils O. Andersen. Hvad skal
der fx ske med pengene til de
enkelte fag? Skal de nye studi-
enævn bestemme over dem?
Dekanen lover at undervis-
ningsbevillingen bliver på in-
stitutterne.

En studienævnssekretær
spørger hvad der skal blive af
hende i den nye struktur?
Dekanen forklarer at der vil
blive oprettet et studienævns-
sekretariat på fakultetsplan
som vil samle en del af de nu-
værende studienævnsekretæ-
rer, men der vil også fremover
være behov for administrativ
bistand til studiearbejde på in-
stitutterne. 

En af ideerne med de nye
studienævn er nemlig at lette
de ansatte og studerende fra at
sidde og behandle rutinesager.
Det skal blandt andet gøres
ved at ansætte fire studie-
nævnskoordinatorer.

Her indvender en af tilhø-
rerne: »Vi er trods alt mere or-
ganiserede end som så. Vi sid-
der ikke og behandler enhver
lille dispensationssag i studie-
nævnet.«

En anden forsker undrer sig
over dekanatets regnestykke:
»I dag er der cirka 90 personer
beskæftiget med studienævn-
sarbejde. I fremtiden vil der
kun være 36. Uanset hvor
mange sekretærer de får, så
har jeg svært ved at se hvor-
dan de skal få tid til også at
tænke store tanker,« siger han. 

Dekanerne forsvarer sig
med at mange store tanker fx
om nye uddannelser stadig vil
komme til verden ude i fagmil-
jøerne.

»Fordelen for de nye studie-
nævn er jo at de vil få et langt
bedre overblik over uddan-
nelserne end der er i dag.
Samtidig vil de få midler til at
gå ud og søge inspiration til
nye tiltag,« forklarer Henrik
Busch.

En af tilhørerne foreslår at
de nuværende studienævn

rent uformelt fortsætter deres
virke til 1. august som rådgi-
vende faglig udvalg. Dekaner-
ne er godt klar over at de nye
studienævn ikke overlever
uden at trække på de gamles
kompetencer. 

»Det vigtigste er at vi ikke
får et vakuum på tre måneder
hvor alt er kaos indtil den nye
struktur er på plads,« siger
Nils O. Andersen

Så langt hen af vejen kan le-
delsen og de fremmødte godt
blive enige, men der er stadig
mange detailspørgsmål som
dekanatet må lade være ube-
svarede. Og netop derfor dra-
ger Henrik Busch videre med
den usynlige ølkasse under ar-
men for at diskutere de nye
studienævn med ansatte og
studerende på de naturviden-
skabelige institutter resten af
november.

likl@adm.ku.dk

Ølkassedemokrati 
på Naturvidenskab

Der var masser af spidsfindig kritik, retoriske spørgs-
mål og en anelse galde under det første offentlige
møde om de nye studienævn på Naturvidenskab

Dyrt med mindsket studenterindflydelse
»I dag laver de studerende en væsentlig del af det arbejde der laves i studienævnene. Hvis de studerende

ikke føler at det har noget på sig at lægge dette arbejde, vil dette bidrag utvivlsomt bliver mindre. Sker

det, vil det gå ud over hele fakultetets virke; undervisning, forskningen og administration.«

Fysikstuderende og studienævnsmedlem Hedinn Bjornson, om den ny studienævnsstruktur på

www.blogs.ku.dk/nat-dekanat

SPEAKERS CORNER – Der blev ivrigt diskuteret nye studieordninger, tab af ar-

bejdspladser og bureaukrati under det første af en hel række ølkassemøder på Naturvi-

denskab. Baggrunden for møderne er at inddrage de studerende og ansatte i hvordan

den nye studieledelse på fakultetet skal se ud.

Ølkassemøder om NAT’s nye 
studienævnsstruktur:

9. nov. 13:00-15:00 Institut for Molekylær Biologi 

10. nov. 10:00-12:00 Institut for Geografi og Geologi 

10. nov. 12.30-14.30 Kemisk Institut

14. nov. 13.00-15.00 Institut for Matematiske fag

15. nov. 10:00-12:00 Niels Bohr Institutet  

21. nov. 10:00-12:00 Biologisk Institut 

21. nov. 13:00-15:00 Datalogisk Institut  

24. nov. 9:30-11:30 Institut for Idræt   

24. nov. 12:30-14:30 Statens Naturhistoriske Museum 

Datoen for mødet på Institut for Naturfagenes 

Didaktik er endnu ikke fastsat.

Læs mere på www.blogs.ku.dk/nat-dekanat
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Diskriminationens mange ansigter
En Konference om diskrimination

Sted: Københavns Universitet Amager

Lokale: 27.0.09

Tidspunkt: Torsdag d. 30.11.2006

Diskriminationsproblematikken har en central placering i den offentlige debat. Ikke mindst 
har den stigende indvandring af folk med anden etnisk baggrund end dansk aktualiseret be-
hovet for at undersøge om adfærdsmønstre, holdninger og love er diskriminerende overfor 
de nye befolkningsgrupper. Fx bliver den danske stat med jævne mellemrum bebrejdet, bl.a. 
af Institut for Menneskerettigheder, for love som anses for at være diskriminerende. Spørgs-
målet er imidlertid, om vi til trods for den stigende opmærksomhed på diskrimination har 
en klar forståelse af, hvad diskrimination er, og hvorfor det er moralsk forkert. Konferencen vil 
kaste lys over disse to spørgsmål.

Program

13.00-13.05 Velkomst ved Kasper Lippert-Rasmussen (KU)
13.05-14.00 Jesper Ryberg (Roskilde Universitet): “Punishment and Discrimination”.
14.00-14.55 Lena Halldenius (Malmö Högskola): “Dissecting Discrimination: 

What requirements should a reasonable account of discrimination satisfy?”
14.55-15.05 Kaffepause
15.05-16.00 Ronald Lucius Craig (Oslo Universitet): 

“Understanding Indirect Discrimination”
16.05-17.00 Kasper Lippert-Rasmussen (KU): 

“Nothing Personal: On Statistical Discrimination”
Alle er velkomne

Arrangør:

Københavns Universitets Forskerkollegium

Njalsgade 120, bygning 23, 2.

2300 Kbh. S

http://www.forskerkollegium.hum.ku.dk/

Er du snart færdiguddannet 
– så mød op på vores kandidatvejledningsmøde

Roskilde Universitetscenter
Universitetsvej 1, Auditorium i bygning 45.0

Onsdag den 15. november 2006 

kl. 12.30 - 16.00

Aarhus Universitet
Søauditorierne, Bygning 1252 

Auditorium 2 (DJØF og AAK)

Auditorium 3 (GL, DM og MA)

Tirsdag den 21. november 2006 

kl. 13.00 - 16.00

Københavns Universitet
Studiegården, Studiestræde 6, 

Anneks A (DJØF og AAK) 

Anneks B (DM, GL og MA)

Mandag den 4. december 2006 

kl. 16.30 - 20.00

Arrangør:
Et samarbejde mellem universiteternes centrale studie- og
erhvervsvejledning, DM - Fagforening for højtuddannede (DM), 
Gymnasieskolernes Lærerforening (GL), Magistrenes Arbejds-
løshedskasse (MA), Danmarks Jurist- og Økonomforbund
(DJØF) og Akademikernes Arbejdsløshedskasse (AAK).

Program

Universitetet
• afslutningen af uddannelsen og

udslusningsregler

A-kasserne: AAK og MA
• hvad kan a-kassen gøre for mig?

• dimittendregler

• dagpenge

Organisationerne: 
DJØF, DM og GL
• jobsøgning - hvordan får jeg mit

første job?

• hvor er jobbene?

• ledighed og beskæftigelse

• hvad er lønnen, og hvordan er

markedsvilkårene?

• gode kontrakter

• kompetence- og karriereudvikling

MØDEKANDIDAT

Af Lise K. Lauridsen

På Palle Schantz Laurid-
sens kontor hænger et
brev fra den tidligere rek-

tor Linda Nielsen fra den 6. fe-
bruar 2005. Heri anmodes alle
studieledere og institutledere
om at blive siddende indtil vi-
dere. 

Dengang var den treårige
valgperiode ellers ved at være
udløbet, men der kom en ny
universitetslov i vejen. Køben-
havns Universitet valgte nem-
lig at vente så længe som mu-
ligt med at gå i gang med den
ledelsesreform som loven lag-
de op til, og det har rundt om-
kring på fagene trukket tæn-
der ud.

»Det har været to år for me-
get,« som Palle Schantz Lau-
ridsen, studieleder på Dansk,
udtrykker det.

»Der er langt fra ‘indtil vide-
re’ til to år, og det er ikke lige-
frem motiverende for at fort-
sætte med studienævnsarbej-
det. De ekstra år på posten har
taget kostbar tid fra forskning-
en, så jeg havde da hellere væ-
ret foruden dem,« siger han.

De to års forlængelse har
samtidig rummet mange store
og komplicerede opgaver som
nye studieordninger, kompe-
tencebeskrivelser for alle fag,
institutsammenlægninger med
mere, så alt i alt er de fleste
studieledere på Humaniora
ved at være godt slidte.

Også på Historie må studie-
leder Gunner Lind erkende at
han vil drage et lettelsens suk
når hans afløser er fundet i ja-
nuar 2007. I studienævnet på
Historie er tre af de oprinde-
ligt valgte medlemmer gået på

pension. Det betyder at der
kun er en suppleant tilbage
når de ansattes tre medlem-
mer er syge eller har for travlt.

»Jeg kom lidt i klemme da vi
blev bedt om at blive siddende
fordi jeg lige havde modtaget
en bevilling fra Forskningsrå-
det. Samtidig har det ikke lige-
frem været den mest rolige pe-
riode i studienævnenes histo-
rie. Og det har da helt sikkert
ikke været det bedste grundlag
at indføre en masse nye beslut-
ninger på. På den måde beta-
ler vi en dyr pris for de to års
ventetid,« siger Gunner Lind.

Administration 
brudt sammen
Også studieleder på Datalogi
Hasse Clausen synes det har
været to år for meget på pos-
ten.

»Det har været to frustreren-
de år fordi vi ikke har anet
hvad der skulle ske. Tingene er
bare blevet holdt i kog. Samti-
dig er der blevet indført ny
blokstruktur på de naturvi-

denskabelige studier, og det
har for mig at se gjort tiden
endnu mere enerverende fordi
vi har været udsat for et ekspe-
riment som ingen rigtig har ta-
get ansvar for i ledelsen og
fulgt op på,« forklarer Hasse
Clausen.

De manglende signaler fra
ledelsen om fremtidsudsigter-
ne for KU samt et stadigt sti-
gende arbejdspres har ifølge
Hasse Clausen været en med-
virkende årsag til at studiead-
ministrationen på Datalogi i
øjeblikket er brudt helt sam-
men.

»TAP’erne har været utroligt
hårdt belastet i de sidste to år.
Før havde de et halvt år med
virkelig pres på, men så var
der også mere rolige perioder.
Nu er der pres på hele tiden.
Tre TAP’er er i øjeblikket syge-
meldte, og det betyder i reali-
teten at vi står uden studiead-
ministration,« forklarer Hasse
Clausen.

Men der er da også valgte
ledere på universitetet der har
været glade for at sidde over
tid og som har tænkt sig at
fortsætte på posten.

Studieleder Allan Madsen
på Sociologi er en af dem. Han
har siddet på posten siden
1996 og har også tænkt sig at
stille op til studienævnsvalg
igen i år.

»Sine steder på universitetet
er der givetvis studieledere der
mere eller mindre er blevet
tvunget til at stille op, men så-
dan har det ikke forholdt sig
for mit vedkommende, så jeg
stiller op endnu engang,« siger
Allan Madsen.

likl@adm.ku.dk

To år for meget
Hundredvis af lærerrepræsentanter i studie-
nævnene kan snart ånde lettet op. Op-
rindeligt stillede de op til valg for en treårig
periode, men de kom til at sidde i fem. 
Irriterende og demotiverende, kalder flere
af de valgte studieledere de sidste to års
venten på nyvalg

Lang tids venten
»En opfordring fra rektor Linda Nielsen til samtlige medlemmer af kollegiale organer på KU om at fort-

sætte deres arbejde efter den 31. januar hvor de efter planen skulle træde tilbage, er faldet Morten Hjelt

og et par af de andre deltidsansatte i studienævnene for brystet. Baggrunden for forlængelsen af med-

lemmernes valgperiode er at KU’s nye bestyrelse endnu ikke har truffet beslutning om hvordan medlem-

merne af de kommende studienævn og akademiske råd skal findes.«

Uddrag fra Universitetsavisen 4. februar 2005

STUDIENÆVN

GAMLE STUDIENÆVN
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Af Jesper Kock

Det er svært at forestille
sig at de 12 gymnasie-
elever allerede har en

hel undervisningsdag bag sig
på deres respektive skoler.
Selv om klokken nærmer sig
17, har underviser Henrik
Glenner elevernes fulde op-
mærksomhed i kursuslokale 2
på Biologisk Institut. 

Undervisningen er en del af
et pilotprojekt der skal styrke
brobygningen mellem gymna-
siet og Københavns Universitet
(KU). Der bliver udbudt kurser
i efterårssemestret, i engelsk,
musik, matematik og biologi,
og 110 gymnasieelever fra ti
gymnasier deltager i projektet.
Forløbet kan afsluttes med en
eksamen, og hvis eleven sene-
re bliver optaget på studiet,
kan der opnås en pensumre-
duktion. 

Eftermiddagens emne er
bløddyr, og underviseren in-
troducerer universitetsaspi-
ranterne til molluskernes ver-
den inden de efterfølgende
skal dissekere en vinbjerg-
snegl. Før sneglen kommer
under kniven, gives der en
kyndig vejledning i hvordan
man forsigtigt befrier den for
sit hus – med en hammer. 

Hands-on studievejled-
ning
»Målsætningen i brobygnings-
projektet er at give gymnasie-

eleverne nogle ekstra udfor-
dringer og et afklaret forhold
til hvad det vil sige at læse på
universitetet. En slags hands-
on studievejledning,« fortæller
Thomas Chr. Mortensen fra
Kompetenceenheden på KU.

Projektideen er udsprunget
af et inspirationspanel bestå-
ende af gymnasielærere som
universitetet har tilknyttet sin
gymnasiesatsning. En af lærer-
ne tilbød allerede ekstraun-
dervisning udover A-niveauets
pensum i fysik for særligt
interesserede elever.

»Jeg har oplevet at eleverne
har været meget engagerede,
og de har påtaget sig en meget
stor arbejdsbyrde fordi de har
deltaget ved siden af deres
3.g-undervisning,« fortæller
Lisbeth Ihlemann der står for
kurset i musik. 

Niels Grønbæk underviser
på kurset i matematik og mel-
der ligeledes positivt tilbage:

»Jeg har været ret impone-
ret over elevernes engage-
ment, og jeg har også givet til-
sagn om at deltage næste år
hvis det bliver aktuelt,« forkla-
rer han. 

De fire fag der udbydes kur-
ser i, er nogle af profilfagene i
gymnasiet, og derfor er der
mange gymnasieelever der har
dem på højniveau. 

»Fysik og kemi er også fag
der klart kunne komme ind i
projektet. De har ikke været
med i denne omgang fordi det

er et pilotprojekt med begræn-
sede ressourcer,« forklarer
Thomas Chr. Mortensen.

Fingrene i dyrene 
I kursuslokale to på Biologisk
Institut er det omsider blevet
tid til at få kigget vinbjergsne-
glene efter i sømmene, og ele-
verne fisker forsøgseksempla-
rer op af en stor glaskrukke.
Der er ingen fine fornem-
melser, og der bliver gået til
opgaven med stor seriøsitet.
Underviser Henrik Glenner og
de tre tilstedeværende gymna-
sielærere giver en hjælpende
hånd hvis der opstår proble-
mer undervejs.

»Det har været godt, men
også hårdt, da vi skal lave en
rapport til hver gang oven i alt
det andet skolearbejde. Så
man skal være klar over hvad
man går ind til,« fortæller Leo-
nora Simony der overvejer at
læse biologi og derfor er glad
for muligheden for at prøve fa-
get af. 

»Det er godt at få en følelse
af hvordan det er at gå på uni-
versitetet. Vi prøver hvordan
man kommunikerer her hvor
vi blandt andet selv skal være
ansvarlige for at få printet ma-
teriale ud fra intranettet,« for-
klarer sidemanden Shahzleen
Rajan.

»Det ville måske være en
god ide hvis et par studerende
havde hjulpet os med dissek-
tionerne i stedet for vores

gymnasielærere,« foreslår det
tredje gruppemedlem Tordis
Helleland, og de andre nikker
til hendes efterlysning af stu-
denterkontakt. 

De tre piger er alle enige om
at det er dejligt at få fingrene
ned i dyrene og ikke bare høre
teorien bag ved. De afleverer
sammen en rapport efter hver
undervisningsgang, og den 16.
november afsluttes forløbet
med en eksamen. Her skal de
også lave en dissekerings-
øvelse, men den tilhørende
rapport skal skrives på stedet
og afleveres individuelt. 

Flere burde have lov
»Vi havde syv der var interes-
serede i biologikurset, men vi
måtte kun deltage med tre ele-
ver, så vi har valgt dem ud fra
nogle kriterier om hvorvidt de
kunne magte det ekstra arbej-
de at skulle ind på universite-
tet hver uge hele efteråret. De
elever jeg ikke kunne tage
med, var meget ærgerlige,«
fortæller Grete Hansen der un-
derviser i biologi på Nørre
Gymnasium, og hun fortsæt-
ter:

»Jeg har aldrig været med til
brobygning i forbindelse med
universitetet. Kun med folke-
skolen. Det er noget jeg helt

klart har manglet. Jeg synes
det er kanon godt, men det er
bare ærgerligt at så få kan få
glæde af det.«

Både Grete Hansen og hen-
des kollega fra Aurehøj Gym-
nasium, Niels Ulrik Kamp-
mann, er gamle dimittender
fra KU, og de har selv været
igennem dissekerings-
øvelserne som biologistude-
rende for 30 år siden. Desvær-
re er der ikke meget plads til
den slags eksperimenter i
gymnasiet. 

»Hvis vi eksperimenterer for
meget, så stiller vi eleverne
dårligere i forhold til en eksa-
men. Så er det bedre at under-
vise dem i det de skal op i. Det
gør det måske ikke mere spæn-
dende, men eleverne bliver
nødt til at klare sig godt til ek-
samen for at komme ind på
studierne,« forklarer Niels Ul-
rik Kampmann. 

Egentlig så de helst at alle
fik muligheden for at prøve
universitetet af og ikke kun et
par få udvalgte.

»Det handler også om at få
sorteret i dem der alligevel
nok ville falde fra. I eksempel-
vis biologi er der måske nogle
der er fascineret af hvalen el-
ler synes at dyrene i zoo er
nuttede, men de skal vide at

BROBYGNING

DISSEKERING – Engagementet hos eleverne er til at få øje på i brobygningsprojektet mellem 

gymnasiet og universitetet. Her er det Shahzleen og Leonora fra Nørre Gymnasium der prøver kræfter

med den ædle kunst at dissekere en vinbjergsnegl. 

Strategi for brobygning 
»Et samarbejde (mellem universiteter, CVU’er og gymnasier, red.) vil også styrke rekrut-

teringen til universitetet, da folkeskolen og gymnasiet udgør første led i fødekæden til

de videreudgående uddannelser. Inden for strategiperioden vil KU derfor fortsat udvik-

le og tilbyde brobygnings- og talentforløb til gymnasiet.« 

Åbent for verdens vinde – Strategi for Københavns Universitet 2012.

Gymnasie-
elever 
prøver 
kræfter 
med KU
110 gymnasieelever nærmer sig
vejs ende i et længe savnet 
brobygningsprojekt mellem ti
gymnasier i hovedstadsområdet
og Københavns Universitet

Brobygning på 
andre universiteter

På flere af Danmarks øvrige universiteter er

der også brobygningsforløb for afgangselever

på de gymnasiale uddannelser, dog i en korte-

re periode. Både Syddansk Universitet, Aal-

borg Universitet og Aarhus Universitet tilby-

der eleverne et specielt tilrettelagt studie-

praktikforløb på næsten alle universitetsud-

dannelserne. 

På Syddansk Universitet foregår studiepraktik-

forløbet i uge 43 hvor eleverne i løbet af fem

dage kan få indblik i både fag og studiemiljø.

Sidste år benyttede godt 400 elever tilbuddet.

På Aalborg Universitet og Aarhus Universitet

løber studiepraktikken over tre dage i uge 43.

I 2005 deltog henholdsvis 6-700 og 900 elever.

I år er både Syddansk Universitet og Aalborg

Universitet blevet en del af en udvidet ord-

ning så elever kan deltage i et studiepraktik-

forløb på samtlige videregående uddannelser

i de to regioner. 

På Danmarks Tekniske Universitet kan elever

fra gymnasiale uddannelser vælge at blive

“studerende for en dag” hvor de tilknyttes en

studerende. Det er også muligt at besøge uni-

versitetet klassevis og være med til foredrag

og øvelser.

Kilde: Undervisningsministeriet.
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det er hårdt arbejde, og nogle
gange handler det om højre-
eller venstredrejning af et 
sneglehus,« forklarer Grete
Hansen.

Fortsættelse afhængig af
finansiering  
Omkostningerne til den prak-
tiske planlægning i forbindelse
med brobygningsprojektet
kommer fra Undervisningsmi-
nisteriets pulje til implemente-
ring af gymnasiereformen
mens udgifterne til undervis-
ningen betales af KU. 

»Hvis vi ellers kan få det fi-
nansieret, håber jeg at projek-
tet fortsætter næste år. Lige nu
betaler universitetet næsten al-
le udgifterne selv, og det skal
laves om hvis projektet skal
fortsætte, men foreløbig gør vi
os mange tanker om hvordan
vi skal videreføre det,« forkla-
rer Thomas Chr. Mortensen. 

Der er allerede kommet en
evaluering af den indledende
fase op til undervisningsstart,
og ifølge projektlederen vil en
endelig evaluering af under-
visningsforløbet være klar i
starten af det nye år. 

jeko@mail.dk
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Af Hilda Rømer Christensen 

Køn og religion tematiseres uafladeligt i
medierne i politik og i kultur i disse år. Et
eksempel er Anders Fogh Rasmussens

nytårstale i 2003 hvori det hed: 
»I Danmark gælder en ubrydelig respekt for

menneskeliv. I Danmark har kvinder som en
selvfølge ligestilling med mænd. Og vi vil ikke
acceptere at disse frihedsrettigheder bliver
undertrykt ved henvisning til Koranen, Biblen
eller andre hellige skrifter.« 

Når den danske statsminister bruger køn og
religion til at definere danskheden, er det blot
et blandt mange eksempler på at køn står i cen-
trum når det gælder kulturelle konstruktioner
af sociale identiteter og kollektiviteter. Derfor
er køn og religion også vigtige pejlemærker på
hvad der foregår rundt omkring på kloden når
det gælder konflikter og grænsedragning
mellem ‘os’ og ‘dem’.  

Køn, kultur og religion
Ved konferencen Gender and Religion in Global
perspectives pegede den britiske sociolog, pro-
fessor Nira Yuval-Davis netop på den tætte
sammenhæng mellem køn, kultur og religion.
Hun analyserede i forlængelse af sit banebry-
dende værk Gender and Nations hvordan rela-
tioner mellem mænd og kvinder, mellem femi-
nitet og maskulinitet påvirker og selv bliver på-
virket af forskellige nationalistiske projekter og

processer. Og på de måder som forestillinger
om feminitet og maskulinitet er impliceret i na-
tionalistiske diskurser. Identitetspolitik er efter
den kolde krig blevet anvendt som et middel til
at myndiggøre marginaliserede grupper, fx sor-
te og kvinder – og denne identitetspolitiske
strategi er smeltet sammen med multikulturelle
strategier i både national og international poli-
tik. 

I denne kulturaliserede kontekst har kønne-
de kroppe og seksualitet fået en nøglerolle som
territorielle markører og som noget der sikrer
den store fortælling om nationen og andre kol-
lektiviteter. Et konkret eksempel på denne kul-
turalisering er tørklædedebatten hvor der foku-
seres på det kulturelle og æstetiske som en hin-
dring eller løsning på politiske og sociale pro-
blemer, både på lokalt og nationalt niveau. 

Nira Yuval-Davis er en kendt intellektuel som
i mange år har været engageret i at bringe disse
emner frem i forskningen. Hun undrede sig
over at foreningen Kvinder for Frihed i Danmark
ønsker religiøse symboler fjernet fra det offent-
lige rum. »Det er ikke vejen frem at diktere an-
dre hvordan de skal gøre. Hvis man fjerner reli-
giøse symboler, fjerner man mangfoldigheden,
og hvor går grænsen så for hvad man vil be-
stemme. I stedet for at forlange at muslimske
kvinder skal lægge tørklæderne, bør man inter-
essere sig for de virkelige problemer som kvin-
ders manglende rettigheder, vold mod kvinder
og tvangsægteskaber.« ... »Det er ikke integra-

tion, men assimilation hvis man kun vil accep-
tere andre der ligner en selv. Og på den måde
gør man det klart at man anser sig selv og egne
værdier som hævet over de andres.«

Postsekularisme og religiøse 
mobiliseringer
Ideen om det postsekulære har været en måde
at begrebsliggøre de komplekse forandringer
som har gjort religion og køn til centrale tema-
er på den offentlige dagsorden. Postsekularis-
me anslår en situation hvor religion sammen
med en række andre kategorier, der har været
konstitueret som modernitetens ‘andre’, er ble-
vet synlige på mange niveauer i samfundet. Fx
som den kønnede og den etniske anden og det
religiøse subjekt der har været positioneret som
en modsætning til den sekulære mand og det
moderne samfund. 

Formålet med konferencen var på et teoretisk
og metodologisk niveau at sætte fokus på rela-
tionerne mellem en række nye konfigurationer
som følge af dette opbrud fra modernitet og se-
kularisme. Hvordan kan religionernes gen-
komst forstås i sammenhæng med kønnets og
etniciteternes genkomst? Og hvordan er disse
genkomster sammenfaldende med sammen-
bruddet i en række vestlige nøgleforestillinger
som subjektivitet, rationalitet, sekularisme og
fremskridt? Hvorfor opstår der konservative re-
ligiøse mobiliseringer i en kaotisk verden præ-
get af fragmentering og globalisering? Og hvor-

for har kvinder både aktuelt og historisk været i
overtal i mange af disse såkaldt fundamentalis-
tiske bevægelser? 

Fundamentalisme og køn
Fundamentalistiske bevægelser har mange for-
mer, og det er vigtigt at skelne mellem bevæ-
gelser som udgår fra henholdsvis hegemoniske
kulturer og minoritetsbevægelser. Ordet funda-
mentalisme blev lanceret i den offentlige reto-
rik i USA i 1920’erne hvor termen homogenise-
rede et heterogent netværk af konservative pro-
testantiske miljøer. Fundamentalisterne blev til
den kulturelle ‘anden’ over for den sekulære
amerikanske modernitet. 

I de sidste årtier af det 20. århundrede blev
termen fundamentalisme transformeret til en
betegnelse for et homogeniseret islam. Navnlig
efter den 11. september 2001 er denne forstå-
else af islam smeltet sammen med vold og ter-
ror. Brugen af ordet fundamentalisme er følge-
lig meget omdiskuteret – af nogle betegnet som
indbegrebet af dårlig analyse og dårlig politik. 

Flere af konferencens talere problematisere-
de forestillingerne om at kvindernes til-
trækning til konservative religiøse bevægelser
er udtryk for falsk bevidsthed. Også i Danmark
er det en udbredt forestilling at muslimske
kvinder er ofre der simpelthen ikke har forestå-
et deres virkelige situation og sande interesser. 

Samtidig blev det klart at det er vigtigt at
kontekstualisere disse mobiliseringer og bevæ-

Køn og 
religion 
som globale 
pejlemærker
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gelser i forhold til tid, sted og religiøse regimer. 
Politologen Clyde Wilcox fra Georgetown

University, Washington DC har beskæftiget sig
med talrige surveys og med kvalitativt materia-
le om religiøse bevægelser. Hans analyser viser
blandt andet at de kvinder som i dag søger de
evangeliske bevægelser i USA, er veluddannede
og er indstillet på en professionel karriere. De
anvender de religiøse engagementer som afsæt
for at forandre forestillinger om kristen kvinde-
lighed.  

Maskuliniteter
Mænd og maskuliniteter har
været et overset emne i den nye
interesse for religion. Dette på
trods af at netop maskulinitet
kan ses som en central identi-
tetsfaktor i dagens religiøse
mobiliseringer. En kontroversi-
el tese går fx ud på at de kon-
servative religiøse mobilise-
ringer i USA og andre steder kan ses om et pro-
dukt af patriarkatets og faderrollens dalende
status. 

Professor Thomas Blom Hansen fra Universi-
ty of Amsterdam, præsenterede en analyse af
maskulinitetsopfattelser på tværs af religioner i
blandt andet Indien og Afrika.  Maskulini-
tetsopfattelser er ofte præget af modsætnings-
fulde forestillinger, biledet af manden som kri-
ger, den gode borger og den ansvarlige husfar.

Hans indlæg nuancerede og mangfoldiggjorde
således de dikotomiserede forestillinger om re-
ligiøse maskuliniteter i vestlig sammenhæng
der positionerer religiøse mænd som dæmoner
eller feminine. Ligesom han via en omfattende
kulturanalyse af hverdagslivspraksis som mad,
beklædning med videre diskuterede konsekven-
serne af disse modsætninger på individuelt og
samfundsmæssigt niveau.   

Fromhedens politik 
Den postsekulære vending har bidraget til at
booste forskningen og betydet at de mange

hvorfor- og hvordan-spørgsmål har kunnet stil-
les på nye måder. En af de mest interessante
forskere i denne nye bølge er antropologen Sa-
ba Mahmood fra Berkely University i USA. Hun
har med bogen the Politics of Piety ydet et vig-
tigt teoretisk og metodologisk bidrag til denne
debat. 

Bogen fokuserer på kvinders mobilisering i
den islamiske vækkelse i Egypten, den såkaldte
moske bevægelse som er en slags kvindepen-

dant til det mere velkendte Islamiske Broder-
skab. I en række betagende casestories tilveje-
bringer Mahmood et differentieret billede af de
forskellige sociale profiler og den religiøse
praksis der udfolder sig her. 

Teoretisk er Mahmood inspireret af nyere dis-
kurs- og kønsteorier  (Michel Foucault og Ju-
dith Butler). Med dette afsæt etablerer Mahmo-
od et rum for at gå i dybden med kropsliggjorte
praksisser og den særlige subjektformation som
knytter sig til mobiliseringen af kvinderne i den
egyptiske moskebevægelse. En tilgang der er fo-
kuseret på udfoldede forestillinger om selvet,
moral og politik og som på nogle punkter kan
tjene som et nyt paradigme for analysen af køn
og religioner på tværs af forskellige kontekster. 

Derudover udfordrer Mahmood på tanke-
vækkende vis nøglebegreber i vestlig liberalis-
me og feminisme som frihed og autonomi.
Hvordan, spørger hun, kan man analysere mag-
trelationer som konstruerer forskellige kroppe,
viden og subjektiviteter hvis spor ikke følger det
frigørelsespolitiske spor? 

På den måde udvider hun forestillingen om
agency/handling til ikke kun at fokusere på
hvordan man undgår normer, men også på
hvordan man håndterer dem. Og på hvordan
religiøst motiverede normer som fromhed er
vigtig når det gælder analysen af brug af fx tør-
klæder. 

Ved konferencen i København var der navnlig
fokus på de teoretiske og metodologiske aspek-

ter af Mahmoods arbejde og implikationerne i
at lægge luft til feminismens klassisk politiske
projekt. Mahmoods position står på dette punkt
i skarp modsætning til Nira Yuval- Davis som
ser et udtalt behov for at forbinde og eksplicite-
re intellektuelle og politiske interventioner.  

Større forskningsprojekter
Den postsekulære vending har som konferen-
cen også viste betydet et vældigt spring fremad
for forskning i religionsrelaterede emner. Også
på Københavns Universitet hvor satsningsområ-
det Religion i det 21. århundrede i de sidste par
år har bidraget afgørende til at skabe fornyelse
og aktivitet. Det næste store spring består na-
turligvis i at få etableret et eller flere større
forskningsprojekter inden for feltet.  

Kønsforskningens kan som konferencen var
et levende bevis på bidrage til at højne kvalite-
ten af forskningen og til den fortsatte proble-
matisering og fornyelse af disse vigtige emner.  

Hilda Rømer Christensen er
lektor, ph.d., Koordinationen
for Kønsforskning, Sociolo-
gisk Institut.

»I stedet for at forlange at muslimske kvinder skal
lægge tørklæderne, bør man interessere sig for de
virkelige problemer som kvinders manglende rettig-
heder, vold mod kvinder og tvangsægteskaber.«
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årtier af det 20. århundrede blev termen funda-

mentalisme transformeret til en betegnelse for et

homogeniseret islam. Navnlig efter den 11. sep-

tember 2001 er denne forståelse af islam smeltet

sammen med vold og terror. Brugen af ordet fun-

damentalisme er følgelig meget omdiskuteret – af

nogle betegnet som indbegrebet af dårlig analyse

og dårlig politik.
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KØ B E N H AV N S  U N I V E R S I T E T  B L E V for et
par uger siden - som det eneste nordiske univer-
sitet - placeret på en engelsk liste over de 100

bedste universiteter i verden - i år som nummer 54.
Det er 12 pladser højre end sidste år. Efter sommerfe-
rien blev vi tillige placeret som nr. 56 på verdensplan i
en anden opgørelse lavet af forskere i Shanghai. Det er
noget vi er stolte af og ikke går af vejen for at reklame-
re lidt for - selv om målet må være at komme længere
op på listerne.

Det er glædeligt at omverdenen har øjne for de kva-
liteter der er på KU. Det påvirker vores internationale
image. Det kan dermed være med til at åbne nogle dø-
re der ellers ville være lukket når det gælder om at
skabe netværk med udenlandske forskergrupper, søge
fondsmidler internationalt eller tiltrække studerende
fra udlandet.

Man skal nu være varsom med at lægge for meget i
at et universitet hopper fem-ti pladser op eller ned. For
selv i de samme undersøgelser justeres den bagved lig-
gende metode ofte fra år til år. Og der er flere eksemp-
ler på at nogle universiteter er faldet 80 - 100 pladser.
Stockholms Universitet faldt i en undersøgelse lavet af
bladet Times Higher Education Supplement fx fra
nummer 110 i 2004 til ikke at være blandt de 200 bed-
ste i 2005 uden begrundelse i videnskabelig kvalitet.

S O M  M A N  S P Ø RG E R får man svar. Og sådan er
det i også i disse undersøgelser. Engelsksprogede tids-
skrifter er overrepræsenterede, og de fagområder der
publicerer på nordiske sprog, har mindre mulighed for
at hævde sig. Forskning publiceret i bøger og mono-
grafier med videre er også ude af billedet. I nogle
undersøgelser er der tilmed en reel videnskabelig bias
da matematik og naturvidenskab og teknik og medicin
udgør den absolutte tyngde mens humaniora og sam-
fundsvidenskab vejes let.

Datagrundlaget i undersøgelserne er samtidig skrø-
beligt. Det skyldes blandt andet at universiteterne
langt fra opgør de samme tal ens. Fx er det sådan at de
fleste amerikanske universiteter ikke regner ph.d.-stu-
derende med som en del af det videnskabelige perso-
nale, mens det ofte er tilfældet i Europa. Det har gan-
ske stor betydning når man netop gør meget ud af at
sammenligne citationer per forsker. Det er måske

blandt andet derfor det ansete engelske tidsskrift The
Economist kalder rankings den rene underholdning.

Selv om det næsten er for nemt at afvise undersø-
gelserne, vil jeg advare mod at vi blot ryster på hove-
det. Risikoen ved at undervurdere betydningen af må-
lingerne er større end ulemperne ved at overvurdere
dem. For der er for meget på spil når det gælder KU’s
omdømme. Via undersøgelserne får universiteterne
også indsamlet nogle data som vi ellers ikke ville have
så meget øje for - tal vi bør kende. Undersøgelserne
skaber tilmed en vigtig debat om hvad kvalitet i
forskningen er.

KØBENHAVNS UNIVERSITET BØR derfor ruste
sig så godt som muligt. Her vil jeg pege på tre initiati-
ver. For det første er KU de seneste par år blevet mere
nøjeregnende med hvilket nøgletal vi får opgivet til
disse undersøgelser og på vores websider. Småfejl kan
let betyde at vi hopper op eller rutscher ned af lister-
ne. 

I de kommende år vil vi for det andet blive endnu
bedre til at markedsføre os i udlandet. For flere under-
søgelser måler netop vores image udenlands fx i det
internationale forskningsmiljø. KU’s synlighed tæller.
Her er videnskabelige tidsskrifter som fx Science og
Nature selvfølgelig vigtige. Men jeg tror ikke man skal
undervurdere betydningen af positiv omtale også i
magasiner med en bredere målgruppe - fra New Sci-
entist og Economist til SAS’ Scanorama osv. Fra tid til
anden placerer KU’s Kommunikationsafdeling derfor
profilannoncer i sådanne udenlandske medier. Og
medarbejderne søger stadig mere ihærdigt at placere
KU forskningshistorier i internationale medier. For ny-
ligt lykkedes det fx at få en historie om teleportation
fra Niels Bohr Instituttet på forsiden af CNN.com. 

For det tredje er det afgørende at forskeres praksis
når det gælder publicering, bliver bedre. Det kan fx ik-
ke nytte at en lektor eller professor ansat af KU opgi-
ver Rigshospitalet eller Niels Bohr Instituttet som de-
res eneste ansættelsessted og ikke København Univer-
sitet. For på den måde går vi glip af værdifulde aner-
kendelse af forskning der rent faktisk bliver bedrevet
på KU. Jeg har derfor bedt alle fakulteter om at arbej-
de med dette forhold. Så forhåbentligt kan vi gå end-
nu bedre overskrifter i møde i de kommende år.

KUMMENTAR

DEBAT

Nu rumsterer denne over-
tro igen. Kristelige Fri-
skoler vil have intelli-

gent design ind i biologiunder-
visningen. 

Dekanen for Det Teologiske
Fakultet har sidste år her i det-
te blad fortalt om at en medar-
bejder ved fakultetet positivt
støtter disse ideer.

Var det muligt at ledelsen på
Det Teologiske Fakultet klart

stod frem og frasagde sig mys-
tik og overtro af denne slags,
og bekendte sig til de viden-
skabelige holdninger som de
kommer til udtryk på Universi-
tetets fem øvrige fakulteter?

Henrik Jeppesen, forhenværen-
de dekan, Det Naturvidenskabe-
lige Fakultet.

KRAV T IL  TEOLOGISK DEKAN

Forsag 
Intelligent Design

Det er sjovt med sproget. Her
kommer min gamle ven Hen-
rik Jeppesen og ønsker af Det
Teologiske Fakultets ledelse en
bekendelse og en frasigelse, læs
‘afsværgelse’. Den teologiske
dekan skal på ny for den for-
henværende naturvidenskabe-
lige dekans inkvisitionsdom-
stol godtgøre at Det Teologiske
Fakultet ikke er hjemsted for
»mystik og overtro« og har de
rette »videnskabelige hold-
ninger«. 

Anledningen er at nogle
friskoler vil have intelligent
design på skemaet, og at en
enkelt teologisk forsker har
talt med tilslutning om intelli-
gent design. 

SVAR

Blus på kætterbålet?

Jeg må le og vil i øvrigt blot
sige to ting: 

For det første, Det Teologi-
ske Fakultet har intet særligt
ansvar for hvad der måtte tri-
ves af tøjeri i biologitimerne
på såkaldt kristne friskoler. 

For det andet, den forhen-
værende naturvidenskabelige
dekan er velkommen til prøve
at føre bevis for at almindeligt
anerkendte videnskabelige
principper og metoder ringe-
agtes og tilsidesættes på Det
Teologiske Fakultet; frihjul-
sinsinuationer og godtkøbsbe-
klikkelser bliver trættende i
længden.

Steffen Kjeldgaard-Pedersen,
dekan, Det Teologiske Fakultet.

Af Ralf Hemmingsen

VÅS ELLER V ISDOM 1

Intelligent 
design: 
Videnskab 
erstattes af
overtro
Kære Steffen
Hvor meget og hvor længe skal vi høre om det
vås, der kaldes intelligent design? Der er nogen
som ikke helt kan forstå Darwins udviklingslæ-
re, og i det omfang man ikke kan forklare alt, så
opfinder de et nyt begreb, ‘intelligent design’.
Videnskab erstattes af overtro, tro og videnskab
hører ikke sammen.

Videnskabens udøvere kan godt parallelt
med deres arbejde have en tro, men kæden
springer af når troende begynder at forklare vi-
denskab med tro. Så bliver det overtro. Jeg fø-
ler det helt pinligt når forskere ved Københavns
Teologiske Fakultet finder en forklaring på ud-
viklingslæren i overtro eller intelligent design.

Der er en diskussion her i landet om at få ad-
skilt stat og kirke. Dette burde være indlysende.
Skulle man så ikke også få nedlagt Det Teolo-
giske Fakultet og lagt det ind som institut ved
Det Humanistiske Fakultet? Så kan de mange
gode forskere i for eksempel religionshistorie
og bibelarkæologi fortsætte deres gode indsats
her og overlade de dele af præsteuddannelsen
der drejer sig om tro, til pastoralseminaret.

Københavns Universitet har fået en besty-
relse, og der er blevet ansat en ny rektor. Nu
skal der ansættes nye dekaner. Her er den op-
lagte mulighed for at lave de nødvendige nye
strukturer som det forventes at universitetet
sætter i værk. Og så kunne vi blive fri for en del
af det vås, der kaldes intelligent design.

Venlig hilsen Henrik Jeppesen.

VÅS ELLER V ISDOM 4

Diskussion på afveje
Kære Henrik
Det kan efterhånden være svært at holde rede på hvad vi i grun-
den diskuterer. I dit første indlæg skulle Det Teologiske Fakultet
nedlægges fordi det er arnested for vås og overtro. I dit svarbrev
til mig skal Det Teologiske Fakultet nu nedlægges fordi talmaje-
stæten efter din opfattelse skal regere på Københavns Universi-
tet. 

Hvis man tæller høveder og ikke hovedområder, så fylder Det
Naturvidenskabelige Fakultet ganske rigtigt betragteligt mere
end Det Teologiske Fakultet. Og hvad så? 

Universitetets nye rektor har i sit tiltrædelsesbrev til alle ansat-
te og studerende heldigvis anlagt en anden betragtning end den
rent talmajestætiske og tilkendegivet at han ikke agter at »ændre
den akademiske grundstruktur i form af et ændret antal fakulte-
ter«. 

Det er gode ord som ikke bare vidner om en helt legitim re-
spekt for historien, men også om en forståelse for fagområder-
nes særegne karakter og rimelige behov. En tilsvarende forstå-
else har man i øvrigt haft på Aarhus Universitet, og den er også
at finde i Videnskabsministeriets opregning af akademiske
hovedområder i uddannelsesbekendtgørelsen fra 2004.

Med venlig hilsen Steffen Kjeldgaard-Pedersen

VÅS ELLER V ISDOM 3

Hvorfor skal Teologi
have særstilling?

Kære Steffen
Jeg er glad for at du er enig i at man ikke kan sammenblande
overtro og videnskab. Og vores syn på intelligent design er
sammenfaldende.

Jeg har i årevis argumenteret for at der kun burde være fire fa-
kulteter på universitetet. De aktuelle skærmydsler mellem Jura
og Samfundsvidenskab om lokaler bekræfter dette. En  leder vil-
le for længst have løst dette. Til glæde for de andre fakulteter
som er blevet forsinket i en lokalereform på grund af dette.

Det eneste argument der i debatten fremføres om bevarelsen
af Det Teologiske Fakultet, er at det er det ældste. Da jeg blev
dekan for Det Naturvidenskabelige Fakultet i 1990, var der 42
institutter. Nu er der ni, inklusive en hel fremmed højskole som
er blevet indlagt, nu som Institut for Idræt.

Der er på naturvidenskab kun et institut der er mindre end
Det Teologiske Fakultet. Hvorfor skal Teologi fortsat have en le-
delsesmæssig særstilling i forhold til en lang række store institut-
ter?

Med venlig hilsen Henrik Jeppesen.

VÅS ELLER V ISDOM 2

Sammenbland
ikke hvad 
der bør holdes
adskilt

Kære Henrik!
I ovenstående indlæg som også har været bragt
i Politiken 26. oktober, har du foretaget et ud-
fald mod ‘forskere ved Københavns Teologiske
Fakultet’ som tilslutter sig teorien om intelligent
design og foreslået at Det Teologiske Fakultet
nedlægges. 

Jeg må sige at dit indlæg har overrasket mig
på baggrund af det indtryk jeg gennem vores
samarbejde i universitetets ledelse har fået af
din sunde dømmekraft og vilje til klarhed. Efter
mit bedste skøn sammenblander du to spørgs-
mål som principielt intet har med hinanden at
gøre.

Det ene spørgsmål vedrører teorien om intel-
ligent design. Er den videnskab eller vås og over-
tro? Du mener det sidste. Vi kan ikke blive ueni-
ge om at videnskab og overtro ikke går i spænd.
Er teorien om intelligent design – som jeg selv
hvis du vil vide det, ikke kan bruge til noget
som helst – et forsøg på ‘at forklare videnskab
med tro’ og dermed overtro? Det mener jeg, er
et spørgsmål som ikke kan besvares ved at ud-
slynge skældsord. Her må der argumenter til.
Og man må begynde med at læse sine modstan-
dere, altså teoriens tilhængere, nøjagtigt. Mig
bekendt er der kun en forsker ved Det Teologi-
ske Fakultet som har talt med tilslutning om in-
telligent design, og han ville næppe hævde at
han med denne teori som du skriver, ‘finder en
forklaring på udviklingslæren’.

Det andet spørgsmål vedrører opretholdelsen
af et teologisk fakultet på Københavns Universi-
tet. Du mener at fakultetet bør nedlægges. Jeg
mener at en nedlæggelse ville være en uklog tri-
but til det faglige snæversyn og åndløsheden.
Men hvad har det med spørgsmålet om intelli-
gent design at gøre? Hvad nu hvis der også er
forskere ved andre fakulteter, herunder det na-
turvidenskabelige, som finder teorien om intel-
ligent design plausibel? Skal disse fakulteter så
også nedlægges? Nej, vel?

Hånden på hjertet, Henrik! Er det i virkelig-
heden ikke dogmatisk positivisme og politisk
ideologi som har fremkaldt dit sure opstød og
fået dig til at sammenblande hvad man bedst
holder adskilt?

Med venlig hilsen Steffen Kjeldgaard-Pedersen

Hører teologer til på 
Københavns Universitet?

Bag diskussionen om intelligent design skjuler sig et mere grund-

læggende spørgsmål: Hører teologi overhovedet hjemme på 

et verdsligt universitet? Forhenværende dekan på Det Natur-

videnskabelige Fakultet, Henrik Jeppesen, krydser klinger med dekan

ved Det Teologiske Fakultet, Steffen Kjeldgaard-Pedersen 

Steffen Kjeldgaard-

Pedersen

Henrik Jeppesen

FØLJETON – Henrik Jeppesen og Steffen

Kjeldgaard-Pedersen krydsede også klinger i
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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.

UNIVERS ITETSBESTYRELSER

TAP skal have
to pladser

Som fanden læser biblen. Det-
te ordsprog dækker meget
godt, hvordan Jes Fabricius
Møller læser Københavns Uni-
versitets nye direktøropslag.

Stillingsopslaget er rettet
mod ansættelse af en universi-
tetsdirektør – en administrativ
stilling. I administrative kred-
se og fra ministeriel side an-
vender man ganske ofte ordet
‘vidensvirksomhed’ som en al-
mindelig og samlende beteg-
nelse for forsknings- og ud-

dannelsesinstitutioner, her-
under universiteter. Derfor ser
jeg det som ganske ukontro-
versielt at anvende beteg-
nelsen i stillingsopslaget.

Der er vel næppe behov for
at understrege at anvendelsen
af ordet i stillingsopslaget på
ingen måde ændrer ved Kø-
benhavns Universitets status
og formål. Begge er fastlagt
både i universitetsloven og
KU’s egen vedtægt. 

Det er imidlertid altid væ-

Så er fusionerne på plads –
så nogenlunde – og snart
skal vi til stemmeurnerne

igen og vælge nye medarbej-
derrepræsentanter.

Igennem snart to år har jeg
haft fornøjelsen af at være
medlem af det gamle Køben-
havns Universitets bestyrelse.
Det har jeg været uden at have
en kollega fra det teknisk-ad-
ministrative personale (TAP)
at sparre med og, vil jeg gerne
understrege, det har til tider
været drøjt at være ene kvinde
på posten. Mest fordi min ind-
gangsvinkel til sagerne natur-
ligt er med det teknisk admi-
nistrative personales vinkel. 

Selv om jeg har haft stor for-
nøjelse af at diskutere forskel-
lige problemstillinger både
med studenterne og med de
videnskabelige medarbejderes
repræsentanter, så er det ikke

UNIVERS ITETSDIREKTØR

KU er ikke en virksomhed

Københavns Universitets
rektorat søger en direk-
tør, og stillingsopslaget

indledes med følgende erklæ-
ring:

»Københavns Universitet er
med 7.000 ansatte, 35.000 stu-
derende og en omsætning på
ca. 4 mia. kr. Danmarks største
vidensvirksomhed og spiller
en central rolle i det danske
samfund.«

Det er uhensigtsmæssigt at
en så væsentlig stilling opslås
på falske præmisser. Ansøger-

ne får et billede af KU som en
kommerciel forretning. KU er
imidlertid ikke en ‘virksom-
hed’, men en højere lærean-
stalt hvis hovedopgaver er at
forske og undervise, og de
penge som det skønnes at kos-
te, omtales normalt som et
budget, ikke en ‘omsætning’.

Fejlen skyldes antagelig –
forhåbentlig – at rektoratet
samarbejder med et rekrutte-
ringsfirma, Heidrick & Strug-
gles, der ikke er blevet sat or-
dentlig ind i tingene. Rektora-

tet opfordres til at gøre det og
ansøgerne opmærksomme på
at Københavns Universitet er
et universitet så vi kan få den
rette person til posten.

Jes Fabricius Møller, adjunkt,
SAXO-instituttet.

SVAR

Ukontroversiel betegnelse

sentligt at drøfte hvad der er
universitetets mission. Den
diskussion synes jeg vi skal ha-
ve løbende. Her vil jeg henlede
opmærksomheden på min
kommende årsfesttale hvor jeg
netop vil adressere universite-
tets status og formål. 

Ralf Hemmingsen, rektor.

det samme som at diskutere
med ‘en af sine egne’. Men be-
stemt også fordi at TAP-grup-
pen spænder vidt, lige fra AC-
TAP over rengøringsassisten-
ter til laboranter, elektrikere
og hele den underskov af for-
skellige TAP som er ansat på et
universitet, og som meget let
bliver druknet i diskussioner-
ne om akademiske sager og
midler hertil. Det er let at
glemme at der også skal være
fokus på og midler til driften
af hele det teknisk administra-
tive område, men vi er trods
alt halvdelen af personalet.

Derfor – når nu de nye store
megauniversiteter er dannet
og de nye vedtægter skal æn-
dres i forbindelse med fusio-
nerne – vil det være en flot
gestus til de teknisk-adminis-
trativt ansatte at de bliver re-
præsenteret med to pladser i

bestyrelserne præcis som de
videnskabeligt ansatte og stu-
denterne de fleste steder. 

Der er etableret et netværk
for alle TAP-bestyrelsesmed-
lemmer på landsplan, og alle
som en i netværket er helt enig
med mig i at nu må der to TAP
i hver af de nye universitetsbe-
styrelser. Det er en uoverkom-
melig opgave at kræve af en
person.

Ingrid Kryhlmand, TAP-repræ-
sentant i bestyrelsen for Køben-
havns Universitet.
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NAVNE

Bevillinger

Thomas

Söderqvist

Prof., dr.phil.

Thomas 

Söderqvist, 

Medicinsk Mu-

seion, har mod-

taget en bevilling på knapt 

3 mio. kr. fra Novo Nordisk Fon-

den. Bevillingen er givet som en

etårig forlængelse af forsknings-

projektet ‘Danish Biomedicine

1955-2005: Integrating Medical

Museology and the Historio-

graphy of Recent Biomedicine’.

To tredjedele af beløbet skal an-

vendes til forskning i hvordan

den biomedicinske materielle

og visuelle kultur kan formidles

i spændingsfeltet mellem narra-

tiv og episodisk performativitet.

Den sidste tredjedel er øremær-

ket til produktion af en særud-

stilling ved Medicinsk Museion

om den moderne biomedicins

visuelle og materielle kultur. 

Siden begyndelsen af 2006 ar-

bejder 7 forskere, herunder 

4 post docs og 1 ph.d.-studeren-

de med delprojekter inden for

rammen af ‘Danish Biomedicine

1955-2005’.

kitchen, and bathroom.

Equipment: Fully furnished,

Internet and shared garden.

Rent: 4.000 kr. per month excl.

heating and electricity.

Deposit: 8.000 kr.

Contact: E-mail:

lensore@gmail.com or 

tel. 6073 7352.

City

Periode: Fra 1/12-06, min. 3 mdr.

Størrelse: Værelse, adgang til

bad og køkken. 

Udstyr: Møbleret. Tv.

Husleje: 3.000 kr. pr. md. inkl.

alt.

Kontakt: Tlf. 3332 3572.

Nørrebro

Periode: Fra 1/1 til 30/7-07.

Størrelse: Værelse, 20 kvm. i

delelejlighed.

Udstyr: Fuldt møbleret, inkl. 

tv-pakke, internet og vaskeri.

Lejer: K, ikkeryger.

Husleje: 2.500 kr. pr. md. inkl.

forbrug. 

Kontakt: E-mail: detlillebofael-

lesskab@hotmail.com.

Vesterbro

Periode: Fra 23/11-06 til 23/2-07.

Størrelse: Lejlighed, 4 vær., 

140 kvm. 

Udstyr: Bad, køkken, op- og

vaskemaskine, altan, gård.

Husleje: 12.000 kr. pr. md. inkl.

alt.  

Kontakt: E-mail: jh@cosmo.dk

el. tlf. 2421 3584.

City

Størrelse: Lejlighed, 4 vær.

Udstyr: Fuldt møbleret, kabel-tv,

internet og fri vask.

Husleje: 11.000 kr. pr. md. alt

inkl. 

Kontakt: Tlf. 6126 7193 el. 

2671 3212.

BOLIGER

Bolig søges

Copenhagen

Period: From 1/1-07, 

6-12 months.

Size: Small apartment.

Tenant: Irish researcher, non-

smoker.

Rent: Max 6.500 kr. per month.

Contact: E-mail: e.otuama@

ucc.ie, tel. +353-21-4703102 

or slsheldon@gbif.org, 

tel. 3532 1470.

Nørrebro/Østerbro

Periode: Fra 1/2 til 31/5-07

Størrelse: Mindre lejlighed,

maks. 15 min. fra Universitets-

parken

Udstyr: Fuldt møbleret. Internet.

Lejer: Italiensk gæsteforsker M.

Husleje: Maks. 7.000 kr. pr. md.

alt inkl.

Kontakt: Rikke Helge, e-mail:

rhelge@math.ku.dk el. 

tlf 3532 0792.

Gentofte/Frb./Kbh. 

Periode: Fra 1/11-06, min. 3 mdr. 

Størrelse: Min. 2 vær., køkken

og bad.

Udstyr: Gerne adgang til have.

Lejer: Professor ved KU, ikke-

ryger. 

Kontakt: E-mail: mrwilliamson@

bi.ku.dk el. 3532 1216.

København

Periode: Fra 15/11-06, gerne 1 år

el. længere.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 

gerne 75 kvm.

Udstyr: Gerne umøbleret. 

Lejer: Lektor på KU.

Husleje: Maks. 7.500 kr. pr. md.

Kontakt: E-mail:

awanninger@bi.ku.dk.

Bolig udlejes

Østerbro

Periode: Fra 9/12-06 til 9/3-07.

Størrelse: Lejlighed, 108 kvm., 

2 vær. og 2 kamre.

Udstyr: Altan, tv, adgang til 

vaskemaskine.

Lejer: Gæsteforsker el.lign.,

ikkeryger.

Husleje: 6.500 kr. pr. md. inkl.

varme og el.

Depositum: 6.500 kr.

Kontakt: Tlf. 3542 5259 el. 

e-mail: akacia@mail.dk.

Brønshøj

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

Størrelse: Villalejlighed, 3 vær.,

bad og køkken.

Udstyr: Møbleret, op- og vaske-

maskine. 

Husleje: 8.000 kr. pr. md. inkl.

alt.

Depostium: 8.000 kr.

Kontakt: Birgitte Janischefska,

tlf. 3022 9206 el. e-mail: 

mosterb@tiscali.dk.

City 

Period: From 10/12-06 or 1/1 to

1/4-07.

Size: Apartment, 75 sqm., 

Sociologisk quizaften
Sociologisk Udsyn gentager succesen med en quizaften hvor du kan dyste med og mod dine venner og

andre sociologisk interesserede

Tid: 9/11 kl. 19.30

Sted: Sociologisk institut, CSS, Øster Farimagsgade 5, Katedralen

Arr.: Sociologisk Udsyn, www.sociologiskudsyn.dk

Det er dansk – det er dejligt...?
Samtaledag om hvad det vil sige at være dansk. Der serveres rødgrød med fløde

Tid: 11/11 kl. 15.00-17.00

Sted: Sankt Hans Torv 30

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

Zur Wohltätigkeit: Mozart and Enlightened Catholicism in Vienna
Gæsteforelæsning af prof., Centerleder Nicholas Till, Sussex, England

Tid: 13/11 kl. 11.15-13.00

Sted: Det Teologiske Fakultet, Købmagergade 46, Aud. 8

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

Det Teologiske Fakultet, KU

Europæisering: Hvordan påvirker EU-integrationen 
den nationale politik? 
Debatarrangement med prof. Claudio Radaelli, University of Exeter, England; prof. Morten Kelstrup, IfS,

KU; adjunkt Dorte Martinsen, IfS, KU; lektor Peter Nedergaard, CBS; adjunkt Lene Holm Pedersen, IfS,

KU og ph.d.-stud. Maja Møller Sousa (ordstyrer), IfS, KU

Tid: 13/11 kl. 17.00-19.00

Sted: Center for Sundhed og Samfund, CSS, Øster Farimagsgade 5, lok. 4.2.26

Arr.: International Debat og Tidsskriftet Politik, oliversv@gmail.com

Is Either-Or a ‘Bildungsroman’?
Kierkegaard Research Seminars. Lecture by Joakim Garff

Tid: 14/11 kl. 9.15-12.00

Sted: Det ny KUA, lok. 23.2.06

Arr.: Copenhagen Collegium for Advanced Studies, www.forskerkollegium.hum.ku.dk

The EU and the Third World
Jean Monnet lecture by Christian Friis Bach, International Director, DanChurchAid

Tid: 15/11 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

Imagining the Modern Self
Gæsteforelæsning af Jerrold Seigel, Department of History, New York University, USA

Tid: 15/11 kl. 14.15-16.00

Sted: KUA, Aud 17.1.32

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

Den vesterlandske esotericismes historie, del 1, (600 f.v.t. -1300) – 
fra Pythagoras’ esoteriske skole til Roger Bacons okkulte studier
Tredje foredrag ud af fire af Tim Rudbøg

Tid: 15/11 kl. 15.00-17.00

Sted: Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Afdeling for Religionshistorie, Artillerivej 86,

lok. 0.34

Arr.: Afdeling for Religionshistorie, logos@email.dk

The Behaviour of Dark Matter
Tiltrædelsesforelæsning/Niels Bohr Institute Colloquium af lektor Steen Harle Hansen, Niels Bohr Institu-

tet, DARK Cosmology Center

Tid: 15/11 kl. 15.15

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

Arr.: Kollokvieudvalget/Niels Bohr Institutet

Salmestudiekreds
Reformationsgudstjeneste anno 1569, rekonstrueret under medvirken af Prins Gustav-ensemblet

Tid: 15/11 kl. 17.00-18.30

Sted: Helligåndskirken

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

DET SKER

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 13/11 for avis 17 der udkommer 23/11 og 

deadline 27/11 for avis 18 der udkommer 7/12.
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STILLINGER

VIP-stillinger

Samfundsvidenskab

Eksterne lektorater 
Sted: Institut for Statskundskab.

Indhold: Undervisning i interna-

tional forvaltning vedr. inter-

nationale organisationer, EU

samt internationaliseret for-

valtning.

Ansøgningsfrist: 8/12-06, kl.

12.00

Fuldt opslag: Se www.ku.dk – 

ledige stillinger.

Yderligere oplysninger: Fag-

koordinator, prof. Hanne Foss

Hansen, tlf. 3532 3403.

TAP-stillinger

Institutleder
Genopslag
Sted: SAXO-Instituttet.

Til besættelse: 1/1-07 el. snarest

derefter

Ansøgningsfrist: 20/11-06, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag 

kan ikke danne grundlag for

ansøgning. Se www.ku.dk/

stillinger.

Kontorfunktionær 
Sted: Det Humanistiske Fakultet,

Center for Sprogteknologi.

Indhold: Alle løbende admini-

strative og regnskabsmæssige

opgaver.

Kvalifikationer: Kontoruddan-

nelse (omfattende grundlæg-

gende bogholderi), gerne fra

Københavns Universitet el.

staten.

Ansøgningsfrist: 20/11-06 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag 

kan ikke danne grundlag for

ansøgning. Se www.ku.dk/

stillinger.

AC-fuldmægtig
Sted: Det Samfundsvidenskabe-

lige Fakultetssekretariat, 

Studie- og Eksamenskontoret.

Indhold: Sagsbehandling vedr.

klage- og dispensationssager,

studie- og aktivitetskontroller;

rådgivning vedr. studieadmi-

nistrative spørgsmål; udvik-

ling af det studieadministra-

tive område; udarbejdelse af

høringssvar og studieordnin-

ger; implementering af nye

regler og studieordninger;

deltagelse i tværfakultære 

arbejdsgrupper.

Kvalifikationer: Samfundsviden-

skabelig kandidatuddannelse.

Gerne erfaring med studiead-

ministration og/el. klagesags-

behandling.

Omfang: Barselsvikariat til be-

sættelse 1/1-07. 

Ansøgningsfrist: 17/11-06. 

Fuldt opslag: Dette uddrag 

kan ikke danne grundlag for

ansøgning. Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger: 

Vedligeholdelseschef Bertel

Johansen, tlf.  3532 2252 og

www.nat.ku.dk/bygningsdrif-

ten.

Andre stillinger

Praktikant til Zagreb, 
Kroatien
Sted: Den danske ambassade.

Indhold: Ambassaden søger en

praktikant til den politiske og

økonomiske afdeling. Prakti-

kanten vil få berøring med al-

le sider af ambassadens arbej-

de, inkl. indberetnings- og

analysevirksomhed, minister-

besøg, samt diverse forefal-

dende og administrative op-

gaver. 

Kvalifikationer: Praktikopholdet

skal indgå som en del af et

uddannelsesforløb ved en høj-

ere læreanstalt, og tilbydes

studerende ved alle relevante

studieretninger. Engelsk og

dansk er arbejdssprog, så 

gode mundtlige og skriftlige

evner er et must. Kendskab 

til kroatisk vil være en fordel.

Til besættelse: 1/2-07 i 6 el. 

12 mdr.

Ansøgning: Vedlagt cv samt 

relevante referencer bedes

fremsendt via e-mail til 

rassko@um.dk el. faxes til

+385 1 4924 554, att.: Rasmus

Skov. 

Ansøgningsfrist: 15/11-06. 

Yderligere oplysninger: 

Nuv. praktikant Rasmus Skov,

e-mail: rassko@um.dk, 

tlf. +385 1 4924 530.

Praktikant til Damaskus
Sted: Det Danske Institut.

Indhold: Deltagelse i div. kultu-

relle og videnskabelige aktivi-

teter samt i instituttets og hu-

sets daglige administration;

vedligeholdelse af Instituttets

bibliotek; reservering af gæ-

steværelser og vedligehol-

delse af hjemmeside.

Periode: Almindeligvis 5-6 mdr.

Til besættelse 1/2-07.

Ansøgning: Til e-mail: 

did@scs-net.org med cv, rede-

gørelse for hvorfor man me-

ner sig egnet til stillingen,

hvad man forventer at få ud

af opholdet, samt hvilke

sprog man skriver og taler til

hvilket niveau.

Ansøgningsfrist: 29/11-06.

Yderligere oplysninger: Se

www.damaskus.dk.

Ph.d.-stipendier

Samfundsfag

Økonomisk Institut
Indhold: Ph.d.-stipendier i Øko-

nomi. Uddannelsen sikrer den

studerende kvalifikationer af

god international standard på

områderne: generel viden om

økonomisk teori og empiriske

metoder, en specialviden

Medarbejder til vurdering
af udenlandske eksamens-
beviser
Sted: Studievejledningen.

Indhold: Vurdering af udenland-

ske studentereksaminer og

omregning til dansk karakter-

skala; vejlede ansøgere med

udenlandsk eksamen; viden-

dele og støtte universitetets

arbejde med udenlandske ek-

samensbeviser; deltage i net-

værk m.h.p. erfaringsudveks-

ling med ministerier, organi-

sationer og andre universite-

ter.

Kvalifikationer: Interesse for ud-

dannelsesforhold, gerne med

kendskab til udenlandske ek-

samener; gode sprogkundska-

ber.

Ansøgning sendes til: Køben-

havns Universitet, Personale &

Jura, Nørregade 10, postboks

2177, 1017 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 16/11-06. 

Fuldt opslag: Se www.ku.dk/

stillinger. Yderligere oplys-

ninger: Fuldmægtig Rasmus

Andersen, tlf. 3532 2947 el.

chefkonsulent Claus Nielsen,

tlf. 3532 2875.

Overassistentstilling
Sted: Bygningsdriften, H.C. 

Ørsted Institutet.

Indhold: Intern fakturering for

og til institutterne; booking/

udlejning af gæsteværelser;

porto og pakkeregnskab; fra-

værsregistrering; kassefunk-

tion; skrankebetjening samt

diverse ad hoc-opgaver.

Til besættelse: 1/12-06 el. sna-

rest derefter.

Ansøgningsfrist: 17/11-06. 

Fuldt opslag: Se www.ku.dk/

stillinger.

Sekretær 
Sted: Biomedicinsk Institut, 

Studieadministrationen.

Indhold: Div. studieadministra-

tive opgaver, vedligeholdelse

af hjemmeside, registrering 

af løn til timelærere.

Omfang: 25/30 timer/uge.

Til besættelse: 1/1-07.

Ansøgningsfrist: 20/11-06. 

Fuldt opslag: Se www.ku.dk/

stillinger.

Maskinmester til 
bygningsdrift
Indhold: Maskinmester el. tilsva-

rende søges som inspektør til

facility management på KU

for et serviceområde beståen-

de af 27.000 kvm. auditorier, 

museer, kontorer og depoter,

5.000 kvm. laboratorier, 

5.000 kvm. væksthuse og 

Botanisk Have på 20 td. land.

Ansøgning: Mrk. ‘Maskimester’.

Sendes til: Det naturvidenska-

belige Fakultet, Bygnings-

driften, Øster Voldgade 5,

1350 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 16/11-06.

Fuldt opslag: Se www.ku.dk/

stillinger.

Checkpoint Adaptation in human Cells
Seminar med Randi G. Syljuåsen,  PhD, Senior postdoc, Institute of Cancer Biology and Centre of 

Genotoxic Stress, Danish Cancer Society, Denmark

Tid: 16/11 kl. 12.00-13.00

Sted: BRIC, Fruebjergvej 3, Symbion Meeting Room M4A/B

Arr.: BRIC, www.bric.dk

Prioritering på forskellige niveauer i det danske sundhedsvæsen
Oplæg og debat med lektor i filosofi Klemens Kappel, amtsborgmester Johannes Flendsted Jensen, 

hospitalsdirektør Jørgen Jørgensen og adm. overlæge Thomas Gjørup

Tid: 16/11 kl. 16.15-19.15

Sted: Panum Instituttet, Dam Auditoriet

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

Megrelska och tjerkessiska – språkpolitiskt aktuella
Foredrag af Karina Vamling, IMER om to kaukasiske mindretalssprog, megrelsk og tjerkessisk

Tid: 16/11 kl. 17.00-19.00

Sted: Det ny KUA, lok. 21.0.49

Arr.: Dansk Selskab for Kaukasusforskning, bogisch@gmail.com

Overgreb i barndommen
Oplæg af Mimi Strange, Pia Rathje og Helmer B. Larsen

Tid: 16/11 kl. 17.00-19.30

Sted: Center for Sundhed og Samfund, CSS, “Kommunen”

Arr.: Gaffel, www.gaffel.dk

Arbejdstøj til mongolske shamaner
Foredrag i serien Danske eventyrere på Silkevejen af seniorforsker Rolf Gilberg, tidl. museumsinpektør,

Nationalmuseet

Tid: 16/11 kl. 19.15

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

Arr.: Centralasiatisk Selskab, www.centralasien.dk

Arrangement til minde om Henrik Zahle (1943-2006)
Mindehøjtidelighed for Henrik Zahles kolleger, studerende, bekendte og venner

Tid: 20/11 kl. 15.00-17.00

Sted: Alexandersalen, Bispetorvet

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

Den 15. juli 2006 afgik prof., dr.jur. Henrik Zahle ved døden, og fakultetet mistede en højt respekte-

ret og skattet medarbejder. Det Juridiske Fakultet indbyder Henrik Zahles kolleger, studerende, be-

kendte og venner til en mindehøjtidelighed med følgende program:

Velkomst ved dekan, dr.jur. Henrik Dam 

Taler af prof., dr.jur. et phil. Ditlev Tamm og adjunkt, cand.jur. Jonas Christoffersen 

Pianisten Elizabeth Westenholz: J.S.Bach: 4 Præludier og Fugaer fra ‘Das Wohltemperierte Klavier’ 

Tale af prof., dr.jur. Hanne Petersen og fhv. højesteretspræsident Niels Pontoppidan 

Pianisten Elizabeth Westenholz: L.v. Beethoven: 4 Bagateller 

Tale af prof., dr.jur. Karlo Tuori og prof., dr.jur. Henning Koch 

Pianisten Elizabeth Westenholz: J. Brahms: 6 Valse. 

Fakultetet vil efterfølgende være vært ved et let traktement.

F O T O :  S C A N P I X
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inden for området for ph.d.-

afhandlingen og en selvstæn-

dig forskningsindsats i form af

ph.d.-afhandlingen. 

Kvalifikationer: Stipendier efter

5+3 modellen tildeles ansøge-

re der har afsluttet kandidat-

eksamen. Stipendier efter 

4+4 modellen tildeles ansø-

gere der har bestået 4. år af

deres kandidatstudium el. til-

svarende.

Omfang: 21⁄2-4 år. Forventet start

1/2-07 el. efter nærmere af-

tale). 

Ansøgningsfrist: 7/12-06, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag 

kan ikke danne grundlag for

ansøgning. Se www.ku.dk/

stillinger.

Yderligere oplysninger: Ph.d.-

studieleder Christian Schultz,

tlf. 3532 3039 el. e-mail: 

christian.schultz@econ.ku.dk. 

PhD scholarships in 
Economics
Place of employment: Dept. of

Economics, Centre for Applied

Micro econometrics (CAM)

and The Danish National Insti-

tute of Social Research (SFI).

Contents: Two scholarships that

are part of a research initia-

tive in applied microeconome-

trics focussing on empirical

analysis of social welfare ser-

vices for vulnerable groups

and programme evaluation.

PhD scholarships in Economics

can be applied for both for

the 4+4 programme and the

5+3 programme.

To be appointed by: February

2007, or in accordance with

further agreement.

Deadline for applications: 

21/12-07, at noon.

Full announcement: Applica-

tions cannot be based on 

this extract. See www.ku.dk/

stillinger. 

Additional information: 

Mette Ejrnæs, e-mail:

mette.ejrnes@econ.ku.dk, 

tlf. 3530 3062 or Niels Ploug,

SFI, e-mail: np@sfi.dk, 

tlf. 3348 0840. 

PhD scholarships in 
Sociology
Place of employment: Dept. 

of Sociology and The Danish 

National Institute of Social 

Research (SFI). 

Contents: Two scholarships that

are part of a research initia-

tive focusing on social welfare

services for vulnerable groups.

Research projects based on

quantitative methods will be

preferred. 

To be appointed by: February

2007, or in accordance with

further agreement.

Deadline for applications: 

21/12-06, at noon.

Full announcement: Applica-

EKSAMEN

Naturvidenskab

Eksamenstilmelding
Fag: Tilmelding til eksaminer på

bachelor- og kandidatuddan-

nelsen

Termin: Blok 2 samt reeksamen

på blok 1.

Tilmelding til blok 2: Automa-

tisk tilmelding til eksamen for

studerende der er tilmeldt

undervisningen. Såfremt du

ikke er tilmeldt undervisning-

en, skal tilmeldingen til blok 2

eksamen foregå i uge 46. Blok

1 reeksamen: Foregår i uge 47

og 48). Tilmelding sker via

www.punkt.ku.dk el. til Studi-

eadministrationen.

Tilmelding til reeksamen forud-

sætter at man tidligere har

deltaget i eksamen uden at

bestå el. har været fraværen-

de grundet dokumenteret

sygdom. Registrering som

‘udeblevet’ giver ikke ret til at

tilmelde sig reeksamen. Fakul-

tetet har ikke pligt til at af-

holde reeksamen hvis alle stu-

derende der har deltaget i

den sidste ordinære eksamen,

har bestået. Der kan således

ikke forventes at blive afholdt

reeksamen med mindre der

ved den sidste ordinære eksa-

men har været studerende

som har deltaget uden at be-

stå el. har afmeldt sig på

grund af dokumenteret syg-

dom. 

Afmelding: Skriftligt til Studie-

administrationen el. via

punkt.ku senest 1 uge før ek-

samen. Ved mundtlige eksa-

miner der strækker sig over

flere dage, regnes fristen fra 1

uge før første eksamensdag.

For kurser med løbende eva-

luering er afmeldingsfristen

ved udgangen af 4. undervis-

ningsuge.

Yderligere oplysninger: Se

www.nat.ku.dk/studerende/

el. kontakt Studieadministra-

tionen, Øster Voldgade 3, tlf.

3532 4260 el. e-mail: NAT-ek-

samenskontor@adm.ku.dk.

tions cannot be based on 

this extract. See www.ku.dk/

stillinger. 

Additional information: 

Margaretha Järvinen, e-mail:

margaretha.jarvinen@

sociology.ku.dk, tlf. 3532 3274

or Niels Ploug, SFI, e-mail:

np@sfi.dk, tlf. 3348 0840. 

Kærlighed, Kierkegaard og kristendom
Foredrag af forskningslektor, ph.d Pia Søltoft, Søren Kierkegaard Forskningscenteret

Tid: 16/11 kl. 20.00

Sted: Trinitatis Sognehus, Pilestræde 67

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

Musikmedicinsk eksotisme og kolonisering af menneskekroppen
Forskningsfremlæggelse af adjunkt, ph.d. Tore Tvarnø Lind, Musikvidenskabeligt Institut, KU

Tid: 17/11 kl. 13.15-14.30

Sted: Musikvidenskabeligt Institut, Klerkegade 2

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

Kritisk retspositivisme
Seminar om kritisk retspositivisme med prof., juris dr. Kaarlo Tuori, Universitetet i Helsinki, Finland 

i anledning af hans udnævnelse til æresdoktor ved KU

Tid: 17/11 kl. 14.00-15.30

Sted: Københavns Universitet, Frue Plads, Hovedbygningen 10 

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

Dansker, europeere og naturvitenskap: 
Holdninger, verdier, kunnskaper og prioriteringer
Naturfagsdidaktisk seminar ved Svein Sjøberg, Universitetet i Oslo, Norge

Tid: 17/11 kl. 14.15-16.00

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

Arr.: Center for Naturfagenes Didaktik, CND, www.cnd.ku.dk

Global Warming: Assessing the Vehicle Contribution 
(Past, Present, Future)
Forelæsning af Dr. Timothy J. Wallington, Honorary Doctor

Tid: 17/11 kl. 14.15

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

Arr.: Kemisk Institut, www.kiku.dk

Erinnern und Vergessen. Zur Theologie des Glaubensgedächtnisses
Gæsteforelæsning af prof. Dr. Ingolf U. Dalferth, Institut für Hermeneutik und Religionsphilosophie

Universität Zürich, Schweiz i anledning af udnævnelse til æresdoktor ved KU

Tid: 17/11 kl. 14.15-15.00

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

Arr.: Det Teologiske Fakultet, www.theol.ku.dk

Det ombejlede folk – nation, følelser og sociale bevægelser
Temadag med fem foredrag af forskere fra KU og Dansk Folkemindsamling

Tid: 18/11 kl. 13.00-17.30

Sted: Den Sorte Diamant, Blixen Salen

Arr.: Dansk Folkemindesamling, Rasmus@dafos.dk

Religion in the Legal Debate of the European Union
Forelæsning af Lisbet Christoffersen, KU. Forelæsningsrækken indgår som en del af Satsningsområdet

Religion i det 21. århundrede

Tid: 20/11 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

Grundtvig i Sagas spejl
Foredrag af lektor, dr.phil. Sune Auken. Gratis adgangskort via hjemmesiden

Tid: 20/11 kl. 19.30

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

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

Kierkegaards (Anti)political Thought
Kierkegaard Research Seminar. Lecture by Janne Kylliäinen

Tid: 21/11 kl. 9.15-12.00

Sted: Det ny KUA, lok. 23.2.06

Arr.: Copenhagen Collegium for Advanced Studies, www.forskerkollegium.hum.ku.dk
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STØTTE

Stipendier

Introduktionsstipendier
Støtte: Gigtforeningen har 2 in-

troduktionsstipendier ledige

til besættelse. 

Periode: Pr. 1/3-07 el. snarest

derefter for op til 6 mdr.

Ansøgning: Ansøgningsskema

udfyldes elektronisk via

www.gigtforeningen.dk/forsk

ning. 

Ansøgningsfrist: 15/12-06.

A.P. Møllers Fond for 
islandske studerende
Målgruppe: Islandske studeren-

de ved de højere læreanstal-

ter.

Ansøgning: Skemaer fås på

www.dansk-islandsk-dk

Ansøgningsfrist: 31/12-06.

Det Danske Institut 
i Damaskus
Målgruppe: Forskere, ph.d.-

og specialestuderende.

Støtte: Rejsestipendier til ansøg-

ninger inden for mellemøstlig

arkæologi og historie; isla-

misk kunst og arkitektur; poli-

tik, samfund og økonomi i det

moderne mellemøsten; natur-

videnskaberne. Desuden op-

slås et antal rejsestipendier

for kunstnere, specielt billed-

kunstnere, der har projekter i

forhold til den islamiske ver-

den. 

Ansøgning: Vedlæg projektbe-

skrivelse, cv og budget. Stude-

rende bedes tillige vedlægge

en vejlederudtalelse. Der kræ-

ves ikke særskilt ansøgnings-

skema. 

Sendes til: did@scs-net.org

Ansøgningsfrist: 29/11-06, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Se 

www.damaskus.dk.

Legater

Adjunkt, frøken Constance
Heides Mindelegat 
Målgruppe: Kvindelige stude-

rende der gennem deres stu-

die opnår faglig undervis-

ningskompetence i matematik

og fysik med det mål at un-

dervise i disse fag.

Støtte: 62.000 kr. er til uddeling

i flere portioner.

Ansøgning: Anvend universite-

tets ansøgningsskema for 

Københavns Universitets lega-

ter. På forsiden angives lega-

tets navn. 

Sendes til: SU-kontoret, 

Fiolstræde 22, Postboks 2112,

1014 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 7/12-06, 

kl. 12.00.

Cecilius Lyngby Larsens 
legat
Målgruppe: Trængende medi-

cinske studenter ved danske

universiteter.

Støtte: 42.000 kr. er til uddeling

i flere portioner. 

hjerte, kredsløbs- og nyresyg-

domme.

Ansøgning: Vedlæg kort cv med

publikationsliste, projektbe-

skrivelse på højst 5 s. og bud-

get for det ansøgte beløb.

Sendes i 3 eks.

Sendes til: Formanden for fonds-

bestyrelsen, prof., dr.med. 

Niels-Henrik Holstein-Rathlou,

Medicinsk Fysiologisk Institut,

Blegdamsvej 3, 2200 Kbh. N. 

Ansøgningsfrist: Poststemplet

senest 11/12-06.

Einar Hansens 
Forskningsfond
Støtte: 100 .000 svenska kronor

som stöd till initiering av euro-

peiska projekt med utgångs-

punkt i Öresundsregionen.

De forskningsmedel, som det

europeiska forskningsrådet

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

Ansøgningsfrist: 10/11-06.

Sendes til: Forskningsfondens

sekreterare, professor Greger

Andersson, Institutionen för

konst- och musikvetenskap,

Box 117, 221 00 Lund (internt

HS 59), Sverige.

Fuldt opslag: Se

www.eken.lu.se/stipendier.

Priser 

Biennal Spa Foundation
Prize
Målgruppe: (Team of) resear-

cher(s) who have performed

experimental work showing

the critical role of optimal 

hydration during aging, the

older adults being at risk of

dehydration. 

Støtte: The Original Spa Water

Prize amounts 40.000 EUR and

is awarded in 2007 for the

field Water and Aging. 

Ansøgning: Form can be found

on www.fnrs.be.

Ansøgningsfrist: 15/12-06.

Ansøgning: Anvend universite-

tets ansøgningsskema for 

Københavns universitets lega-

ter via www.ku.dk/sa/su-kon-

tor/legat/. 

Sendes til: Københavns 

Universitet, SU-kontoret, 

Fiolstræde 22, Postboks 2112,

1014 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 27/11-06, 

kl. 12.00.

Grosserer Oluf Olsens legat
Målgruppe: Trængende medi-

cinske studerende ved KU.

Støtte: 2 legatportioner a

12.000 kr. er ledige.

Ansøgning: Anvend universite-

tets ansøgningsskema. På for-

siden angives legatets navn.

Skemaet fås på www.ku.dk/

sa/su-kontor/legat/. 

Sendes til: SU-kontoret, 

Fiolstræde 22, Postboks 2112,

1014  Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 7/12-06, 

kl. 12.00.

Jacob Claes Vermehrens
Mindelegat
Målgruppe: Klassisk-sproglige

studenter (græsk og latin på

A-niveau) som læser ved KU.

Støtte: 1 legatportion på 

4.000 kr. er ledig.

Ansøgning: Anvend universite-

tets ansøgningsskema for 

Københavns Universitets lega-

ter. På forsiden angives lega-

tets navn. Skemaet fås på

www.ku.dk/sa/su-kontor/le-

gat/. 

Sendes til: SU-kontoret, 

Fiolstræde 22, Postboks 2112,

1014 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 1/12-06, 

kl. 12.00.

Professor, dr.phil. Verner
Dahlerups boglegat 
Målgruppe: Studerende ved KU

der agter at tage magister-

konferens i nordisk filologi,

nordisk litteratur el. kandidat-

eksamen med dansk som

hovedfag.

Tilskud: 40.000 kr. i en el. flere

portioner som støtte til køb 

af bøger.   

Ansøgning: Ansøgningen ved-

lægges en fortegnelse med

priser over de ønskede bøger.

Studiestatus bedes dokumen-

teret. CPR-nr. skal oplyses.

Sendes til: Det humanistiske 

Fakultet, Njalsgade 80, 

2300 Kbh. S. 

Ansøgningsfrist: 24/11-06. 

Forskningsstøtte

Eva og Robert Voss 
Hansens Fond
Målgruppe: Forskningsprojekter

udgående fra en afdeling

under KU har fortrinsret. 

Støtte: 4 portioner a ca. 

20.000 kr. til basal og klinisk

forskning inden for området

medikamentel behandling af

E-kompendier på KU
Åbent arbejdsseminar. Se www.cwblku.dk. Tilmelding til ags@adm.ku.dk.

Tid: 21/11 kl. 9.30-12.30

Sted: Den Sorte Diamant, Seminarlokalet

Arr.: KUB og Center for Web Baseret Læring, CWBL

The Transformation of Europe’s Big Cities
Forelæsning af lektor Hans Thor Andersen, Geografisk Institut, KU i forelæsningsrækken Europas

dynamiske udvikling 2006

Tid: 21/11 kl. 13.15-15.00

Sted: Alexandersalen, Bispetorv 1-3

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

Galathea-ekspeditionen
Foredrag af Nikolai Blom, CBS-DTU

Tid: 21/11 kl. 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, kantinen

Arr.: Polymorfien, lay@ssi.dk

Kvinders reelle magt i det offentlige Danmark
Oplæg og debat med Anita Bay Bundegaard, redaktør, Politiken; prof. Lise Togeby, Statskundskab,

Aarhus Universitet og cand.jur. Sine Sunesen, formand for Akademikernes Centralorganisation

Tid: 21/11 kl. 19.00

Sted: Kompagnihuset, Kompagnistræde 39

Arr.: Foreningen Kvindelige Akademikere, www.kvak.dk

Kulturanalyse og brugerdreven innovation
Foredrag af lektor, ph.d. Tine Damsholt, Afdeling for Etnologi, KU/Center for kulturanalyse. 

30 kr. for ikke-medlemmer

Tid: 21/11 kl. 19.30

Sted: Zoologisk Laboratorium, Universitetsparken 15, Aud. B

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

Værtshusvandring i Indre By
Med deltagelse af skribent og byhistoriker Allan Mylius Thomsen. 

Tilmelding via e-mail: davidsen@hum.ku.dk senest 18/11

Tid: 21/11 kl. 19.30-22.30

Sted: Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6

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

F O T O :  M I C H A E L S .  J E N S E N

Palæocæne fugle fra Auvergne
Foredrag af Michael S. Jensen, Geologisk Museum, KU

Tid: 21/11 kl. 15.15

Sted: Geologisk Institut, Øster Voldgade 10, Aud. A

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

I Europa kendes indtil videre kun fem fuglefamilier fra Paleocæn. Otte hidtil ubeskrevne fugle fra en

lokalitet i Auvergne i det centrale Frankrig kan vise sig at være et stort skridt mod en større forstå-

else af hvad der skete med de moderne fugle efter dinosaurerne uddøde. Ud over fugle byder lokali-

teten på meget velbevarede planter, insekter og fisk og også på en af de tidligste primater der no-

gensinde er fundet.
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FORSVAR

Disputatsforsvar

Sundhedsvidenskab

HLA-G in human reproduction:

aspects of genetics, function

and pregnancy complications  

Doktorand: Cand.med. Thomas

V.F. Hviid.

Tid: 15/12-06, kl. 14.00.

Sted: Panum Instituttet, Bleg-

damsvej 3 B, Dam Auditoriet. 

Officielle opponenter: Klinisk

lektor, overlæge, dr.med.

Niels Grunnet og prof., over-

læge, dr.med. Arne Svejgaard  

Opponenter ex auditorio: kan

melde sig til forsvarslederen,

prof. dr.med. Søren Buus, 

tlf. 353 27885.  

Afhandlingen: Fås fra 15/11 hos

forfatteren, Elmevænget 6 B,

2880 Bagsværd. Indstillingen

kan købes ved skriftlig hen-

vendelse til fakultetssekreta-

riatet.  

Ph.d.-forsvar

Samfundsvidenskab

Chanceulighed i Danmark i det

20. århundrede. Udviklingen 

i intergenerationelle uddannel-

ses- og erhvervschancer

Kandidat: Cand.scient.soc. Lars

Benjaminsen.

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

Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5,

sal 1.1.18.

Afhandlingen: Kan købes på

Sociologisk Institut, 

tlf. 3532 3280.

Sundhedsvidenskab

Dual Cytoplasmic and Nuclear

role of Multiprotein Bridging

Factor 1 in Cardiac Hypertrophy

Kandidat: Linda Wulf-Andersen.

Tid: 13/11-06, kl. 14.00.

Sted: KVL, Dyrlægevej 100, 

Aud. 2-02.

Afhandlingen: Fås hos for-

fatteren Wulf-Hansen, 

tlf. 3528 3892 el. e-mail: 

linda@wulf-andersen.dk.  

The expression and (patho-)-

physiological significance of 

Insulin-like growth factor II

mRNA-binding proteins (IMPs)

Kandidat: Niels Astrup Hammer.  

Tid: 13/11-06, kl. 14.00.

Sted: Rigshopistalet, Teilumbyg-

ningen, Aud. B.

Afhandlingen: Fås hos for-

fatteren, e-mail: 

nahammer@hotmail.com.

Colorectal cancer and innate 

immunity: on the significance 

of  the mannan-binding 

lectin pathway of complement

activation

Kandidat: Henriette Ytting.

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

Sted: Hvidovre Hospital, 

Aud. 3+4. 

Afhandlingen:

Treatment and Rehabilitation in

an Embolic Stroke Model

Kandidat: Rune Skovgaard 

Rasmussen.  

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

Sted: Rigshospitalet, Teilum Byg-

ningen, Frederik V’s Vej 11,

Aud. A.

Afhandlingen: Fås hos forfatte-

ren, e-mail: RSR@nepa.ku.dk.

Humaniora

Pupils mapping Europe. 

European awareness among 

pupils in compulsory education

in Greece and Denmark

Kandidat: Trine Stauning 

Willert.

Tid: 14/12-06, kl. 13.00. 

Sted: KUA, lok. 23.0.49

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn og hjemlån i Det Kgl.

Biblioteks information på

KUA og  på Inst. for Tværkul-

turelle og Regionale Studier.

Naturvidenskab

Trace element and isotope 

constraints on mantle sources

and processes in North Atlantic

and Cape Verde magmatism

Kandidat: Abigail K. Barker.

Tid: 20/11-06, kl. 13.00.

Sted: Geologisk Institut, øvelses-

lok. 4.

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn på biblioteket.

Fås hos forfatteren, e-mail:

ytting@dadlnet.dk.

Alcohol Drinking Patterns –

Genetic predictors an 

association with coronary heart

disease, obesity and morality

Kandidat: Janne Schurmann 

Tolstrup.  

Tid: 20/11-06, kl. 15.00.

Sted: Center for Sundhed og

Samfund, CSS, Øster Farimags-

gade 5A, lok. 1.1.02

Afhandlingen: Fås hos forfatte-

ren, e-mail: jst@si-folkesund-

hed.dk.

Transcription factor profiles and

temporal regulation of tran-

scription during granulopoiesis

Kandidat: Malene Bjerregaard

Pass.  

Tid: 22/11-06, kl. 15.00.

Sted: Rigshospitalet, Aud. 1. 

Afhandlingen: Fås hos forfatte-

ren, e-mail:

malene.pass@gmail.com.

Molecular basis of insulin and

insulin-like growth factors sig-

nalling specificity

Kandidat: Shaukat Mahmood.  

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

Sted: Hagedorn Institute, Niels

Steensensvej 6, Auditoriet.   

Afhandlingen: Fås hos 

forfatteren, e-mail: 

shaukatm_@hotmail.com el.

tlf. 6139 9801. 

Lingvistkredsens årsmøde
Efter mødet præsenteres to af Københavns Universitets nyudpegede kernefelter; Funktionel og 

Kognitiv Lingvistik af Lisbeth Falster Jakobsen og Sprogforandring af Jens Nørgård-Sørensen

Tid: 21/11 kl. 19.00

Sted: KUA, lok. 16.1.20

Arr.: Lingvistkredsen, kabo@hun.ku.dk

Normative power in EU Foreign Policy
Jean Monnet lecture by Ian Manners, Danish Institute for International Studies

Tid: 22/11 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

Bestemthed – markerede og umarkerede substantivformer i ældre 
og yngre dansk
Foredrag af Eva Skafte Jensen, RUC

Tid: 22/11 kl. 14.15-16.00

Sted: Det ny KUA, lok. 24.3.07

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

58 lykkelige år med fysik
Fratrædelsesforelæsning/Niels Bohr Institute Colloquium af lektor Finn Berg Rasmussen, Niels Bohr Insti-

tutet, DARK Cosmology Centre

Tid: 22/11 kl. 15.15

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

Arr.: Kollokvieudvalget/Niels Bohr Institutet

Dansk talegenkendelse
Fyraftensmøde med oplæg af Jens Kjærum om Dictus. Se www.pdc.dk/dk/dictus/. 

Tilmelding via e-mail: hsk@hum.ku.dk senest 17/11

Tid: 22/11 kl. 16.30-19.00

Sted: Det ny KUA, lok. 24.048/50

Arr.: Handicappede Studerende & Kandidater, HSK, www.hsknet.dk

Systematic Discovery of In Vivo Phosphorylation Networks
Seminar med Rune Linding, PhD, HFSP Fellow, Computational Systems Biology, Pawson Lab, Samuel 

Lunenfeld Research Institute, Mt. Sinai Hospital, Toronto, Canada og Yaffe Lab, Center for Cancer 

Research, Massachusetts Institute of Technology, Boston, USA

Tid: 23/11 kl. 10.30-11.30

Sted: BRIC, Fruebjergvej 3, Symbion Meeting Room M4A/B

Arr.: BRIC, www.bric.dk

Hvordan tænker en robot? – Robotter og kognition
Forelæsning af prof. Peter Johansen, Datalogisk Institut, KU under forelæsningsrækken Fra hjerne til

bevidsthed om kognitionsvidenskab 

Tid: 23/11 kl. 15.15-16.30

Sted: Hovedbygningen, Frue Plads, lok. HO3,

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

København con amore
Foredrag af forfatter Søren Ulrik Thomsen

og forfatter og dramatiker Jokum Rohde. 

25 kr. for ikke-medlemmer

Tid: 23/11 kl. 20.00

Sted: Vartov, Farvergade 27, opg. H

Arr.: Studenterkredsen, 

www.studenterkredsen.dk

I foråret 2006 udkom bogen København

Con Amore. Over 300 farvefotos med led-

sagende tekster og refleksioner beskriver

Rohdes og Thomsens kærlighed til det

ramponerede og vildtvoksende hverdags-

københavn de elsker; til den inkarnerede

storbys mangfoldighed som i disse år på

flere måder langsomt er ved at forsvinde.

Bogen viser deres subjektive fascination af

byen, og den forærer læseren deres kø-

benhavnerbillede som kan bruges til at

danne og læse sit eget igennem. Foredra-

get vil tage udgangspunkt i 40 diasek-

sempler fra bogen og omhandle de to forfatteres æstetiske overvejelser, deres anekdoter, kommen-

tarer og en gennemgang af Con Amore-bevægelsens sejr og død.
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B O G M E S S E  I  F O R U M

På BogForum i København d. 17.–19. november præsenterer 
Museum Tusculanums Forlag årets udgivelser. Programmet 
byder på tre bogpræsentationer.

Lørdag d. 17. november

Kl. 11.00. Stand 23:
Den gode fødsel – En antropologisk undersøgelse af 
fødselsfortællingen. Journalist Malene Fenger-
Grøn dahl interviewer antropologerne Camilla 
Gohr og Anne Mette Holme Bertelsen om hvad 
der kendetegner en god fødselsoplevelse.

Kl. 16.00. Stand 23:
Klavs Birkholm interviewer Gert Balling om bogen 
Det menneskelige eksperiment – Om menneskesyn og 
moderne bioteknologi, redigeret af Gert Balling og 
Kasper Lippert-Rasmussen.

Efterfølgende byder forlaget på et glas vin på standen

Søndag d. 18. november

Kl. 11.00. Stand 23:
Jes Fabricius Møller interviewer Elsebeth Gerner 
Nielsen og Thyge Svenstrup med udgangspunkt i 
hans disputats og biografi om den radikale 
historiker Erik Arup.

Alle er meget velkomne til disse arrangementer.
Vel mødt!

MUSEUM TUSCULANUMS FORLAG
K Ø B E N H A V N S  U N I V E R S I T E T

www.mtp.dk

forum-ann2006.indd    1 31-10-2006    13:57:57
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Photochemistry in the atmosphere
Lecture by Dr. Solvejg Jørgensen, Steno Fellow

Tid: 24/11 kl. 14.15

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

Arr.: Institute of Chemistry, www.kiku.dk

Changing Traditions, Preserving Continuity
Forelæsning af Hanne Petersen, KU. Forelæsningsrækken indgår som en del af Satsningsområdet

Religion i det 21. århundrede

Tid: 27/11 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

De Fire Transformerende Erkendelser  
Introduktion til Tibetansk Buddhisme af Acharya Lama Dorje, Bhutan  

Tid: 27/11 kl. 19.15-21.00

Sted: Afdeling for Asienstudier, ToRS

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

Valgsystemer og valg af valgsystemer  
Gæsteforelæsning af prof., dr.scient.pol. Jørgen Elklit, Statskundskab, Aarhus Universitet

Tid: 29/11 kl. 13.15-15.00

Sted: BISP 213

Arr.: Peter Kurrild-Klitgaard, kurrild@ifs.ku.dk  

Religion and Memory
Gæsteforelæsning af prof. Jan Assmann, University of Heidelberg, Tyskland

Tid: 30/11 kl. 10.00-12.00

Sted: Det ny KUA, lok. 23.0.50.

Arr.: Forskerskolen Religion & Samfund, horvath@hum.ku.dk

Hvordan er det lige med copyright og WBL?
CWBL-temadag om tvivl og usikkerhed om copyrightspørgsmål i det samlede WBL-billede. Se

www.cwbl.ku.dk. Tilmelding til ags@adm.ku.dk  

Tid: 30/11 kl. 13.00-15.30

Sted: Det ny KUA, lok. 24.4.01.

Arr.: Center for Web Baseret Læring, CWBL, www.cwbl.ku.dk 

Phenomenology of History: How Metaphors, Myths, and Narratives 
are Media of a Phenomenological Approach to History
Gæsteforelæsning af Dr. Philipp Stoellger, University of Zürich, Schweiz

Tid: 30/11 kl. 13.00-15.00

Sted: Det ny KUA, lok.  23.0.50.

Arr.: Forskerskolen Religion & Samfund, horvath@hum.ku.dk

Masada: Myth and Reality in Times of Upheavals
Gæsteforelæsning af prof. Nachman Ben-Yehuda, Hebrew University of Jerusalem, Israel

Tid: 30/11 kl. 15.30-17.30

Sted: Det ny KUA, lok. 23.0.50.

Arr.: Forskerskolen Religion & Samfund, horvath@hum.ku.dk

Petropolitics: Hvad er sammenhængen mellem naturressourcer 
og sikkerhedspolitik?
Debatarrangement med Steen Nordstrøm, forsker i naturressourcekonflikter ved DIIS, journalist Tage

Baumann, P1’s Orientering og ph.d.-stud. Camilla Tenna Nørup Sørensen, IfS, KU

Tid: 23/11 kl. 19.00-21.00

Sted: Center for Sundhed og Samfund, CSS, Øster Farimagsgade 5, lok. 18.01.11

Arr.: International Debat og Tidsskriftet Politik, oliversv@gmail.com

Biologiundervisning i dagens Danmark
Temamøde med Birgitte Pontoppidan, Lisbeth Bering og Jette Eibye-Jacobsen

Tid: 23/11 kl. 19.30

Sted: Biologisk Institut, Aud. B

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

Studentermenigheden ved Trinitatis Kirkes 40 års jubilæum
Fejring af jubilæet med fredagsgudstjeneste, reception og overraskelser

Tid: 24/11 kl. 12.15

Sted: Trinitatis kirke, Trinitatis Sognehus

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

Kynisk modernisme – Peter Sloterdijk som modernitetskritiker
Forelæsning af cand.mag., ph.d.-stipendiat Per Jepsen, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, KU

Tid: 24/11 kl. 13.00-15.00

Sted: Det ny KUA, lok. 24.3.11

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

Self-efficacy: a personal capacity belief of university faculty related to
learning environment and culture and consequently to instructional
success
Naturfagsdidaktisk Seminar med Bob Evans, Wake Forest University, NC, USA

Tid: 24/11 kl. 14.15-16.00

Sted: Universitetsparken 15, bygn. 12, 1. sal, Kollokvierum 1, lok. 239

Arr.: Center for Naturfagenes Didaktik, CND, www.cnd.ku.dk

Public Perception of Gene Modified Organisms
International konference med oplæg og debat. Læs mere på www.ku.dk/satsning/biocampus. Tilmel-

ding senest 20/11 til kbk@adm.ku.dk

Tid: 24/11 kl. 12.30-17.30

Sted: Studiegården, Studiestræde 6, anneks A

Arr:: Satsningsområdet BioCampus

BioLogue Matchmaking Symposium on Biobanks Objective
Symposium. Tilmelding via www.biologue.org  

Tid: 27/11 kl. 14.00-17.00

Sted: Panum Institute

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

Danmarks Stednavne bd. 25 – et rundt hjørne
Foredrag af lektor, dr.phil. Bent Jørgensen

Tid: 24/11 kl. 14.15

Sted: Det ny KUA, lok. 27.04.04

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

Mozart and The Magic Flute: 
Music Drama, History, and Religion
Seminar med gæsteforelæsning af prof. Jan Assmann, Heidelberg, Tyskland og indlæg af 

Centerleder Nils Holger Petersen

Tid: 29/11 kl. 16.15-18.00

Sted: Det Teologiske Fakultet, Købmagergade 46, Aud. 7

Arr.: Afdeling for Kirkehistorie og Danmarks Grundforskningsfonds Center for Studiet af 

kulturarven fra Middelalderens Ritualer, Det Teologiske Fakultet, KU

Jan Assmann er ægyptolog. Han er i de senere år blevet verdenskendt for sine bøger og publi-

kationer om ‘kulturel erindring’ (et begreb han har udfoldet i samarbejde med sin hustru, Alei-

da Assmann). For ganske nylig har han udgivet en bog om Mozarts Tryllefløjten: Die Zauberflö-

te: Oper und Mysterium. I et moderne samfund er det fortolkning snarere end ritualer der dan-

ner de væsentligste påvirkninger af den kulturelle erindring hos medlemmerne af et samfund,

mener Assman. Ved seminaret vil forholdet mellem ideerne om kulturel erindring og Tryllefløj-

tens forvaltning af dele af samtidens kulturelle erindring stå i centrum. 

På billedet er det Birgitte Price og Poul Richard i en opsætning med fjerpåsætning fra 1956

(red.)
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Af Morten Emmerik 

Wøldike-

»Swingerklubben er en
legeplads for de mo-
dige og lystne der tør

spise af livet.« Så poetisk lyder
swingeraktivisten Allan Zeut-
hens beskrivelse af den sen-
moderne sexdille. 

Allan Zeuthen er på besøg
til en Hertoft-eftermiddag – en
fast foredragsrække arrangeret
af Dansk Forening for Klinisk
Sexologi og Foreningen Sex &
Samfund – for at aflægge rap-
port fra swingerklubben City-
Swingers på Amager som han
var med til at åbne for to år si-
den.

Realistisk set er swinger-
klubben et socialt rum der gi-
ver masser af muligheder, men
samtidig en forhøjet risiko for
mentale »hudafskrabninger«,
som den 40-årige swinger-
praktiker – der selv fik smag
for den fede stemning i en
swingerklub som 20-årig – ud-
trykker det. Det kan let gå galt,
for fristelserne er mange. La-
der man sig rive med af den li-
rede stemning, de liderlige
mennesker og rummenes mu-
ligheder, fx gangbang i tandlæ-
gestolen, sædbad eller blind
sex i darkroomet hvor berø-
ringer og kropskontakt erstat-
ter sprog, kan man let over-
skride sine egne grænser. 

Det handler om at være pa-
rat og definere sine grænser
inden man vælter opstemt ind
ad døren i en swingerklub,
fastslår Allan Zeuthen i sit
foredrag, og pointerer at folk i
swingermiljøet er meget for-
skellige, og partnerbytte er
kun en af mange aktiviteter i
rummene. 

I CitySwingers kommer bå-
de håndværkeren, sælgeren,
kvinder/mænd med deres el-
sker/-inde, ægtepar og singler
M/K. Nogen foretrækker at
dyrke sex under mere private
former i sexkabinerne og an-
dre kaster sig ud i gruppesex i
de åbne rum. Andre igen nøjes
med en kigger, nyder stem-

ningen eller får sig en venska-
belig snak over en øl i baren.  

Reguleret heterosex
Hvis man tror at swingerklub-
ben er et eksperimentarium
for den frie sex og mangfoldi-
ge lyst, bliver man slemt skuf-
fet. Hos CitySwingers er sex
sat i system; der er forbud
mod sex mellem mænd, men
modsat flere andre swinger-
klubber er singlemænd dog
velkomne forudsat at de vil be-
tale gildet. Singlefyre betaler
600 kroner for et års medlem-
skab plus en entré på mini-
mum 200 kroner per gang
mens singlekvinderne og par-
rene har gratis indgang og
slipper med henholdsvis 200
og 400 kroner for et års med-
lemskab.

Som i byen og på nettet er
der ikke garanti for sex i
swingerklubben. Et nej er et
nej, og swingerklubben er ikke
stedet for fx en mand der ikke
kan acceptere at en kvinde har
sex med fire andre mænd for
øjnene af ham og så siger nej
tak til ham. Det kan mændene
dog i swingerklubben, ifølge
Allan Zeuthen, sagtens hånd-
tere, men alligevel holdes den
potentielt brutale mandlige
‘natur’ helt i skak med den
dresscode CitySwingers kræ-
ver: 

Mænd skal være i underbuk-
ser eller mindre for at forhin-
dre overgreb og vold. Når de
står i underdrenge eller med
deres små tissemænd fremme i
lyset, bliver de ikke voldelige.
Kvinder må derimod godt fær-
des mere tildækket i klubben.
Ifølge Allan Zeuthen virker det
perfekt. Ingen mænd er blevet
smidt ud på grund af voldelig
adfærd hos CitySwingers, men
tværtimod blev en aggressiv
fuld kvinde engang bortvist da
hun smadrede noget inventar. 

Frisind på børnediskotek
Forbuddene og de skrevne (og
også en del uskrevne) regler
håndhæves af personalet i ba-
ren, men de får hjælp af med-

lemmerne. Alle er interessere-
de i at bevare den gode liderli-
ge stemning, så når nogle få
bryder reglerne, sørger de til-
stedeværende for at sætte dem
på plads eller smide dem ud.

»Hvis man vil komme i klub-
ben, må man finde sin plads i
hierarkiet,« siger Allan Zeut-
hen med henvisning til den
høje selvjustits og junglelov
der styrer swingerfællesska-
bet. 

Også alkohol reguleres fra
baren. »Hvis man bliver for
fuld, bliver der serveret soda-
vand,« lyder Allan Zeuthens
svar til et spørgsmål fra salen
om alkohol.

I dag har Allan Zeuthen for-
pagtet CitySwingers ud. Som
ægte iværksætter mistede han
hurtigt interessen for at drive
klubben da han først havde få-
et banket stedet op. I dag dri-
ver han blandt andet et børne-
diskotek.

Hvor stive regler og ind-
snævret tolerance præger
swingerklubben, ser det an-
derledes ud på diskoteket for
unge mellem 15 og 18 år, for-
talte Allan Zeuthen. Selv om
det nok kun er sodavand der
her langes over disken, er her
masser af eksperimenterende
erotik. Pigerne tungekysser –
nok fordi de kan lide det, men
især for at få drengenes op-
mærksomhed. Tricket virker.
Kønsspillet kører, og de unge
har sex på toiletterne, fortalte
en ikke ubekymret Allan Zeut-
hen der finder mange brugte
kondomer på toiletterne. 

Måske er frisindet en illu-
sion, men det ser ud til at have
bedre kår blandt de unge på
børnediskoteket end hos de
voksne i swingerklubben.

mwo@adm.ku.dk

Hertoft-eftermiddage arrange-
res af Foreningen Sex & Sam-
fund og Dansk Forening for 
Klinisk Sexologi. Se foredrags-
program på 
www.klinisksexologi.dk. og
www.sexogsamfund.dk.

Det seksuelle 
frisind er 
under pres. Selv 
i swingerklubben 
er der grænser for 
liren. Regler, tabuer 
og stivnede kønsopfattelser 
får ikke oasen til at ose af fri sex. 

Sodavand og sex
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