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Hjernens landskaber fortæller 
historien om os. Professor Gitte

Moos Knudsen har fået rekordstor
millionbevilling til at afsøge 

menneskets ukendte galakse
LÆS SIDE 9

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

Hjernelady 

forgyldt

Islam i virkeligheden
Debatten raser i Danmark. Den handler dog hverken
om ytringsfrihed eller muslimer og islam, men om 
almindelig høflighed og ikke-muslimers tolkning af
muslimer og islam  LÆS VIDENSKABET SIDE 10-11

Taltærskeri 
Universitetet skal spare 80 millioner kroner på
næste års budget. Hårdest kommer det til at gå
ud over Jura, Naturvidenskab, Sundhedsviden-
skab og Fællesadministrationen  LÆS SIDE 3

Et varmt farvel
Afskeden med Linda Nielsen var bevæget.
De nærmeste kolleger tilkendegav deres
sympati ved at kopiere den afgående rektors
ekspressive tøjstil  LÆS SIDE 4-5
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Nummer 66 i verden
WO R L D R A N K I NG  – I en ny totalranking over verdens tohundrede bedste
universiteter foretaget af det engelske magasin Times Higher Education Supple-
ment, THES, udpeges det amerikanske universitet Harvard som verdens bedste.
Lige i hælene følger Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Oxford
og Stanford. Noget 
længere nede i rækken, men dog stadig blandt de hundrede bedste, kommer Kø-
benhavns Universitet. KU ligger nummer 66 i verden, nummer 20 i Europa og
nummer to i Skandinavien. Også Aarhus Universitet sniger ind på listen med en
plads som nummer 138, mens DTU ligger nummer 154.

Af Richard Bisgaard

Istedet for at satse på en god
uddannelse for de få, burde
man satse på en god uddan-

nelse for de mange. 
Med den begrundelse tager

Forenede Studenterråd ved
Københavns Universitet skarpt
afstand fra regeringens forslag
om at danske universiteter op-
retter elitekandidatuddan-
nelser for særligt dygtige stu-
derende. 

Det markante brud med lig-
hedstraditionen i det danske
uddannelsessystem er en del
af det udspil som regeringen
fremlagde for Globaliserings-
rådet 10.-11. november under
titlen “Videregående uddan-
nelser i verdensklasse”.

Baggrunden er ifølge viden-
skabsminister Helge Sander at
tiden er løbet fra lighedstan-
ken på uddannelsesområdet. 

»Misundelse og jantelov skal
nu erstattes af en anerken-
delse af de dygtigste studeren-
de, siger han til Berlingske Ti-
dende.

Ifølge regeringens oplæg bli-
ver der tale om toårige elite-
kandidatuddannnelser med
særlig høj undervisningsstan-
dard og høje adgangskrav for
meget kvalificerede bachelo-
rer. Uddannelserne skal kun
ligge ved få universiteter hvor
man i forvejen har stærke
forsknings- og undervisnings-
miljøer. Samtidig skal der
etableres særlige eliteforløb i
samarbejde med private virk-
somheder. 

Helge Sander forestiller sig
at eliteuddannelserne kan ud-
bydes på godt halvdelen af de
danske universiteter og at der

kan etableres mellem 100 og
200 elitespor i alt per år. Der
er ingen grund til at frygte at
det vil resultere i A- og B-hold
på danske universiteter, bedy-
rer han. 

»Forslaget går ikke ud over
nogen. Der vil stadig være
samme adgang til universitetet
for danske studerende som
hidtil. Der er tale om et ekstra
tilbud til de allerdygtigste«, si-
ger han og afviser at der vil bli-
ve taget penge fra nogen ud-
dannelser.

Sats på alle
Den tror de studerende imid-
lertid ikke på.

»Mange af de danske ud-
dannelser kunne høre til i
verdenseliten hvis ikke man
havde været udsat for massive
nedskæringer igennem mange
år. Ministeren skulle hellere
prioritere at hæve standarder-
ne generelt ved at investere i
uddannelserne over en bred
kam i stedet for at fokusere på
de få der i forvejen klarer sig
bedst,« siger Forenede Studen-
terråds formand, Jesper Jo-
hansen, og opforder til at at
holde fast i at alle kandidatud-
dannelse fra danske universi-
teter opfylder den samme na-
tionale standard. 

»Universiteterne skal ikke til
at differentiere imellem sine
egne uddannelser og undervi-
se nogle på højere niveau end
andre. Det er ganske vist en
god ide at lade kandidatstude-
rende tilrettelægge profilen på
deres egen uddannelse efter
hvad de ønsker at dygtiggøre
sig i, men det skal ikke være
forbeholdt de dygtigste at få
den bedste undervisning,« si-

ger han og advarer samtidig
mod ministeriets detailstyring
på forskningsområdet. 

»Jeg frygter at ministeriet i
sidste ende skal til at afgøre
hvilke faglige miljøer man vil
påhæfte elitestemplet og som
følge deraf hvilke uddannelser
der skal have ekstra penge.« 

Kvalitet for de mange
Rektor ved Københavns Uni-
versitet, Ralf Hemmingsen,
har ingen indvendinger mod
regeringens tanker om eliteud-
dannelser hvis ellers der følger
ekstra penge med og universi-
teterne selv skal administrere
programmerne.

»Vi har et meget højt niveau
for de mange, og det skal for
enhver pris fastholdes og ger-
ne styrkes. På nogle områder
kan vi imidlertid godt løfte de
mere talentfulde endnu et
stykke op i forhold til i dag,«
siger Ralf Hemmingsen og gør
opmærksom på at KU allerede
har uddannelser med meget
forskellig intensitet. Det bed-
ste eksempel er Humanbiologi
på Sundhedsvidenskab der er
en ekstraordinært ressource-
krævende og kostbar uddan-
nelse med særligt høje ad-
gangskrav og krav om en eks-
tra stor arbejdsindsats i et mil-
jø med høj indlæringsintensi-
tet.

»Det er en ren kandidatud-
dannelse som man kan vælge
fra mange forskellige bache-
lorretninger og som har eksis-
teret i over ti år. Så der er intet
nyt i at vi plejer de særlige ta-
lenter, men fundamentet er og
bliver kvalitet for de mange,«
siger Ralf Hemmingsen. 

rjb@adm.ku.dk

POLIT IK

Vagtskifte på Sund
L E D E L S E  – Professor, dr.med. Ulla Wewer
er fra 1. november 2005 konstitueret som
dekan ved Det Sundhedsvidenskabelige Fa-
kultet. Ulla Wewer blev valgt som prodekan
for fire år siden sammen med professor, dr.
odont. Birgitte Nauntofte der fortsætter som
prodekan. Udnævnelsen af en midlertidig
dekan sker fordi Sundhedsvidenskabs dekan
Ralf Hemmingsens per 1. november er ansat
som ny rektor på Københavns Universitet.
Ulla Wewer skal lede fakultetet frem til an-
sættelsen af en ny dekan hvilket efter planen
skal ske i februar 2006. Blandt de vigtigste
opgaver bliver at gøre forslaget til ny institut-
struktur færdigt inden udgangen af 2005.
Ved siden af sine ledelsesmæssige opgaver er
Ulla Wewer kræftforsker og leder en
forskningsgruppe på fakultetets Institut for Molekylær Patologi.

Kandidat med hue
P Y N T  –  Nu er det ikke længere forbeholdt gymnasier og handelsskoler at sætte
huer på hovedet af eleverne efter sidste eksamen. Studerende kan nu også få
hue på når de har afsluttet deres videregående uddannelse. Det er et lille firma i
Hvidovre der har sat de nye universitetshuer i produktion så alle kandidater fra
de videregående uddannelser kan pynte sig med det akademiske symbol. Den
akademiske beklædning, universitets-regalia, bygger på en 800 år gammel tra-
dition. Universitetshuen har gennem tiderne været symbol på uddannelse og vi-
den. I middelalderens Europa var det almindeligt at man på universiteterne i
Oxford, Cambridge og Bologna brugte en akademisk kappe og en hood. I USA
var det først omkring 1895 at man tog det i brug. Siden kom den akademiske
hue til, og i dag er den mest udbredt på Oxford og Cambridge, men nyder også
popularitet i Frankrig, Australien og USA.
Se mere på www.universitetshuen.dk.

Studerende tager over søen 
ST U D I E O P H O L D  – Danske studerende nøjes ikke længere med at vælge stu-
dieophold inden for Europas grænser. På Københavns Universitet er der sket en
stigning på 27 procent i søgningen mod oversøiske universiteter, fx i Australien,
Asien og Nordamerika, skriver gratisavisen Urban. Chef på Det Internationale
Kontor ved Københavns Universitet John E. Andersen forklarer at antallet af 
udrejsende studerende generelt er faldet de senere år, men at flere søger til
USA. Hvert år sender KU omtrent 900 studerende på udveksling hvoraf 60 pro-
cent vælger et universitet i Europa. Ifølge John E. Andersen er det en øget even-
tyrlyst der får de unge til at rejse langt.

KU deltager i science dating
FO R S K E R DAT I NG  –  Københavns Universitet er sammen med de andre dan-
ske universiteter bag det nye Danish Pharma Consortium gået sammen om at
profilere forskningen overfor erhvervslivet der forhåbentlig på sigt vil skabe 
flere arbejdspladser. Den 9. november datede forskere fra Københavns Univer-
sitet sammen med forskere fra Danmarks Tekniske Universitet, Danmarks Far-
maceutiske Universitet og Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole 17 af Dan-
marks bedste biotek-virksomheder. Det var ikke en blind date da de 17 danske
virksomheder var nøje udvalgt til stævnemødet hvor emnerne blandt andet var
bioagenter, optiske pincetter, mikroorganismer, funktionelle proteiner og smer-
teforskning. Et af målene med arrangementet var blandt andet at få oprettet 
flere erhvervsforskerstillinger hvor forskeren er ansat i en virksomhed samtidig
med at hun eller han gennemfører en forskeruddannelse ved et universitet. 
Daten mellem universiteterne og virksomhederne fra Biotekindustrien blev til 
i et samarbejde med universiteternes højteknologiske netværk BioLogue på 
Københavns Universitet.

Eliteuddannelser 
skaber splid
Forenede Studenterråd raser mod regeringens forslag om at oprette
superuddannelser for de bedste bachelorer. Rektor Ralf Hemmingsen
er med på ideen hvis bare der følger ekstra penge med

RALF RYKKER – Ralf Hemmingsen blev markeret som ny rektor

ved en reception tirsdag eftermiddag den 8. november. Han vil ikke

afvise at universitetet skal satse mere på eliten, men fundamentet er

og bliver høj kvalitet for de mange.
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Lydproblemer på Tietgenskollegiet
KO L L E G I U M  – De 200 studerende der skulle flytte ind i det cylinder-
formede kollegium i Ørestaden nu, har netop fået brev om at det nye
kollegium ikke kan tages i brug i år. Der har vist sig at være problemer
med gulvene. Det betyder blandt andet at de lydmæssige forhold ikke le-
ver op til de lovmæssige krav. Der skal nu igangsættes en undersøgelse
og løsning af problemet. I brevet får de 200 studerende besked om at de-
res indflytning på Tietgenskollegiet er udskudt indtil problemerne er
løst, men det ligger ikke fast hvornår i 2006 kollegiet vil stå helt indflyt-
ningsklar. 

Ny forside til www.ku.dk
W E B  – Klikker man ind Københavns Universitets hjemmesi-
de, kan man se at universitetet har fået en ny forside. Et lækre-
re layout, mere luft på siderne og flere billeder er klare for-
bedringer. Der er også lavet flere indgange fra forsiden mod
universitetets forskellige målgrupper. Ligeledes er der tilføjet
en række nye websider om fx grundforskningscentre, innova-
tion og iværksætteri. Universitetsavisen kan du klikke dig frem
til under ‘Nyheder’, hvor et link fører dig direkte videre til en
elektronisk udgave af Universitetsavisen, seneste nyheder og
et artikelarkiv.

undervisning. Også Vagn Gre-
ve lufter sin undren over at
skulle skære i en tid hvor
forskning og uddannelse om
noget er i vælten.

»De penge der gives ekstra
til forskning, begunstiger jo
kun bestemte fag og ikke
undervisningen. De tørre fag
(Humaniora, Jura, Samfunds-
videnskab og Teologi, red.)
står specielt svagt når
forskningsmidlerne bliver øre-
mærket mere teknologiske for-
mål, men også den generelle
reduktion af taksterne til ud-
dannelse rammer os ekstra
hårdt fordi 2/3 af vores ind-
tægter her på fakultetet kom-

projekter, men det betyder ik-
ke flere penge til fx grund-
forskning i fysik og da slet ikke
til undervisning, mener John
Renner Hansen.

»Det er fint at forskningsrå-
dene får flere penge. Det kan
vi kun støtte. Men langt de
fleste penge går til områder
hvor den basale grund-
forskning har svært ved at
konkurrere da der er langt fra
forskning til faktura. Det er el-
lers oftest i grundforskningen
der kommer de helt store gen-
nembrud der virkelig rykker.
Men de har for tiden meget
trange kår. Vi har stillinger der
nu må forblive ubesatte, og det
er et utroligt dårligt signal at
sende til de dygtige unge for-
skere som skal gøre fremtidens
Danmark til det førende land
inden for viden og forskning,«
siger John Renner Hansen.

På Naturvidenskab er det

udover Fysik især Kemi, Geo-
logi og museerne der skal hol-
de for.

Tørre tal
Juridisk Fakultet skal skære 14
procent. Dekan Vagn Greve
kan i øjeblikket ikke oplyse
præcis hvor og hvordan Jura
vil spare penge.

»Men vi er nødt til at berede
os på de barske realiteter, for
det er klart at vi kan ikke skæ-
re så meget uden alle kommer
til at mærke det,« siger han.
Fakultetet planlægger blandt
andet at reducere antallet af
deltidslærere. Det betyder
større hold eller mindre

Af Lise K. Lauridsen

Det er med en vis undren
at institutleder John
Renner Hansen i disse

dage må vende hver en krone
for ikke at skulle fyre folk på
Niels Bohr Institutet (NBI)
næste år.

»Det er ikke til at holde ud.
Jeg vil gøre alt hvad der står i
min magt for at undgå fyring-
er, men det kommer selvfølge-
lig til at sætte sine spor at vi
næste år skal spare fem pro-
cent af vores stab væk, og det
virker helt uforståeligt set i ly-
set af at politikerne ønsker at
satse på forskning og under-
visning,« siger John Renner
Hansen. 

Institutlederen på Fysik er
langt fra ene om sine frustra-
tioner. Rundt omkring på in-
stitutter, fakulteter og i Fælles-
administrationen bliver der i
øjeblikket regnet på hvor der
kan skæres på næste års bud-
get. Universitetet skal nemlig
spare 55 millioner kroner som
følge af finansloven. Dertil
kommer en øget afsætning af
midler til bestyrelsens strate-
giske pulje – 23 millioner. Iføl-
ge de nuværende regnestykker
er det især Jura, Naturviden-
skab, Sundhedsvidenskab og
Fællesadministrationen der
skal spare store summer.  

Derudover kommer univer-
sitetets helt store udgiftspost;
huslejeudgifter. KU mangler
næste år 30-40 millioner kro-
ner mere til husleje end vi
modtager til formålet fra sta-
ten primært fordi universitetet
ifølge normen bruger for me-
get plads. At statens huslejebe-
villing næste år falder yderli-
gere, gør ikke situationen be-
dre.

Sidste uges streg i regningen
var uddelingen af de såkaldte
UMTS-midler der kommer fra
salg af statens mobiltelefonli-
censer. Universitetet havde
regnet med at cirka 35 millio-
ner ville gå direkte til den frie
forskning på KU. I stedet er
pengene gået til forskningsrå-
dene hvor alle landets univer-
siteter så i fri konkurrence kan
søge penge til øremærkede

finder nogle fælles løsninger
på nedskæringerne,« siger In-
grid Kryhlmand der også er
fællestillidsrepræsentant for
kontorpersonalet på KU.

Forskning er ikke 
uddannelse
De studerende har dog ikke
tænkt sig at vente på at bud-
gettet ligger klar i midten af
december. De har allerede sø-
sat en Tre procents-kampagne
som skal gøre opmærksom på
de nærmest rituelle årlige be-
sparelser på undervisningen
også kaldet grønthøstermodel-
len. 

»Igennem de sidste syv-otte
år er realiteten at politikerne
via grønthøstermodellen har
skåret ned på undervisningen
med cirka tre procent om året.
Samtidig er der kommet flere
ressourcer til den øremærkede
forskning, men de penge smit-
ter ikke af på undervisningen.
Derfor vil vi gøre studerende
og andre opmærksomme på
hvad det er der foregår. Jeg
tror det virker forvirrende på
mange studerende at de får
mindre undervisning samtidig
med at politikerne snakker om
at satse på forskning og ud-
dannelse,« siger Jesper Johan-
sen, formand for Forenede
Studenterråd på KU.

Et af de steder hvor der bli-
ver høstet undervisning er på
medicinstudiet. Her vil antal-
let af konfrontationstimer bli-
ve skåret ned, små hold skal
gøres større, og en enkelt fore-
læsningsrække bliver fjernet,
oplyser studieleder Pernille
Due.

Institutter og fakulteter har
frist til 24. november til at
komme med bud på hvordan
de vil spare. Rektor Ralf Hem-
mingsen har opfordret til ikke
at skære mere på uddan-
nelserne. Først efter hovedom-
rådernes tilbagemelding tager
rektor og bestyrelse stilling til
hvordan næste års fordeling af
universitetets 2,9 milliarder
skal foregå.

likl@adm.ku.d

ØKONOMI

teknisk-administrative perso-
nale (TAP), Ingrid Kryhlmand,
er utilfreds med at fakulteter
og institutter starter med at fy-
re folk før universitetets ende-
lige budget for 2006 er vedta-
get i bestyrelsen. 

»Vi må væk fra de her lappe-
løsninger hvor man bare skub-
ber sine problemer over på an-
dre. Den service der bortfalder
når man begynder at fyre 
TAP’er rundt omkring, skal jo
varetages af nogle andre. Og
det giver jo ikke mening hvis
VIP’erne må påtage sig flere
administrative opgaver. Det er
på tide at vi betragter KU som
en fælles arbejdsplads hvor vi

mer fra de studerende,« siger
Vagn Greve.

De øvrige tørre fag klarer sig
foreløbigt uden alarmerende
røde tal på bundlinien.

Fyringer i farvandet
Siden finanslovforslaget blev
offentliggjort og der ikke faldt
store summer af til universite-
terne, har det ligget i luften at
en fyringsrunde er under op-
sejling på KU. 

I løbet af efteråret er ni 
TAP’er blevet afskediget i den
juridiske fakultetsadministra-
tion og på H.C. Ørsted Institu-
tet. 

Bestyrelsesmedlem for det

GRØNTHØST – Høsten er ik-

ke slut for Københavns Universi-

tets vedkommende. Inden årets

udgang skal der spares 80 millio-

ner kroner på undervisning,

forskning og administration.

Universitetet skal spare 80 millioner kroner på næste års 
budget. Hårdest kommer det til at gå ud over Jura, Natur-
videnskab, Sundhedsvidenskab og Fællesadministrationen

Tal tærskeri
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Af Richard Bisgaard

Linda Nielsen står ved den
store indgangsdør til fest-
salen i en elegant dybblå

silkekjole med kinesiske guld-
tegn og byder personligt vel-
kommen til hver eneste af de
mange gæster der har stillet
sig op i den lange kø i forhal-
len denne sidste eftermiddag i
oktober for at være med til
hendes afskedsreception. Nog-
le får et kram, andre et fast
håndtryk og alle et varmt og
imødekommende smil og et
hjerteligt velkommen. 

Inde i festsalen er der allere-
de ved at være fyldt godt op. I
hjørnet til højre for indgangs-
døren hober kasser med år-
gangsvine sig op mellem
blomster og bøger der breder

sig ud over gavebordet til bæn-
kene bagved. Fra trappeafsats-
en op til gobelinsalen høres de
blide toner fra en klassisk stry-
gekvartet der blander sig med
lyden af konverserende latter
og summende småsnak. Om-
kring det lange anretterbord i
salens midte står rækker af
glas med vin og vand linet op
mellem fade med lækre kana-
peer. Kendte og mindre kendte
jakkesæt fra Den Blå Bog
mingler med professorer og
dekaner mens kollegaer fra
Fællesadministrationen går
rundt med svedne smil og
kommenterer hinandens leo-
pardplettede tørklæder som
bæres med stor ynde til ære for
den afgående rektors ekspres-
sive tøjstil.

Hvilket dyr Linda helst vil

være, kommer man nu lidt i
tvivl om da hendes tro væbner,
prorektor Jørgen Olsen, lidt
senere erobrer mikrofonen
med et ekstra stort leopard-
mønstret skråbånd om maven.
Efter at have bekendt sin fort-
satte troskab mod sin rektor
og beklaget at hun desværre
ikke fik mulighed for at fort-
sætte, smider han så bomben:
Linda vil i virkeligheden helst
være giraf! Og det kan Jørgen
Olsen egentlig godt forstå.

»Ligesom giraffen har du
nemlig et stort hjerte, du er
meget flot og altid meget syn-
lig i tøjet,« siger sekundanten.

Et eventyr
Universitetsdirektør Else Som-
mer ville gerne i dagens anled-
ning have skrevet eventyret

om det sidste demokratiske
valg som endte med at en
kvinde for første gang blev
valgt til rektor. Men det ken-
der vi jo godt alle sammen, så i
stedet fortæller hun om hvor
eventyrlig Linda er at arbejde
sammen med som chef og som
menneske. 

Ikke alene er hun en utrolig
glad og positiv person som
med sin latter skaber god
stemning; hun er også altfav-
nende og har svært ved at be-
grænse sig; og så er hun er et
ægte familiemenneske der ger-
ne udstrækker familien til kol-
leger, fortæller Else Sommer
og slutter med at citere flip-
perdigteren Otto Sigvaldi der i
starten af 70’erne gjorde sig
særligt bemærket ved at sælge
sine værker fra en barnevogn
på Strøget: Der var engang en
stjerne der ville være en planet,
men det blev den ikke. Slut.

»Sådan endte dit eventyr på
Frue Plads også. Du blev ikke
rektor, men derfor kan du godt
være en stjerne,« siger univer-
sitetsdirektøren og tilføjer: 

»Det har ikke altid været
sjovt at gå på arbejde i denne
omstillingstid, men du har

gjort at det var til at udholde.
Det bliver det nok også frem-
over selv om vi nok ikke kan
forvente at Ralf møder op i 
leopardbukser.«

Enormt vemodigt
Den skåler vi lige på mens Jens
Oddershede fra Rektorkollegi-
et, Poul Erik Krogshave fra
Hovedsamarbejdsudvalget og
Ingolf Thuesen fra Carsten 
Niebuhr Instituttet takker Lin-
da for henholdsvis godt samar-
bejde og resolut afstandtagen
fra overfaldet på en undervi-
ser. 

Og så kommer giraffen en-
delig selv. Og jo, den er lidt
ked af det.

»Jeg har fået mange mails
og henvendelser fra folk der si-
ger de vil komme til at savne
mig. Jeg vil selv opleve det
som et savn og synes det er
enormt vemodigt ikke at kun-
ne fortsætte som rektor,« siger
Linda Nielsen og fortæller be-
gejstret om alle de spændende
mennesker hun har mødt lige
fra KU’s egne engagerede pro-
fessorer til historiske skik-
kelser som Fidel Castro og
Desmond Tutu. 

Læg hertil rejser til eksotis-
ke steder fra indlandsisen i
Nord for at se på iskernebo-
ringer til stjerneobservatoriet i
Chile i Syd.

Omvendt har hun måttet
være indstillet på at blive rin-
get op af journalister på alle
mulige og umulige tider af
døgnet året rundt. Over tusind
timer er blevet tilbragt på in-
terne møder, heraf 20 timer i
bestyrelsen, og mindst 10.000
sider mødepapirer har måttet
skimmes. 

»Så nu glæder jeg mig til
selv at få lov til at vælge hvad
jeg vil læse.« 

I det hele taget er der ingen
grund til at være bekymret på
Lindas vegne. Hun vender til-
bage til sit gamle job som pro-
fessor på Jura. Og hvis det går
som det plejer, dukker der sik-
kert en masse op inden længe.

»Ja, det er faktisk allerede
sket,« kommer hun til at røbe.

rjb@adm.ku.dk
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REKTORSKIFTE

ÆGTE PROFESSIONEL – Bodil Nyboe Andersen der selv havde sidste arbejdsdag

som nationalbankdirektør, takker som bestyrelsesformand Linda Nielsen for indsatsen,

herunder ikke mindst hendes evne til at få KU placeret mere tydeligt på landkortet bå-

de ude og hjemme. 

Varm afsked
med Linda
Høj og lav var mødt frem i festsalen 
for at deltage i afskedsreceptionen for 
universitetets første kvindelige rektor
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REDERLIGE RÅD – Blandt de mange prominente gæster sås også skibsreder Mærsk

Mc-Kinney Møller. Han havde aldrig tidligere sat sine ben på KU før Linda Nielsen for

nylig ringede til ham og spurgte om han ikke kunne tænke sig at komme til frokost på

hendes kontor. Det ville hr. Møller gerne, og han havde sågar et godt råd med fra sin

afdøde far, A.P. Møller, røbede Linda Nielsen i sin tale. Ved et lignende frokostmøde i

rederiet for mange år siden havde den gamle således henledt sønnikens opmærksom-

hed på hvad han opfattede som en stor svaghed hos en af gæsterne: »He has no get-

away,« hviskede han. Underforstået, han har ingen flugtvej hvis noget skulle gå galt. 
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Læser og reagerer du på al information, som du udsættes for? Næppe.
Men vidste du, at du selv kan være med til at mindske problemet med
den stigende mængde uønsket E-post – kaldet ”spam”?

Ved at følge en række simple retningslinier, hjælper du IT-afdelingen
med at eliminere spam, så du undgår irriterende tilbud om alt fra 
timeshare lejligheder i Bulgarien til fedtsugninger. Husk, at IT-sikker-
heden er afhængig af dig og din adfærd.

Læs vores gode råd og retningslinier om E-post og ”spam” på:

www.ku.dk/it-sikkerhed

I T- S I K K E R
– a lminde l ig  sund  fo r nuf t

DISKRET MANPOWER – Som den ældste dekan havde John Kuhlmann Madsen

fra Humaniora fået æren af at overrække de seks dekaners afskedsgave. Den havde ik-

ke været så let at finde, kunne man forstå, for den skulle på en og samme gang være 

lige så usædvanlig som KU, afspejle tværfakultært samarbejde og stråle ligesom den

første kvindelige rektor i universitetets historie, lød kompromisset mellem de seks aka-

demiske stridsmænd. En task force bestående af Vagn Greve fra Jura og Steffen Kjeld-

gaard-Pedersen fra Teologi blev nedsat, og efter grundig research hos københavnske

guldsmede vendte de tilbage med et sæt øreringe og en halskæde. På hver ørering sid-

der seks guldplader i forskellig størrelse som symboliserer de seks fakulteter, mens hal-

skæden prydes af en stor flad guldplade i den ene ende som symboliserer bredde og en

perle i den anden ende som symboliserer den 257. rektor. »Smykket viser således på for-

billedlig vis hvordan den lille fortælling er vævet ind i den store,« forklarede den huma-

nistiske dekan inden han overrakte Linda smykkerne i en rød lakpose.     

Krydspres
»Det har ikke været let at styre et vrangvilligt universitet ind i en ny tid. Du

har været udsat for et krydspres hvor du har skullet honorere ministeriets krav

om at implemetere universitetsloven og samtidig bevare korpsånden blandt

medarbejderne. For uden medarbejdernes opbakning er der intet universitet

der kan klare sig i den internationale konkurrence«.

Jens Oddershede, rektor på Syddansk Universitet og 

fungerende formand for Rektorkollegiet.
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Af Simon Pettitt

Intet mindre end universite-
ternes skæbne var til debat
da 33 studerende fra 11 eu-

ropæiske universiteter mødtes
på Maastricht Universitet to
dage i begyndelsen af novem-
ber. De studerende var invite-
ret til under titlen ‘Eurotop for
Top Students’ at udarbejde de-
res bud på fremtiden for EU’s
universiteter.

Jo Ritzen, bestyrelsesfor-
mand for Maastricht Universi-
tet og tidligere hollandsk
undervisningsminister, be-

skrev konferencens sigte i sin
åbningstale.

»Ledelsen på de 11 delta-
gende universiteter føler be-
hov for et talerør der kan give
de studerende en stemme i
den europæiske uddannelses-
diskussion. Politikerne har
haft rigeligt plads til at lufte
deres ideer, men nu må det
være de studerendes tur.«

Det er målet at konferencen
skal blive en årligt tilbageven-
dende begivenhed hvor man
arbejder med et bestemt tema
inden for højere uddannelse.
Ifølge Jo Ritzen er det logisk at

starte med temaet fremtidens
universitet. 

Engagement i top
Anders Ehlers, jurastuderende
og konferencedeltager fra Kø-
benhavns Universitet, mener
at konferencen var en succes.

»Det var utroligt spændende
at være med. Deltagerne skul-
le jo i princippet være ‘topstu-
derende’, og det betød at alle
gik til opgaven med et utroligt
engagement,« fortæller han.

Konferencen løb over tre da-
ge hvor de studerende arbej-
dede i tre workshops med

hvert sit emne. Endelig deltog
alle i en fælles afslutningsde-
bat hvor en endelig erklæring
blev udarbejdet med udgangs-
punkt i oplæg fra de forskelli-
ge workshops.

»Jeg er meget tilfreds med
resultatet,« tilkendegiver An-
ders Ehlers.

»Der var bred enighed om at
europæiske universiteter skal
undgå at ensretning. Vi mener
at det er en fordel hvis Europ-
as universiteter fortsat uddan-
ner os meget forskelligt. Det
kan ikke bruges til ret meget
hvis alle EU-studerende får
samme kompetencer. Styrken
ligger nemlig i at vi alle kan bi-
drage med noget forskelligt.«

Derfor var deltagerne også
enige om at det vil være skade-
ligt at ranke Europas universi-
teter. Anders Ehlers forklarer:

»Det vil for det første kræve
at man beslutter hvad der gør
et universitet godt. Og hvor-
dan bedømmer man hvad der
er en god uddannelse? Det
kommer jo an på hvad man vil
med sin uddannelse. Desuden
er der hvis man begynder at
ranke universiteterne, en risi-
ko for at uddannelserne grad-
vis vil tilpasse sig de krav som
man ranker efter. Det kan føre
til mere ensretning.«

På konferencen blev der i
stedet foreslået et alternativ,
nemlig oprettelsen af et fælles
europæisk center med beskri-
velser af samtlige højere udan-
nelser i Europa. På den måde
kan studerende træffe et mere
kvalificeret valg når de over-
vejer et udenlandsophold, el-
ler bare overvejer at flytte stu-
die inden for landets grænser.
På centeret skal man kunne
finde oplysninger om præcis
hvilke kompetencer den enkel-
te udannelse giver. På den må-
de kan de studerende lettere
strikke deres uddannelse sam-
men på tværs af landegrænser.
Det vil også bidrage til mang-

foldigheden, mener Anders
Ehlers.

»Men erhvervslivet og det
offentlige vil også kunne få
gavn af dette. Hvis en arbejds-
giver sidder med et cv fra en
ansøger som har taget dele af
sin uddannelse i udlandet, kan
det være svært for arbejdsgive-
ren at gennemskue hvilke kva-
lifikationer den ansøgende be-
sidder herfra. Men hvis der
fandtes en sådan database,
kunne en arbejdsgiver under-
søge sagen,« tilføjer han.

Strategi et must
Centralt for Anders Ehlers står
de studerendes påpegning af
behovet for strategi.

»Stort set alle var enige om
at det er vigtigt for universite-
terne at have en strategi. Uni-
versiteterne skal have et klart

mål – hvad er det de vil? Vil de
uddanne eller forske, vil de
have et bredt fokus a la Køben-
havns Universitet eller et snæ-
vert fokus a la CBS, og vil de
lære folk at producere viden-
skab, forstå videnskab eller
anvende videnskab? 

Hvis det enkelte universitet
udvikler en strategi og følger
den, vil det både sikre forskel-
ligheden af udannelser i EU,
og gøre det mere tydeligt for
potentielle studerende hvilke
kompetencer de kan opnå på
den enkelte uddannelse.«

De studerendes forslag bræg
af et behov for fleksibilitet og
mangfoldighed. De ønsker at
universiteterne skal være for-
skellige og at det skal være let-
tere for den studerende at
sammensætte sin uddannelse
af fag fra flere universiteter.
De studerendes endelige for-
slag vil blive sendt til deres
landes undervisningsministre.

sjp@adm.ku.dk
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Studenternes stemmer
»Det er netop diversitet i uddannelsesprogrammer og undervisnings-

metoder der gør det interessant at deltage i udvekslingsprogrammer

og krydse grænser. Det kræver dog mere standardisering af universi-

teternes organisatoriske struktur (...) Det skal være tydeligt hvad uni-

versiteterne tilbyder. Ikke ved at ranke sig selv, men ved at informere

grundigt om aktiviteter og motivationer.«

Fra pressemeddelelse på www.unimaas.nl/eurotop.

Studerendes bud på
fremtidens universitet
Hvis det står til de studerende, vil forskellighed og
fleksibilitet være kernen i fremtidens universitet.
Godt 30 studerende fra seks EU-lande mødtes på
Maastricht Universitet for at give et bud på frem-
tiden for Europas universiteter

Baggrund
Det er ikke tilfældigt at konferencen bærer navnet ‘Eurotop

for Top Students’. Det stammer nemlig fra et møde som blev

holdt i 1999 også under navnet Eurotop. Her mødtes EU’s rege-

ringsledere for at diskutere hvilken retning EU skulle bevæge

sig i. Resultatet blev Maastricht-traktaten. Selv om højere ud-

dannelse ikke blev en del af traktaten den gang, er uddan-

nelse paradoksalt nok et af de områder hvor EU har haft størst

succes. Blandt andet med implementeringen af Bologna-pro-

cessen. Men Maastricht Universitet mente ikke at de studeren-

de var blevet nok hørt i denne proces og tog derfor initiativ til

en ny Eurotop, denne gang for de studerende.

Deltagere
Deltagerne kommer fra universiteter med tætte bånd til Maas-

tricht Universitet, nemlig:

Københavns Universitet, Danmark

RWTH Aachen, Tyskland

Université de Liège, Belgien

Universiteit Hasselt, Belgien

Tilburg University, Holland

Technische Universiteit Eindhoven, Holland

University of Mannheim, Holland

University College Dublin, Irland

University of Warwick, England

Kilde: www.unimaas.nl/eurotop.

DANSK DELTAGER –
Jurastuderende Anders 

Ehlers var KU’s stemme i

Maastricht.
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NOBELT BESØG

Af Kristoffer Holm 
Pedersen

Hun er kun en lille
kvinde, og hun må læne
sig ind over den høje ta-

lerstol når hun skal tale ind i
mikrofonen. Men hendes
stemme er skarp og bestemt,
sine pointer understreger hun
ved at slå knytnæven i pulten,
og hendes blik er fast og selv-
sikkert. 

Shirin Ebadi er iransk men-
neskerettighedsforkæmper,
advokat og modtager af No-
bels Fredspris 2003 og vant til
at kæmpe for sine rettigheder i
det mands- og klerikaldomine-
rede Iran. Københavns Univer-
sitet og Dansk PEN inviterede
til møde med den usædvanlige
kvinde i Festsalen søndag den
6. november.

»Jeg har kæmpet for ytrings-
friheden i tyve år, men ytrings-
friheden har en grænse,« be-
gynder Ebadi der i dag egent-
lig skulle have talt om demo-
krati og islam, men som i ste-
det vælger at tale om ytrings-
friheden, ansporet af den dan-
ske debat om Jyllands-Postens
karikaturtegninger af profeten
Muhammed. Dette er en sag
der har skadet forholdet
mellem vestlige borgere og
muslimer mere end den har
gavnet, konstaterer Ebadi der
opfordrer Jyllands-Posten til at
undskylde overfor de sårede
muslimer. Provokationer hjæl-
per nemlig ikke.

»Jeg mener ikke at den dan-

ske avis der bragte disse bille-
der, handlede rigtigt. Den har
ikke startet nogen positiv dia-
log i det danske muslimske
samfund. I stedet føler mange
muslimer sig fornærmet hvil-
ket jeg ikke tror var avisens
mening,« mener Ebadi. Jyl-
lands-Posten har således ikke
rokket ved noget som helst
med sine provokationer, men
derimod hjulpet de mest fun-
damentalistiske islamister i
deres arbejde.

»Jeg kan forsikre om at den
der er gladest for at se disse
tegninger, er Osama Bin La-
den. Nu kan han tage disse
tegninger og sige: Se hvordan
Vesten er. Vi havde ret.«

Ministerium for 
Islamiske Rettelinjer
Ytringsfriheden er således en
svær størrelse, men den må al-
drig betvivles eller stækkes,
understreger Shirin Ebadi.
Ifølge hende er ytringsfrihe-
den nemlig ikke bare den vig-
tigste forudsætning for demo-
kratiet, men også selve demo-
kratiets mål.

»Har man ikke ytringsfri-
hed, er der ingen mening med
demokratiet. Demokrati bety-
der nemlig ikke bare at den
herskende majoritet kan igno-
rere mindretallet. Ligegyldig
hvilken regering der bestem-
mer, så skal oppositionen have
lov til at tale den imod,«
understreger Ebadi der også
mener at ytringsfrihed og
menneskerettigheder kommer

før det enkelte lands grundlov.
Og ytringsfriheden skal væ-

re for alle – ikke kun den her-
skende del af befolkningen.

»Når vi taler om retten til at
ytre sig frit, så taler vi om fri-
hed for oppositionen. Den her-
skende gruppe er selvfølgelig
altid fri til at hylde regeringen
så meget den vil. Ytringsfrihe-
den er altid for minoriteten.«

I Iran er ytringsfriheden
under pres som aldrig før, for-
tæller Shirin Ebadi. Før udgi-
velse skal enhver bog godken-
des af det nationale Kulturmi-
nisterium for Islamiske Rette-
linjer, og den nye regering
med den stærkt konservative
præsident Mahmoud Ahmad-
inejad har forbudt enhver of-
fentlig omtale af sekularise-
ring, feminisme og liberalisme
med henvisning til at disse be-
greber skulle være ‘Vestens op-
findelser’.

»Det vigtigste problem med
regeringens censur er at den
automatisk fører til selvcen-
sur,« siger Ebadi. En kunstner
vil automatisk prøve at lægge

bånd på sig selv for at få sit
værk udgivet. Men selv ikke
hvis værket får tilladelse til at
blive udgivet, kan kunstneren
vide sig sikker. Nogle bøger
bliver nemlig blåstemplet af
ministeriet for først derefter at
blive anklaget for overtrædelse
af censurlovgivningen. Man
kan altså godt blive dømt for
at have udgivet en bog selv om
man har fået tilladelse til det.

Vestlig censur
Går man og tror at censur kun
hører de muslimske lande til,
må man tro om igen. For Shi-
rin Ebadi ser ligeså tydelige
tegn på censur i Vesten som i
Mellemøsten.

»I USA griber regeringen ik-
ke direkte ind overfor anderle-
des tænkende, men det politis-
ke klima er sådan at oppositio-
nen ikke kan sige sin mening.
Det sker når medierne er kon-
trolleret af en lille gruppe
mennesker med en bestemt
tankemåde,« siger Ebadi og
understreger sin pointe ved at
henvise til at nogle ganske få

aktieejere i USA’s største sel-
skaber kontrollerer firmaer for
over fire trillioner dollars. Dis-
se personer har reelt total kon-
trol over samfundet, mener
Ebadi. 

På mediefronten er det de
store selskaber der styrer det
hele med mediegiganten Time
Warner som skrækeksemplet.
Dette firma er 300 milliarder
dollars værd, og opkøber hele
tiden små, uafhængige medi-
evirksomheder.

»Det vigtigste er at alle disse
selskaber tænker ens. Anderle-
des tænkende, såsom Noam
Chomsky og Michael Moore,
har kun ganske få muligheder
for at komme igennem,« påpe-
ger Ebadi.

Mellemøstlig heltinde
At Shirin Ebadi er et ikon for
mange, specielt i den mellem-
østlige verden, ser man tyde-
ligt denne eftermiddag hvor
der er mødt mange op med
mellemøstlig baggrund, og det
er sigende at der stort set er li-
ge mange der klapper eller ler

når Shirin Ebadi er færdig med
at tale på persisk og når hen-
des tolk er færdig med den
engelske oversættelse. 

I pausen flokkes folk om-
kring hende og mange vil give
hende blomster, trykke hånd
eller blot have deres billede ta-
get sammen med hende. En
iransk kunstnerinde opfører
en speciel dans til ære for hen-
de, og en mand går lykkeligt
smilende væk efter at have for-
æret hende en buket og tryk-
ket hendes hånd.

Shirin Ebadi er et forbillede
og en inspiration hvilket An-
ders Jerichow, formand for
Dansk PEN, også understreger
i sin afsluttende tale. I en kul-
tur der har så stolte litterære
traditioner som den persiske,
er det paradoksalt at have for-
fattere der frygter deres egen
regering. Shirin Ebadi har den
professionelle dygtighed, den
moralske styrke og det person-
lige mod til at stå op imod det-
te, mener Jerichow. Som han
sammenfatter det:

»Ytringsfrihed og menneske-
rettigheder er for alle, ikke
kun for folk i vest og nord,
men også i øst og syd. Disse
begreber er ikke kun en del af
den vestlige kultur, men en del
af den globale kultur. Og det
minder doktor Shirin Ebadi os
om.«

Kristoffer Holm Pedersen er
danskstuderende og freelance
journalist.

Fakta
Ebadi blev i 1975 udnævnt til retspræsident i Teherans Byret. Hun blev derved Irans første

kvindelige dommer. Efter Den Islamiske Revolution i februar 1979 blev Shirin Ebadi fyret fra

sin domstol da præstestyret ikke mente at islam tillader kvindelige dommere. Arbejdsløshe-

den brugte Ebadi på at skrive et hav af bøger og artikler om juridiske problemstillinger ind-

til hun endelig i 1992 fik tilladelse til at praktisere som advokat. Hendes sager har for det

meste handlet om menneskerettigheder og pressefrihed. Hun har flere gange måttet afso-

ne fængselsstraffe for sine antiautoritære holdninger. I 2003 blev hun tildelt Nobels Freds-

pris for sin kamp for demokrati og menneskerettigheder.

De svages hævner
»Allerede som barn havde jeg et særligt blik for uretfærdigheder.

Hvis jeg så to børn slås, ville jeg automatisk tage den svagestes parti.

Konsekvensen blev for det meste at jeg så også fik bank, men sådan-

ne erfaringer har nok kun hærdet mig. Det var samme instinktive

trang til at ville repræsentere de svage der fik mig til at studere jura.«

Shirin Ebadi i Politiken, 7. november 2005.

En modig
kvinde gæstede
KU i weeken-
den. Der var op-
sang til de
mange hund-
rede fremmødte
fra den iranske
menneskerettig-
hedsforkæmper
og Nobelpris-
vinder Shirin
Ebadi

OPRÅB – Den kontrover-

sielle kvinde understreger 

sine klare pointer med 

rytmiske bank i pulten.
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Ytringsfriheden frem for alt
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MIT SPECIALE

Af Abigail Josephsen

Jesper ligner ikke en sum-
per. Smilet er bredt, og ud-
strålingen er dynamisk.

Men cand.mag.en i engelsk og
retorik har en historie. Han
blev alvorligt ramt af skrive-
blokering under sin speciale-
skrivning og sad i to år i sum-
pen.

»Jeg var helt elendig. Jeg
følte mig fristet til at flygte.
Jeg forestillede mig ofte at jeg
tog ud til lufthavnen, købte en
billet og satte mig i et fly. Så
ville jeg sende alle et postkort
fra Sydamerika,« fortæller Jes-
per. 

Jesper kom ellers godt fra
start med specialeskrivningen.
Han valgte en vejleder som
han beundrede for hans fagli-
ge dygtighed og engagement i
de studerende. Jesper tilmeld-
te sig også Formidlingscentrets
specialeseminar og blev til-
knyttet en skrivegruppe hvor
de tilknyttede gav hinanden
feedback. Han formulerede en
synops og en meget stram ar-
bejdsplan for hele forløbet. 

Men selv om Jesper fulgte
alle råd og aldrig tidligere hav-
de haft problemer med at skri-
ve sine opgaver, gik der allige-
vel ikke længe før skrivebloke-
ringen dukkede op og alle pla-
nerne langsomt smuldrede
imellem hans hænder.

Overspringsspin 
Vejlederen var ikke nogen sær-
lig god coach. Hans råd lød på
‘bare at komme i gang med at
skrive’. Men jo mere Jesper
forsøgte at tage sig sammen,

desto sværere blev det, og han
følte i stigende grad at han
kun havde en ting at stå op til:
det han forsøgte at flygte fra. 

Overspringshandlingerne
der enten gav ham små suc-
cesoplevelser eller fik hjernen
til at koble fra, tog mere og
mere overhånd. Han begrave-
de sig i sit studenterarbejde og
spillede ellers computerspil.

Løgnene over for familie og
venner udviklede sig til et helt
spin fordi Jesper skammede
sig over at det ikke rykkede for
ham, og det blev ekstremt res-
sourcekrævende at holde styr
på historierne om at der ikke
var langt til mål. Søforklaring-
erne gav dog kun et øjebliks
fred. 

»Alle vidste, eller kunne reg-
ne ud, at det ikke gik godt
længere. Men de var for hen-
synsfulde til at sige det. Ingen
regnede med at en ‘sød, intelli-
gent og afbalanceret fyr’ som
mig kunne rumme så store
problemer uden at bryde sam-
men,« fortæller Jesper. 

Og det blev mere og mere
krævende at opretholde faca-
den i takt med at selvhadet
voksede. Jesper betegner sin
skriveblokering som et udslag
af akkumuleret præsta-
tionsangst. 

»Jeg ville bevise over for
mig selv at jeg var bedre end
de middelmådige karakterer
jeg havde fået langt hen ad
vejen i mine studier. Jeg ville
beundres for min store hjerne.
Så man kan sige at mit ego stil-
lede en fælde for mig,« siger
Jesper med glimt i øjet. 

Jesper følte også et vist for-

ventningspres fra venner og
især sin familie. Han har altid
haft en følelse af mindreværd
overfor sin storebror fordi bro-
ren har klaret sig virkelig godt
både under uddannelsen og i
sin karriere. Og Jesper ville
med sit speciale bevise at han
var mindst lige så god.

Snød skrivekonsulenten 
Månederne gik, og Jesper ud-
skød de deadlines som han af-
talte med sin vejleder. Han fik
flere dispensationer fra studie-
nævnet til at udsætte afleve-
ringsfristen på specialet. 

Jesper var samtidig blevet
meget uenig med sin vejleder
om metoden i specialet, så på
et tidspunkt henviste en stu-
dienævnssekretær Jesper til en
ekstern skrivekonsulent. Hun
var ansat til at hjælpe bachelo-
rer som var gået i stå med de-
res projekter, videre. 

»Konsulenten mente at min
oprindelige problemformule-
ring havde ph.d.-omfang, og
hun anbefalede mig at mig at
reducere mit projekt til et rea-
listisk omfang.« 

Der gik mange timer med
samtaler om forventningspres
og skrivemetoder. Jesper øve-
de sig i at se fremad i stedet for
at være plaget af dårlig samvit-
tighed over al den tid der alle-
rede var gået uden resultat. 

»Det bedste jeg fik ud af
samtalerne var en genskabt fø-
lelse af normalitet. Jeg var ik-
ke alene, men en helt typisk
nutidsstuderende,« fortæller
Jesper. 

Sammen med konsulenten
arbejdede Jesper på at gøre

specialeskrivningen til et job,
og hver dag skulle han sende
dagens ‘produktion’ til hende.
Og det gik fint i en kort perio-
de. Men så dukkede skriveblo-
keringen op igen, og Jesper
sendte samme stykke tekst af
sted hver dag fordi det var af-
talen at hun ikke behøvede at
læse teksten, men blot var en
kontrolfunktion. På den måde
gav han hende indtryk af sta-
dig at være i fuld gang. 

Det gik indtil hun en dag
ringede ham op og stoppede
deres samarbejde fordi hun
havde opdaget Jespers bluff.
Hun kendte mønsteret, sagde
hun, og rådede Jesper til at gå
i egentlig terapi.

Hul igennem 
Jesper var uenig. Terapi betød
unødvendig sygeliggørelse,
mente han. Derfor kom han til
at tumle med sine problemer i
meget lang tid før han endelig
en dag indrømmede for sine
forældre hvor miserabelt han
havde det. Han var forberedt
på deres skuffelse over at han
måske aldrig ville blive færdig
med sit speciale, og han fryg-
tede at de ville føle at de hav-
de fejlet som forældre. 

Men det gjorde de ikke.
Tværtimod. De sagde at de var
stolte af ham uanset om han
blev færdig eller ej. Den snak
med familien gjorde udslaget. 

»Da det imaginære pres var
væk, så var det pludselig ikke
så ‘farligt’ længere. Mine for-
ventninger og min opfattelse
af andres forventninger blev
nulstillet,« husker Jesper. 

Og Jesper turde nu også tale

med sine venner om specialet
og om alle følelserne det af-
stedkom. 

»Jeg opdagede at jorden ik-
ke gik under. Ingen grinede af
mig. Jeg blev tværtimod mødt
af en overvældende forståelse,
og mange nikkede genkenden-
de til mine oplevelser,« fortæl-
ler Jesper. Han kontaktede en
ny vejleder, da den tidligere i
mellemtiden var blevet syge-
meldt. Jesper skrev en mail 
til ham om at han havde haft
skriveblokering i en lang 
periode, men at han nu var
klar til at komme i gang. 

Vejlederen var meget posi-
tiv, og sammen definerede de
et passende ambitionsniveau.
Vejlederen betroede Jesper at
han under skrivningen af sin
ph.d. var blevet vejledt af sin
vejleder til aldrig at skrive me-
re end hvad der skal til for at
bestå. Det var ikke et generelt
råd til alle studerende, men
det hjalp Jesper til at slappe af. 

Så meget at han burede sig
inde i sin lejlighed i næsten
seks uger hvor han stort set 
ikke så noget menneske eller
kom udenfor en dør. Han op-
dagede for første gang at det
faktisk kunne være en fornøj-
else at skrive speciale. Og han
afleverede det for to måneder
siden og endte med at krone
sin kandidatuddannelse med
en tocifret karakter.

Abigail Josephsen er stud.mag.
art. i litteraturvidenskab, for-
mand for Universitetsradioen
og vært på programmet Skabs-
Viden.

Sjællandsmester i overspring

Jespers råd til 
specialestuderende:

1) Start din specialeproces

bredt og brug din vejleder

til at indsnævre fokus til

noget som kan rummes i

en opgave og realistisk la-

ves på 1/2-1 år. Lad være

med at lægge meget ambi-

tiøst ud. Du kan blive truk-

ket i karakter hvis emnet er

for omfangsrigt til at falde

under definitionen af hvad

et speciale skal indeholde.

Søg din vejleders hjælp. 

2) Det kræver disciplin at skri-

ve seks timer om dagen.

Men det er en rutine man

kan opbygge. Og had ikke

dig selv hvis du bare læser

og tegner kruseduller en

hel dag eller to engang

imellem. Det skal også til.

Det vigtigste er at du ikke

hele tiden udskyder dit ar-

bejde ‘fordi du ikke lige fø-

ler dig inspireret den dag’.

På en arbejdsplads ville

den jo aldrig gå, vel? Be-

tragt specialeskrivningen

som et job. Når du arbej-

der, arbejder du igennem.

Men når du har fri, så giv

dig selv lov til at koble af

og lade op igen.

3) Specialet er bare endnu en

opgave på universitetet.

Det skal ikke være perfekt,

men er et skridt videre på

din vej mod mere lærdom.

Det er ikke endeligt og

monumentalt selv om det

kan føles sådan. Livet igen-

nem vil du lære mere, det

stopper ikke her. Derfor er

specialet heller ikke et ud-

tryk for alt hvad du ved og

kan. Det ved arbejdsgivere

og undervisere godt.

4) Tegn dit speciale. Laver du

en skitse over elementerne

i dit speciale og hvordan

de hænger sammen, så får

du et langt bedre overblik

over følgevirkninger, ud-

ledninger og sammen-

hænge mellem argumen-

terne. Det kan virkelig bi-

drage til overblik og ro

omkring specialeskrivning-

en og identificere huller i

ens viden og argumenta-

tion på et tidligt stadie.

Jesper havnede i sumpen. 
Dybere og dybere sank 
han. Indtil han en dag 
sagde det højt. Det gjorde 
hele forskellen
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Skru op for noget godt
Universitetsavisen og Universitetsradioen sætter i en ny serie fokus på

studerendes specialer. Du kan høre programmerne i Universitetsra-

dioen onsdage kl. 10.30 - 11.30 på 95.5 MHz, 95.2 hybrid. 

Send en mail på aj@universitetsradioen.dk hvis du ønsker at deltage.
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FORSKNING

Af Lise K. Lauridsen

Hjernen er menneskets
mindst udforskede kon-
tinent. Forskere anslår

at de kun kender til cirka en
procent af hjernens funktioner
i dag.  

Center for Integreret mole-
kylær billeddannelse af hjer-
nen (CIMBI) på Københavns
Universitet skal med en bevil-
ling på 40 millioner fra Lund-
beckfonden udforske scan-
ninger af det raske menneskes
hjerne og gøre os klogere på
hvorfor vi er som vi er. 

At det lige netop er hjerne-
forskningen Lundbeckfonden
vælger at bruge det største be-
løb i fondens historie på, er ik-
ke noget tilfælde. Nye metoder
til at scanne hjernen gør at for-
skerne med syvmileskridt kan
kortlægge hjernens ukendte
landskaber.

Samtidig raser diskussionen
om hvor langt hjerneforsknin-
gen bør gå i sin jagt på at kort-
lægge nye områder. For hvor-
når er en hjerne normal, og
hvornår er den syg? Måske
fremtidens jobansøger skal
hjernescannes så arbejdsgive-
ren kan se om han vitterligt
har de rette kvalifikationer? 

Professor i neurologi Gitte
Moos Knudsen der skal stå i
spidsen for det nye forsknings-
center, har ikke svarene på de
mange bekymrede spørgsmål,
men hun står med unik mulig-
hed for at afdække nogle af
den raske hjernes mysterier.

»Ved at få indsigt i hvordan
den raske hjerne fungerer, op-
når vi også en bedre forståelse
af hvorfor nogle udvikler hjer-
nesygdomme som depressio-
ner og hukommelsesbesvær,«
fortæller Gitte Moos Knudsen.

Det er hjernens kommuni-
kationssystem, også kaldet det
serotonerge transmittersy-
stem, som Gitte Moos interes-
serer sig for. Hjernen har mere
end 100 milliarder nerveceller.
Hvis hjernen skal fungere som
en helhed, er cellerne nødt til
at tale sammen. En af celler-
nes vigtigste kommunikations-
veje er transmittersystemer
der sender kemiske substanser
fra den ene nervecelle til den
anden. Hjernen fungerer på
den måde som et slags telefon-
net med forskellige telefonsel-
skaber. Hvert selskab har de-
res møntfod. Dopamin, gluta-
mat og serotonin er de tre vig-
tigste møntsystemer eller sig-
nalsubstanser som Gitte Moos
kalder dem. I den modtagende
celle sidder en slags simlås, og
kun den rigtige kemiske sig-
nalsubstans kan låse den op så
beskeden kan komme ind i cel-
len.  

»Det er disse nøglelåse eller
receptorer der modtager be-
skeder som vi kan se ved at
bruge små mængder radioakti-
ve sporstoffer under hjerne-
scanningerne,« forklarer Gitte
Moos.

Forskerne opdager hele ti-
den nye kommunikationsfor-
mer mellem hjernecellerne.

Serotonin, dopamin, GABA og
glutamat er nogle af de vigtig-
ste og mest velundersøgte mo-
lekyler i hjernen, og man ved
at de er involveret ved en ræk-
ke hjernesygdomme.

Sindbilleder
Men hvordan hænger antallet
og aktiviteten af de såkaldte
receptorer i hjernen sammen
med vores adfærd, personlig-
hed og gener? Det er et af de
spørgsmål
som Gitte
Moos sam-
men med et
team af for-
skere på CIM-
BI skal forsø-
ge at finde
svar på de
næste fem år.

Det er
unikt i dansk
forskning at
få så mange
penge på en
gang til et
projekt. De
120 millioner
som Lund-
beckfonden
uddelte i oktober til tre nye
centre for hjerneforskning, er
den største pose penge fonden
har givet væk nogensinde. 

»Pengene betyder selvfølge-
lig at vi har råd til at ansætte
langt flere erfarne forskere og
at vi får mulighed for i meget
større skala end ellers at teste
et stort antal raske personer,«
siger Gitte Moos.

Forskernes hidtidige under-
søgelser har nemlig vist at der
er store forskelle på den raske
hjerne. 

»To personer af samme køn
og alder kan udvise meget sto-
re forskelle i antallet af recep-
torer. Man skulle tro at hjer-
nen har brug for et rimeligt
konstant antal receptorer, men
sådan er det ikke. Vores data
viser at det er særdeles gene-
tisk betinget, men hjernescan-

ningerne vi-
ser også at
hjernens
struktur og
funktion
hænger sam-
men med
hvordan man
bruger sin
hjerne, fx om
man indlærer
ny viden,« 
siger Gitte
Moos.

Med en
MR- og en
PET-scanner
kan Gitte
Moos og hen-
des forskere

få oplysninger om hvordan
hjernen ser men også om akti-
vitetsniveauet forskellige ste-
der i hjernen i forskellige si-
tuationer.

»Når vi skal finde ud af om
en receptor har betydning for
udviklingen af en bestemt syg-
dom, så tager vi typisk 15 syge
og 15 raske forsøgspersoner
ind til hjernescanninger for at

se hvor forskellene er, men nu
bliver det muligt for os syste-
matisk at scanne 100 raske for-
søgspersoner,« siger Gitte
Moos.

Ved at koble hjernescan-
ningerne med dna-tests, blod-
prøver og psykologiske tests
kan forskerne på CIMBI være
med til at afdække en af hjer-
nens gåder: Hvordan vores
sind afspejler sig i billederne
af hjernens funktion.

Skræmmende nødvendig
Et borgerpanel med 126 per-
soner fra ni europæiske lande
har netop opstillet deres be-
kymringer for fremtidens hjer-
neforskning. En central pro-
blemstilling er netop at den
nyeste hjerneforskning ikke
blot bidrager til øget forståelse
af hjernens funktioner, men
også anvendes til at forklare
hvad det vil sige at være men-
neske. De europæiske borgere
frygter derved at hjerneforsk-
ningen kan føre til at tilstande
som før blev opfattet som nor-
male, bliver til abnormaliteter
eller sygeliggørelse. 

»Jeg deler slet ikke opfat-
telsen af at hjerneforskning
skulle være skræmmende. Vi
afdækker bare tingene som de
er. Forskningen i sig selv er ik-
ke skræmmende. Det der er
skræmmende, er hvad forsk-
ningen bliver brugt til bagef-
ter, og det skal vi være op-
mærksomme på. Men naturlig-
vis skal vi som forskere ikke
undlade at forske i ting fordi

de måske en dag kan blive
brugt til noget farligt. Jeg sy-
nes det er enormt løfterigt og
spændende at udforske hjer-
nen fordi vi ved at forstå hjer-
nens funktion bedre kan gøre
noget for at forebygge eller
helbrede de store hjernesyg-
domme som Alzheimers, Park-
insons og en række psykiske
sygdomme,« siger Gitte Moos.

For i sidste ende er viden om
den raske hjerne det bedste
udgangspunkt for at forstå
hvad der skal til for at helbre-
de den syge hjerne. 

Det europæiske borgerpanel
foreslår dog også at lade hjer-
neforskningens resultater
komme en langt bredere vifte
af forskere til gode så hjerne-
forskningen ikke fører til en
reduceret opfattelse af hvad
mennesket er. Den ny viden
skal i langt højere grad bruges
i forbindelse med pædagogik,
uddannelse, forebyggelse, re-
habilitering og udnyttelse af
kreative ressourcer.

likl@adm.ku.dk

Center for Integreret Molekylær
Billeddannelse af Hjernen
(CIMBI) åbner officielt 
1. januar 2006. Læs mere på
www.cimbi.org.

Menneskets
ukendte 
galakse

Hjernens landskaber 
kan fortælle historien 
om hvorfor vi er som vi er. 
Professor Gitte Moos Knudsen
har fået rekordstor million-
bevilling til at afdække hjernens
fagre nye verden

FARVERIGT – En hjernescan-

ning viser forskerne hvilke dele

af hjernen der bliver brugt i be-

stemte situationer. Ved at sprøjte

radioaktive sporstoffer ind i hjer-

nen kan forskerne via en PET-

scanner se hvor hjernens celler

kommunikerer mest med hinan-

den. De hvide og røde farver vi-

ser et højt antal såkaldte 5-HT2a

receptorer der blandt andet har

betydning for udvikling af de-

pressioner.

HJERNELADY – Gitte Moos

Knudsen står i spidsen for nyt

forskningscenter for billeddan-

nelser af hjernen.

Hvad er normalt?
»Hjerneforskningen udfordrer vores opfattelse af normalitet og dermed hvad det vil si-

ge at være menneske. Resultaterne kan både anvendes til at fremme diversitet og rum-

melighed og til at begrænse rammer og muligheder for individer og grupper.«

Fra indledning til borgerpanelets slutdokument fra Teknologirådets konference: 

‘Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne?’.
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Af Jørgen Bæk Simonsen

Den forgangne uge har givet et nyt eksem-
pel på Vestens besættelse af islam. Et af
landets førende dagblade bad i slutning-

en af september tegnere om at gengive islams
profet Muhammad. Den 30. september blev bil-
lederne bragt i avisen, og det førte til en ophe-
det debat der på underfundig vis kom til at
handle om ytringsfrihed. Ret beset har sagen
intet med ytringsfrihed at gøre, og det vidste re-
daktionen på Jyllands-Posten udmærket. 

Avisen har gennem de seneste år valgt en re-
daktionel linje hvor islam konsekvent er blevet
problematiseret, og det var den redaktionelle
linje der førte til at avisen overtalte en række
tegnere til at gøre forsøget. Reaktioner fra her-
boende muslimer var forudsigelig. Dele af den
islamiske verden er præget af et billedforbud
hvor det betragtes som blasfemisk at afbilde
profeten. Det gælder ganske vist ikke i alle dele
af den islamiske verden, og både i den iranske
og den tyrkiske del er der talrige eksempler på
at profeten Muhammad er blevet afbildet i
middelalderlige håndskifter. I Den Islamiske
Republik Iran kan der købes mange billeder af
både Muhammad og de forskellige imamer. Re-
sultatet blev derfor at avisen endnu en gang var
i stand til at bekræfte dogmet om islams mang-
lende evne til at indpasse sig i et moderne sam-
fund.

Nogle dage efter rettede en række muslimske
ambassadører henvendelse til statsministeren
der svarede at han rigtig nok var pressens mi-
nister, men at han hverken kunne eller ville
blande sig i hvad danske medier bragte læser-
ne. 

Medierne har ytringsfrihed, og føler nogen
sig krænket, står det enhver frit at gå til dom-
stolene for at få prøvet om den måde ytringsfri-
heden konkret er blevet brugt på, har krænket

andre. Pressens minister kunne derfor ikke gøre
noget!

Den ægyptiske ambassade har efterfølgende
givet til kende at den ægyptiske regering på et
allerede planlagt møde i Den Islamiske Samar-
bejdsorganisation, OIC, i december dette år vil
diskutere sagen, og det franske nyhedsbureau
har med henvisning til kilder i Beirut meddelt
at den ægyptiske ambassadør i Libanon på et
møde har drøftet sagen med den libanesiske
ministerpræsident der åbenbart lovede at den
libanesiske regering ville støtte den ægyptiske
regerings bestræbelser på at få sagen diskuteret
på OICs kommende møde. 

På den måde breder ringene sig i vandet, og
det der begyndte som en lokal dansk sag, har
ifølge medierne nu bredt sig til hele den isla-
miske verden. Derfor gives der nu bud på hvilke
konsekvenser OIC-mødet kan få for Danmarks
forhold til den islamiske verden som helhed.

Islam tolket af ikke-muslimer
Jeg vil mene at der er tale om en overdrivelse.
Der er millioner i den islamiske verden der intet
ved om de tegninger en dansk avis har bragt af
deres profet, og de vil næppe heller nogen sinde
få viden om det. 

Men eksemplet er interessant fordi det ek-
semplarisk dokumenterer at verden takket væ-
ret den nye teknologi hænger sammen på en
måde som ingenlunde tidligere. En sag kan
under de rette omstændigheder gøres til en sag
for ganske mange. Den ægyptiske regering har i
hvert fald bestemt sig for at bruge eksemplet til
en problematisering af den danske regerings di-
alog med den islamiske verden ved henvisning
til at udgangspunktet for dialog er sat til side. 

Med føje har danske medier valgt at håne
profeten og nogle muslimers følelser, og pres-
sens minister har valgt ikke at påtale det ønske-
lige i en respektfuld omgang med andre. Den

egyptiske ambassade spørger på den baggrund
hvad det er for en dialog den danske regering
ønsker at have med landene i Mellemøsten.

Man kan mene hvad man vil om Jyllands-
Postens beslutning om at bringe billeder af Mu-
hammad, men at hævde at billederne er blevet
bragt for at forsvare ytringsfriheden, er en ab-
surditet. Forudsætningen for reaktionen er teg-
ningerne, og ytringsfriheden var slet ikke sat i
spil forud for redaktionens beslutning om at
bringe tegningerne. 

Efter mit skøn kræver almindelig menneske-
lig dannelse at man tænker sig godt om før man
udtaler sig om noget eller gør noget der af an-
dre kan opfattes som krænkende. Det handler
derfor slet ikke om rettigheder nedfældet i en
grundlov, men om almindelig høflighed – og
den blev i dette tilfælde bevidst tilsidesat. 

Tegningerne i avisen gengiver
en række af de mytologiske an-
tagelser der fortsat trives i Ves-
ten om islam. Det fremgår af
tegningerne at islam er iboende
voldelig og undertrykkende.
Derfor vil jeg hævde at sagen i
virkeligheden slet ikke handler
om islam og muslimer, men om hvordan islam
og muslimer tolkes af ikke-muslimer. 

Og ligesom vi i den islamiske verden kan
finde beskrivelser af Vesten som vi der bor i
Vesten slet ikke kan genkende, gør det samme
sig gældende den anden vej rundt. Mange mus-
limer har store vanskeligheder ved at forstå det
billede af islam der tegnes i den vestlige ver-
dens medier. 

Statsministeren har ret når han forklarer at
han ikke kan bestemme hvad der skal stå i de
danske medier, men han kunne i overensstem-
melse med lederen af PET have slået et slag for
at medierne nøje overvejer hvordan de skriver.
De skal naturligvis skrive om den verden der

omgiver os, og har avisen en fornemmelse af at
der er problemer af den ene eller den anden
art, skal den naturligvis skrive om det. Men det
ville klæde den almindelige debat hvis også me-
dierne tog sig tid til at overveje hvordan sproget
bruges. 

Imam-uddannelse i Danmark
Islam er også i mange andre sammenhænge til
debat. Et eksempel på hvor problematisk det
hele kan blive, er debatten om uddannelsen af
imamer. Talrige politikere har gennem de se-
neste år ytret sig om det nødvendige i at der
etableres en uddannelse af imamer i Danmark.
Diskussionen er affødt af en forestilling om at
en uddannelse af imamer i Danmark kan mod-
virke at potentielle terrorister ikke bestemmer
sig for faktisk at blive terrorister. 

Københavns Universitets satsningsområde
Religion i det 21. århundrede organiserede tirs-
dag den 8. november af samme grund en debat
om emnet. Ret beset er det tankevækkende at
ikke-muslimske institutioner begynder at inter-
essere sig for hvordan muslimer uddanner de-
res imamer. Sat en smule på spidsen ville det
svare til at muslimer bosat i Danmark satte sig
for at sammenstykke et uddannelsesprogram
for præster, så en fortolkning af kristendommen
der kunne godtages af muslimer, vandt frem! 

Jeg mener principielt at universitetet har en
forpligtelse i forhold til det omgivende sam-
fund, og hilser af den grund den debat og de
indlæg dagen bød på, velkommen. Jeg er over-

Islam
og den
drilske 
virkelighed
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»Den ene er ikke mere muslim end den anden, og
derfor er kategorien muslim måske noget af det vi
skal gøre op med i debatten.«

Debatten om muslimer og islam
raser i Danmark. Den handler 
dog hverken om ytringsfrihed 
eller muslimer og islam, men 
om almindelig høflighed og 
ikke-muslimers tolkning af 
muslimer og islam
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bevist om at de inviterede forskere har givet bi-
drag til den akademiske debat om islam i Euro-
pa. 

Islam som landets næststørste religion påkal-
der sig naturlig interesse, og derfor er det vig-
tigt at debatten om de mange udfordringer
overgangen til en flerkulturel virkelighed har
medført andre steder, præsenteres for den
kreds af studerende og ansatte der professio-
nelt beskæftiger sig med feltet islam i Danmark. 

Men jeg vil fastholde at Københavns Univer-
sitet ikke skal huse en sådan uddannelse. Ret
beset kan kun muslimer afklare hvordan deres
imamer skal uddannes. Det er dem der efterly-
ser imamer, og derfor er det også dem der skal
afklare hvordan de skal uddannes. 

Derimod kan vi udmærket afgøre hvordan is-
lam skal studeres – fx på Det Humanistiske Fa-
kultet. Islam kan som alt andet gøres til gen-
stand for videnskabelig analyse, og studiet af is-
lam i alle dens former er en naturlig del af uni-
versitetets virke. Her spiller troen ingen rolle,
og man behøver af samme grund ikke at være
muslim for at studere islam.

Opgør med kategorien muslim 
Derfor er det afgørende at fastholde at islam
gennem historien igen og igen er blevet fortol-
ket af muslimer, og det er på et videnskabeligt
grundlag ikke muligt at afgøre hvilken af de
mange forskellige islamfortolkninger muslimer
har gjort gældende, der er den rigtige. 

Muslimer har siden begyndelsen af 600-tallet
hvor islam så dagens lys, fortolket og udlagt
dens bestemmelser forskelligt. De lærde har
været voldsomt uenige om både det ene og det
andet, og det er et udtryk for en dynamik som
nu igen er aktuel fordi et meget stort antal mus-
limer gennem de seneste årtier har bosat sig i
dele af verden hvor de ikke tidligere var at finde
– som fx Danmark. Under et betegnes de be-

stræbelser muslimer bosat i Europa gør sig for
at udvikle en islamfortolkning der er i overens-
stemmelse med de vilkår og udfordringer mus-
limer bosat her er udsat for, som euro-islam.
Mange kan ikke lide betegnelsen fordi grupper
af muslimer ideologisk fastholder at islam er en
– og sand islam er derfor det samme alle steder
til alle tider.

Et sådant udsagn er ideologisk og udtryk for
en utopi som ikke kan holde i den menneske-
skabte mangfoldighed. Derfor har islam gen-
nem historien udtrykt sig forskelligt alt afhæng-
ig af hvor muslimerne har været bosat og i påvi-
selig tæt interaktion med eksisterende traditio-
ner. 

Der er betydelig forskel på den måde islam
efterleves på i Vestafrika sammenlignet med
den måde islam efterleves på i Malaysia. Derfor
er der heller intet nyt under solen i de bestræ-
belser unge muslimer født og opvokset i eksem-
pelvis Danmark gør for at finde en balance
mellem islam på den ene side og en eller anden
form for danskhed på den anden side. 

Den opmærksomme kan hver dag møde unge
muslimer for hvem det ikke er problematisk at
forbinde islam med en moderne og individua-
listisk livsform. Vi kan dokumentere talrige ek-
sempler på at muslimske forældre ikke altid er
enige med deres børn og unge om den islam-
fortolkning de nu er ved at udvikle, men heri
ligger intet nyt. 

Det ville være urimeligt at kræve at unge af
eksempelvis pakistanske forældre skal opret-
holde en social norm og adfærd der oprindeligt
er udviklet helt andre steder. Det skal de natur-
ligvis ikke. Det tilkommer nu engang unge at
gøre op med de traditioner de ældre kræver
efterlevet.

Og netop unge muslimers tilstedeværelse på
eksempelvis universitetet er et bevis på at heller
ikke muslimer fødes med en bestemt software
der får dem til at handle på en ganske bestemt
måde. Vi finder unge muslimer af begge køn
der uden vanskeligheder af nogen art deltager i
debatten om studiernes indhold på lige fod med
alle andre, ganske som vi finder muslimer der
som andre studerende har problemer med at
følge med. 

Den ene er ikke mere muslim end den anden,
og derfor er kategorien muslim måske noget af
det vi skal gøre op med i debatten. Det er på ti-
de at vi erkender at det at være muslim ikke er
en forklaring på noget som helst, men alene et
udtryk for at en kollega eller en medstuderende
som udgangspunkt for sit liv har valgt et andet
udgangspunkt end det man selv har valgt.   

Islamdebat i frit fald
Debatten om den såkaldte imam-uddannelse er
i dette lys endnu et eksempel på hvordan det ik-
ke-muslimske danske samfund har et ønske om
at danne minoriteten i sit eget billede. 

Det har gennem år været et vedtaget dogme
at det religiøse skal skilles fra det politiske. Jeg
er personligt overbevist om at en sådan adskil-
lelse institutionelt er mulig, men jeg tror ikke et
øjeblik på at den politiske diskussion kan ad-

UDSYN – Vi bør snart erkende at det at være

muslim ikke er en forklaring på noget som helst,

men alene et udtryk for at en medstuderende, kol-

lega eller et medmenneske som udgangspunkt for

sit liv har valgt et andet udgangspunkt end det

man selv har valgt.   

Storbritannien og Europa
– En reevaluering af britisk EU-medlemsskab

Den berømte britiske historiker Alan S. Milward
besøger Københavns Universitet

I lyset af den nuværende krise i Den Europæiske Union og den vigtige
rolle som det britiske formandskab spiller i forsøget på at løse den, har 
satsningsområdet – Europa i forandring – inviteret den førende ekspert i
Storbritanniens forhold til Europa til at holde en forelæsning på 
Københavns Universitet.

Professor Emeritus fra London School of Economics og European University
Institute, Alan S. Milward holder en forelæsning på basis af den nyeste
arkivforskning om Storbritanniens indgang i det Europæiske
Fællesskab i 1973. Professor Milward vil diskutere bagrunden for
den britiske ansøgning og hvilken pris, briterne var parate til at
betale for medlemskabet. 

Et panel af danske eksperter vil kommentere forelæsningen: 

Lektor Jørgen Sevaldsen
Institut for Engelsk, Germansk og Romansk 
Lektor Stuart Ward
Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Adjunkt Morten Rasmussen
Institut for Statskundskab

Seminaret finder sted tirsdag den 15. november 2004,
14.00 – 16.30. Lokale 1.1.18. Center for Sundhed og
Samfund, Øster Farimagsgade 5.

Alle er velkomne!

skille de to størrelser. Derfor forekommer det
dobbelt ejendommeligt at politikere fra hele det
politiske spektrum nu begynder at argumentere
for at en af staten bekostet imam-uddannelse er
nødvendig. 

Paradokset bliver ikke mindre af at debatten
foregår uden noget forsøg på at involvere lan-
dets muslimer. Min pointe er at debatten om
imam-uddannelsen ligesom Jyllands-Postens
tegninger af Muhammad slet ikke handler om
islam og muslimer. 

Den nye flerkulturelle og flerreligiøse sociale
virkelighed der gennem de seneste årtier er slå-
et igennem i Europa, genspejler den nye globale
virkelighed hvor Europa nu selv oplever nogle
af de konsekvenser globaliseringen allerede har
påført resten af verden gennem årtier. 

Muslimer er ikke bosat i Europa som konse-
kvens af at lærde muslimer har lagt en langsig-
tet strategi for hvordan verden som helhed kan

gøres muslimsk. Muslimer er bosat i Europa
fordi industrien på et tidspunkt havde brug for
billig arbejdskraft, og som resultat af at stater-
ne i Europa gennem historien har udviklet et
værdigrundlag der gør det muligt her at søge
asyl for den undertrykkelse store dele af den is-
lamiske verden er præget af. Derfor ville det og-
så være klædeligt om eksempelvis den offentli-
ge debat i Danmark på det verbale plan blev
præget af de værdier vi ellers ofte værner om
som afgørende og centrale. 

Kun en tolerant og konsekvent efterlevelse af
dette kan bidrage til at modvirke det frie fald
debatten gennem de seneste år har været præ-
get af.

Jørgen Bæk Simonsen, lektor, dr.phil., Carsten
Niebuhr Afdelingen, Københavns Universitet.

Anerkend Islam 
»Muslimerne har brug for en gulerod, og en godkendelse af islam i

Danmark ville være en god en af slagsen.«

Hans Raun Iversen, lektor i Praktisk Teologi og formand 

for satsningsområdet ‘Religion i det 21. århundrede’.
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Den 26. oktober 2005
skrev formand for Fol-
ketingets Udvalg for Vi-

denskab og Teknologi, Hanne
Severinsen, her i avisen at hvis
hun var rektor, ville hun ‘have
blikket åbent for de særlige
muligheder for synergi mellem
fagene som netop København
har med mange fakulteter og
landets største fagdiversitet.’ I
dag modtog jeg et brev fra uni-
versitetets ny rektor, Ralf
Hemmingsen, der netop ‘vil
[...] fremme udbud af nye
tværfakultære og tværinstitu-
tionelle uddannelser’. 

Det ser altså ud som om vi
har fået et nyt begreb: Tværfa-
kultær. Og det skal nok blive
‘hot’. Jeg er tilbøjelig til at tro
at det nye begreb bliver en
praktisk realitet, og at realite-
ten er at man identificerer mu-
ligheder for at oprette tværfa-
kultære uddannelser ved at re-
kvirere kurser ved forskellige
fakulteter, sammensætte dem i
en pakke og kalde den pakke
for en uddannelse.

Nanoteknologi og 
tværfaglighed
I 2004 skrev jeg mit bachelor-
projekt om Nanoteknologiud-
dannelsen ved Center for Na-
turfagenes Didaktik hvor jeg
fandt ud af at den måde at
‘bygge’ uddannelser på ikke er
hensigtsmæssig, men ej heller
nem at undgå.

Nanoteknologiuddannelsen
på KU blev i sin tid til fordi
Aarhus Universitet var ved at
oprette noget lignende, og for-
di det var hensigtsmæssigt i
forhold til også at oprette et
Nano-Science Center.Davæ-
rende studieleder for fysik, og
siden også nanoteknologi, op-
fattede sin rolle som formelt
bindeled i kommunikationen
mellem institutterne der skulle
sikres andel i STÅ-produktio-
nen og Ministeriet. Selve det
indholdsmæssige aspekt over-
lod man til underviserne at
finde.

Resultatet blev en uddan-
nelse der opfattes som sum-
men af de enkelte elementer:
kurser fra Fysik, Matematik og
Kemi der alle indeholder ele-
menter, der kan bruges i den
nanoteknologiske videnskab.
Derudover en række nano-
teknologiske kurser der samler
uddannelsen. 

Problemet er bare at der ik-
ke findes konsensus blandt un-
derviserne om hvordan ud-
dannelsen skal bindes sam-

men – hvad uddannelsen rent
faktisk er. Resultatet er at de
studerende selv, og endda me-
get aktivt, forsøger at finde
mening i deres uddannelse,
men at udfaldene er vidt for-
skellige. 

Hjælp til undervisere 
Jeg mener at den sammen-
hængskraft der i nogen grad
kan afhjælpe problemet for de
studerende, er en konsensus-
skabende kompetencebeskri-
velse som underviserne kan
konsultere når de skal beslutte
sig for hvor tyngden skal læg-
ges i undervisningen. 

Desværre er undervisernes
holdning til kompetencebe-
skrivelser ‘at de eksisterer i
kaffestuen. At mennesker der
er drevet af en indre glød og
nysgerrighed ikke retter sig ef-
ter kompetencebeskrivelser,
de er kompetencebeskrivelsen’
hvilket jo er helt i tråd med
Kuhns beskrivelse af fysikkens
paradigmekultur som et dyna-
misk socialt fænomen.

Jeg mener at når det kom-
mer til uddannelsesområdet,
er det nødvendigt at forsøge at
formulere den kultur, så man
sikrer den studerende de bed-
ste muligheder for – gennem
undervisning – rent faktisk at
blive optaget i kulturen.

Mening på tværs af 
fakulteter
Jeg vil slutte med at ønske 
KU’s ny rektor al mulig held og
lykke med oprettelsen af tvær-
fakultære uddannelser. Det er
en god idé, og det er helt i tråd
med det nye årtusindes læ-
ringssamfund og den unge
generations ønske om alsidig-
hed og tidssvarende aktivite-
ter. 

Man skal huske på at ting ik-
ke sker af sig selv, og at det er
endnu mere krævende at finde
mening på tværs af fakulteter
end på tværs af fag. Mening
kommer ikke ud af intet eller
tilfældighed. Mening opstår
gennem refleksion, diskussion
og styring.

Det er urimeligt at forvente
af nye studerende at de selv
skal finde mening i deres ud-
dannelse hvis dem der har op-
rettet den, ikke har kunnet
overskue at finde den.

Bjørn Friis Johannsen, Licen-
tiatstuderende, Physics Educa-
tion Research Group, Uppsala
Universitet.

DEBAT

UDDANNELSER

Tværfakultære
uddannelser

Af rektor 

Ralf Hemmingsen

Krystalgade 16, 1. sal
1172 København K
Tlf. 35 32 28 98
Fax 35 32 29 20
E-mail: uni-avis@adm.ku.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 9.00-16.00
Fredag kl. 9.00-11.30

Redaktion: Richard Bisgaard, ansvarshavende, DJ;
Lise K. Lauridsen, journalist, DJ; Simon James
Pettitt, journalistpraktikant, DJH; Gry Gaihede,
informationsmedarbejder og Morten Emmerik
Wøldike, studentermedhjælp.

Redaktionel uafhængighed
Universitetsavisen er redaktionelt uafhængig og
redigeres efter gængse journalistiske kriterier.

Avisen kan altså ikke tages som udtryk for
ledelsens synspunkter og prioriteringer.

Annoncer: DG Media as, Studiestræde 5-7,
1455 København K, tlf. 70 27 11 55,
www.dgmedia.dk.

Layout: Rumfang

Tryk: Dansk Avistryk

Oplag: 27.500

Medlem af Dansk Fagpresse.

Avisen udgives af Københavns Universitet 17
gange årligt og står i standere på alle institut-
ter. Ansatte får avisen leveret med intern
post.

Abonnement: 150 kr. årligt. 
For udlandet 250 kr. årligt.

Udebliver avisen så henvend dig til din
lokale postmodtagelse. Ved længere tids
udeblivelse send en mail til 
uni-avis@adm.ku.dk

Debat- og læserindlæg modtages gerne 
per e-mail.

Deadline (kl. 10)

Nr. Udkommer Debat Meddelelser
16 24/11 16/11 14/11
17 8/12 30/11 28/11
1 26/1 18/1 16/1

Universitetsavisen

Kvalitet, beslutnings-
kraft og åbenhed

Vores universitet indtager en nøglerolle i arbej-
det med at forme Danmarks fremtid. Men for
at fastholde og udbygge denne position, skal

KU inden for få år have et langt mere attraktivt ud-
dannelsesmiljø, en skarpere profil i forskningen og
akademisk momentum, større handlekraft, priorite-
ringsevne, og være effektivt drevet. 

Samtidig er det afgørende at KU fortsat er stedet
for den uafhængige grundforskning. Kun herved kan
universitetet med stigende intensitet skabe den nye
viden og erkendelse som er det egentlige konkurren-
ceparameter for vidensamfundets udviklingsmulighe-
der i det langsigtede perspektiv.

Universitetets ledelse skal være drivkraften der
under stadig mere skærpet international konkurren-
ce, skal skabe nytænkning, motivation og dynamik til
et målrettet kvalitetsløft af uddannelser, forskning,
partnerskaber og administration. Dette er afgørende
for at sikre KU et image, som hviler på kvalitet. KU
skal være tiltrækkende for studerende og ansatte, pri-
vate og offentlige samarbejdspartnere og nationale
og internationale gæster. Samtidig skal KU være en
naturlig leverandør af information, analyser og de-
batoplæg i et moderne vidensamfund. 

Jeg har ikke planer om at ændre KU’s akademiske
grundstruktur i form af et ændret antal fakulteter,
men derimod om at analysere og i højere grad målret-
te de administrative støttefunktioner på universitetet.
Jeg vil således fra starten sikre at vi på KU tilpasser de
organisationsstrukturer, procedurer og arbejdsformer
som er relevante for at KU kan leve op til sin rolle, og-
så i samspillet med omverdenen. Det er nødvendigt at
styrke KU’s identitet som én, samlet institution. 

Mit mål er at styrke det almene studiemiljø, defi-
nere tydelige mål for uddannelserne og benytte

universitetets store bredde og gode samarbejdsrela-
tioner til at skabe fornyelse i uddannelserne og under-
visningstilbud på tværs af organisatoriske grænser. 

Det er vigtigt at der skabes en større fleksibilitet
når de studerende tilrettelægger deres individuelle
uddannelsesplaner og bedre mulighed for meritover-
førsel. Målet er også at gymnasieeleverne og KU’s eg-
ne studerende får et bedre billede af kandidaternes
erhvervsmuligheder, både i den private og i den of-
fentlige sektor. 

Den høje faglige kvalitet er vores kerneværdi. Det
forudsætter også en god infrastruktur omkring stu-
dierne. Vi skal derfor fortsætte med at styrke uddan-
nelses- og erhvervsvejledningen og udbygge en mo-
derne elektronisk studie- og læringsplatform. En le-
vende ramme om uddannelserne er med til at udvikle
et motiverende studiemiljø.

Ledelsen skal sikre at god undervisning belønnes,
og at der bliver fleksibilitet i opgavefordelingen gen-
nem karrieren. Lederne, underviserne og de stude-
rende skal turde satse på engagement i undervisning-
en. Jeg vil som et af de første initiativer søge etableret
et nyt, fast samarbejdsforum mellem rektoratet og de
studerende.

Der er behov for at styrke forskningens profiler og
gøre KU til et tillokkende miljø for de bedste – både
nationale og internationale – forskere. Jeg vil derfor
arbejde for at der etableres en række stjerneprogram-
mer hvor forskning og undervisning bygges op om-
kring særligt talentfulde forskere. Ved denne satsning
styrkes mulighederne for at tiltrække eksterne midler. 

Styrkelse af KU’s image er en hasteopgave i en tid
med stigende konkurrence om at tiltrække dygtige

studerende, stærke undervisere og forskere samt eks-
terne forskningsmidler til KU. I første omgang skal vi
sætte ind på en række fronter: 

1. Et konkret arbejde med at styrke vekselvirkningen
mellem universitetet og aftagerne, både når det
gælder uddannelserne og forskningen. 

2. En kortlægning af KU’s muligheder for at kunne
etablere endnu flere konkrete internationale, her-
under europæiske, partnerskaber, fx i form af
‘joint-degrees’ med andre universiteter.

3. En styrkelse af forskningens profil gennem en foku-
seret, akademisk rekrutterings- og fastholdelsespo-
litik, synlige forskernetværk med tydelige
forskningstemaer, international orientering på vi-
denskabsområdernes egne præmisser og målt over
for videnskabsområdernes egne standarder. 

4. Gennemførelse af en egentlig forskningsformid-
lingspolitik på KU. Der er gjort et stort forarbejde
som nu skal omsættes til praksis. 

Det er betydningsfuldt at vi fremmer en fleksibel
karriereplanlægning og aktivt understøtter mobi-

liteten således at alle medarbejderes potentiale kan
komme til udfoldelse. Jeg vil som rektor sørge for at
KU afgørende styrker og synliggør arbejdet med kom-
petenceudvikling, karriereplaner/mobilitet, psykisk
og fysisk arbejdsmiljø og den interne kommunika-
tion.

Denne tekst er et uddrag af det brev rektor ved tiltræ-
delsen den 1. november 2005 har sendt til alle KU’s an-
satte og studerende om universitetets udvikling i de
kommende år. Brevet kan læses i sin helhed på
www.ku.dk/nyheder.
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Universitetet er netop nu
ved at gennemføre en
undersøgelse af det psy-

kiske arbejdsmiljø på Det Hu-
manistiske Fakultet. Til dette
formål har man uddelt et flot,
rødt spørgeskema som de an-
satte bliver bedt om at udfyl-
de.

Jeg blev selv først opmærk-
som på skemaet da jeg pludse-
lig modtog en mail fra vores
institutsekretær på Musikvi-
denskabeligt Institut om at af-
leveringsfristen for spørgeske-
maet var ved at nærme sig.
Man havde nemlig været så lis-
tig at udlevere skemaerne i vo-
res dueslag på kontoret umid-
delbart op til efterårsferien og
uge 43 der hos os er undervis-
ningsfri uge. 

Jeg havde sidste undervis-
ningsdag onsdag før efterårs-
ferien, og da jeg om formidda-
gen tømte min boks, var ske-
maerne endnu ikke blevet for-
delt. For yderligere at føje spot
til skade havde man sat afleve-

ringsfristen til torsdag den 27.
oktober, altså torsdag i den
undervisningsfri uge. Da jeg
mødte op på instituttet man-
dag i uge 44, kunne jeg ved
selvsyn konstatere at boksene
lå fulde af skemaer som ingen
havde haft lejlighed til at ud-
fylde i tide.

Total ligegyldighed
Nu er det sædvanligvis sådan
at i hvert fald det deltidsansat-
te personale slet ikke kommer
på instituttet i de undervis-
ningsfri uger, så vi har reelt ik-
ke fået nogen mulighed for at
give vores meninger om det
psykiske arbejdsmiljø til ken-
de. Men man kan selvfølgelig
mene at det i sig selv siger no-
get meget væsentligt om det
psykiske arbejdsmiljø på KUA
når man gennemfører under-
søgelsen på en så ubetænksom
for ikke at sige direkte respekt-
løs måde.

Som et meget karakteristisk
kuriosum vil jeg lige nævne at

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.

Hvad kan rektor gøre for dig? I bed-
ste fald gøre det muligt for dig at
tage større, konkret medansvar for

udvikling af undervisning, studier, forsk-
ning og formidling. For uanset at rege-
ringen har afskaffet universitetsdemokra-
tiet og indført deres egen favoritledelses-
form – bestyrelsesstyre med ansatte lede-
re – så må universitetet finde sin egen
identitet for at kunne håndtere mængden
af udfordringer. 

Uanset hvad man mener om den af-
skaffede demokratiske styreform eller
den nye styreform, er det en opbrudstid
for universitet. Det betyder at både uni-
versitet og universitets ledelse skal finde
en ny legitimitet. En kilde til legitimitet
er en stærk og klar identitet. Eller med
andre ord at der er en fælles holdning til
fælles mål for universitet givet de forhold
som ikke kan ændres ved universitets for-
anledning alene – i hvert fald på kort sigt. 

Det første interessante spørgsmål er
derfor ikke hvad jeg ville gøre hvis jeg var
rektor, men hvorfor jeg skulle være det.
Hvorfor eksisterer universitetet? Hvorfor
skal samfundet investere store summer i
universitetet? Hvorfor bruger vi selv sto-
re, gode dele af vores liv på universitetet?
Hvis ikke vi kan svare på det, er risikoen
at universitetet bliver en forretning, en
virksomhed eller et bureaukrati under-
vejs i udviklingsprocessen – altså noget vi
har masse af i forvejen. Vi har brug for
universitetet som en helt central institu-
tion i vidensamfundets udvikling. 

Dyder, værdier og integritet
Jeg mener selv at en afgørende del af sva-
ret på spørgsmålene om hvorfor kan fin-
des i de ‘akademiske dyder’ eller ‘akade-
miske værdier’ eller den ‘akademiske in-
tegritet’. Det kan formuleres på mange
måder (og formuleringen er en central
del af diskussionen). Et element kan væ-
re ‘søgen efter sandhed’. I den proces at
der lægges vægt på ærlighed, tillid, an-
svar, respekt, rimelighed. 

Københavns Universitet har taget dis-
kussionen om de grundlæggende værdi-
er. Det næste skridt er at omsætte grund-
laget til konkrete mål og gøre dem til le-
vende processer i hverdagen. Eller med
andre ord at sørge for at arbejdet med
universitetets værdier kan ses i alle kon-
krete beslutninger. For eksempel når uni-
versitetet (endnu engang) øger samarbej-
det med aktører uden for universitetet.
Det giver kun mening hvis vi ved hvem vi

er. Og i opbrudstider må man netop be-
sinde sig på hvad man står for, og hvor-
dan man hele tiden fornyr den kultur.

Herfra kan der sættes konkrete mål:
Hvad er det vi vil? Det er et spørgsmål
som ikke kun involverer de mennesker
der udgør universitetet. Det involverer
også omverdenen. Universitetet er både
for medarbejderne, de studerende, deres
kommende arbejdspladser og samfundet. 

Et svar på spørgsmålet om hvad vi vil,
kan være at der bliver et dybere perspek-
tiv i de indsatser og opgaver der følger af
udviklingskontrakten – for eksempel an-
dre studieformer, faglig sparring, eller et
andet samspil mellem universitetsuddan-
nelse og trainee- og praktikophold. 

Et andet svar kan være en forståelse af
ledelsesopgaven i forskellige situationer
– uanset om det er konkret ressourcetil-
deling og faglig sparring på et institut el-
ler prioritering mellem flere centre. For-
ståelsen skal meget gerne indebære at vi
kunne afvikle en del regler og bureaukra-
ti.

Et tredje svar kan være at den faglige
forskningsprioritering slippes fri. Hvis
identiteten er klar og grundlaget bære-
dygtigt, så er der ikke noget behov for
‘overdommer’-ledelse. De faglige miljøer
kan selv.

Et fjerde svar kan være at styrke de
hjælpefunktioner som man skal gå sam-
men om for at niveauet bliver højt nok.
Uanset om det så handler om EU-ansøg-
ninger eller studier i udlandet.

Den udadvendte rektor
Samtidig med at universitetets grundlag
diskuteres, skal det administreres efter
bedste evne. Men investeringen i hvorfor-
diskussionen kan være det der giver
kræfter til mange fremtidige diskussioner
og som giver beskyttelse mod skræmme-
billedet: At universitet mister sin identi-
tet og kraft. Hele samfundet har brug for
stærke universiteter der ved hvorfor de er
universiteter og derfor også ved hvad de
vil.

Dertil skal lægges endnu en opgave for
rektor: Den udadvendte. Universitets ar-
bejde – uddannelserne, forskningen, for-
midlingen – kan i vid udstrækning tale
for sig selv. Men det er svært at tro at der
rigtig bliver lyttet i universitetets omver-
den før ressourcerne også står mål med
indsatsen. Og der mangler noget endnu.
Det er også en opgave som rektor må se
på.

Hvis jeg var rektor

Af Margrethe Vestager,

Det Radikale Venstre

SYNSPUNKT

Det bliver sin sag for Ralf Hemmingsen at

skifte rolle fra valgt dekan til udpeget rek-

tor. Derfor har vi bedt fem af Folketingets

forskningspolitiske ordførere om at give

hver deres bud på hvordan rektorjobbet 

bør forvaltes. I sidste nummer tog Venstres

Hanne Severinsen bladet fra munden. 

SERIE :  RÅD T IL  RALF

vi som undervisningsassisten-
ter åbenbart ikke skønnes be-
tydningsfulde nok til at blive
nævnt ved navn på spørgeske-
maets forside. Der står blot ‘vi-
denskabelige medarbejdere’ –
adjunkter, amanuenser, ph.d.-
studerende, eksterne lektorer
mv. Er der tale om almindelig
inkompetence, eller er man re-
elt fuldkommen ligeglad med
hvad de deltidsansatte mener?

Jeg er i skrivende stund ori-
enteret om at man  på bag-
grund af min protest har be-
sluttet at forlænge afleverings-
fristen, så vi nu på Musikvi-
denskabeligt Institut har fået
frist indtil torsdag den 10. no-
vember til at aflevere spørge-
skemaet. Dette ændrer imid-
lertid efter min opfattelse ikke
på det faktum at universitetet
endnu engang demonstreret
en total ligegyldighed over for
sit deltidsansatte personale!

Morten Hjelt, næstformand i
DVIP-KUA.

ARBEJDSMILJØ

Deltidsansatte 
uden betydning

SVAR

Kære Morten Hjelt

I kortlægningen af det psykis-
ke arbejdsmiljø ved Det Huma-
nistiske Fakultet har vi uddelt
mere end 2.000 spørgeskema-
er til medarbejdere på alle fa-
kultetets institutter og afde-
linger og med meget forskelli-
ge ansættelsesformer og ar-
bejdsvilkår. 

Det er af rent praktiske årsa-
ger at vi ikke eksplicit nævner
samtlige medarbejdergrupper
på forsiden af spørgeskemaet,
men vi vil selvfølgelig beklage
hvis det har givet dig opfat-
telsen af at nogle medarbej-
dergrupper er mindre vigtige
end andre.

Vi er naturligvis meget
interesserede i at undersø-
gelsen dækker så bredt som
muligt, og vi har ingen som
helst interesse i at udelukke
bestemte medarbejdergrup-
per. Tværtimod! Vi havde ikke
gættet os til at der var institut-
ter der holdt undervisningsfri i
ugen efter efterårsferien, men
når det nu er tilfældet på Mu-

sikvidenskabeligt Institut, kan
vi godt forstå at du synes
undersøgelsestidspunktet er
uheldigt valgt. 

Derfor har vi også, så snart
vi blev gjort opmærksomme på
problemet, udvidet undersø-
gelsesperioden på dit institut,
og vi håber meget at du og di-
ne kolleger vil give os mulig-
hed for at få indblik også i je-
res oplevelser af det psykiske
arbejdsmiljø på fakultetet ved
at deltage i undersøgelsen. 

Vi regner med at der bliver
behov for yderligere og mere
tilbundsgående undersøgelser
af fx bestemte medarbejder-
grupper eller ansættelsesom-
råder. Vi hører meget gerne fra
dig hvis du har forslag til pro-
blemstillinger vi bør se nær-
mere på.

Med venlig hilsen
Thorkil Damsgaard Olsen,
prodekan, formand for Fakul-
tetets Arbejdsmiljøudvalg.
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DEBAT

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
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Bolig udlejes

Enghave Plads

Periode: Snarest muligt og 

11⁄2-2 år frem.

Størrelse: Lejlighed, 120 kvm.,

køkken og legeareal. 

Lejere: Velegnet til familie.

Husleje: 9.000 kr. pr. md. inkl.

varme.

Kontakt: Tlf. 4847 5924. 

Charlottenlund

Period: From 1/12-05 and for 

6-10 months.

Size: Apartment, 82 sqm., 

3 rooms.

Equipment: Partly furnished.

Balcony and shared garden.

Rent: 8.000 kr. per month excl.

utilities.

Deposit: 20.000 kr.

Contact: E-mail:

Anisasheriff@hotmail.com or

tel. 4615 5492.

Nørrebro

Period: From 1/1 to 1/7-06.

Size: Apartment, 21⁄2 rooms, 

94 sqm. 

Equipment: Furnished, roof ter-

race, access to laundry room.

Rent: 7.000 kr. per month incl.

utilities.

Deposit: 14.000 kr.

Contact: Tel. 2884 2340 or 

e-mail: bdj@jur.ku.dk.

Nørrebro

Period: From 25/1 to 1/7-06.

Size: Flat, 60 sqm., 3 rooms.

Equipment: Furnished.

Tenant: Lecturer, max 2 persons.

Rent: 6.500 kr. per month incl.

heating and electricity.

Deposit: 13.000 kr.

Contact: Tel. 2299 0029 or 

e-mail: cc@kms.dk.

Frederiksberg

Periode: Fra 1/2 til 15/7-06.

Størrelse: Lejlighed, 21⁄2 vær., 

64 kvm.

Udstyr: Møbleret.

Lejere: Ikkerygere.

Husleje 7.000 kr. pr. md. inkl.

internet, kabel-tv, el og var-

me.

Kontakt: E-mail: 

kirastaunstrup@hotmail.com.

Brønshøj

Periode: Fra 1/11-05, i 6-18 mdr.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

56 kvm.

Udstyr: Møbleret.

Husleje: 5.300 kr. pr. md. inkl el,

vand, varme og kabel-tv.

Lejer: Ikkeryger.

Depositum: 10.600 kr.

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

Nørrebro

Period: From 1/12-05 to 31/8-06.

Size: Apartment, 2 rooms, 

52 sqm.

Equipment: Fully furnished.

Tenant: Guest researcher, non-

smoker, no pets.

Contact: E-mail: lj@parknet.dk.

BOLIGER

Bolig søges

København

Periode: Fra 1/12-05 til 30/11-06.

Størrelse: 2 værelser.

Udstyr: Møbleret, køkken og

bad/toilet.

Beboer: Columbiansk gæstefor-

sker og hustru.

Husleje: 5.500-7.000 kr. pr. md.

inkl. forbrug.

Kontakt: Susanne Sheldon, GBIF,

tlf. 3532 1470 el. e-mail:

slsheldon@gbif.org.

København

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

Størrelse: Møbleret lejlighed.

Lejer: Post doc.

Husleje: Maks. 4.000 kr. pr. md.

Kontakt: E-mail:

cvoigt@math.ku.dk.

Copenhagen

Period: From 1/3-06.

Size: Apartment.

Tenants: 2 international stu-

dents.

Contact: Jojo and Wendy, tel.

5013 7625 or 2746 9244.

København

Periode: Fra 1/1 til

sensommer/efterår 2006.

Størrelse: Lille Lejlighed.

Lejer: Armensk gæsteforsker.

Kontakt: Søren Kierkegaard

Forskningscenteret, 

e-mail: sec@sk.ku.dk el. 

tlf. 3376 6900.

Islands Brygge

Period: From 1/12-05 and for

min. 6 months. 

Size: Apartment, 2 rooms, 

kitchen, and balcony.

Equipment: Fully furnished.

Tenant: 1 person or a couple,

nonsmoker, no pets.

Rent: 9.000 kr. per month.

Contact: E-mail

kb@poulsen.mail.dk or 

tel. 5493 2110.

Emdrup

Period: From 1/2 to 25/6-06.

Size: Villa, 140 sqm.

Equipment: Furnished, kitchen,

2 bedrooms, 2 bathrooms,

and garden.

Tenants: Guest researcher with

family, nonsmokers, no pets.

Rent: 16.000 kr. per month all

incl.

Deposit: 30.000 kr.

Contact: E-mail:

kr@kimutzon.dk or 

tel. 26785488.

Copenhagen

Period: From 12/12-05 (or 

1/1) to 1/4-06.

Size: Flat, 70 sqm., 2 rooms.

Equipment: Kitchen, bathroom,

access to garden, Internet. 

Rent: 4.000 kr. per month. 

Contact: E-mail:

lens@get2net.dk or 

tel. 6073 7352.

Sydhavn

Periode: Fra 1/12-05 til 31/6 el.

31/7-06.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

60 kvm.

Udstyr: Evt. fuldt møbleret, 

køkken og badeværelse.

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

inkl.

Depositum: Ca. 7.500 kr. 

Kontakt: Britt, e-mail: 

boligsydhavn@yahoo.dk el.

tlf. 3322 1635 (aften).

København

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

Størrelse: Lille lejlighed med

køkken og bad.

Udstyr: Møbleret.

Lejer: Udenlandsk seniorforsker,

ikkeryger.

Husleje: Ca. 4.500 kr. pr. md.

Kontakt: Abigail Mackey, 

tlf. 2984 7324 el. e-mail:

abi4@mac.com.

NAVNE

Priser

Bent Holm 

Den 25. okto-

ber modtog

lektor, dr.phil.

Bent Holm fra

Teaterviden-

skab på Det

Humanistiske Fakultet ordenen

Cavaliere della Stella della Soli-

darietà Italiana for sin forskning

i italiensk teater og sit arbejde

for udbredelse af kendskab til

italiensk dramatik.

Hans Karle

Speciallæge,

uddannelses-

rådgiver og

præsident for

verdensorgani-

sationen for

medicinske uddannelser Hans

Karle har lagt navn til en ny pris

Karle Prisen der gives for ‘ene-

stående engagement i sund-

hedsvidenskabelig uddannelse’.

Hans Karle er selv udpeget som

første modtager af den nye pris.

Karle Prisen er på 40.000 kr. og

uddeles af bogforlaget Munks-

gaard Danmark der bl.a. udgi-

ver medicinske lærebøger på

dansk og Det Sundhedsviden-

skabelige Fakultet på KU. Prisen

vil blive uddelt en gang om året

til en forsker fra et af de tre

sundhedsvidenskabelige fakul-

teter i Danmark.

DET SKER

Tobias med band
Tobias Bülow er en ung musiker som fik sin musikalske opdragelse i

det århusianske musikmiljø i sluthalvfemserne

Tid: 11/11 kl. 15.30-17.00

Sted: Studenterhuset, Købmagergade 52

Arr.: Studenterhuset, www.studenterhuset.com

Fifty Foot Spiders m.fl
Musik med Fifty Foot Spiders, Maskinpark, Gimmijapan, Lushus og

dj: Bobby Hat

Tid: 11/11 kl. 22.00

Sted: Studenterhuset, Købmagergade 52

Arr.: Studenterhuset, www.studenterhuset.com

Kapitalen.com – myten om det 
postindustrielle paradis
Foredrag af den svenske forfatter og journalist Mikael Nyberg

Tid: 14/11 kl. 19.30-21.30

Sted: KUA, lok. 15.1.32

Arr.: Forum for Historieteori, www.historieteori.dk

Antibakterielle peptider
Foredrag af Paul Robert Hansen, Institut for Grundvidenskab, KVL

Tid: 15/11 kl. 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, kantinen

Arr.: Polymorfien, lay@ssi.dk

The EU’s policy towards its near abroad
Jean Monnet lecture by Fabrizio Tassinari, Assistant prof., 

Department of Political Science, University of Copenhagen and 

Research Fellow, CEPS Brussels

Tid: 16/11 kl. 10.15-12.00

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

lecture room 5.1.22

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

Jesus som Europeer? Jesusforskningen og 
Europas problemer i 19. aarhundre
Gæsteforelæsning af prof. Halvor Moxnes, Oslo Universitet, Norge

Tid: 16/11 kl. 10.15-12.00

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

Arr.: Det Teologiske fakultet, Afdeling for Bibelsk Eksegese

Biosemiotik og det biologisk-humanistiske
livssyn
Foredrag af lektor, dr.scient. Jesper Hoffmeyer

Tid: 16/11 kl. 19.30

Sted: Kældercafeen, Købmagergade 44, over gården

Arr.: Forum for Eksistens & Videnskab i samarbejde med Afdeling

for Systematisk Teologi

The Limits of Law in an Anarchical Society:
Contemporary Issues of International Conflict
and Cooperation
Niels Thorsen Lecture by Charalambos Papasotiriou, Associate prof.

of International and European Studies, The Panteion University, At-

hens, Greece

Tid: 17/11 kl. 14.15-16.00

Sted: Det ny KUA, lok. 22.0.11

Arr.: English, German, Romance Studies and the United States

Embassy

The Quantum Optics Circus – Flying Photons,
Acrobatic Atoms, and Entangled Ensembles
Niels Bohr Lecture by prof. Jeff Kimble, Caltech, USA

Tid: 17/11 kl. 15.15

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

Arr.: Niels Obers, the Joint Colloquium Committee, Niels Bohr In-

stitute, obers@nbi.dk

Boliger
Boligannoncer er begrænset til fremlejemarkedet med formidling

af boliger til gæsteforskere og gæstestuderende for minimum tre

måneder. Boligannoncer kan sendes på e-mail: uni-avis@adm.ku.dk

og bringes kun én gang. 

Deadline 14/11 for avis 16 der udkommer 24/11 og 

deadline 28/11 for avis 17 der udkommer 8/12.

Tandlægedrenge 
fra KU får 
scholarstipendier 

De to studerende på Tandlægeskolen ved

Københavns Universitet, Pouya Masroori

Yazdi og Andreas Kjøller Riis har modta-

get et scholarstipendie af Dansk Tandlæ-

geforening. De har hver fået 162.000 kro-

ner og dermed mulighed for at tage fri fra

studierne i et år for at fordybe sig i et

forskningsprojekt. Pouya Masroori Yazdi

vil kaste sig over en undersøgelse af lang-

tidsvirkningerne af bestemte former for

rodspidsoperationer, og Andreas Kjøller

Riis skal bruge sit stipendium på at blive

klogere på sammenhængen mellem gen-

mutationer og problemer med tandfrem-

brud.



Forslag til visionære områder
Forskningsrådet for Natur og Univers indkalder forslag til visionære

områder inden 1. december 2005. Bestyrelsen for Det Frie Forsknings-

råd (DFF) har reserveret 100 mio. kr. til dette formål.

Læs mere om initiativet på www.forsk.dk.

16 Un i v e r s i t e t s av i s e n  15  . 2 0 0 5

STILLINGER

VIP-stillinger

Samfundsvidenskab

Eksterne lektorater 
Sted: Økonomisk Institut.

Indhold: To 3-årige eksterne lek-

torater ledige inden for flg.

fagområder på kandidatde-

len: ‘Anvendt operationsana-

lyse med SAS’ og ‘Entrepre-

neurship and Innovation’.

Til besættelse: 1/2-06. 

Omfang: Min. 100 og maks. 

780 timer/undervisningsår.

Ansøgningsfrist: 24/11-05.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for 

ansøgning. Se www.ku.dk/

stillinger.

Yderligere oplysninger: 

Studieleder Peter Erling

Nielsen, tlf. 3532 3008.

Hjælpelærerstillinger
Sted: Økonomisk Institut.

Indhold: 1. årsprøve: Økonomi-

ske principper 1 og 2, øvelser.

2. årsprøve: Mikroøkonomi 2,

øvelser. Økonometri 1 og 2,

øvelser. 3. årsprøve: Industri-

økonomi, øvelser. Virksom-

hedsfinansiering og incita-

menter, øvelser.

Ansøgningsfrist: 24/11-05, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for 

ansøgning. Se www.ku.dk/

stillinger.

Yderligere oplysninger: Hanne

Bengtsson, tlf. 3532 3050.

Undervisningsassistenter
Sted: Økonomisk Institut.

Indhold: Undervisning i Mate-

matik.

Ansøgningsfrist: 24/11-05, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for 

ansøgning. Se www.ku.dk/

stillinger.

Yderligere oplysninger: Hanne

Bengtsson, tlf. 3532 3050.

Undervisningsassistenter
Sted: Økonomisk Institut.

Indhold: 1. årsprøve: Samfunds-

beskrivelse. Matematik. 2. års-

prøve: Makroøkonomi 2, Øko-

nomien på hhv. lang og kort

sigt. 3. årsprøve: Makroøko-

nomi 3, øvelser.  Mikroøkono-

mi 3, øvelser. Økonometri 1

og 2, øvelser.

Ansøgningsfrist: 24/11-05, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for 

ansøgning. Se www.ku.dk/

stillinger.

Yderligere oplysninger: Hanne

Bengtsson, tlf. 3532 3050.

TAP-stillinger

Koordinator af efter- 
og videreuddannelse
Barselsvikariat
Sted: Kompetenceenheden. 

Indhold: Samordne og systema-

tisere arbejdet med gymna-

sier, ministerier, organisatio-

ner, andre universiteter og

virksomheder; kontaktformid-

le eksterne interessenter med

relevante fagmiljøer og tvær-

faglige tiltag; koordinere

tværfaglige, fagoverskridende

og fagsamarbejdende efter-

uddannelsesaktiviteter.

Kvalifikationer: Akademisk ud-

dannelse og indsigt i gymna-

sieområdet og erfaring med

styring af udviklingsprojekter.

Til besættelse: 2/1-05.

Ansøgningsfrist: 18/11-05, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag 

kan ikke danne grundlag for

ansøgning. Se

www.ku.dk/led/stillinger/.

Laborant/
laboratorietekniker 
Barselsvikariat 
Sted: Institut for Molekylær 

Biologi og Fysiologi, August

Krogh Bygningen.

Indhold: Arb. med proteinke-

miske metoder inklusiv op-

rensning af rekombinante

proteiner, cellebiologiske for-

søg og molekylærbiologiske

teknikker, primært kloning og

ekspression. 

Omfang: 20 timer/uge.

Ansøgning sendes til: Lektor 

Anders Aspberg, August

Krogh Institutet, Universitets-

parken 13, 2100 Kbh. Ø. 

Ansøgningsfrist: 18/11-05.

Yderligere oplysninger: 

Lektor Anders Aspberg, 

e-mail: AAspberg@aki.ku.dk,

tlf. 3532 1550.

Fuldt opslag: Dette uddrag 

kan ikke danne grundlag for

ansøgning. Se www.ku.dk/

stilinger. 

Bioanalytiker
Sted: Medicinsk Fysiologisk Insti-

tut, Panum Instituttet.

Indhold: På afd. for cellulær og

molekylær fysiologi forskes i

cellulær signalering. Undervis-

ning af bl.a. molekylær bio-

medicin-studerende.  

Til besættelse: 1/1-06.

Omfang: 37 el. 32 timer/uge.

Ansøgningsfrist: 25/11-05.

Yderligere oplysninger: 

Lektor, dr.scient. Steen 

Dissing, tlf. 3532 7570 el. lek-

tor, ph.d. Katerina Tritsaris,

tlf. 3532 7579. 

Ph.d.-stipendier

Jura

Det Juridiske Fakultet
Indhold: Gennemførelse af for-

skeruddannelsen.

Sundhedsvidenskab

Klinisk professorat i 
hjerteinsufficiens
Sted: Klinisk Institut for Intern

Medicin med tilhørende over-

lægestilling i H:S/Amager 

Hospital med tjeneste ved

Rigshospitalet, Hjertecentret,

kardiologisk Klinik B.

Indhold: Stillingen er femårig.

Kvalifikationer: Det er en forud-

sætning at der opnås ansæt-

telse i begge dele af stilling-

en. Det er derfor en beting-

else at ansøgeren indsender

både en ansøgning til fakulte-

tet og en ansøgning til Rigs-

hospitalet.

Ansøgning: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for 

ansøgning. Se www.ku.dk/

stillinger el. kontakt fakulte-

tet, tlf. 3532 7048.

Ansøgningsfrist: 15/12-05, 

kl. 12.00. Det fuldstændige

overlægeopslag kan ses på

www.laegejob.dk el. ved hen-

vendelse til  Personalefunktio-

nen, Rigshospitalets Hjerte-

center, tlf. 3545 2847. 

Humaniora

Adjunktur i amerikansk 
historie og moderne 
samfundsforhold
Sted: Institut for Engelsk, Ger-

mansk og Romansk.

Indhold: Omfatter forskning,

undervisning og vejledning på

engelsk på BA og KA-niveau

samt administrative opgaver.

Til besættelse: 1/1-06.

Ansøgningsfrist: 19/12-05, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for 

ansøgning. Se www.ku.dk/

stillinger el. kontakt Det 

Humanistiske Fakultetssekre-

tariat, tlf. 3532 8087.

Yderligere oplysninger: 

Institutleder Jens Erik 

Mogensen, tlf. 3532 8406, 

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

Eksterne lektorater 
i Etnologi
Sted: Saxo-instituttet, Afdelin-

gen for Arkæologi og 

Etnologi.

Indhold: Deltidsstillinger for

personer med kandidateksa-

men i Europæisk etnologi el.

tilsv. kvalifikationer og inter-

esse i at undervise i ét el. flere

af studieelementerne på BA-

uddannelsen i etnologi. 

Til besættelse: 1/1-06.

Ansøgningsfrist: 1/12-05, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for 

ansøgning. Se www.ku.dk/

stillinger.

Yderligere oplysninger: 

Studieleder Lene Otto, 

tlf. 3532 9464, e-mail:

lotto@hum.ku.dk. 

Konversationsanalysen i retorisk perspektiv
Foredrag af adjunkt, ph.d. Sofie Emmertsen, centerleder ved Center for Retorik, Aarhus Universitet 

Tid: 17/11 kl. 19.30

Sted: KUA, lok. 14.2.124

Arr.: Retorikforeningen, lisas@hum.ku.dk

Mindernes land og de strenge gamle dage
Foredrag og efterfølgende debat med stand-up sociolog Henrik Dahl. 25 kr. for ikke-medlemmer

Tid: 17/11 kl. 20.00

Sted: Vartov, Farvergade 27 opg. H

Arr.: Studenterkredsen, www.studenterkredsen.dk

Mønter, vikinger og urbanisering i England frem til 1100-tallet
Æresdoktoreforelæsning af den engelske historiker Peter Sawyer

Tid: 18/11 kl. 10.00-12.00

Sted: Det ny KUA, lok. 23.0.50

Arr.: Det Humanistiske Fakultet

Der Mann Eigenschaften – Robert Musils aktualitet 
efter poststrukturalismen
Forelæsning af cand.mag. Katrine Fogsgaard, Litteraturvidenskab

Tid: 18/11 kl. 11.00-13.00

Sted: Det ny KUA, lok. 23.2.47

Arr.: Fredagsforelæsninger på Tysk og Nederlandsk

Køn i organisationer
Foredrag af ph.d.-stud. Stine Thidemann Faber, Aalborg Universitet

Tid: 18/11 kl. 12.00-13.00

Sted: Koordinationen for Kønsforskning, CSS, Øster Farimagsgade 5a, mødelok. 16.1.62

Arr.: Koordinationen for Kønsforskning, kkf@Sociology.ku.dk

Language, Style, and the Social Order
Æresdoktorforelæsning ved prof., PhD Penelope Eckert, Stanford University, USA

Tid: 18/11 kl. 13.00-15.00

Sted: Det ny KUA, lok. 23.0.50

Arr.: Det Humanistiske Fakultet

‘Neither Physical nor Psychical’: The Phenomenological Conception 
of Consciousness and the Overcoming of the Inner-Outer Split
Forelæsning af Wolfgang Fasching, Institut für Philosophie, Universität Wien, Østrig

Tid: 21/11 kl. 15.15-17.00

Sted: Center for Subjektivitetsforskning, Købmagergade 44-46, 4., Aud. 12

Arr.: Danmarks Grundforskningsfonds Center for Subjektivitetsforskning

Et menneske uden et pas er ikke noget menneske. Mellemkrigstidens
danske flygtningepolitik i et internationalt perspektiv
Foredrag af Hans Kirchhoff som er det tredje og sidste under overskriften Mennesket i centrum. 

Humanisme og antihumanisme i den aktuelle debat

Tid: 21/11 kl. 16.30-18.00

Sted: Studiegården, Studiestræde 6

Arr.: Georg Brandes Selskabet, www.brandes-selskabet.dk

What do we learn from the sport media? Pedagogy and objectivity
Gæsteforelæsning af dr. Annelies Knoppers, Utrecht School of Governance, University of Utrecht, 

Holland 

Tid: 22/11 kl. 10.00-12.00

Sted: Institut for Idræt, Nørre Allé 53, Store Auditorium

Arr.: Institut for Idræt, gpfister@ifi.ku.dk

Democratising Nigeria or Disempowering Democracy in Nigeria? 
Transcending the Shadows of Post-Militarism
Gæsteforelæsning af Cyril I. Obi, Programme Co-ordinator, Nordic Africa Institute, Uppsala, Sverige 

Tid: 22/11 kl. 13.00-15.00

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

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

Kursus i miljøret
Hvis du er interesseret i miljøspørgsmål og ikke er jurastuderende, har du mulighed 

for at supplere dine faglige kompetencer med et introduktionskursus i miljøret som ud-

bydes på Det Juridiske Fakultet i foråret 2006.

Læs mere på www.jur.ku.dk/introduktiontilmiljoeret. Ansøgningsfrist er 15/12-05.
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Kvalifikationer: Bestået juridisk

kandidateksamen el. tilsv. 

Omfang: 3 år. 

Ansøgningsfrist: 24/11-05, 

kl. 12.00. 

Fuldt opslag: www.jur.ku.dk/

stillinger/.

Sundhedsvidenskab

Odontologisk Institut
Indhold: Tre stipendier.

Forskningsmæssig kvalifice-

ringsstilling med henblik på

erhvervelse af ph.d.-graden.

Stillingen omfatter forskning i

odontologi og undervisning

inden for området.

Kvalifikationer: Afsluttet kandi-

dateksamen.

Til besættelse: 1/3-06.  

Ansøgningsfrist: 10/1-06.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.sund.ku.dk

el. kontakt ph.d.-administra-

tionen, tlf. 3532 7095.

Yderligere oplysninger: 

Institutleder Nils-Erik Fiehn,

tlf. 3532 6500.

Eksamen

Naturvidenskab

Eksamenstilmelding
Termin: Blok 2 og reeksamen på

blok 1.

Fag: Matematik, Datalogi, Sta-

tistik, Aktuar, Matematik-

Økonomi, Fysik, Astronomi,

Biofysik, Geofysik, Nano-

teknologi, Kemi, Miljøkemi,

Biokemi, Geologi, Geologi-

Geofysik, Geologi- Geoscien-

ce, Idræt, Biologi, Geografi og

Geoinformatik samt Moleky-

lær Biomedicin. Tilmeldingen

sker automatisk for  studeren-

de der er tilmeldt undervis-

ningen. Ellers foregår tilmel-

dingen til blok 2 i uge 46. Til-

melding til blok 1 reeksamen

foregår i uge 47 og 48. Tilmel-

dingen skal ske via www.

punkt.ku.dk el. direkte til 

Studie- og Eksamenskontoret.

Afmelding: Alle afmeldinger til

eksamen skal ske skriftligt til

Studie- og Eksamenskontoret

senest 1 uge før eksamen.

Ved mundtlige eksaminer der

strækker sig over flere dage,

regnes fristen fra 1 uge før

første eksamensdag. For kur-

ser med løbende evaluering

er afmeldingsfristen ved ud-

gangen af 4. undervisnings-

uge.

Yderligere oplysninger: Se

www.nat.ku.dk/studerende/

el. kontakt Studie- og Eksa-

menskontoret, Øster Vold-

gade 3, tlf. 3532 4260 el. 

e-mail: NAT-eksamenskontor@

adm.ku.dk.

Fiolstræde 22, Postboks

2112, 1014 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 1/12-05, 

kl. 12.00.

Uddeling: Kun modtageren

får direkte besked.

Forskningsstøtte

Stud.med. Karsten Han-
sens Mindelegat
Støtte: 15.000 kr. som støtte

til forskning til bekæm-

pelse af gigt- og kræftsyg-

domme.

Ansøgning sendes til: 

SU-kontoret, Fiolstræde 22,

Postboks 2112, 1014  Kbh.

K.

Ansøgningsfrist: 1/12-05, 

kl. 12.00.

STØTTE

Stipendier

Gigtforeningens 
introduktionsstipendier
Støtte: To introduktionsstipen-

dier er ledige til besættelse

1/3-06 el. snarest derefter.

Periode: Op til 6 mdr.

Ansøgning: Skema fås på

www.gigtforeningen.dk/forsk

ning/stoette.

Sendes til: Forskningsrådet,

Gigtforeningen, Gentofte-

gade 118, 2820 Gentofte.

Ansøgningsfrist: 14/12-05.

Kulturaftalestipendier
Målgruppe: Danske studerende

og forskere.

Indhold: Stipendier til studieop-

hold i udlandet i det akade-

miske år 2006/2007. Cirius’ 

ansøgningsskema og særlige

betingelser for enkelte lande

kan ses på www.

ciriusonline.dk/kulturaftaler.

Legater

A.P. Møllers Fond 
Målgruppe: Islandske studeren-

de ved de højere læreaanstal-

ter.

Ansøgning: Skemaer fås på

www.dansk-islandsk.dk el. hos

Dansk-Islandsk Samfunds 

sekretariat, Nybrovej 116,

2800 Lyngby.

Ansøgningsfrist: 31/12-05.

Cecilius Lyngby Larsens 
Legat
Målgruppe: Trængende medi-

cinske studenter.

Støtte: 47.000 kr. i flere portio-

ner.

Ansøgning: Anvend ansøgnings-

skema for KU’s legater.

Sendes til: Københavns 

Universitet, SU-kontoret, 

Fiolstræde 22, Postboks 2112,

1014 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 21/11-05, 

kl. 12.00. 

Uddeling: Modtagere får be-

sked inden 15/1-06.

Hjørring Gymnasiums 
Fonde
Målgruppe: Ubemidlede, dyg-

tige studenter/kursister fra

Hjørring Gymnasium og HF-

kursus.

Støtte: Som understøttelse

under længerevarende

videregående uddannelse.

Ansøgning: Skema fås på

www.hj-gym.dk.

Ansøgningsfrist: 1/12-05.

Stud.med. Karsten Hansens
Mindelegat
Målgruppe: Lægevidenskabe-

lige studerende ved KU.

Støtte: En legatportion på

30.000 kr. er ledig.

Ansøgning: Anvend skema for

KU’s legater på www.ku.dk

under SU-kontoret.

Sendes til: Københavns 

Universitet, SU-kontoret, 

Development of a novel adjuvant inducing both CMI- and 
antibody responses
Foredrag af Else Marie Agger, Afdeling for infektionsimmunologi, Adjuvans-afsnittet og Lars Vibe

Andreassen, Vaccineudvikling

Tid: 22/11 kl. 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, kantinen

Arr.: Polymorfien, lay@ssi.dk

LALALA, ÆVL OG BÆVL! – Hvorfor er det vigtigt at kunne formulere
komplekse problemstillinger i et simpelt sprog?
Foredrag af journalist Lars Ohlsen 

Tid: 22/11 kl. 16.30-18.00

Sted: Det ny KUA, lok. 24.1.07

Arr.: Fagligt Forum for Sprogpsykologi, emmato@m5.stud.ku.dk

The EU and Turkey
Jean Monnet lecture by Erik Boel, President of the Danish European Movement

Tid: 23/11 kl. 10.15-12.00

Sted: Department of Political Science, CSS, Øster Farimagsgade 5, lecture room 5.1.22

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

Willumsens Museum
Besøg på J.F. Willumsens Museum i Frederikssund. Afgang kl. 14.00. Husk studiekort

Tid: 23/11 kl. 14.00

Sted: St. Kannikestræde

Arr.: Studentermenigheden ved Trinitatis, www.indreby.org

Using Translog to learn about the processes of translation: 
Research, classroom, and self-study scenarios
Foredrag af Arnt Lykke Jakobsen

Tid: 23/11 kl. 15.15-16.30

Sted: Det ny KUA, lok. 24.0.57

Arr.: Oversættelseskredsen, www.engerom.ku.dk/oversaettelse/oversaettelseskredsen

Visuel opmærksomhed i den normale og skadede hjerne
Foredrag af cand.psych., ph.d. Thomas Habekost, Center for Visuel Kognition, KU. 20 kr. for ikke-med-

lemmer

Tid: 23/11 kl. 19.00

Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lok.  1.1.18

Arr.: Selskabet for Filosofi og Psykologi, www.selskabetfp.dk

Den skandinaviske 
femikrimi

Tid: 25/11 kl. 9.15-15.30

Sted: Det ny KUA, lok. 22.1.47

Arr.: Center for Kønsforskning, 

www.koensforskning.ku.dk

Hvad er en femikrimi? Hvilke spørgs-

mål stiller den? Er der tale om en ny

type feministisk litteratur? Seminaret

rejser denne type spørgsmål og fore-

slår en række svar ved at sætte fokus

på fænomenet femikrimi i skandina-

visk regi. Der lægges ud med en skit-

sering af krimiens historie og den

særlige skandinaviske udgave af kri-

mien samt et signalement af femikri-

migenren. Med afsæt i tre skandina-

viske femikrimi-forfatterskaber skitse-

res genrens bredde og centrale pro-

blemstillinger. Seminaret rejser

spørgsmålet om femikrimien er en art

ny og opdateret form for kvindelitte-

ratur og udtryk for en særlig popu-

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



Rytmisk gospel på Teologi
En gruppe studerende mødes hver mandag kl. 19-21 i kældercaféen på Teologi i Køb-

magergade 44 og synger rytmisk gospel. Koret synger alt fra gospel til rockballader.

Hvis du er nysgerrig og har lyst til at være med, så er der åbent for nye stemmer man-

dag den 14/11.
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FORSVAR

Disputatsforsvar

Samfundsvidenskab

Folketingets fagudvalg, parti-

grupperne og Europaudvalget

Doktorand: Lektor, ph.d.,

cand.scient.pol. og cand.mag.

Henrik Jensen.

Tid: 9/12-05, kl. 13.00.

Sted: Studiegården, Studie-

stræde 6, Anneks A.

Officielle opponenter:

Forskningsleder Hilmar 

Rommetvedt, RF-Rogalands-

forskning, Norge og prof. Erik

Damgaard, Institut for Stats-

kundskab, Aarhus Universitet.

Opponenter ex auditorio: Til-

melding til dekan Tage Bild.

Afhandlingen: Fra 9/12 kan en

sammenfatning af afhand-

lingens tre bind på Institut for

Statskundskab, CSS, Øster Fa-

rimagsgade 5, tlf. 3532 3366.

Ph.d.-forsvar

Samfundsvidenskab

STS goes to School. Spatial 

Imaginaries of Technology,

Knowledge and Presence

Kandidat: Estrid Sørensen.

Tid: 18/11-05, kl. 13.00.

megewi@yahoo.dk. Se www.

sund.ku.dk/ph.d.-forsvar/resu-

meMetteGeorgiWillesen.htm.

The role of intracellular Ca2+ in

signal transduction triggered by

neuritogenic ligands, an NCAM

mimetic peptide and the

S100A4 protein  

Kandidat: Darya Kiryushko.

Tid: 23/11-05, kl. 14.00.

Sted: Panum Instituttet, Dam

Auditoriet.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail: 

darya@plab.ku.dk. Se www.

sund.ku.dk/ph.d.-forsvar/

resumeDaryaKiryushko.htm.

Role of the muscarinic M5, 

acetylcholine receptor in 

cocaine reinforcement

Kandidat: Morgane M. 

Thomsen.

Tid: 25/11-05, kl. 9.00.

Sted: Rigshospitalet, Auditoriet

v/ Afdeling O. 

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

morgane@get2net.dk. Se

www.sund.ku.dk/ph.d.-for-

svar/resumeMorganeThom-

sen.htm.

Sted: Frue Plads Hovedbygning-

en, lok. HO6. 

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn i Det Kgl. Biblioteks

Information, KUA og på Insti-

tut for Psykologis bibliotek,

Linnésgade 22.

Problembørn, pædagoger og

perkere – identitet og ambiva-

lens i mødet mellem etniske 

minoritetsbørn og systemet

Kandidat: Cand.scient.soc. 

Kathrine Vitus Andersen.

Tid: 2/12-05, kl. 13.00.

Sted: Sociologisk Institut, Øster

Farimagsgade 5A, lok. 1.1.18.

Afhandlingen: Kan købes ved

henvendelse til Sociologisk 

Institut, tlf. 3532 3953 fra

18/11-05. 

Sundhedsvidenskab

Protein kinases in rodent 

models of neuronal degenera-

tion: Emphasis on Parkinson´s

disease

Kandidat: Mette Georgi 

Willesen.  

Tid: 22/11-05, kl. 14.00.

Sted: Panum Instituttet, Dam

Auditoriet. 

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

Regensianere mellem ånd og materie – Om Christian Winther 
og Jens Christian Hostrup og samtidens litterære og kulturelle 
kontekst med fokus på Gjenboerne
Foredrag af forfatter og lektor Erik skyum-Nielsen

Tid: 23/11 kl. 20.00

Sted: Regensen, Store Kannikestræde 2

Arr.: Studentermenigheden ved Trinitatis, www.indreby.org

Nature experiments: Volcanic eruptions and climate change
Gæsteforelæsning af Matthias Dörries, Université Louis Pasteur, Strasbourg, Frankrig

Tid: 24/11 kl. 14.15

Sted: Niels Bohr Institutet, Blegdamsvej 21, Aud. M

Arr.: Niels Bohr Arkivet, www.nba.nbi.dk

I sundhedens navn – overvågning, opdragelse og omsorg
Foredrag af lektor, dr.phil. Signild Vallgårda, Institut for Folkesundhedsvidenskab

Tid: 24/11 kl. 15.00-17.00

Sted: KUA, lok. 15.1.30A

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

Fassbinders engle og dæmoner
Foredrag af Christian Braad Thomsen

Tid: 24/11 kl. 16.00-18.00

Sted: Psykiatrisk afd. O’s Aud., Borgmester Jensens Allé 55, opg. 61a

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

Internationale organisationers rolle i demokratiseringen 
af Centralasien
Debatmøde med Pia Christmas-Møller, MF og næstformand for OSCEs parlamentariske forsamling fra

2005; journalist Anna Libak, Weekendavisen; Jakob Knudsen, international projektkoordinator for den

danske tværpolitiske ungdoms-NGO SILBA, Support Initiative for Liberty and Democracy in the Baltic

Area; Jonathan Nielsen, pressekoordinator for SILBA og Jens Kristian Lytken, SILBA, tidligere lands-

formand for Europæisk Ungdom

Tid: 24/11 kl. 18.30

Sted: Det ny KUA, lok. 27.0.09

Arr.: Centralasiatisk Selskab, www.centralasien.dk og SILBA, www.silba.dk

Et reformeret FN – en fremtid for den tredje verden?
Foredrag af Knud Vilby, journalist, forfatter og kommentator

Tid: 24/11 kl. 19.00-21.00

Sted: Studenterhuset, Købmagergade 52

Arr.: Socialistisk Folkepartis Ungdom, www.sfu.dk

Maliau Basin – Nærmest en utopi – 
regnskoven hvor der (måske) aldrig har boet mennesker
Foredrag af prof. Jon Fjeldså, Zoologisk Museum, KU

Tid: 24/11 kl. 19.30

Sted: Biologisk Institut, Aud. B

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

Kærlighedens religion. Kierkegaards 
opfattelse af kristendommen 1844-1847
Foredrag af dr.theol. Niels Grønkjær

Tid: 24/11 kl. 19.30

Sted: Kældercafeen, Købmagergade 44, over gården

Arr.: Søren Kierkegaard Selskabet

Merete Pryds Helle læser op
Oplæsningsaften med forfatter Merete Pryds Helle. 25 kr. for 

ikke-medlemmer

Tid: 24/11 kl. 20.00

Sted: Vartov, Farvergade 27 opg. H

Arr.: Studenterkredsen, www.studenterkredsen.dk

HIV/AIDS Interventions and the Need 
for a Communication Strategy – Experiences from Southern Africa
Gæsteforelæsning med Warrren Parker, Director, Centre for AIDS Development, Research and Evalua-

tion (CADRE), Johannesburg, Sydafrika

Tid: 25/11 kl. 11.00-13.00

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

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

Program:

9.15- 09.30: Indledning af Anne Jerslev

9.30-10.15: Humor i nutidens mediekultur

af Christa Lykke Christensen, KU

10.20-11.05: Weblog’gen som performativ selv-

fortælling af Anne Scott Sørensen,

Syddansk Universitet

11.05-11.30: Kaffe

11.30-12.15: Intimitetens politik: selviscenesæt-

telse på den personlige hjemmeside

af Lene Hansen, KU

12.15-13.00: Frokost

13.00-13.45: Live show – teater mellem grænse-

flader af Monna Dithmer, journalist

13.50-14.35: Politikerportrætter i aktuelle dan-

ske tv-dokumentarer – med fokus

på den musikalske iscenessættelse

af Iben Have, Aarhus Universitet

14.35-15.00: Kaffe

15.00-15.45: Grænseløse kropsforestillinger – 

kosmetisk kirurgi på nutidens

mediescene af Anne Jerslev, KU

15.45-16.00: Afslutning.

Se mere på 

www.high-tension-aesthetics.com
F O T O :  S C A N P I X

Intimitetsiscenesættelser 
i den aktuelle mediekultur
Åbent seminar under det FFK-støttede projekt ‘Hvor går grænsen? Højspæn-

dingsæstetik og etisk kvalitet i den aktuelle mediekultur’ den 28. november kl.

9.15-16.00 på KUA, lok. 10.1.12
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A neonatal screening 

programme for congenital 

toxoplasmosis – including 

observations on disease 

development and its treatment

in infants and children

Kandidat: Dorte Remmer

Schmidt.  

Tid: 25/11-05, kl. 14.00.

Sted: SSI, Artillerivej 5, Kanti-

nen.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

dorte-schmidt@mail.sono-

fon.dk. Se www.sund.ku.dk/

ph.d.-forsvar/resumeDorte-

RemmerSchmidt.htm. 

IVIG treatment and characteri-

zation of T cell surface expres-

sion of inflammatory markers 

in patients with acute optic

neuritis  

Kandidat: Hanne Roed.  

Tid: 25/11-05, kl. 14.00.

Sted: Medicinsk Museion, 

Bredgade 62.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

roeden@dadlnet.dk. Se

www.sund.ku.dk/ph.d.-for-

svar/resumeHanneRoed.htm

Humaniora

Anerkendelse og krænkelse. 

En undersøgelse af diskursive

kontrolprocedurer i relation til

sygeplejerskers bestræbelser 

på at opnå ankerkendelse af

det verdslige sygeplejefag som

et selvstændigt fag

Kandidat: Birte Hedegaard 

Larsen.

Tid: 11/11-05, kl. 13.00. 

Sted: Det ny KUA, lok. 23.0.50.

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn og hjemlån i Det Kgl.

Biblioteks information på

KUA og på Det Kgl. Biblioteks

læsesal Øst, Diamanten samt

på Institut Medier for Erken-

delse og Formidling.

The Ashkenazi Kabbalah of 

R. Menahem Ziyyoni

Kandidat: Heidi Laura.

Tid: 18/11-05, kl. 13.00. 

Sted: Det ny KUA, lok. 22.0.11.

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn og hjemlån i Det Kgl.

Biblioteks information på

KUA og på Det Kgl. Biblioteks

læsesal Øst, Diamanten og på 

Institut Tværkulturelle og 

Regionale Studier, Afdeling

for Religionshistorie, Det 

Humanistiske Fakultet.

Naturvidenskab

Atmospheric aerosols: – Cloud

condensation nucleus activity

and evaporation rates of 

selected organic molecules

Kandidat: Cand.scient. Thomas

Rosenørn.

Tid: 18/11, kl. 13.15.

Sted: The H.C. Ørsted Institute,

Aud. 2.

From digital cameras to large

scale sea-ice dynamics

Kandidat: Jørgen Hinkler, 

COGCI. 

Tid: 23/11-05, kl. 13.15.

Sted: Geografisk Institut, Øster

Voldgade 10, 2.sal, Aud. 1.

The role of the AMPK in regula-

tion of glucose metabolism and

expression of metabolic genes

and proteins in skeletal muscle     

Kandidat: Cand.scient. Sebastian

Beck Jørgensen.

Tid: 25/11-05, kl. 14.30. 

Sted: August Krogh Bygningen,

Universitetsparken 13, Aud. 1.

Afhandlingen: Kan købes hos

boghandlere fra 25/11-05.

Sedimentary response to

Quaternary climate and sea 

level change: examples from

the last glacial cycle, 

Arkhangelsk Region, NW Russia

Kandidat: Maria Ansine Jensen.

Tid: 28/11-05, kl. 14.00.

Sted: Geologisk Museum, 

Auditoriet.

Afhandlingen: Ligger til 

gennemsyn på Geologisk 

Museums kontor.

Den kvindelige kvinde

Kandidat: Cand.scient. Anne

Lykke Poulsen.

Tid: 29/11-05, kl. 14.00. 

Sted: Institut for Idræt, Nørre

Allé 51, Store auditorium.

Afhandlingen: Kan købes hos

boghandlere fra 29/11-05.

NAC transcription factors. 

Structural, functional and 

bioinformatic analyses

Kandidat: Cand.scient. Addie

Nina Olsen.

Tid: 2/12-05, kl. 14.00.

Sted: August Krogh Bygningen,

Universitetsparken 13, Aud. 1.

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn hos studienævns-

sekretær Anne Gade Nielsen, 

Institut for Molekylærbiologi

og Fysiologi, Øster Farimags-

gade 2A, tlf. 3532 2006.

Museum Tusculanum på bogmesse
På Forums Bogmesse den 18.-20. november kan man finde Museum

Tusculanums Forlag, Københavns Universitet på stand 23. Der er 

reception for forfattere og forlagets venner om lørdagen kl. 16-17.

Se program på www.mtp.dk.

Henrik Ibsen-temaeftermiddag
Tid: 1/12 kl. 13.00-17.00

Sted: Det ny KUA, lok. 23.4.39

Arr.: Selskab for Nordisk Filologi,

lerche@hum.ku.dk

I 2006 – i hundredeåret for den norske dramatiker

Henrik Ibsens død – påbegyndes udgivelsen af en

tekstkritisk udgave af forfatterskabet. I den anled-

ning afholdes en temaeftermiddag med to promi-

nente gæster fra Senter for Ibsenstudier i Oslo, 

Vigdis Ystad og Christian Janss. Jørgen Haugan,

tidligere norsk lektor ved Institut for Nordisk 

Filologi på KU, og Håndskriftafdelingen på Det

Kongelige Bibliotek leverer de to danske bidrag 

i programmet. Nærmere oplysninger fås hos 

Selskab for Nordisk Filologi, Michael Lerche 

Nielsen, tlf. 3532 8566. Billedet er fra en opsæt-

ning af Peer Gynt i Salzburg, (red).
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Etik som reguleringsform – nye perspektiver på magt og moral
Foredrag af adjunkt Klaus Høyer, Afdeling for Sundhedstjenesteforskning

Tid: 25/11 kl. 14.00-16.00

Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lok. 7.0.18

Arr.: BioCampus netværksmøder, www.ku.sk/satsning/biocampus

Jeg siger ikke det her uden erfaring. 
Mysticismen og skabelsen af det moderne menneske
Foredrag af stud.mag. og skribent på Information Lotte Folke Kaarsholm

Tid: 28/11 kl. 20.00

Sted: Kældercafeen, Købmagergade 44, over gården

Arr.: Selskab for kunst og kristendom, sfkk@sol.dk

Tranquebar-jubilæet
Seminar i Københavns Universitets Festsal og festgudstjeneste i Københavns Domkirke til fejring af Tranquebar-jubilæet 

Tid: 29/11 kl. 10.00-17.00

Sted: Københavns Universitets Festsal

Arr.: Det Teologiske Fakultet, bm@teol.ku.dk

Nye vinkler på aborthistorien
De to forfattere Lau Sander Esbensen og Sniff Andersen Nexø præsenterer deres perspektiver på aborthistorien

Tid: 29/11 kl. 14.15

Sted: Det ny KUA, lok. 22.3.04

Arr.: Center for Kønsforskning, www.koensforskning.ku.dk

Jernalderbebyggelsen på Sjælland
Seminar om jernalderbebyggelsen på sjælland. Tilmelding senest 25/11 på e-mail: faf@archaeology.dk

Tid: 1/12 kl. 10.00-16.30

Sted: KUA, lok. 15.1.30A

Arr.: Foreningen af Fagarkæologer og Afdeling for Forhistorisk Arkæologi, KU

Medicinens nutidshistorie
Det fjerde Helse- og medicinhistoriske årsmøde tematiserer medicinens nutidshistorie. Se www.museion.ku.dk. Tilmelding senest 23/11 til

Charlotte Ploug, e-mail: cp@mm.ku.dk el. tlf. 3532 3821

Tid: 2-3/12

Sted: Medicinsk Museion

Arr.: Dansk Sygeplejehistorisk Selskab, Dansk Medicinsk-historisk Selskab, Dansk Farmacihistorisk Fond, Steno Museet, Afdeling for Syge-

plejevidenskab, Århus Universitet, Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Afdeling for Historie, Afdeling for Arkæologi og Etnologi og

Medicinsk Museion, KU
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FSR i valgkamp

Af Simon James Pettitt

Under navnet ‘din studie-
by’ indledte Forenede
Studenterråd (FSR)

den 7. november deres egen
delkampagne i forbindelse
med kommunalvalget. Ifølge
Jesper Johansen, der formand
for FSR, så har kampagnen to
målgrupper: de studerende og
politikerne.

»Det er en tovejsproces hvor
vi gerne vil fortælle de stude-
rende at kommunalvalget fak-
tisk kan påvirke miljøet om-
kring deres uddannelse, og det
skal de tage stilling til. Samti-
dig vil vi gerne have politiker-
ne til at være opmærksomme
på vores problemer.«

Metoden er via plakater og
en hjemmeside at rejse en ræk-
ke emner som berører de stu-
derendes dagligdag, og som
ligger inden for kommunalpo-
litikernes område.

»Universiteterne hører di-
rekte under staten, og derfor
er det tydeligvis interessant
hvad de nationale politikere
mener. Men i virkeligheden
har Københavns Kommune og-
så stor indflydelse på de stude-
rendes liv. Blandt andet med
den offentlige transport og bo-
ligsituationen, og det vil vi
sætte fokus på op til valget,«
siger studenterpolitikeren.

I en studieby 
studerer man
Der er derfor pludselig dukket
plakater op i bybilledet med

spørgsmål som Kører Ritt på
røven? eller Bor Bondam i en
etværelses?. Betingelser som de
fleste studerende nok kan nik-
ke genkendende til. 

Det er hensigten at plakater-
ne med de mundrette oneliners
skal få de studerende til at
overveje hvordan kommunal-
valget kan påvirke deres hver-
dag. 

»Vi vil ikke pege på en be-
stemt kandidat. I stedet vil vi
få politikerne til at formidle
deres visioner for København
som studieby. Sådan at de stu-
derende kan have det med i
deres overvejelser når de skal
sætte deres kryds.«

Kampagnen foregår også på
hjemmesiden www.dinstudie-
by.dk hvor FSR har  stillet en
række spørgsmål om emner
der betyder noget for de stude-
rende til overborgmesterkan-
didaterne. 

»Man kan se at de har svaret
meget forskelligt. Hvis man for
eksempel kigger på spørgsmå-
let ‘Hvad forstår du ved en stu-
dieby?’, ser man at nogle bru-
ger ti linjer på sit svar mens en
anden blot svarer ‘Det er et
sted hvor der er mange der
studerer’. Jo, tak. I den for-
stand kan man se at der er stor
forskel på hvordan kandidater-
ne forholder sig til de stude-
rende og hvorvidt de ønsker at
gøre noget for dem,« siger Jes-
per Johansen.

På hjemmesiden kan man
også se overborgmesterkandi-
daternes bud på løsning af de

studerendes boligproblemer
og deres holdning til billigere
offentlig transport for stude-
rende.

Hos FSR har man mange
drømme, men forventninger-
ne til kampagnens egentlige
effekt er dog realistisk. 

»Vi håber på den 15. novem-
ber at få løfte om at der vil bli-
ve bygget en hel masse nye bil-
lige boliger og at den offentli-
ge transport bliver gratis for
studerende. Der er mange ting
vi håber på, men vores primæ-
re mål er at politikerne tager
de studerende alvorligt som
vælgergruppe. Vi er en lavind-
komstgruppe, men der er rig-
tigt mange af os i København
og omegnskommunerne. Jeg
tror at man kan gøre vores
hverdag lettere for en rimelig
billig penge,« slutter Jesper Jo-
hansen.

sjp@adm.ku.dk

Forenede Studenterråd har kastet sig ind i valg-
kampen. Målet er ikke at skaffe stemmer, men 
at gøre de studerende opmærksomme på at 
kommunalvalget har indflydelse på deres hverdag 

NEJ, HUN CYKLER – »Jeg

foretrækker selv at cykle rundt i

København. Jeg nyder motionen,

og man får set byen og kommer

let omkring. Det vil jeg da helt

sikkert også opfordre de stude-

rende til,« lyder Ritt Bjerregaards

svar på tiltale på www.dinstudie-

by.dk.
F O T O :  S I M O N  J A M E S  P E T T I T T  


