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På vej mod
stjernerne

Fysiker Jesper Nygård har
aldrig haft højdeskræk. 
Står det til ham, bliver 
han Danmarks første 

astronaut  LÆS SIDE 5

Tror på Thor
Hun læser psykologi, underviser,
har egen foredragsvirksomhed 
og tre børn. Og så er hun asatro. 
Andrea Fisker er aktuel med 
bogen Lokes Høj der er udgivet i
anledning af julekalenderen Jul 
i Valhal 
LÆS SIDE 8-9

Museum i minus
Statens Naturhistoriske Museum
har søgt rektor om skilsmisse fra
Det Naturvidenskabelige Fakultet
LÆS SIDE 3

Gud bevare Danmark
Den længe ventede sekularisering
af samfundet ser ud til at ude-
blive. Men hvad er egentlig trådt 
i stedet?
LÆS SIDE 10-11
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Stjerneforsker får formidlingspris  
T I L LY K K E – Anja C. Andersen er god til at fortælle om stjerner og universet.
Det har man nu også fået øjnene op for i Europa. Den danske astronomidarling
modtog nemlig den 2. december EU-kommissionens prestigefyldte Descartes
forskningskommunikationspris. Formidlingsprisen er en søsterpris til Descar-
tes’ forskningspris – også kaldet EU’s Nobelpris. Videnskabsministeriet indstil-
lede Anja C. Andersen til den europæiske pris efter hun sidste år modtog viden-
skabsministerens danske forskningskommunikationspris i forbindelse med
Forskningens Døgn. Anja C. Andersen er lektor på Niels Bohr Institutet hvor
hun forsker i stjernestøv og dets betydning for udviklingen af universet og 
livet heri. Med prisen følger 50.000 euro der blandt andet skal bringe Anja C.
Andersen nordpå og opleve Island fra hesteryg sammen med sin familie.   
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200 kilo hjælp til Pakistan
N Ø D H J Æ L P  – Der er mere hjælpeudstyr på vej til
ofrene for jordskælvet der ramte Pakistan i oktober.
Medicinstuderende fra organisationen EQUIP der
indsamler hospitalsudstyr i Danmark og sender det til
mennesker der har brug for det i udviklingslandene,
har samlet endnu 200 kilo medicinsk udstyr sammen
der netop er sendt af sted. De studerende har blandt
andet indsamlet bandager, kirurgiske og gynækolo-
giske instrumenter og andet udstyr fra Frederiksberg,
Herlev, Gentofte og Glostrup hospital.

Af Lise K. Lauridsen

Allerede fra januar vil de
fleste studerende og
ansatte på Jura nok

kunne mærke at fakultetet har
været nødt til at skære kraftigt
ned på både service og under-
visning.

Sidste nummer af det ti år
gamle fakultetsblad JURA er
netop udkommet, de studeren-
de får mindre undervisning,
og så vil der kun være ekstern
censur på mundtlige prøver
samt på bachelorrapporten og
et enkelt fag på bachelorud-
dannelsen.

»Ingen synes det er morsomt
at skære ned. Men vi synes det
er lykkedes på en god måde at
skære mere end fire millioner
kroner ud af undervisnings-
budgettet,« siger studieleder
Henrik Stevnsborg til det sid-
ste nummer af JURA.

De studerende kan godt for-
stå at der må spares på under-
visningen når fakultetet står i
en situation hvor der skal spa-
res 14 procent på næste års
budget, men prioriteringen er
forkert, mener Christel Teglers
der formand for Forenede 
Jurister.

»Jeg synes ikke det er pen-

gene værd at spare de stude-
rendes fredagsbar væk. De
200.000 kroner er givet godt
ud. Vi har foreslået en uges
mindre undervisning og flere
studenterundervisere, men i
stedet har fakultetet altså valgt
at skære i censuren især. Det
virker ikke særlig godt gen-
nemtænkt, for fakultetet risi-
kerer at få masser af klager fra
de studerende hvis de mister
meget af den eksterne censur
og dermed deres retssikker-
hed,« mener Christel Teglers.
De studerende på Jura er i for-
vejen dem der klager mest
over eksamen på Københavns
Universitet. 

Eksterne midler søges
Derudover planlægger Jura at
optage 50 ekstra studerende
på studiet næste år. Den be-
slutning falder heller ikke just
i de studerendes smag.

»Det ekstra optag giver fa-
kultetet en hurtig ekstraind-
tægt, men hvor skal de ekstra
studerende være henne? Der
er i forvejen ikke plads til os
der går her, og næste år lukker
de også vores største audito-
rium i Bethesda-bygningen på
Israels Plads,« siger Christel
Teglers.

Juristerne har allerede nu
pladsproblemer i indre by. 
I kantinen er der plads til 200
af de godt 4.000 jurastuderen-
de, og i mange af undervis-
ningslokalerne i indre by lider
de jurastuderende også af ån-
denød fordi holdene er for sto-
re.

I stedet for at skære yderli-
gere ned på studenterfacilite-
terne, kunne Christel Teglers
godt ønske sig at fakultetet så
på brugen af kontorer.

»Mange kontorer bliver ikke
brugt særligt meget. At rykke
tættere sammen ville måske
nok være en gene for persona-
let i hverdagen, men det ska-
der ikke hele jurastudiet som
nedskæringerne i vores under-
visning og censur kommer til
at gøre det,« mener Christel
Teglers.

Baggrunden for at Jura fat-
tes penge er blandt andet at de
studerende ikke består nok ek-
samener (STÅ). Jura er ekstra
følsom overfor udsving i STÅ-
indtægterne fordi totredjedele
af fakultetets indtægter kom-
mer fra optag og eksamener
for de studerende. Hverken
studielederen eller de stude-
rende forventer dog en stig-
ning på den konto som følge af
de omfattende besparelser på
Jura.

For dekan på Jura Vagn
Greve er vejen ud at Jura bli-
ver langt bedre til at tiltrække
eksterne bevillinger. Jura er
nemlig det fakultet som får
færrest penge ind på kontoen
fra andre end staten.

»Selv teologerne slår os på
det punkt, og det kan ikke bli-
ve ved med at gå hvis vi skal
have en ordentlig udvikling. 
Vi skal til at tænke i andre ba-
ner med forskere der er ansat
på kortvarige, eksterne bevil-
linger. Det kan være private
midler, EU-fonde, kontraktop-
gaver eller penge fra statens
forskningsråd,« foreslår Vagn
Greve i JURA-bladet. 

Læs mere på www.jur.ku.dk/
arkiv/jura/jura605/
JURA_6_2005.pdf

likl@adm.ku.dk 

Jura skærer i censur
De jurastuderende frygter at fakultetet skyder sig 
selv i foden ved at skære kraftigt ned på de studerendes 
retssikkerhed til eksamen

SPARETID

Birolleekspert prises
»På bare tre-fire år har Nicolas Bro gjort sig fuldstændig uundværlig i dansk
film hvor han dukker op overalt i markante biroller som han ofte gør mindst
lige så interessante som hovedrollerne.« Sådan lød komiteens begrundelse for
at Nicolas Bro blev tildelt Ingmar Bergmans rejselegat på 50.000 kr. Legatet
blev overrakt ved en intim reception på Københavns Universitet. Redaktør,
filmanmelder og medlem af udvælgelseskomiteen Ebbe Iversen holdt over-
rækkelsestalen.

»Jeg mindes at jeg så ham første gang i rejseholdet som en mordmistænkt
psykisk handicappet. En rolle hvori han nærmest stjal det afsnit. Siden er det
gået stærkt med omkring 15 filmroller på bare fem år. Alt fra uimodståelig fyl-
debøtte og tidligere tennisstjerne i ‘Adams æbler’ til desillusioneret journalist
der har gennemskuet spillets regler i ‘Kongekabale’,« fortalte Ebbe Iversen de
fremmødte.

Nicolas Bro var tydeligt rørt og havde svært ved at finde ordene da han fik
overrakt legatet og skulle holde sin takketale.

»Det er en stor ære det her. Jeg er meget beæret over at komiteen ser mig
værdig til at være en del af den kongerække af tidligere modtagere,« fortalte
Nicolas Bro. Tidligere har blandt andet Paprika Steen, Suzanne Bier og Per Fly
modtaget Ingmar Bergmans legat der opstod da Ingmar Bergman i 1989 kvit-
terede for modtagelsen af Sonningprisen ved at returnere den til Københavns
Universitet som grundlag for et rejselegat til støtte for danske teater- og film-
folk. Nicolas Bro ved endnu ikke hvad pengene skal gå til, men en længere rej-
se må i hvert fald vente lidt da han netop nu arbejder på tre nye film og et tea-
terstykke.

Ekstrem almanak
K A L E N D E R  – Traditionen tro har Københavns Uni-
versitet udgivet sin Almanak Skriv- og Rejsekalender
for 2006. Temaet i næste års almanak er ‘Ekstreme
former for liv’ som en række af universitetets forskere
har skrevet bidrag til kalenderen om. Blandt andet en
artikel om bakteriernes verden og det liv der udspil-
ler sig i livets ældste og mindste økosystemer. I en an-
den artikel beskrives fundene af spor efter det tidlig-
ste liv på jorden. I et sidste bidrag diskuterer profes-
sor i teologi Niels Henrik Gregersen hvad det vil bety-
de for det kristne verdensbillede hvis der en dag fin-
des liv i rummet. Som altid er der også et væld af op-

lysninger om stjerner og planeter, solformørkelser, højvande, afmærkninger i
danske farvande, flag- og morsetegn, jordmagnetiske forhold, tidszoner,
møntsystemer i ind- og udland, mål og vægt, kongehuset, oversigts- og note-
ringskalender samt jagttabel. Almanakken der populært kaldes for ‘alle kalen-
deres moder’, udkom første gang i sin nuværende form i 1685, og KU har si-
den udgivet den hvert år. Man ved dog at universitetet helt tilbage fra opret-
telsen i 1479 årligt har udgivet en almanak. Den nye kan købes hos boghand-
leren for 129 kroner.

FAMILIEN SKUESPIL – Det er ikke overraskende at Nicolas Bro blev

skuespiller, for både mor og far er erfarne på de skrå brænder og det

store lærred. Her ses han med sin stolte familie: mor Helle Hertz, far

Christoffer Bro og søster Laura Bro.
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Museum Tusculanum blandt de store
BØGER – Forlaget Museum Tusculanum der udgiver bøger inden for de hu-
manistiske, samfundsvidenskabelige og teologiske fag, er gået i samarbejde
med Google. Google Print-programmet viser uddrag af de bogtitler man søger
på, så man kan ‘bladre’ i bogen inden et køb. Derved bliver bøgerne mere syn-
lige for både danske og udenlandske bogkøbere. Links til de boghandeler der
forhandler bøgerne, gelejder nemt bogkøberne ind til Museum Tusculanums
elektroniske boghandel der blev lanceret tidligere på året.

Studenterrådet får comeback
ST U D E R E N D E – Københavns Universitets absolut styrende studenter-
gruppe, Forenede Studenterråd, FSR, har besluttet at vende tilbage til sit
gamle navn, Studenterrådet. Navnet Forenede Studenterråd fandt man på 
i 1994 da Studenterrådet blev lagt sammen med Moderate Studenter. At
man nu vender tilbage til det gamle navn er ikke et udtryk for en ændret 
politik, men markerer snarere at splittelsen mellem de studerende nu er
kommet så meget på afstand at man igen kan benytte det navn man har
haft siden 1912. Beslutningen blev truffet på generalforsamlingen den 
24. november hvor også 22-årige Jesper Johansen der læser historie, blev
genvalgt som formand. 

bliver snakket om at satse me-
re på forskning og formidling,
for det er netop hvad museer-
ne er specialiseret i,« fortæller
Henrik Enghoff der er leder af
de tre museer som for nylig
blev lagt sammen til et under
Statens Naturhistoriske Mu-
seum. Derfor har museet nu
søgt om at blive flyttet fra Det
Naturvidenskabelige Fakultet
til en placering direkte under
rektor.

»Vi føler os meget dårligt be-
handlet af fakultetet. Argu-
mentet for at beskære vores
budgetter med cirka otte pro-
cent er at fakultetet ikke vil
spare på uddannelse. Museet
har udover forskning to store
opgaver: at stå for de viden-
skabelige samlinger og lave of-
fentlige udstillinger. Derfor
underviser vi naturligt nok ik-
ke så meget, og derfor går be-
sparelserne i år ekstra hårdt
ud over os,« forklarer Henrik
Enghoff.

Museet skal spare tre for-
skerstillinger og fire adminis-
trative stillinger væk udover

Af Lise K. Lauridsen

IBotanisk Have ligger flere af
de udendørs bede brak. Ikke
bare fordi det er vinter når vi

kigger på kalenderen og ter-
mometret. Havens økonomi-
ske udsigter står også i minus.

Det betyder at universitetets
gamle have må opgive at dyrke
visse planter og i stedet sende
dubletter til andre botaniske
haver eller lægge frø i banken
fordi der ikke er personale nok
til at passe levende planter. 
20 procent af gartnerne i Bota-
nisk Have er nemlig blevet
sparet væk de sidste seks år.

Geologisk og Zoologisk Mu-
seum arbejder ikke med leven-
de planter, men her kan de
årelange nedskæringer også
mærkes. Der er ikke råd til at
udføre forskning, lave udstil-
linger og holde de videnskabe-
lige samlinger vedlige på et
forsvarligt niveau. 

»Vi er blevet beskåret pænt
igennem årene, men aldrig så
meget som nu, og det virker jo
absurd når der i samme øjeblik

Også andre afdelinger på
Naturvidenskab må dog holde
hårdt for, forklarer Nicolaisen.
Især Kemisk og Geologisk Insti-
tut skal spare fordi alt for få stu-
derende består eksamener her. 

At Naturvidenskab vælger at
lade nedskæringerne gå hår-
dere ud over forskningen end
undervisningen hænger sam-
men med to ting.

»Rektor har opfordret os til
at lade være med at skære me-
re i undervisningen. Derud-
over er der faldet en del rene
forskningsmidler bort som vi
havde regnet med i år,« siger
Flemming Nicolaisen der er
godt frustreret over at skulle
sætte alle planer om fornyelse
på standby.

»Det virker som spild af tid
at lægge planer for fornyelse af
forskerstaben og undersøge
hvilke forskningsområder vi
skal satse på når alt så bliver
lagt i ruiner fordi vi skal spa-
re,« siger Flemming Nicolai-
sen.

likl@adm.ku.dk

stitut. Derfor er det svært at
have med at gøre når pengene
skal fordeles, men museet får
jo som udgangspunkt ikke fle-
re penge af at komme under
rektors beskyttelse,« siger
Flemming Nicolaisen.

Han kan godt se hvorfor
museet føler sig hårdt presset
på økonomien. Nicolaisen me-
ner dog at det er rimeligt nok
at museerne også må skære
når fakultetet skal spare hvad
der svarer til 80 forskerstillin-
ger eller 40 millioner kroner
på næste års budget.

»Det kan godt være det går
hårdt ud over museet, men fa-
kultetets generelle nedtur ta-
get i betragtning, så har muse-
et det problem at de bruger alt
for meget plads hvilket gør at
naturvidenskab som helhed
skal spare yderligere,« forkla-
rer Flemming Nicolaisen med
henvisning til universitetets
pladsproblemer der betyder at
KU har for få penge til husleje
og derfor skal skære knap
60.000 kvadratmeter væk de
næste fem-seks år.

de mere generelle sparekrav.
Og det kommer nok desværre
til at betyde at vi må fyre folk,
mener Enghoff.

Museets største problem er
at det langt fra er første gang
at der er stillingsstop og fy-
ringer i farvandet. Museet er
rent mandskabsmæsssigt nede
på et niveau som i tiden før
man begyndte at satse på na-
turvidenskabelig forskning i
1950’erne.

Fordelen ved at flytte fra
Naturvidenskab til rektors an-
svarsområde er ifølge Enghoff
at museet ikke vil blive udsat
for de betydelige udsving i stu-
denterinteresse som Naturvi-
denskab må leve med og som
museet ikke kan gøre det store
ved da de kun perifert beskæf-
tiger sig med undervisning.

Flyt bare
Konstitueret dekan på Natur-
videnskab, Flemming Nicolai-
sen, bakker op om museets
flytteplaner. 

»Museet har en helt anden
opgave end et universitetsin-

MUSEALT
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FROSTVEJR – Det er en

kold tid for Statens Naturhis-

toriske Museum der endnu

engang skal spare. Museet

ønsker nu at blive skilt fra

Naturvidenskab der i årevis

har lidt under svigtende

interesse fra de studerende,

noget museerne ikke kan gø-

re meget for at afhælpe fordi

deres primære formål er

forskning, videnskabelige

samlinger og offentlige ud-

stillinger. 

Statens Naturhistoriske Museum
er godt træt af år efter år at 
skulle spare. Derfor har museet 
nu søgt rektor om skilsmisse fra
Det Naturvidenskabelige Fakultet

Museum 
i minus
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POLIT IK

Af Richard Bisgaard

Der bliver ikke lyttet me-
get til oppositionen i
Folketinget i disse tider.

I stedet foregår de vigtige dis-
kussioner om finansieringen
af fremtidens velfærd, her-
under af forskning og uddan-
nelse, i Globaliseringsrådet og
i regeringens Velfærdskommis-
sion. 

Men det er ikke fordi oppo-
sitionen ikke har noget at sige,
skulle vi hilse og sige fra
forskningsordførerne fra Soci-
aldemokraterne, SF og En-
hedslisten. Det er fordi stats-
minister Anders Fogh Rasmus-
sen med behændighed har fået
placeret oppositionen så langt
ude på tilskuerrækkerne at
pressen ikke finder dens me-
ninger værd at spilde tid på. 

Så meget desto lettere har
regeringen ved at sætte
dagsordenen og skaffe op-
bakning til forslag som vil æn-
dre vilkårene fundamentalt for
menige forskere og studeren-
de, lyder den samstemmende
kommentar fra de tre partiers
universitetsordførere.

Ansvarsforflygtigelse
Oppositionens ordførere har
svært ved at skjule deres fru-

stration over den måde rege-
ringen forbereder store refor-
mer på gennem nedsættelse af
Globaliseringsråd og Velfærds-
kommission.

»Det er en skrækkelig an-
svarsforflygtigelse – og et for-
søg på at sætte Folketinget og
demokratiet på sidelinjen«, si-
ger SF’s universitetsordfører,
Morten Homann, der er skep-
tisk overfor regeringens planer
om at lade fri konkurrence sty-
re fordelingen af midler
mellem landets universiteter.

»Det her er det endelige for-
lis for regeringens forsknings-
politik. De samlede forsk-
ningsbevillingers andel af BNP
er faldet støt siden regeringen
kom til. Og nu vil Helge San-
der have forskerne til at bruge
en endnu større del af deres
tid på papirarbejde med an-
søgningerne i stedet for at 
sikre Danmark forskning i ver-
densklasse,« siger folkesocia-
listen og kritiserer regeringen
for at lade markedskræfterne
råde.

»Det vil sætte forskningens
uafhængighed under pres når
man hver gang skal søge om
midler. Det vil samtidig gøre
det vanskeligere at tænke
langsigtet og opbygge stærke
forskningsmiljøer. Der er

tværtimod brug for større ba-
sisbevillinger så vi kan få fri og
uafhængig forskning,« siger
Morten Homann.

Gammel vin
Socialdemokraternes forsk-
ningsordfører, Lene Jensen,
kritiserer på tilsvarende vis 
regeringens ønsker om at kon-
kurrenceudsætte store dele af
basismidlerne. 

»Konkurrence og kvalitets-
kontrol er fint nok – men net-
op basismidlernes størrelse er
afgørende for en fornuftig
drift og udvikling og for mu-
lighederne for at deltage i kon-
kurrencen om offentlige, 
private og udenlandske forsk-
ningsmidler,« siger hun.

Lige så betænkelig er rege-
ringens ønsker om at nedlæg-
ge sektorforskningen. Det vi-
ser efter Lene Jensens opfat-
telse en manglende forståelse
for arbejdsdelingen i det
forskningspolitiske landskab
som ikke bare klares ved at la-
ve et par kontrakter om myn-
dighedsbetjening med univer-
siteterne. 

»Men bortset fra det er der
faktisk ikke så meget nyt
under solen i regeringens ind-
spil til Globaliseringsrådet,«
mener Lene Jensen.

»Det er positivt at man fast-
holder ambitionen om øgede
forskningsmidler – men nær-
mest pinligt at der end ikke
fremlægges en konkret plan
for indfasning. De seneste fire
år har vi hørt igen og igen at
nu ville der komme flere
forskningsmidler. Men niveau-
et er, i bedste fald, stadig det
samme. Det er simpelthen ikke
godt nok. Det er også positivt
at det erkendes at der er brug
for en fordobling af antallet af
forskerstuderende, men igen
mangler der en plan for ud-
bygning og indfasning. 

Regeringen sætter også fo-
kus på apparatursituationen.
Men hvorfor ikke fremlægge et
bud på hvordan det kan gø-
res?« fremfører Lene Jensen.

Regeringens måde at bruge
Globaliseringsråd og Velfærds-
kommission på, finder hun
dybt betænkelig. 

»Med Velfærdskommission-
en skaffer regeringen sig et
‘ekspertalibi’ frem for at frem-
lægge sin egen politik. Og med
Globaliseringsrådet er det lyk-
kedes at binde organisations-
Danmark samt en række eks-
perter op på det som bliver re-
sultatet. Organisationsrepræ-
sentanterne vil have svært
ved, med troværdighed, at for-

Opgør, eller hvad?
»Hvor er demonstrationerne på Christiansborg Slotsplads, de vrede læserbreve og den mas-

sive lobbyindsats fra forskernes organisationer? Vi bliver ikke hørt, lyder svaret formentlig. 

Det kan være ganske vist, men politikerne er i disse år ved at omlægge dansk forskning til

reel erhvervsstøtte. Det kalder på et opgør, eller hvad?« 

Information, den 6. december 2005. 

Kritiske røster 
fra sidelinjen
Globaliseringsrådet skal legitimere regeringens 
politik og bane vejen for øget erhvervsretning af 
forskning og uddannelse, mener SF og Enhedslisten. 
Også S er dybt betænkelig ved regeringens forsøg 
på at skaffe sig ‘ekspertalibi’ for sin politik

holde sig kritisk til resultatet
selv om deres reelle indfly-
delse meget vel kan være be-
grænset. Og den politiske pro-
ces er skævvredet ved at så
mange aktører er ‘taget i ed’ på
forhånd,« siger hun. 

Folkelige kræfter 
holdes ude
Enhedslistens Per Clausen op-
lever ligesom sine to forsk-
ningspolitiske kolleger at det
er svært at komme til orde i
diskussionen om universiteter-
nes fremtid, men skylden her-
for må folketingets flertal på-
tage sig.

»Desværre er det min ople-
velse at der i Folketinget er
meget bred politisk tilslutning
til ønsket om at erhvervsrette
forskning og undervisning og
sikre at undervisningen bliver
‘relevant’. Derfor er det meget
svært at få en diskussion hvor
der sættes fokus på de grund-
læggende – og forkerte – præ-
misser for denne politik,« siger
han.

Det interessante ved Globa-
liseringsrådet og Velfærds-
kommissionen er efter hans
mening først og fremmest de-
res sammensætning. 

»Der er tale om en meget
snæver sammensætning både

holdnings- og interessemæs-
sigt. Organisationer, bevægel-
ser og holdninger der afviger
fra regeringen, holdes uden-
for, eller får kun en marginal
placering. Således har univer-
siteter, lærere og studerende
ikke nogen central placering
når universiteterne udvikling
diskuteres,« pointerer han.

Hvis han skal sige noget po-
sitivt om regeringens oplæg til
Globaliseringsrådet, så er det
at regeringen taler om flere
penge til forskning og under-
visning. 

»Til gengæld kan vi ikke bli-
ve ved med at leve af løfter.«

Det negative ved oplægget
er derimod den øgede fokuse-
ring på ‘relevans’ som reelt 
betyder relevans for erhvervs-
livet her og nu, siger han. 

»Det er i den sammenhæng
den øgede konkurrence om
midlerne skal ses. Den skal
medvirke til at universiteterne
‘frivilligt’ målretter deres
forskning i den retning som re-
geringen ønsker. De faldende
basisbevillinger vil yderligere
undergrave mulighederne for
fri og kritisk forskning.«

rjb@adm.ku.dk
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Af Richard Bisgaard

Danmark skal være et fø-
rende videnssamfund.
Det kræver at vi forsker

mere, at kvaliteten er i top og
at forskningen er relevant.

Sådan lyder indgangsbøn-
nen til regeringens debatop-
læg “Offentlig forskning – me-
re konkurrence og bedre kvali-
tet” som skal diskuteres på
Globaliseringsrådets møde 8.-
9. december. 

Mere konkret er der lagt op
til at den offentlige forskning i
højere grad skal styres efter
politiske og erhvervsmæssige

hensyn. Alle nye midler skal
udloddes efter ‘kvalitetsvurde-
ring’ og ‘relevans’. Det betyder
at hvor 35 procent af alle
forskningsmidler i dag udby-
des i fri konkurrence, så vil det
om fem år være mindst 50 pro-
cent af midlerne der fordeles
via ‘cigarkasser’ og uden for
universiteternes kontrol. Der-
med bliver universiteterne i
højere og højere grad en slags
‘forskningshoteller’. 

»Bestyrelserne ender som
‘receptionister’ og forskerne
som ‘gæster’ der farer ind og
ud ad svingdørene«, som VIP’-
ernes fællestillidsmand på

KUA og medlem af KU’s besty-
relse Henrik Prebensen ud-
trykker det.

Samtidig skal basismidlerne
fremover fordeles efter kvali-
tet så universiteter med en høj
kvalitet får en forholdsmæssig
større andel af de samlede ba-
sismidler. 

Det sker efter direkte inspi-
ration fra Storbritannien hvor
der med jævne mellemrum
gennemføres en kvalitetsvur-
dering af universiteterne. Kun
de universiteter der får en høj
karakter, modtager basisbevil-
linger til forskning, og det har
ifølge regeringen medført en

mærkbar forbedring af både
kvaliteten og forskernes pro-
duktion.

Et skrækeksempel 
Den beskrivelse har forman-
den for rektorerne på de dan-
ske universiteter, Jens Odders-
hede fra Syddansk Universitet,
svært ved at genkende. For
ham er Storbritannien tværti-
mod skrækeksemplet på hvilke
skævheder en alt for mekanisk
fordeling af forskningsmidler
kan medføre. 

»I Storbritannien er der sket
en voldsom samling af
forskningsressourcer på nogle

ganske få universiteter som i
høj grad har koncentreret sig
om at hyre de bedste fra de an-
dre universiteter. Resultatet er
en total skævvridning af hele
universitetssektoren«, siger
Jens Oddershede. 

Dermed ikke sagt at danske
universitetsforskere har noget
imod at konkurrere om
forskningsmidlerne.

»Det gør vi allerede, men
kriterierne for tildelingen bør
ikke ensidigt favorisere dele af
det der foregår på universite-
tet, således at man fx vælger
citationer og lignende som i
høj grad favoriserer de natur-

videnskabelige og tekniske de-
le af universiteter og i mindre
grad de kvalitetskriterier man
har på humaniora og sam-
fundsvidenskab,« siger Jens
Oddershede.

Andre ting i regeringens op-
læg er rektorernes formand
meget positiv overfor, fx at der
bliver flere frihedsgrader til at
disponere lønrammen mere
frit og til at ansætte folk, stør-
re overhead til eksterne bevil-
linger, kompenserende midler
i forhold til til EU-ansøgninger
og tættere integration mellem
sektorforskning og universi-
teter.

Universiteter skal belønnes efter kvalitet
Regeringen vil fordele forskningsmidler efter universiteternes præstationer. 
Rektorer advarer mod britiske tilstande 
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RUMFART

Kristian Elkjær Kristensen

Københavns Universitet
skal måske levere den
første danske astronaut.

Står det til KU-fysiker Jesper
Nygård, bliver rummet det
næste stop på hans karriere-
vej. Det ligger fast efter at
Dansk Rumcenter og Ministe-
riet for Videnskab, Teknologi
og Udvikling præsenterede
ham som en af tre danske
astronautkandidater til det
europæiske astronautkorps
under Den Europæiske Ru-
morganisation, ESA.

I alt 266 ansøgere har været
kandidater til hvervet som før-
ste dansker i rummet. 84 af
disse er blevet udvalgt til at
gennemgå forskellige test,
samtaler og helbredsundersø-
gelser for at sikre at den eller
de danske kandidater som ind-
stilles til ESA, opfylder de
skrappe kvalifikationskrav til
jobbet ‘med verdens bedste
udsigt’.

Den danske udvælgelse af
astronautkandidater har varet
et år. Ansøgernes koordina-
tionsevne, simultankapacitet,
håndelag, fysisk kapacitet og
mentale tilstand er blevet målt
og vejet, og i hver runde er cir-
ka to tredjedele faldet fra.

Tilbage står en 33-årig civil-
ingeniør fra DTU, en 29-årig
fysiker fra Aarhus Universitet –
og så altså 34-årige Jesper Ny-
gård fra Københavns Universi-
tet. 

»Jeg synes det er lidt sjovt at
få så megen opmærksomhed,
for som forsker er jeg ikke vant
til at være midtpunkt. Men det
har endnu ikke været ubeha-
geligt,« siger Jesper Nygård og
smiler ved tanken om de
mange interviews han allerede
har givet.

»Desuden er det godt at vise
hvilke spændende ting en na-
turvidenskabelig baggrund

også kan føre til,« fortsætter
han og lægger sig helt på linje
med videnskabsminister Helge
Sander der slog på samme ef-
fekt ved præsentationen af de
tre astronautkandidater i sid-
ste uge.

Opdagelsesrejse
Fysiklektor og astronautkandi-
dat Jesper Nygård har god ud-
sigt fra sit kontor på femte sal
på H.C. Ørsted Institutet. Både
ud af vinduet, til maleriet på
væggen og til sine forsknings-
resultater. 

Som en af de første danske-
re der forskede i nanorør og
medforfatter til et patent er
han præcis den type som rege-
ring og Dansk Industri skriger
efter. Siden han som 29-årig
blev færdig med sin ph.d., har
han været ansat ved Niels Bohr
Institutet og er i dag lektor
samme sted hvor han undervi-
ser på Nanoteknologiuddan-
nelsen ved Københavns Uni-
versitets Nano-Science Center.
Desuden er han medstifter af
en lille innovationsvirksom-
hed.

Karrieren synes altså at køre
på skinner, men Jesper Nygård
kunne alligevel ikke lade chan-
cen for at blive astronaut glide
fra sig.

»Det er ultimativt vor tids
opdagelsesrejser. Også her er
der jo en masse huller i vores
viden. Alene træningen tror
jeg vil være utrolig spænden-
de. Den indebærer blandt an-
det flyvetræning, rumteknolo-
gi og fysisk træning. Desuden
får man den sidste nye viden
om rummet og selvfølgelig om
de specifikke ting man skal ar-
bejde med på den givne mis-
sion.«

Som astronaut bestemmer
man ikke selv sine opgaver,
men selv om astronomi ikke er
Jesper Nygårds hovedinteres-
se, tvivler han ikke på at rum-

fart vil være noget for ham.
»Jeg kunne ikke lade chan-

cen gå fra mig. Jeg er fascine-
ret af rumfart, og jeg tror at en
fællesnævner mellem astro-
nautens arbejde og min nuvæ-
rende stilling er de udfordren-
de arbejdsopgaver samt bru-
gen af den mest avancerede
teknik.«

Fysiklektoren har altid
interesseret sig for teknik, men
har ikke noget klart svar på
hvorfor det lige blev nanofysik
han valgte at beskæftige sig
med. Han er imidlertid glad
for at det blev sådan, og de 34
publikationer på hans cv røber
da også at han ikke er helt uden
evner på dette felt.

Jesper Nygård indrømmer

smilende at selv om han elsker
nye tekniske apparater, fik han
først for et halvt år siden sin
første mobiltelefon. Den er
næsten altid slukket.

Leg med Technic-Lego
Mens han venter på at komme
til prøve hos Det Europæiske
Rumagentur, fortsætter fysike-
ren med sin videnskab. Enga-
gementet når han fortæller om
sit felt, afslører at han kan lide
hvad han laver. Han opfinder
og afprøver nye strukturer af
strømførende nano-rør. Trods
det tårnhøje akademiske ni-
veau, sammenligner han det
med at lege med Technic-
Lego.

»Man skal selv bygge både

instrumenter og molekyler, og
jeg nyder at man selv er herre
over sine forsøg. Tit er der kun
en eller få personer tilknyttet
hvert eksperiment, så man har
altid overblikket,« påpeger
han.

Under astronautudvælgel-
sen har Jesper Nygård også
fundet tid til at starte et firma
sammen med sin tidligere
ph.d.-vejleder, Poul Erik Linde-
lof. Firmaet, Hytronics, arbej-
der med at modne en opfin-
delse der kombinerer nano-
teknologien med den konven-
tionelle halvlederteknologi. 
På den måde kan man bygge
nanokomponenter ind i appa-
rater med den gammeldags
teknologi. Jesper Nygård hå-

ber at deres teknologi vil kun-
ne spille en rolle i fremtidens
elektronik.

Vovemod
I fritiden dyrker fysikeren klat-
ring, fjeldvandring og skiløb.

»Jeg elsker at være ude i na-
turen hvor ingen telefoner kan
forstyrre en, og man er i ele-
menternes vold«, forklarer Jes-
per Nygård.

»Når jeg dyrker indendørs
klatring i Danmark, er det for
at få en bedre teknik til turene
på klippe. Og i den pause jeg
havde før jeg påbegyndte min
ph.d., forbedrede jeg min
teknik som skiguide i Alper-
ne,« forklarer han.

Han står mest off-piste, bå-
de for udfordringens skyld, og
for at komme væk fra lifterne
og alle de andre ski-folk. 

»Jeg træner altid før en ski-
ferie, og tager en lavinebipper
med ud i off-pisten. På klatre-
turene giver teknik, erfaring
og en række kurser på både
gletscher og klippe den for-
nødne sikkerhed.« 

Astronautkandidaten siger
at han ikke har noget egentligt
behov for at være alene, men
han ender alligevel altid der
hvor man er alene med natu-
ren. Væk fra skilifterne, langt
oppe i bjergene, og måske og-
så en dag ude i rummet. Med
sin kone har han blandt andet
rejst i Grønland, Kina, Patago-
nien og USA.

»Jeg kan godt lide at man
ikke altid kan styre alt selv. Jeg
elsker at blive rusket igennem
af vinden. Og gennem mine
aktiviteter har jeg måske også
bevist for Dansk Rumcenter at
jeg kan håndtere at være væk
fra civilisationen i længere
tid.«

kek@adm.ku.dk
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Finansmand første dansker i rummet
Den første dansker i rummet bliver formentlig en finansmand. I alt fald har finansman-

den Per Wimmer købt sig til en rumrejse allerede i år 2007 hvor han vil blive sendt de

mindst 100 kilometer op som der skal til for at tælle for en rumrejse.

Ritzaus Bureau, 1. december 2005.

Topforsker 
vil i rummet 

Hård udvælgelse

• Dansk Rumcenter og Videnskabsministeriet har stået for rekrutteringen af kandidater til hvervet

som første dansker i rummet. Tre er valgt ud af 266 ansøgere.

• De tre udvalgte kandidater får nu et indledende flyvekursus hos forsvaret. Det sker for at øge

chancerne for at den europæiske rumorganisation ESA finder dem egnede. 

• Med ESA’s valg af ny astronaut påbegyndes fire års træning. Der kan gå mange flere år før den

heldige skal på en rummission. Sverige har haft en astronaut i 13 år. Han kommer på sin første

mission til næste år. 

ASTRONAUTKANDIDAT
– Jesper Nygård kan blive den

første astronaut i Danmarks-

historien.

Jesper Nygård har
aldrig været bange
for at prøve noget

nyt. Lektoren i 
nanofysik bliver 

muligvis Danmarks
første astronaut
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FORSKNING

Af Morten Emmerik 
Wøldike

Hvad får du ud af at gå til
zoneterapi?,« lyder det
udfordrende spørgsmål

ofte når man diskuterer alter-
nativ behandling. Som en an-
den hedonist kan man frem-
hæve det velbehag det giver at
få nusset fødderne. Men om
zoneterapien styrker immun-
forsvaret så man undgår forkø-
lelse og influenza i den kolde
vintertid, er langt mere usik-
kert.

Vores usikkerhed om effek-
ten af alternativ behandling er
velbegrundet. Selv om dan-
skerne hvert år bruger to-tre
milliarder kroner på alternativ
behandling, findes der næsten
ingen forskning i Danmark der
viser hvad borgerne får ud af
de mange penge. Mens der år-
ligt anvendes 575 kroner per
patient til forskning i de etab-
lerede behandlingsformer, så
bruges der kun 1,13 kroner per

patient til forskning i alterna-
tiv behandling.

Dette misforhold er en af
grundene til at der netop er
startet et nyt forskningsprojekt
der skal undersøge de tre ud-
valgte alternative behand-
lingsformer zoneterapi, aku-
punktur og meditation. 

Forskningsprojektets hoved-
bevilling på 5,1 millioner kro-
ner kommer fra det statslige
Videns- og Forskningscenter
for Alternativ Behandling, Vi-
FAB, der har udpeget en grup-
pe af forskere fra Københavns
Universitet til at forestå pro-
jektet.   

Professor på Sociologisk In-
stitut Bo Jacobsen skal lede
det nye forskningsprojekt der
løber over de næste tre år. 

»Næsten halvdelen af be-
folkningen har på et eller an-
det tidspunkt benyttet sig af
alternativ behandling. Det er
beskæmmende at der her-
hjemme stort set ikke forskes i
om behandlingen virker. Vores

formål er at finde frem til hvad
det er der virker hvis det vir-
ker, og hvad det er for nogle
mekanismer som zoneterapi,
akupunktur og meditation i gi-
vet fald virker igennem. Desu-
den skal vi også på nogle af-
grænsede områder inden for
sygdommene kræft og sklero-
se undersøge om der er en
virkning ved de tre behandle-
former, og hvor stor den i givet
fald er.«

Åben og kritisk interesse
Med deltagelse af både læger,
sociologer, psykologer, filosof-
fer, idræts- og folkesundheds-
forskere har forskergruppen
en stærk tværvidenskabelig
profil. Ifølge Bo Jacobsen var
det netop den faglige bredde
der var udslagsgivende for at
Københavns Universitet løb
med forskningsprojektet
blandt de 25 andre forsker-
grupper der havde lagt billet
ind. 

»Det er lykkedes at samle en
række anerkendte KU-forskere
fra flere forskellige fag til at
integrere deres arbejde i en
tværvidenskabelig helhed så
der kan udrettes noget som ik-
ke kan laves inden for enkelt-
fagene,« siger Bo Jacobsen. 

Den tværvidenskabelige for-
skergruppe tæller blandt an-
det professor i anatomi Mo-

gens Claesson, professor i
sundhedspsykologi Peter El-
sass, sundhedspsykolog Peter
la Cour og idrætsforsker Rein-
hard Stelter. Desuden indgår
også en del eksterne og et par
udenlandske forskere.

En af forskningsprojektets
store udfordringer bliver at få
skabt et tillidsfuldt samarbejde
med de tre grupper af alterna-
tive behandlere. Der findes
nemlig allerede flere eksemp-
ler på mislykkede kontakter
mellem den etablerede viden-
skab og de alternative behand-
lere. Bo Jacobsen ser dog posi-
tivt på mulighederne for at få
en konstruktiv dialog med be-
handlerne. 

»Vi har lavet en samarbejds-
kontrakt der er gensidigt for-
pligtende og giver frihed til
begge parter,« siger Bo Jacob-
sen der forsikrer at forsker-
gruppen vil gå uforudindtaget
ind i undersøgelsen af alterna-
tiv behandling. De alternative
behandlere slipper dog ikke
for det kritiske blik der er en
uundgåelig del af det viden-
skabelige arbejde.  

»Forskergruppen går åbent
og kritisk til sagen og lægger
ikke noget bestemt grundsyn
nedover emnet ud over at det
er virkelig interessant at
undersøge,« slutter Bo Jacob-
sen.

mwo@adm.ku. 

Stærkt forskningsmiljø
»Der er tale om et ambitiøst projekt som ikke blot omfatter en række særskilte viden-

skabelige undersøgelser, men også en mere langsigtet opbygning af et dansk

forskningsmiljø og -tradition på området – et forskningsfelt som er under opbygning

både herhjemme og i udlandet og som efterspørges i stigende grad.«

Projektanbefalingen af Hanne Mollerup, formand for ViFABs bestyrelse.

Alternativ behandling 
under forskerlup 
Danskerne bruger hvert år flere milliarder 
kroner på alternativ behandling, men stort 
set ingen forskning har dokumenteret 
hvad vi får ud af det. Et nyt forskningsprojekt
af en tværvidenskabelig forskergruppe på 
KU skal give svaret 
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Kristian Elkjær Kristensen

En 90 millioner kroner stor
bevilling fra Danmarks
Grundforskningsfond gør

Niels Bohr Institutet i stand til
at udvide forskningsindsatsen.
Hele tre nye centre blev derfor
indviet med en reception i sid-
ste uge.

De nye centre skal beskæfti-
ge sig med store uafklarede
spørgsmål lige fra atomers be-
vægelser i kemiske reaktioner
over indviklede netværk af
molekyler i dyr og planter og
til de ukendte dele af verdens-
rummet.

‘Models of Life’ hedder cen-
teret der har som ambition at
forstå de processer der opret-
holder livet. Dette skal gøres
ved at kortlægge interaktio-
nerne mellem de forskellige
signalmolekyler. Centeret ‘Mo-
lecular Movies’ vil kombinere
avancerede laser- og røntgen-

teknologier for at skabe ‘film-
optagelser’ af de enkelte ato-
mer mens kemiske reaktioner
foregår. Og ‘Dark Cosmology
Centre’ vil med afsæt i kosmis-
ke eksplosioner som gamma-
glimt og supernovaer udforske
de enorme ingredienser af
verdensrummet der er så
ukendte at vi tilsyneladende
ikke har bedre navne for det
end ‘mørkt stof’ og ‘mørk ener-
gi’.

Kristian Pedersen fra Dark
Cosmology Centre er begej-
stret for den nye bevilling der
giver hans område alene 40
millioner kroner over de næste
fem år.

»Det har gjort os i stand til
at mere end fordoble vores an-
tal så 15 forskere nu arbejder i
de nyindrettede lokaler«, siger
han.

Danmarks Grundforsknings-
fond har tildelt de 90 millioner
kroner som en femårig bevil-

ling, og hele 54 medarbejdere
vil fremover være beskæftiget
ved centrene.

Ved indvielsen den 29. no-
vember var en god blanding af
unge og gamle, kendte og nye
forskere trukket i festtøjet for
at fejre den officielle åbning.

Centrenes ledere præsente-
rede deres forskningsområder
og glædede sig til at præge
dagligdagen på NBI og sætte
dagsordenen på den interna-
tionale forskningsscene. Rek-

tor Ralf Hemmingsen udtrykte
lige som de øvrige talere stor
glæde over åbningen. Han for-
venter at helt nye spørgsmål
og forskningsemner med tiden
vil rejse sig i takt med at man
finder svar på de oprindelige
spørgsmål. Desuden udtrykte
han forventning om at de nye
forskningscentre vil sætte de-
res aftryk på instituttets kur-
susudbud.

kek@adm.ku.dk

Niels Bohr lægger sig ud
Tre nye grundforskningscentre på 
Niels Bohrs hæderkronede institut

EKSPLOSION – Sammenstød mellem to stjerner resulterer i 

udsendelse af gammaglimt. 
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BØGER

Af Lise K. Lauridsen

Feministen anno 2005 er
politibetjent, journalist el-
ler retsmediciner. De hed-

der Annika Bengtzon, Karin
Sommer og Hanne Wilhelm-
sen. Ligesom i 1970’erne søger
feministen retfærdigheden.
Hun er dedikeret til sit arbejde
hvor der ofte dukker et lig el-
ler to op mens det står lidt me-
re sløjt til med privatlivet. Og
så er hun et fantasifoster født i
hovedet på nogle af tidens
bedst sælgende forfattere.  

Svenske Liza Marklund, nor-
ske Anne Holt og danske Gre-
telise Holm er bare nogle af de
kvindelige forfattere der skri-
ver krimier med kvindelige de-
tektiver i hovedrollen – også
kaldet femikrimier. Men hvad
er det der fascinerer så mange
læsere ved Annika, Karin og
Hanne? Og har de populære
kriminalromaner overhovedet
noget med feminisme at gøre,
lyder spørgsmålene på dagens
seminar om den skandinaviske
femikrimi der er arrangeret af
Center for Kønsforskning på
det gamle KUA.

Femikrimien opstår allerede
i 1970’ernes USA og bliver i
1980’erne importeret til Nor-

ge. Men det er først i 1998 at
den bryder kommercielt igen-
nem med Liza Marklunds de-
butroman ‘Nedtælling’. Efter
den tid er der kommet et sandt
boom af femikrimier. 

»Spørgsmålet er så om litte-
raturen bare er feminin på
grund af forfatterens køn,
synsvinkel og holdning til ver-
den, eller om den reelt er femi-
nistisk,« lyder det fra en af ar-
rangørerne bag dagens semi-
nar ekstern lektor Annemette
Hejlsted. 

Hun lister 11 bud på hvilket
stof femikrimier er skabt af op
på tavlen. Et af de første bud
lyder at krimien er skrevet af
en kvinde og handler om en
kvindes univers. At også
mandlige forfattere dyrker
genren er Peter Høegs ‘Frøken
Smillas fornemmelse for sne’
et eksempel på, men spørgs-
målet er så om det er en femi-
krimi, lyder det fra Annemette
Hejlsted der lader det være op
til tilhørernes fortolkning.

Populærfeminisme
Kvinderne i femikrimierne er
langt fra konventionen om
kvinden. De er sjældent per-
fekte omsorgsfulde husmødre
og koner, men fokuserer på ar-

bejdet der ofte foregår i tradi-
tionelle mandeverdener. 

Femikrimien fremstiller det
moderne kvindeliv. Den
kvindelige detektiv har oftest
feministiske synspunkter eller
adfærd, og viser kvinder der er
splittede mellem egne normer
og omverdenens. Bøgerne
fremstiller kønnet som en kon-
struktion skabt af omverdenen
og har altid en kønspolitisk
pointe både i kraft af at de lig-
ger stor vægt på skildringen af
detektivens liv og konflikter,
og i kraft af at forbrydelserne
typisk er forbundet med køn
og mandlig dominans.

Annemette Hejlsted bruger
novellen ‘Kvindens lange arm’
af Kim Småge fra 1992 som
eksempel på dette.

»I novellen er det en ældre
kvinde der er morderen. Moti-
vet for mordet er at redde en
ung pige der er som et barne-
barn for hende, fra at ende i
pornografi. Den novelle er den
skandinaviske femikrimis ur-
tekst,« siger hun.

Det er forbrydelsernes årsag
og de sociale forklaringer bag
der gør femikrimien til mere
end feminin.

»Femikrimien genoptager
den feministiske diskussion

med sin kritik af hverdagsli-
vets dilemmaer, seksualitet,
vold, diskrimination og mand-
lig dominans. Det feministiske
budskab har igennem femikri-
mien fået et populært skøn-
litterært udtryk,« siger Anne-
mette Hejlsted.

Kommerciel krimi
Femikrimien handler måske
nok om de samme temaer som
kvindelitteraturen fra 1970’er-
ne, men de kvindelige detekti-
ver lever i en tid der er meget
anderledes end dengang.
Kønsrollerne er mere udfly-
dende, for historien har skabt
større råderum for kvinden.

»Hun er fri, men ikke lige-
stillet, men det hun har opnået
gør ikke livet nemmere,« for-
tæller cand.mag. Camilla Pe-
tersen der engageret gennem-
går norske Anne Holts forfat-
terskab.

Anne Holt er uddannet ju-
rist og har ligesom flere af de
andre krimidronninger arbej-
det som journalist, men der-
udover har hun været minister
og er erklæret homoseksuel
ligesom sin krimiheltinde.

Hovedpersonen i Anne
Holts forfatterskab er krimi-
nalbetjenten Hanne Willum-

sen som vi følger i syv bind fra
1993 til 2003. Ligesom de fle-
ste andre femikrimier giver se-
rieforløbet forfatteren og læse-
ren mulighed for at følge den
kvindelige hovedpersons ud-
viklingshistorie.

»På den måde kommer der
en lang række almenmennes-
kelige problemstillinger frem
der ikke kun er interessante
for homoseksuelle,« siger 
Camilla Petersen.

Også den danske krimifor-
fatter Gretelise Holms forfat-
terskab bliver gennemgået
hvilket blotlægger at der ikke
kun er feministiske ideer bag
femikrimien, men i høj grad
også kommercielle interesser.

Gretelise Holms trilogi om
Karin Sommer er nemlig be-
stilt arbejde. Efter Liza Mark-
lunds succes med Annika
Bengtzon hyrede forlaget 
Aschehoug Gretelise Holm til
at lave en dansk femikrimi.

likl@adm.ku.dk

Skandinaviske 
femikrimier 

Anne Holt: Blind gudinde,

1993; Salige er de som tørster,

1994; Dæmonens død, 1995;

Løvens gab, 1997; Død joker,

1999; Uden ekko, 2000; Det

som er mit, 2001 og Det som

aldrig sker, 2004.

Liza Marklund: Nedtælling,

1998; Hedebølge, 1999; Para-

diset, 2000; Primetime, 2002

og Røde Ulv, 2003.  

Sara Blædel: Grønt Støv,

2004 og Kald mig prinsesse,

2005.

Elsebeth Egholm: Skjulte

fejl og mangler, 2002; Selvrisi-

ko, 2004 og Personskade,

2005.

Gretelise Holm: Paranoia,

2002; Robinson-mordene,

2003 og Under fuld bedø-

velse, 2005.

Ann Bilde: Bare en luder,

2004.

FEMINIST – Charlotte Fich i

rollen som kriminalkommissær

Ingrid Dahl fra tv-serien Rejse-

holdet. Ingrid Dahl er et eksem-

pel på en af de mange kvinde-

lige detektiver der leverer mord-

gåder og underholdning med et

lettere feministisk touch.

Tidens mest læste krimier er fyldt med gamle feministiske temaer om 
ligestilling og mandlig overmagt. Seminar på Humaniora belyste sammen-
hængen mellem 1970’ernes rødstrømper og nutidens femikrimier

Når detektiven 
er feminist

F O T O :  D A N M A R K S  R A D I O

På kant med krimigenren
»Femikrimien er en velgørende udfordring til den traditionelle krimigenre, der forhind-

rer den i at forstene og blive anakronistisk. Men det tager tid at få blødt op i de karak-

teristika, der gennem en menneskealder er etableret omkring detektivfiguren, og

blandt andet har kodet den som mandlig. Ligeledes tager det tid at få balanceret alle

de sociale og psykologiske skildringer i forhold til krimiplottet, uden at det undergraver

vores tro på, at den kvindelige detektiv faktisk er detektiv.«

Kommentar i Politiken 18. juni, 2005



Af Gry Bartroff Gaihede

Hun læser Psykologi på
overbygningen, under-
viser førsteårsstuderen-

de, har egen foredragsvirk-
somhed og tre børn. Og så er
hun asatro, Andrea Fisker som
er aktuel med bogen Lokes
Høj der er udgivet i et samar-
bejde med TV2 i anledning
af julekalenderen Jul i Valhal.

»Det skræmmer ofte folk at
jeg er religiøs. De frygter at jeg
er dogmatiker eller fanatiker.
Jeg oplever humor som en fed
måde at kommunikere tro på,«
siger den lille kvinde i nålestri-
bet blazer med Thors hammer
om halsen og rav i kæder om
håndleddet.

På sin hjemmeside fortæller
hun at hun holder af Vølvens
Spådom, Ginger Ale og Nik og
Jay. Man forstår at der er højt
til loftet. Andrea Fisker er iv-
rig, hendes nærvær er intenst,
og hun kaster om sig med lær-
de citater samtidig med at hun
bander som en bølle. 

Min videnskabelige 
periode 
»Jeg blev rystet i min grund-
vold på min bachelor. Og jeg

gennemgik den typiske trans-
formationsproces og blev su-
pervidenskabelig. Jeg troede
at det hang sammen at være
intellektuel og sej og utilnær-
melig. Men det varede heldig-
vis kun et par år,« fortæller An-
drea og ler sin lille klokkelat-
ter der akkompagnerer flere
pointer i løbet af vores samta-
le.  

»Min lillesøster døde i en
trafikulykke. Det var meget
dramatisk og tragisk, og jeg
nåede til et punkt hvor natur-
videnskaben ikke slog til i min
oplevelse af livet. Så begyndte
jeg som så mange andre at sø-
ge, og jeg fandt asatroen. Jeg
synes det er lidt synd at fjerne
naturreligioner, østens mystik
eller buddhisme tiltrækker så
mange mennesker når vi i
Danmark har en vaskeægte
prækristen naturreligion. For
mig gav det mening at bruge
de begreber og fænomener
som hører til i min natur og
kultur,« siger Andrea. 

At den nordiske mytologi
havde mere appel end andre
verdenssyn, er ikke helt tilfæl-
digt, mener Andrea der er vok-
set op i en hippiefamilie præ-
get af en portion folkeovertro. 

»Når jeg flytter, kommer
min mormor med salt og rug-
brød der skal holde ondskaben
og sulten fra døren. Hun er
cool, min mormor,« smiler
Andrea, »men hun drikker for
meget whisky.«

Optimal frustration
Andrea underviser to hold før-
steårsstuderende i faget per-
sonlighedspsykologi. Det er et
pædagogisk eksperiment at la-
de ældre studerende undervi-
se de nye, og det var egentlig
en spareforanstaltning, men
evalueringer viser at det er en
stor succes.

»Det fungerer skidegodt. De
studerende føler at undervise-
ren er på deres side, så de tør
diskutere mere åbent og gøre
stoffet til deres eget i stedet for
at sidde og være andægtige.« 

Psykologistudiet tegnes af
de pæne piger, fortæller An-
drea, og hun har lyst til at
skubbe lidt til dem så de kom-
mer ud over kanten. 

»Jeg håber sgu de involverer
sig personligt og får sig nogle
slag. Får mudder på sig. Min
egen evne til at motivere folk
udviklede sig på grunduddan-
nelsen. Jeg var vildt aktiv i stu-

diemiljøet, og det har været en
gigantisk del af min udviklings-
proces og mine praktiske kom-
petencer. Jeg skrev de lam-
meste kronikker i vores studie-
blad. Optimal frustration er
udviklingens moder,« siger An-
drea med et citat af den ameri-
kanske psykoanalytiker Kohut.
Og så udvider hun dunderta-
len: 

»På universitetet hersker et
konsensustyranni. Der er stor
fare for at konformismen får
sneget sig ind – også blandt
dem der selv synes at de er
enormt bohemeagtige. Hvis en
uddannet psykolog viser sig i
et underholdningsprogram,
bliver kollegaerne forargede.
Det er da latterligt! Vi skal
blande os alt hvad remmer og
tøj kan holde. Vi har så meget
at byde på.

Jeg synes det er så vigtigt at
råbe op, ellers er det de forker-
te der får ordet. For mig bety-
der det meget at jeg er født i
Norden, og min fædrelands-
kærlighed er stor. Men det kan
jeg jo næsten ikke sige til an-
dre intellektuelle. De tør jo ik-
ke engang hænge det danske
flag på juletræet efterhånden.
Det nytter da ikke noget at
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Slægtens smykke
»Jeg holdt ravsmykket op foran mig. I dagslys opdagede jeg at kæderne var smedet af

tusindvis af bittesmå runde cirkler der gik ind i hinanden. Tilsammen dannede alle disse

led de mange fine kæder som bar ravhjertet. ‘Jeg er ligesom et led i en kæde,’ tænkte

jeg forundret.«

Citat fra Lokes Høj af Andrea Fisker.

Tror på
Thor

Andrea Fisker er en
markant skikkelse i 
det danske asatro-
miljø. Og så er hun

akademiker og kon-
sulent med speciale 
i individualiserings-

processer og find 
dig selv-kulturen

F O T O :  T I N E  T Ø N D E R I N G  V E J E

NORDISK MYTOLOGI
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Dansk Folkeparti får patent på
den danske kulturarv.«

Hvordan balancerer viden-
skabelighed og tro for dig?

»En interviewer spurgte mig
hvordan en moderne kvinde
kan tro på at Thors rullende
vogn forårsager torden. Helt
ærligt, myterne er jo symboler
og metaforer med et esoterisk
indhold. Thor opretholder gu-
dernes orden, han ‘renser ud’ i
verdens kaoskræfter der er re-
præsenteret ved jætterne,« for-
klarer Andrea. Resultatet af
renselsen kan sammenlignes
med den fysiske følelse af let-
telse der følger efter det mete-
orologiske fænomen torden. 

Man forstår Andreas irrita-
tion over at skulle føre dialek-
tisk bevis for sandsynligheden
af Thors færden. Ingen beder
vel de kristne protestanter
sandsynliggøre at den kristne
Gud besvangrer
en jomfru og ma-
terialiserer sig i
Jesus?

Jul uden Jesus
Navnet asatro
skyldes Grundt-
vig, og Andrea
understreger at
det snarere er et
verdenssyn end
en egentlig religion. Det er
blevet kaldt den mest indivi-
dualistiske naturreligion. Asa-
troende missionerer ikke, det
handler ikke om at hverve folk
eller omvende nogen. Mange
asatro er selvpraktiserende,
andre tager del i lokale fælles-
skaber – blotgrupper.   

»Jeg er ikke medlem af det
officielt godkendte trossam-
fund Forn Sidr, for jeg er ikke
tilhænger af kirker og dogmer.
For mig er det en dybt indivi-
duel forpligtelse overfor livet.
En smuk, gylden ting vi har få-
et i arv af vores forfædre. Så-
dan ser jeg på det.« 

Hvis man tror at alle asatro
har bare fødder, flettet skæg
og kranse om hovedet, tager
man fejl.

»De asatro er en bred vifte
af folk. Nogle mennesker tror
at asatro er sådan nogle out-
cast, men jeg kender adskillige
blotgrupper der blander filo-
soffer, pædagoger, læger og
lastbilschauffører. Der er
mange universitetsfolk invol-
veret, men de fleste hemme-
ligholder deres asatro fordi de
frygter at det kan udvande de-
res videnskabelige troværdig-
hed. Det provokerer mig,« si-
ger Andrea:

»Jeg ønsker med mit virke at
inspirere til at folk får livsglæ-
de og livslyst. Det lyder måske
selvhøjtideligt, men sådan er
det.« 

Nu har Andrea så skrevet en
bog der foregår før TV2’s jule-

kalender, men i samme fortæl-
le-univers. 

Men julen er vel en kristen
højtid?

»Det er helt vildt hvad folk
ikke ved,« siger en tændt An-
drea.

»Julen er en gammel he-
densk tradition – yule – der
kulminerer med solhvervsfes-
ten den 21. december. De fles-
te juletraditioner stammer fra
vores forfædres verdenssyn.
Santa Lucia er fx en førkristen
svensk skik hvor mennesker
gik i procession og bar lyset
ind i den mørke tid. Eksisten-
sen er en cyklus, og julen er

døden der i sig bærer en ny
fødsel. Julekransen vi hænger
på døren symboliserer den cir-
kularitet. Og nissen som vi stil-
ler grød ud til, det er en æld-
gammel, nordisk dyrkelse af
husguden.« Andreas øjne lyser
ud i decembertusmørket når
hun trækker de lange linjer til-
bage i tiden.

»For mig varer julen fra den
21. til den 31. december som i
dens oprindelse. Nytårsforsæt-
tet er også en gammel skik
med aflæggelse af et højtide-
ligt løfte til frugtbarhedsguden
Frej. 

Jeg fejrer jul den 21. decem-
ber med min blotgruppe hvor
vi laver ritual. Et år havde jeg
bagt honningmænd og -koner
som skulle med til en blot som
en del af en ofring til guderne.
Det var dybt traumatisk for
mine børn at de ikke måtte

spise alle kager-
ne, den historie
joker vi med hver
jul.« 

På din hjem-
meside skriver du
at du hører Nik
og Jay?

»Det var der
også en journa-
list der reagere-
de på i går! ‘Læk-

ker’ er det fedeste dansenum-
mer. Mine børn og jeg har en
dans vi kalder spasserdansen
hvor vi giver los. Man behøver
ikke lave sin egen musik fordi
man er asatro. Snobberi og
kassetænkning irriterer mig.
Man skal være den man er og
være det godt og stå ved sig
selv. Nik og Jay kommer der
og giver den som Johnny
Verdensmand. Det er fedt. Wil-
liam Blake har sagt: Forvent
gift af stillestående vand. Jeg
er dødbange for stillestående
vand.« 

gbg@adm.ku.dk

GYDJE – Andrea Fisker er gyd-

je – præstinde – inden for sin tro

på de nordiske guder.  

Lokes Høj
Henning Kure der er forfatter til Val-

halla-tegneserien, fik tilbudt at skrive

en bog i forbindelse med TV2’s juleka-

lender. Men han ville hellere skrive 

faglitteratur om nordisk mytologi, så han kontaktede sin veninde Andrea

Fisker og gav hende tilbuddet. Hun takkede ja og fik to måneder til formå-

let. Det er den prisbelønnede fantasy-forfatter Lene Kaaberbøl der har fået

ideen til Jul i Valhal. Hun har sit eget forlag, og hun har været konsulent for

Andrea Fisker gennem processen med Lokes Høj.

Hver søndag i december fortæller Andrea Fisker historier og myter fra 

nordisk mytologi på Cafe Valhalla, Blågårdsgade 21 fra kl. 16. 

Vølvens spådom
»Hør mig alle hellige slægter/høje som lave/mere eller mindre/

Heimdals ætlinge. Vil du Valfader/at jeg fortæller/menneskers histo-

rier/og hvad jeg ved«

Frit efter Vølvens Spådom på www.andreafisker.dk.

»For mig betyder det meget at jeg er født i
Norden, og min fædrelandskærlighed er stor.
Men det kan jeg jo næsten ikke sige til andre
intellektuelle. De tør jo ikke engang hænge
det danske flag på juletræet efterhånden. 
Det nytter da ikke noget at Dansk Folkeparti
får patent på den danske kulturarv.«
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Af Morten Thomsen Højsgaard og 
Hans Raun Iversen 

Globalisering, migration og terror har på
hver deres måde betydet at tro og reli-
gion er kommet i offentlighedens søge-

lys. Den første bog fra Københavns Universitets
satsningsområde Religion i det 21. århundrede
viser hvordan gudstroen stadig sætter sig nye
spor i dagens danske samfund. 

Fra 1970 til i dag er andelen af danskere der
tror på Gud steget. Ifølge den seneste danske
værdiundersøgelse fra 1999 er det nu kun en
femtedel af danskerne der klart siger nej til at
tro på en eller anden form for Gud eller åndelig
kraft.

Den længe forventede sekularisering af sam-
fundet ser med andre ord ud til at være udeble-
vet. Men hvad er egentlig trådt i stedet? Hvilke
tanker er det danskerne gør sig om Gud og det
guddommelige i begyndelsen af det 21. århun-
drede? 

Gudstro i Danmark – og i medierne 
Forfatterne til denne artikel har i 2004 og 2005
stået bag et tværfagligt samarbejde mellem 15
forskere med det mål at kortlægge danskernes
gudstro i det 21. århundrede. Resultaterne er
nu samlet og udkommet i bogform. 

På hver sin måde dokumenterer bidragene i
bogen hvordan tro og religion stadig er en spil-
levende faktor i det danske samfund. Et godt
eksempel herpå er medieforsker Stig Hjarvards
bidrag som viser hvordan medierne formidler
og skaber religiøse udtryk. Faktisk udgør tv-
programmer ifølge Hjarvard i dag en langt vig-
tigere kilde til viden for danskere der beskæftig-
er sig med åndelige spørgsmål, end kirkegang
og bibellæsning. På tilsvarende måde har langt
flere ifølge Hjarvards undersøgelse beskæftiget
sig med det godes kamp mod det onde gennem
film (41,1 procent) og tv (25,2 procent) end
ved at læse religiøse skrifter (5,5 procent). 

Den norske religionshistoriker Ingvild Sælid
Gilhus følger denne pointe op ved at analysere
tidens religiøse forestillinger i en samling af
avistekster. Gud forstås i dette kildemateriale
som en hyggelig bekendt der tilbyder uforplig-
tende samvær løsrevet fra kirkelige institutio-
ner. Gudstroen er ifølge Gilhus smurt tyndt ud-
over det hele i de skandinaviske lande. Den er
synlig og udtalt i det offentlige rum, men stik-
ker sjældent så dybt. 

Morten Thomsen Højsgaard bringer en sam-
let oversigt over hvor meget trykte, danske me-
dier har bragt om gudstro og religion fra 1995
til 2004. Der viser sig en række markante stig-
ninger – også når man sammenligner med me-
diernes dækning af andre stofområder. Fra
1995 til 2004 steg antallet af artikler fx om Je-
sus og Allah med henholdsvis 326 og 331 pro-
cent. I samme periode steg antallet af artikler
om emner som politik og sex ikke med mere
end 80 og 114 procent.

Med udsagnet om at han ikke troede på en
skabende eller opretholdende Gud i foråret
2003, satte netop sognepræst Thorkild Grosbøll
en voluminøs debat om opfattelser af Gud i

gang i den danske offentlighed. Alene i 2004
blev der bragt 925 artikler i trykte, danske me-
dier om Grosbøll-sagen. Debatten i offentlighe-
den om Guds rolle eller relevans fortsætter sta-
dig i debatbøger, tv-programmer, baggrundsar-
tikler i de landsdækkende aviser og på internet-
tets mange debatsites. 

De fire hovedtyper af argumenter der hidtil
har været fremme i denne debat, kan som det
fremgår af bogen, vanskeligt forenes. Tilhæng-
erne af de forskellige opfattelser har det med at
misforstå hinanden. Samtidig er de præmisser
som de anvender for at nå til en konklusion,
vidt forskellige. Det engang så homogene Dan-
mark er i spørgsmålet om forståelsen af Gud i
dag blevet udpræget heterogent. 

Ingen Gud 
Positionen ‘Ingen Gud’ er det mest rendyrkede
moderne, sekulære eller ateistiske synspunkt i
debatten om gudstro ved det 21. århundrede
begyndelse. Synspunktet anføres blandt andet
af en række kulturradikale. Mest fremtrædende
er her chefredaktør Tøger Seidenfaden der fx
skriver i Politiken den 31. juni 2004: ‘Jeg tror ik-
ke på Gud, fordi det forekommer mig indlysen-
de, at han ikke eksisterer’. Der er med andre
ord tale om en principiel, ideologisk betinget
afvisning af Guds eksistens som grundlag for
debatten. 

Grosbøll fremstår for tilhængerne af dette
synspunkt i begyndelsen som en helt, men se-
nere opstår der en forundring eller skuffelse
over at Grosbøll ikke gennemfører det de opfat-
ter som hans (men som måske snarere er deres
eget) projekt konsekvent. Idealet er under alle
omstændigheder det humanistiske, oplyste, og
demokratiske liv hvor der ikke er plads til trans-
cendente forståelser af Gud eller et liv styret af

hellige skrifter. Man er imod kristendommen,
men for kvindelige præster. Der skal være klare,
menneskeligt definerede grænser for Gud. 

Gud som Gud
‘Gud som Gud’ er den opfattelse i debatten der i
bogstaveligste forstand kommer tættest på de
teologiske formuleringer om Gud i de klassiske
og historisk set præmoderne kirkelige beken-
delsesskrifter. Gud forstås her som skabende og
opretholdende. Gud er også personlig og al-
mægtig. Eller som det hedder i en salme: ‘Gud
er Gud, om alle mand var døde’. 

Et ideal er her at det enkelte menneske skal
forsøge at indrette sin tilværelse efter det der
forstås som Guds vilje. Forsøger mennesket at
leve livet uden tanke på Vorherre, vil det gå
galt, lyder ræsonnementet videre. 

En typisk fortaler for en så-
dan konservativ eller konfes-
sionel opfattelse af ‘Gud som
Gud’ er den studerende, Mette
M.B. Jørgensen, som i Politiken
den 16. juni 2004 skriver: ‘Gud
er alt det, vi ikke formår at be-
skrive, som lever i, omkring,
under, over og sammen med ethvert kristent
menneske, hvis almægtighed vi ikke forstår,
men som vi i og med Bibelens budskab må give
os i vold, fordi vi ikke kan andet’.

Gud som menneske
Synspunktet ‘Gud som menneske’ indebærer
ligesom synspunktet ‘Ingen Gud’ en afvisning af
alt hvad der ligner overtagelser af gamle, trans-
cendente gudebilleder. Samtidig fastholdes dog
en særlig fascination af historien om mennesket
Jesus. Tilhængerne lægger også vægt på værdi-
en af kirkens ritualer, og så er de betagede af

kristendommens historiske betydning. 
Grundsynspunktet er ikke ateistisk, men

måske agnostisk, ikke rendyrket moderne, men
snarere senmoderne med en åbning for de sym-
bolske aspekter af livet. Gud kan ikke bruges
som egentlig forklaring på tilværelsens tilskik-
kelser, men nok som titel på eller tolkning af
noget ellers uforklarligt. 

Det er i denne lejr Grosbøll befinder sig. Det
er også her en del universitetsteologer befinder
sig. Betegnende argumenterer teologen Troels
Nørager fra Aarhus Universitet i Kristeligt Dag-
blad den 13. august 2003 for at Guds eksistens
‘forsvandt med den filosofiske afvisning af
gudsbeviserne’, men at det ikke desto mindre
stadig handler om at leve ‘som om Gud var til:
Er det ikke at opfatte tilværelsen som større end
os selv, som ‘skænket’, og at turde tolke sine for-

skellige erfa-
ringer af an-
dethed som
udtryk for
Guds realitet’. 

Her ses et
slægtskab
med de kul-

turradikales principielle afvisning af det trans-
cendente gudsbegreb. Men samtidig markeres
en modsætning idet det kristne liv eller kirkeli-
ge værdisæt opfattes som noget positivt. Det
handler om at tilpasse en religiøs tradition til
en moderne virkelighed – uden helt at slippe
traditionen. Nogle vil kalde det liberalteologi
eller anti-metafysisk teologi. 

Gud i mennesket
Det sidste grundsynspunkt er den erfaringsori-
enterede opfattelse af Gud som noget der er i
eller hos mennesket. Dette synspunkt er det

»Det engang så homogene Danmark
er i spørgsmålet om forståelsen 
af Gud i dag blevet udpræget 
heterogent.«

GUD BEVARE DANMARK
– Når Dronning Margrethe hol-

der sin årlige nytårstale, forven-

ter de fleste danskere at hendes

brug af Gud skal inkludere så

mange som muligt og helst alle. 

Gud i det 21. år
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mest folkelige i debatten. Det er her nye religiø-
se forestillinger og praksisser som reinkarna-
tion og healing kobles sammen med såvel krist-
ne gudebilleder som naturvidenskabelige livs-
tolkninger.

Tilhængerne af denne måde at betragte det
guddommelige på har fundet deres helt egne
måder at være religiøse på. De er absolut post-
moderne og frie i deres måder at kategorisere
og forstå tilværelsens sammenhænge på. De er
religiøse ‘på deres egen måde’. De opfatter ger-
ne Gud som en åndelig kraft eller en energi af
kærlighed, udvikling og varme der strømmer
gennem alt i universet, herunder det enkelte
menneske. 

Denne åndelige kraft i og omkring mennes-
ket kan få alt til at hænge sammen. Den har sty-
ret evolutionen og strider derfor ikke med na-

turvidenskaben. Samtidig opfattes kraften eller
energien som naturens og livets sjæl der særligt
har manifesteret sig i hellige mænd og kvinder
som Jesus, Buddha og Moder Theresa. 

Et karakteristisk eksempel på opfattelsen
‘Gud i mennesket’ findes hos konsulent Birgitte
Horsten, som i Politiken den 21. juni 2004 taler
om at ‘vi alle i os rummer den guddommelige
kærlighed, og at vi i den kan finde den gud-
dommelige trøst selv midt i vores største kriser
og sorger’. 

Gudstro med forbehold 
I den offentlige debat om gudstro i Danmark
kan hovedparten af deltagerne placeres i en af
de fire nævnte hovedgrupper. Et er imidlertid
ståstederne i en redigeret debat; noget andet er
den uredigerede virkelighed. 

For befolkningen som helhed peger de øvrige
undersøgelser fra bogen ‘Gudstro i Danmark’ på
at der som oftest er tale om blandinger af de fi-
re grundholdninger. ‘Jeg tror på Gud, men det
kan godt være, at han ikke findes’, lyder en ka-
rakteristisk udtalelse fra en informant i bogen. 

Det er hvad man også kan betegne som guds-
tro med forbehold: Et politisk korrekt og ufarligt
ståsted i et vanskeligt problemfelt. En søgen
mod midten i stil med den der også har kende-
tegnet dansk politik i nyere tid. En stiltiende ac-
cept af en evangelisk-luthersk kulturarv kombi-
neret med tro på videnskaben og en åbenhed
over for nye strømninger i tiden. Det er kultur-
kristendom og folkereligiøsitet på én gang.
Mønstret er mainstream. 

Det hele er dog ikke en grå masse. Store dele
af befolkningen har fx forventninger til at be-
stemte personer på bestemte tidspunkter siger
noget om Gud på en helt særlig måde. Når
Dronningen holder nytårstale er det som reli-

gionssociologen Margit Warburg har gjort op-
mærksom på, forventet at hendes brug af Gud
skal kunne inkludere så mange som muligt,
helst alle. 

Når præsten prædiker i kirken om søndagen,
er der derimod som antropologen Cecilie Ru-
bow har beskrevet det, en udbredt forventning
om at han eller hun skal forkynde en traditionel
opfattelse af Gud. Gør han eller hun ikke det, så
opstår polemikken som i Grosbøll-sagen. Også
selv om det faktisk er et mindretal i befolkning-
en der reelt selv har den forventede traditionel-
le forståelser af Gud. 

En del præster løser dette problem ved at tale
i symbolkoder der på en gang kan tolkes tradi-
tionelt/konfessionelt og moderne/anti-metafy-
sisk. Andre vælger fx at tale på en måde –
rundt, kort og fornøjeligt – juleaften mens der

1. eller 2. juledag forkyndes mere traditionelt
fra prædikestolen.

Den klassiske højre-venstre-skala slår i dag
ikke længere til, når de nyeste politiske land-
kort skal tegnes. På samme måde kan en tradi-
tionel skelnen mellem tro og religion på den
ene side og videnskab og modernitet på den an-
den side ikke længere indfange alle de nødven-
dige nuancer og blandingsforhold på gudstro-
ens Danmarkskort. 

Afhængig af tiden og sammenhængen vil da-
gens dansker have forskellige forventninger til
og meninger om gudstro. Hverken gudstroen
eller samfundet bevæger sig længere i en ret-
ning. Der er i stedet flere samtidige forløb og
muligheder for fortolkning. 

Gud er i det 21. århundredes netværks- og in-
formationssamfund en kategori, et fænomen,
en betegnelse, et navn, en person, en kraft der
dagligt er på valg, til debat – og i udvikling.

Kronikken er baseret på bogen ‘Gudstro i Dan-
mark’ der er redigeret af Morten Thomsen Højs-
gaard og Hans Raun Iversen og netop er udkom-
met på Forlaget Anis.

Morten Thomsen Højsgaard er ph.d. og ekstern
lektor ved Afdeling for Religionshistorie på Kø-
benhavns Universitet, og Hans Raun Iversen er
lektor i praktisk teologi og formand for styregrup-
pen for Københavns Universitets satsningsområde
Religion i det 21. århundrede.

rhundrede

How religion matters. Det er grundspørgs-
målet i satsningsområdet Religion i det 
21. århundrede. Den første bog i en serie
på 20 er netop udkommet. Den handler
om danskernes gudstro

14. december 2005
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Før jeg blev ansat som lek-
tor på Københavns Univer-
sitet, tilbragte jeg det mes-

te af min tyveårige karriere i
højteknologiske virksomheder.
De accepterer menneskers
styrker og begrænsninger og
prøver at skabe nogle rammer
hvor de kan fungere bedst mu-
ligt. Jeg kan se at universitetet
kan lære noget af dem. 

Private firmaer har efter-
hånden lært at det er et udtryk
for organisatorisk umodenhed
hvis man hele tiden er afhæn-
gig af overarbejde, helte og
konstante panikredninger.
Man får mere stress og en lave-
re effektivitet, og der er større
risiko for fejl. Det passer med
mit eget indtryk af at en væ-
sentlig årsag til dårlig under-
visning er at nogle undervisere
må påtage sig mere end de kan
overkomme. 

På universitetet er der en
tendens til at man sidder alene
eller i små kliker og endda
skjuler sine gode resultater for
hinanden. Private virksomhe-
der har opdaget at et organisa-
torisk sammenhold og en fø-
lelse af at man hører til, bety-
der at arbejdet er mere til-
fredsstillende og at man gør
en ekstra indsats. 

Personlig udvikling
På universitetet er man hurtig
til at give den enkelte skylden
for eventuelle problemer. Et
eksempel er evalueringerne
hvor studerende anonymt kan
skrive deres uhæmmede me-
ning om en navngiven under-
viser, og hvor resultatet i prin-
cippet kan føre til en afskedi-
gelse.   

I en moderne virksomhed er
man i stedet procesorienteret.
I stedet for at kaste sig over
den enkelte person, skaber
man bedre rammer for arbej-

det og sikrer at de forskellige
dele hænger sammen. Hvis
man gjorde det samme på uni-
versitetet, kunne man se på
hver uddannelse som et samlet
forløb hvor de studerende hele
vejen igennem skulle have det
bedst mulige udbytte og den
bedst mulige oplevelse. 

På universitetet går man ud
fra at al personlig udvikling
stopper når man bliver fastan-
sat, eller i hvert fald at det er
den enkeltes helt personlige
ansvar. I moderne videnbase-
rede virksomheder går man ud
fra at alle kan blive dygtigere,
og at den eneste mulighed for
at effektivisere er at de bliver
det. 

Hvis man havde en tilsva-
rende holdning på universite-
tet, ville ledelsen aktivt op-
muntre og støtte forskeres og
underviseres videreuddan-
nelse i fx præsentationsteknik,
projektvejledning eller person-
lig tidsplanlægning. Hvis man
gjorde som jeg har set i private
firmaer, ville en del af en insti-
tutleders løn endda afhænge
af at instituttets forskere og
undervisere videreuddannede
sig. 

Et ledelsesproblem
Universitetet har nogle vaner
og en kultur som de færreste
stiller spørgsmål ved. Samtidig
er der et reelt ledelsespro-
blem. I forhold til de private
firmaer jeg har oplevet, virker
ledelsen på universitetet ikke
specielt demokratisk. Det vir-
ker mere som om man har
skabt et system hvor ingen be-
høver at tage ansvaret for hvad
der foregår – og hvor man
nogle gange nærmest straffer
dem der tager et ansvar. 

Georg Strøm er lektor ved 
Datalogisk Institut.
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Universitetsavisen

Blåstempling af kvalitet

Københavns Universitet skal stå for kvalitet på
højeste internationale niveau. Det bør præge
hele virksomheden og være en gennemgående

dimension i vores profil. Kun ved at kunne dokumen-
tere kvaliteten af uddannelserne og forskningen kan
vi sikre os redskaber til forbedringer, måle os med de
bedste og tiltrække såvel de bedste studerende som
samarbejdspartnere i ind- og udland.

Kvalitetssikring er dog ikke blot højt på dagsorden
på Københavns Universitet. Det optager også rege-
ringen og spiller fx en central rolle i Globaliserings-
rådets drøftelser. Opgaven bliver imidlertid at få sat
konkrete handlinger bag, og ikke lade det hele løbe
ud i forblommede begreber.

Danmark har været tidligt fremme med uddannel-
sesevalueringer. Næsten alle universitetsuddan-

nelser er efterhånden blevet bedømt, hovedsageligt af
Evalueringsinstituttet, men i nogle tilfælde også af
internationale eksperter. Evalueringerne har vurderet
uddannelserne og undervisningen i forhold til blandt
andet deres formål, de studerendes kompetencer, fra-
fald og beskæftigelse.

Mange gange har evalueringen i sig selv været en
udviklende faktor for de involverede parter, og det
har da også været karakteristisk at det ikke primært
har været kontrolelementet der har været i fokus.
Disse evalueringer har således være konstruktive et
langt stykke ad vejen, men efterhånden er der nu ved
at komme fokus på mere generelt at bruge andre og
mere internationalt anerkendte metoder – særligt au-
diteringer og akkrediteringer.

Auditeringer ser på institutionens egen kvalitets-
sikring og bruges efterhånden alle steder i den

engelske universitetsverden. Københavns Universite-
tet blev allerede sidste år auditeret af et stærkt inter-
nationalt ekspertpanel. Det anbefaler blandt andet at
der etableres en kvalitetsorganisation forankret i uni-
versitetets ledelse og en udformning af strategier og
målsætninger mv. Undersøgelsen viser at vi bør arbej-
de mere systematisk med kvalitet. For ringe kvalitet
skal følges op med konkrete forbedringer. Samtidig
bør alle dele af universitetet vide hvad der foregår på
området.

En måde at arbejde helt systematisk med kvalitet er
at blive akkrediteret. Ved akkrediteringer bedømmer

eksterne eksperter med et ja eller nej om en uddan-
nelse eller en institution lever op til nogle givne inter-
nationale kriterier. Akkrediteringer anvendes således
som stempler eller garanti for en procedurel kvalitet
og giver institutionen sikkerhed for at alle væsentlige
kerneprocesser er styret efter klare retningslinjer.

En mulighed er at akkreditere uddannelserne en for
en. Det er det spor regeringen er inde på. Den læg-

ger op til at lukke for taxametertilskuddene til de ud-
dannelser der ikke kan leve op til et internationalt ni-
veau. På Københavns Universitet vil jeg gerne benytte
en model med akkreditering af systemet på det over-
ordnede plan, understøttet af fagligt orienterede eva-
lueringer på studieniveau. 

Det understreger også at akkreditering på institu-
tionsniveau ikke træder i stedet for evalueringer af de
enkelte uddannelser, men den overordnede akkredi-
tering sikrer på institutionsniveauet rammer, ret-
ningslinjer og procedurer for de processer der bærer
uddannelserne. Så skal der suppleres som hidtil med
evalueringer på uddannelsesniveau.

Fordelen ved akkreditering af selve systemet er at
der bliver ensartede overliggende retningslinjer for
procedurerne således at disse ikke fra sted til sted
skal drøftes og udvikles. Dermed kan man lokalt kon-
centrere sig om det faglige og pædagogiske indhold
bag processerne. 

Der findes ikke mange oplagte opskrifter på akkre-
diteringer af universiteter med mange forskellige

fagområder. De anerkendte internationale standarder
koncentrerer sig mest om specifikke områder som fx
business schools, ingeniøruddannelse, medicinske
uddannelser. Vi kan dog til en vis grad skele til de mo-
deller der bruges i Tyskland, Holland, Norge, Finland,
og USA. 

Uanset hvilket agentur vi vælger, vil der være et 
væsentligt arbejde med at tilpasse standarderne til de
lokale forhold. Sådan er det med al international ak-
kreditering. 

I de nærmeste måneder vil vi få afklaret hvordan 
vi bedst muligt dokumenterer niveauet af vores forsk-
ning og uddannelser efter internationalt anerkendte
principper. Jeg opfordrer alle studerende og ansatte
til at blande sig i debatten om hvordan universiteter-
ne skal måle og veje deres kvalitet fremover. 

PERSONALE
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Hvis jeg blev ny rektor for Køben-
havns Universitet, ville jeg både føle
mig tynget og løftet. Tynget af

mange års tradition og fylde – og løftet af
at være betroet ansvaret for at være med til
at udvikle denne universitære kronjuvel
ind i fremtiden. 

Med dette udgangspunkt ville jeg starte
præcis dér hvor den nye rektor har taget
fat: Med en direkte henvendelse til alle stu-
derende og ansatte ville jeg søge at etable-
re et medejerskab til de forandringsproces-
ser der allerede er i fuld gang, og som skal
foldes yderligere ud i de kommende år. Det
er et medejerskab der skal række fra yng-
ste studerende over TAP´er til ældste pro-
fessor. Det handler om at udvise lydhørt 
lederskab. Hvis de nye ledelsesstrukturer
skal føre til de gevinster der er intentionen,
kræver det involvering på alle niveauer. 

Forandring
Der kan skrives og tænkes mange dyre ord
om forandringerne som altid har været
der, og hvor det (højest) er hastigheden
der er varierende.  Men jeg ville især prio-
ritere tre områder der er drivende og/eller
som kræver særlig opmærksomhed lige nu
og i de kommende år: 

Jeg ville fokusere på arbejdet med at re-
ducere tykkelsen af elfenbenet i universi-
tetstårnene. Samtidig ville jeg kræve at der
sprænges hul i panseret uden om virksom-
hederne og de andre aktører der er naturli-
ge og nødvendige samspilspartnere. Fak-
tisk foregår der jo allerede masser af dét
der efterlyses i den offentlige debat. Jeg
ville tilstræbe at bruge de gode eksempler
til at komme fordommene til livs og til at
inspirere til yderligere udvikling. 

Så ville jeg tage fat på at definere nye
rum for fordybelsen der gør universitetets
aktører i stand til at agere åndelige spar-
ringspartnere for hele samfundet. Ledetrå-
den skulle være at kortsigtede krav ikke
må underminere de langsigtede forplig-
telser og privilegier der ligger i at være en
institution hvor der skal tænkes langt og
sært og klogt. 

Og så ville jeg være meget bevidst om at
løfte blikket udadtil. Jeg ville bruge tid og
kloge folk på at danne vidennetværk for at
skabe international dynamik i både uddan-
nelser og forskning. Mit udgangspunkt vil-

le være at globalisering er et vilkår, ikke et
valg.   

Balance
Så ville jeg tilstræbe balance i alle de for-
hold universitetet omfatter, fx: 

Balance mellem forskning og undervis-
ning. Det ville nogle steder inden for uni-
versitetet kræve en kulturkamp hvor
undervisning skulle have en lige så høj sta-
tus som forskning. Jeg ville udvikle og op-
sætte konkrete målsætninger for undervi-
sernes pædagogiske kompetencer, for ud-
vikling af studiemiljø og for udvikling af
studie- og erhvervsvejledning. Opfyldelsen
af disse målsætninger skulle stå lige så højt
på dagsordenen som formulering og opfyl-
delse af universitets forskningsmæssige
ambitioner.  

Balance mellem elite og bredde. Jeg ville
lægge stor vægt på at institutionen skulle
kunne rumme både den universitære bred-
de og den ypperste elite. Der er ikke brug
for eliteuniversiteter som ville dræne alle
andre institutioner. Men der er brug for
elitemiljøer der fostrer sublime fyrtårne.
Og så er der brug for fokus og opmærk-
somhed på ‘bredden’ hvor både forskere og
studerende er morgendagens videnarbej-
dere – de bedste katalysatorer for ny viden
overalt i samfundet. Jeg ville være særde-
les opmærksom på at både mænd og
kvinder kunne trives i de miljøer hvor ar-
bejdet gøres. Og at også nye studerende
med en ikke-akademisk baggrund kunne
falde hurtigt til og udfolde deres poten-
tiale. 

Larm!
Og så ville jeg råbe op. Det er jo ikke sådan
at universiteterne flyder med mælk og
honning rent ressourcemæssigt, og det er
nødvendigt til stadighed at tiltrække sig
opmærksomhed i konkurrencen om
forsknings- og uddannelseskronerne. 

Jeg ville slå et slag for at basismidlerne
skal spille den vigtigste rolle fordi de giver
frihed til at disponere. En frihed der i øv-
rigt også kræver flere frihedsgrader til uni-
versitetet selv.  

Så hvis jeg skulle give ét råd til Ralf,
skulle det være at dyrke sine kompetencer
som jonglør. Der er mange bolde der skal
holdes i luften på samme tid.

SYNSPUNKTSERIE :  RÅD T IL  RALF

Af Lene Jensen, 

forskningspolitisk ordfører,

Socialdemokraterne

Vi har bedt fem af Folketingets forsknings-

politiske ordførere om at give hver sit bud på

hvordan rektorjobbet på landets største 

universitet bør forvaltes. Enhedslistens Per

Clausen lagde for i nummer 13, efterfulgt af

Venstres Hanne Severinsen i nummer 14 og

Radikales Margrethe Vestager i nummer 15;

Jesper Langballe fra DF var ikke leverings-

dygtig, og Lene Jensen fra S runder serien 

af her.

Hvis jeg var rektor

Bøvl med 
bossen?

– din karriere er lige begyndt

DJØF · Gothersgade 133
Postboks 2126 · 1015 København K.

Tlf.: 33 95 97 00 · www.djoef.dk

Fyret eller bare feriefattig? Som medlem af DJØF får
du hjælp til din løn, din kontrakt og i det hele taget
til alt, hvad der har med dit studierelevante job at
gøre. Ring til Rådgivningstelefonen på 33 95 97 00.
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Lodtrækning om feriehus/lejlighed til 
sommer- og efterårsferien 2006

Husene er reserveret 
til fadderbesøg 
i følgende uger:

Hus:                     Uge

Stendiget 33

Lundeborg 30

Blåvand                   27

Sandkås 32

Vang 26

Väset 22

Marielyst 26

Liseleje 27

Hald Strand 29

Tibirke                     33

Marstal      30

Silkeborg 28

Hulsig 29

Saunte 30

K U N  F O R  A N S A T T E

Udfyld nedenstående skema 

i prioriteret rækkefølge.

Uge 21-41 Uge 42

Ugenr. Husnr. Husnr..

Ansøgningskema 

Hus Pris

Nord sj. Hald Strand 1.945

Nord Sj.Saunte, Hornbæk 1.740

Nordsj. Liseleje 1.860

Sejerøbugten,  Nålevænget 2.225

Sejerøbugten, Stendiget 1.740

Nordsj. Tibirke 1.970

Jylland, Blåvand 2.325

Jylland, Hulsig 2.325

Jylland, Silkeborg 2.325

Bornholm, Sandkås 2.220

Bornholm, Vang 1.970

Læsø, Skuret 1.385

Falster, Marielyst 1.740

Fyn, Lundeborg 2.220

Ærø, Marstal 1.740

Sverige, Landeryd 1.690

Sverige, Väset 1.385

Paris 3.000

Barcelona 2.800

Cpr.nr:

Navn:

Tlf.nr:

✃

FER IEHUSE

Fra den 8. december 2005 og til den 3.
januar 2006 kan man tilmelde sig lod-
trækningen om retten til at leje et af
Feriefondens huse i perioden fra uge
21 til og med uge 42 næste år. Det er
muligt at tilmelde sig lodtrækningen
elektronisk via et nye bookingsystem.
Det er kun ansatte der er lønnet og i
besiddelse af et idkort, der kan leje Fe-
riefondens huse. Brugsretten må ikke
overdrages til andre.

Du får adgang til bookingsystemet
via dit CPR-nr. Yderligere information
findes på  www.ku.dk/ferie

Det nye bookingsystem 
Lodtrækningsmodulet i det nye system
fungerer anderledes end det gamle. 
Du skal derfor være opmærksom på
følgende:

• Lodtrækningsperioden er delt op i to
selvstændige lodtrækninger, den ene
går fra uge 21 til og med uge 41, den
anden omhandler uge 42.

• I det nye system har man kun fem
ønsker til rådighed pr. lodtrækning.
Det vil sige at man kan afgive fem
ønsker til perioden uge 21 – 41 og
fem ønsker til uge 42.

• Hver af de to ovennævnte lodtræk-
ningsperioder bliver af systemet op-
fattet som en selvstændig lodtræk-
ning. Hvis man vinder i den første
lodtrækning, bliver man nulstillet til
anden lodtrækning. Hvis man der-
imod har tabt i den første lodtræk-
ning, vil man optjene et point til den
næste lodtrækning.

• Kun vinderne får besked. 

Feriefonden ejer i alt 17 feriehuse for-
delt med 15 i Danmark og to i Sverige
samt to lejede lejligheder i hhv. Paris
og Barcelona. Husene er fuldt monte-
rede, der er elvarme/pejs, varmt vand,
toilet og brusebad, gas-/elkomfur og
køleskab. Endvidere er der radio og fi-
re cykler i alle huse. 

Der skal medbringes sengelinned,
håndklæder og viskestykker. Den en-
kelte lejer skal selv sørge for rengøring
af ferieboligen inden afrejsen.

En ferieuge beregnes fra lørdag kl.
14.00 til den efterfølgende lørdag klok-
ken 14.00. Lejligheden i Paris og Bar-
celona udlejes fra søndag til søndag. 
I forbindelse med lodtrækning udlejes

kun på ugebasis. Uger i efteråret
(udenfor lodtrækningsperioden) kan
bestilles fra den 23. januar 2006.  Der
tages imod bestillinger til weekend-
ophold  i efteråret fra den 21. august
2006. Ophold i Paris og Barcelona i
efteråret kan bestilles fra den 23. janu-
ar. Det gælder både for hele uger og for
hverdagsferier/weekender. 

Ansøgningsfristen er tirsdag
den 3. januar 2006. Hvis man 
ikke har mulighed for selv at
indtaste sine ønsker, skal ske-
maet  sendes til:

Feriefonden 
Københavns Universitet 
Nørregade 10
Postboks 2177
1017 København K

Senest tirsdag den 17. januar
2006 får man svar hvis man har
været heldig.

F O T O :  S O M M E R H U S  I  T I B I R K E  I  N O R D S J Æ L L A N D
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København K

Periode: Fra 1/1-06, i 6-12 mdr.

Størrelse: 1 værelse, åben stue/

køkken og 1 arbejsværelse.

Udstyr: Fuldt møbleret. Egen

indgang, bad deles m. udlejer.

Lejer: K.

Husleje: 4.500 kr. pr. md. inkl. el,

varme og kabel.

Kontakt: Tlf. 6064 1897.

Copenhagen N

Period: From 1/1-06, 5-6 months.

Size: Apartment, 80 sqm., 

3 rooms, kitchen, and bath-

room.

Equipment: Fully furnished,

washing machine, cable TV.

Tenants: Guest researcher. Max

2 persons (or 4 if family), non-

smokers.

Rent: 8.500 kr. per month incl.

heating, electricity, and gas.

Deposit: 17.000 kr.

Contact: E-mail: 

pjorgensen@health.sdu.dk 

or tel. 3526 0424.

Østerbro

Period: From 1/12-05 or as soon

as possible.

Size: 1 room, 11 sqm.

Equipment: Fully furnished or

not.

Tenant: Non-smoker preferred.

Rent: 3.000  kr. per month.

Deposit: 3.000 kr.

Contact: E-mail:

juliegrew@gmail.com.

Østerbro

Period: From 1/1 to 31/7-06.

Size: Apartment, 5 rooms, 145

sqm.

Equipment: Fully furnished,

dishwasher, washer, dryer, 

cable TV, and broadband.

Tenants: Non-smokers, no ani-

mals.

Rent: 10.000 kr. per month excl.

utilities, TV and broadband.

Deposit: 30.000 kr.

Contact: E-mail: gojen@sol.dk.

Amager 

Periode: Fra 1/1 el. 1/2-06, min. 

6 mdr. 

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

66 kvm. 

Husleje: 7.200 kr. pr md. inkl.

varm og el.

Kontakt: E-mail:

massey@post.cybercity.dk.

Nørrebro

Periode: Fra 1/2 til 30/7-06.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 45

kvm.

Udstyr: Møbleret, bad, tv, vaske-

ri i kælderen, evt. bredbånd.

Lejer: Ikkeryger foretrækkes.

Husleje: 6.000 kr. pr. md.

Depositum: 6.000 kr.

Kontakt: Tlf. 28519757 el. 

e-mail:

lottechristensendk@yahoo.dk.

Birkerød

Periode: Snarest.

Størrelse: 2 værelser i stort hus i

NAVNE

Priser

Erling T. Mellerup

Lektor, m.sc., dr.med. Erling T.

Mellerup der er institutleder

ved Farmakologisk Institut på

Københavns Universitet, har

modtaget 1.444.000 kr. fra

Lundbeckfonden. Pengene skal

bruges til at undersøge hvorvidt

maniske tilstande – også kaldet

bipolare lidelser – skyldes unor-

malt hurtig signaltransmission i

centralnervesystemet. Et stort

antal gener der spiller en rolle

for signaltransmissionen, vil bli-

ve undersøgt i dna-prøver fra

patienter med bipolar sygdom

og fra raske kontrolpersoner. 

Universitetsavisen

Virksomheds-

praktikant

Kristian Elkjær 

Kristensen er 

1. december

2005 startet 

på Universitets-

avisen og vil fremover bidrage

til avisens spalter. Kristian er ud-

dannet biolog fra Københavns

Universitet og har tidligere ar-

bejdet med mikrobiologi på

GEUS og været skribent på stu-

denterbladet Scient og Biotech

Denmark.

BOLIGER

Bolig søges

Copenhagen

Period: From 1/1 to 30/6-06.

Size: Apartment, min. 45 sqm.

Equipment: Furnished.

Tenant: 2 Finnish guest re-

searchers, non-smokers.

Rent: Max 7.000 kr. per month

incl. all.

Contact: Olli Sotamaa, e-mail:

olli.sotamaa@uta.fi or tel.

+358 400 773 800.

Nørrebro/Centrum

Periode: Fra 1/6-06, min. 1 år.

Størrelse: Lejlighed til 3 norske

studerende K.

Husleje: Maks. 10.000 kr. pr.

md., ikkerygere.

Kontakt: E-mail: 

toiherm@hotmail.com.

Central Copenhagen

Period: From 25/1 to 30/8-06. 

Size: 1 room, access to internet

and laundry.

Equipment: Fully furnished.

Tenant: Chinese student F.

Contact: E-mail:

echo_echo50@yahoo.com.cn

or ehco_chen@msn.com.

Frb./København/Gentofte

Periode: Fra 15/1-06. 

Størrelse: Hus el. lejlighed, min.

2-3 vær., køkken og bad.

Udstyr: Gerne adgang til have.

Lejer: Hollandsk prof. med 

1 barn, ikkeryger.

Kontakt: E-mail: 

cgrimmelikhuijzen@bi.ku.dk

el. tlf. 3532 1227.

København

Periode: Fra 1/1 og min. til 31/7-

06.

Størrelse: 2 værelser.

Udstyr: Møbleret.

Lejer: Italiensk ph.d.-stud. med

kæreste.

Husleje: Maks. 5.500 kr. pr md.

Kontakt: E-mail:

gram@math.ku.dk. 

Copenhagen

Period: From 1/12-05 and for 1-3

years.

Size: Apartment with kitchen

and bathroom.

Rent: Max 6.500 kr. per month.

Tenant: PhD-student F.

Contact: E-mail:

sdreier@bi.ku.dk 

or tel. 3532 1251.

København

Periode: Fra 1/2 til 31/5-06.

Størrelse: Min. 1 værelse el. lille

lejlighed med adgang til køk-

ken og bad.

Udstyr: Møbleret.

Lejer: Italiensk ph.d-stud. M.

Husleje: Ca. 3.000 kr. pr. md.

inkl. forbrug.

Kontakt: Rikke Helge, tlf 3532

0792 el. e-mail:

rhelge@math.ku.dk.

Copenhagen

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

Size: 2 rooms, access to laundry.

Tenants: Finnish PhD-student,

couple, non-smokers.

Rent: Max 7.500 kr. per month.

Contact: E-mail: leino@itu.dk or

tel. 2663 2705, from 15/12 tel.

+35840 7091267.

Bolig udlejes

Vesterbro 

Period: From 20/12-05, min. 

3 months.

Size: 1 small room in a flat 

shared with 4 international

tenants.

Equipment: Fully furnished, 

kitchen, cable TV, internet,

washing machine, and 

2 bathrooms.

Rent: 3.200 kr. per month all

incl.

Contact: E-mail: bgm@email.dk

or tel. 2814 1412.

Amager

Period: From 1/02-06, min. 4

months. 

Size: Apartment, 3 rooms, 90

sqm., kitchen, and bathroom.

Equipment: Fully furnished, ca-

ble TV, internet, and laundry.

Rent: 7.500 kr. per month.

Deposit: 7.500 kr.

Contact: E-mail: 

randicharlotte@gmail.com.

MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET

Træt af dyre 
blækpatroner?

Hos Inkstation, renser og genopfylder vi dine 
blækpatroner for kun kr.         stykket!

- men vi har selvfølgelig også nye patroner, 
hvis du er kommet til at smide de gamle ud!

Du finder vores butik på:
Falkonér Allé 71, 

2000 Frederiksberg
tlf.: 38 16 16 00

HP, Lexmark, Dell, 
Canon, Epson, Brother …

Åbningstider:
Mandag – fredag: 10.00 – 17.30
Lørdag: 10.00 – 14.00

89,-
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bofællesskab med 33 huse og

fælleshus. 

Husleje: 4.000 kr. pr. md. 650 kr.

i kontingent til bofællesskab. 

Kontakt: Mette Juhl, tlf. 2623

1480. Se www.Trudeslund.dk.

Copenhagen S

Period: From Jan. 2006. 6

months, perhaps longer.

Size: Apartment, 3 rooms, 70

sqm.

Equipment: Fully furnished,

washing facilities, internet.

Tenant: Guest researcher or

couple, non-smokers.

Rent: 6.000 kr. per month.

Contact: Andreas, e-mail: 

bramsen@stud.ku.dk or tel.

3297 1032/3020 1032.

Nørrebro

Periode: Fra 1/1 til 31/4-06.

Størrelse: Værelse, 14 kvm., ad-

gang til køkken og bad.

Husleje: 2.500 kr. pr. md.

Kontakt: Tlf. 3585 3790.

Valby

Periode: Fra 1/2 til 1/5-06, evt.

forlængelse.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

52 kvm.

Udstyr: Møbleret, kabel-tv og

internet.

Husleje: 4.600 kr. pr. md. inkl.

vand, varme og el.

Depositum: 5.000 kr.

Kontakt: E-mail:

zeynep@imbg.ku.dk 

el. tlf. 2670 3650.

Søborg

Period: From 1/3-06 to 31/5-07.

Size: Villa, 174 sqm.

Equipment: Furnished.

Tenant: Guest researcher with

family, non-smokers, no pets.

Rent: 10.000 kr. per month excl.

utilities.

Deposit: 30.000 kr.

Contact: E-mail:

frederiksen@get2net.dk 

or tel. 3969 1945.

Copenhagen/Nørrebro

Period: From 1/2 to 30/6-06.

Size: Flat, 2 rooms, 55 sqm., 

kitchen, and bathroom. 

Equipment: Fully furnished,

internet, washing machine.

Tenant: Guest researcher or the

like, non-smoker.

Rent: 5.000 kr. per month.

Deposit: 10.000 kr. 

Contact: E-mail:

slindgreen@gmail.com.

København/Amager

Period: From 1/2-06 and for 

2 years or less.

Size: Apartment, 2 rooms, 

56 sqm. 

Equipment: Furnished, 2 balco-

nies, back yard, and washing

machine.

Tenant: Non-smoker, no pets.

Rent: 6.000 kr. per month incl.

heating, electricity, internet,

cable TV.

Ansøgning: Ansøgningsskema

fås hos SU-kontoret, Fiol-

stræde 22, 1171 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 15/1-06.   

Yderligere oplysninger: Se

www.regensen.dk el. kontakt

Regensens Klokkere på 

e-mail: klokker@regensen.dk.

Vartov kollegiet
Periode: Pr. 1/1 og 1/2-06.

Målgruppe: 2 mandlige stude-

rende der har bestået 1. år,

fortrinsvis mellem 21 og 28 år.

Kollegiet: Ligger i de historiske

bygninger nær Københavns

Rådhus. Kollegiet har 14

alumnepladser fordelt på køn

og tilstræbt spredning på for-

skellige studieretninger. Som

alumne på Vartov Kollegiet

indgår man i et forpligtende

fællesskab, herunder madord-

ning, rengøring samt tradi-

tionsrige fester o.a. 

Ansøgning: Ansøgningsskema

fås på Kirkeligt Samfunds

Kontor, Vartov, Farvergade 27,

tlf. 3373 2800 på hverdage

mellem kl. 9 og 16.

Ansøgningsfrist: 15/12-05.

Elers Kollegium
Periode: Evt. ledige pladser for-

år 2006.

Målgruppe: Studerende af alle

fag ved KU el. DTU med 2 års

beståede studier. Evt. slægt-

ninge af fundator el. dennes

hustru har fortrinsret, vedlæg

dokumentation. 

Kollegiet: Ligger i St. Kannike-

stræde og har 20 alumne-

pladser. 

Faciliteter: Værelser på 9-22

kvm. Til kollegiet hører bl.a.

bibliotek, computerrum, sau-

na og have med kroketbane.

Der er desuden tilknyttet en-

kelte mindre legater.

Husleje: 1.340 kr. pr. md. for stu-

derende og 2.010 kr. pr. md.

for kandidater samt 125 kr. pr.

md. til kollegiekassen.

Ansøgning: Benyt Københavns

Universitets ansøgningsskema

for ‘De Gamle Kollegier’ der

fås på SU-kontoret. Vedlæg

skriftlig motivation.

Ansøgningsfrist: 15/1-06.

Yderligere oplysninger: Inspec-

tor Collegii, tlf. 7730 9266 el.

7730 9263. 

Contact: E-mail: 

signeejerskov@yahoo.dk 

or tel. 4057 9243.

Copenhagen

Period: From 1/2-06, min. 

6 months.

Size: Apartment, 69 sqm., 

3 rooms. 

Equipment: Kitchen, bathroom,

washing machine, backyard,

furniture can be arranged.

Tenants: Guest researcher with

family, non-smokers.

Rent: 9.000 kr per month

Deposit: 15.000 kr.

Contact: E-mail:

foghmar@yahoo.dk.

City

Period: From Jan. 2006.

Size: Flat, 2 rooms.

Equipment: Can be furnished.

Washing machine.

Rent: 8.500 kr. per month incl.

all.

Contact: E-mail: bgm@email.dk.

Frederiksberg

Period: From 9/1 to 24/3-06.

Size: Apartment, 90 sqm. 

Equipment: Fully furnished,

internet. 

Tenants: Ideal for a couple or

small family. 

Rent: 25.000 kr. for the whole

period incl. heating and 

internet.

Contact: Marianne, 

tel. 6178 9343. 

Kollegier

Regensen
I løbet af foråret 2006 bliver et

antal kollegieværelser ledige.

Målgruppe: Studerende ved KU

el. DTU der har taget eksami-

ner svarende til 2 års norme-

ret studietid med min. 8 i gen-

nemsnit. Særlige optagelses-

berettigede er grønlændere

og færinger der kan tildeles

regensplads direkte efter be-

stået studentereksamen. Ved

bedømmelsen af ansøgningen

lægges særlig vægt på ansø-

gerens sociale og økonomiske

forhold.

Kollegiet: Ligger i Indre by og

har plads til 100 studerende.

Hunde og katte er ikke tilladt. 

Husleje: 1.340 kr. pr. md. inkl.

telefonabonnement samt 75

kr. pr. md. til div. fællesudgif-

ter.

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 16/1-06 for avis 1 der udkommer 26/1-06 og 

deadline 30/1-06 for avis 2 der udkommer 9/2-06.

De fleste af os vil ikke ukritisk afgive opysninger om vores privatliv! 
Men er du sikker på, at du ikke er kommet til, at hente spionpro-
grammer til din computer?

Programmer, der søger at få fat i dine personlige oplysninger er ble-
vet hverdag på Internettet. Man skal bare være opmærksom og sige 
”nej tak”! Husk, at IT-sikkerheden er afhængig af dig og din adfærd.

Læs vores gode råd om ”spyware” på:

www.ku.dk/it-sikkerhed

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

VIP-stillinger

Samfundsvidenskab

Læge
Sted: Retspatologisk Afdeling,

Retsmedicinsk Institut. 

Kvalifikationer: Erfaring med

patologisk anatomi er ingen

forudsætning for denne stil-

ling, men du skal have autori-

sation til selvstændigt virke.

Ansøgning: Mrk. j.nr. 361-250-

144/05.

Ansøgningsfrist: 19/12-05, 

kl. 12.00.  

Fuldt opslag: Se

www.ku.dk/stillinger.

Sundhedsvidenskab

Klinisk professorat i 
Gynækologi og Obstetrik
Sted: Klinisk Institut for Gynæ-

kologi/Obstetrik og Pædiatri

med tilhørende overlægestil-

ling i H:S/KAS og ved Amager

Hospital med tjeneste ved Fre-

deriksberg Hospital el. ved

Amtssygehuset i Herlev.

Indhold: Klinisk professorat i Gy-

nækologi og Obstetrik med

særlig henblik på Gynækolo-

gisk Endokrinologi. 

Ansøgning: Det er en betingelse

at der indsendes både en an-

søgning til Fakultetet og en

ansøgning til de(t) pågælden-

de hospital(er). 

Ansøgningsfrist: 5/1-06, kl.

12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/stil-

linger el. kontakt Fakultetet,

tlf. 3532 7048. Det fuldstæn-

dige overlægeopslag kan ses

på www.laegejob.dk el. fås

hos  Frederiksberg Hospital,

tlf. 3816 3442 el. Herlev Amts-

sygehus, tlf. 4488 4726.

Humaniora

Lektorat i filosofi
Sted: Institut for Medier, Erken-

delse og Formidling.

Indhold: Lektoren skal foruden

forskning i filosofi varetage

undervisning i filosofi på alle

niveauer.

Til besættelse: 1/8-06.

Ansøgningsfrist: 2/1-06, kl.

12.00.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Jan Riis Flor, tlf. 3532

8853, e-mail: flor@hum.ku.dk.

Se også www.mef.ku.dk. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/stil-

linger el. kontakt Det Huma-

nistiske Fakultetssekretariat,

tlf. 3532 8087.

Naturvidenskab

Postdoctoral position in Ex-
perimental Particle Physics
Place of employment: Niels Bohr

Institute.

ring af astronomiske instru-

menter.

Til besættelse: 1/2-06.

Ansøgningsfrist: 16/12-05 kl.

12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/stil-

linger/.

Yderligere oplysninger: Teknisk

koordinator Henning Hun-

dahl, tlf. 3532 0607.

Studentermedhjælp
Sted: Biologisk Institut.

Indhold: Opsætning og vedlige-

holdelse af en hjemmeside for

Center for Functional and

Comparative Insect Genomics. 

Kvalifikationer: Studerende med

interesse for biologi og grafis-

ke fag der har erfaring på

området. 

Omfang: 2-8 timer/uge efter af-

tale.

Ansøgningsfrist: 2/1-06.

Yderligere oplysninger: Prof.

Cornelis Grimmelikhuijzen, 

e-mail:

cgrimmelikhuijzen@bi.ku.dk.

Uddannelse

Samfundsvidenskab

Master i 
Sundhedsantropologi 
Sted: Institut for Antropologi. 

Indhold: En master med fokus

på sundhed og sygdom i et

socialt og kulturelt perspektiv. 

Yderligere oplysninger: Se

www.sundhedsantropologi.

dk. Informationsmøde 9/1-06,

kl. 15-17 på Institut for

Antropologi, CSS, Øster Fari-

magsgade 5, lok. 5.0.40.

Master i Antropologi og
Velfærd 
Sted: Institut for Antropologi.

En master med fokus på social-

politiske problemstillinger og

deres sociale, kulturelle og

historiske sammenhæng. 

Yderligere oplysninger: Se

www.anthro.ku.dk Meritstu-

dier & Åben uddannelse. In-

formationsmøde 9/1-06, kl.

15-17 på Institut for Antropo-

logi, CSS, Øster Farimagsgade

5, lok. 5.0.40.

Course in English
Kursus med titlen Globalisation

as change and exchange –

New anthropological perspec-

tives on conflict, ethics and in-

novation will focus on the

challenges and opportunities

of change management and

globalisation in general. 

Kontakt: Studievejledningen,

tlf. 3532 3453.

Europakollegiet
Indhold:Europakollegiet i Brüg-

ge, Belgien el. Natolin, Polen

der er et af de førende ud-

dannelsessteder i europæiske

studier (politik, jura el. øko-

Contents: The particle physics

group’s experiment ATLAS is

under preparation at CERN.

The appointed candidate is

expected to participate in the

ATLAS activities with contri-

bution to the physics analysis,

the involvement in the GRID

project and in the work on

the Transition Radiation De-

tector. 

Period  of employment: From 

1 March, 2006 or soon after.

The position is for 2 years

with possible extension.

Applications should be sent to:

Prof. Jørn Dines Hansen, The

Niels Bohr Institute, Bleg-

damsvej 17, 2100 Cph. Ø, Den-

mark, e-mail: dines@nbi.dk.

Deadline for applications: 10 Ja-

nuary, 2006 at noon. 

Full announcement: See

www.nbi.dk/HEP/.

TAP-stillinger

AC-medarbejder 
Sted: Retskemisk Afdeling, Rets-

medicinsk Institut.

Indhold: Ledelse af afdelingens

administrative enhed; styring

og udvikling af afdelingens

administrative processer, spe-

cielt edb-understøttelsen; ko-

ordinere, følge op på og ud-

vikle kvalitetsstyringen; koor-

dinere afdelingens økonomi-

styring og personaleadmini-

stration. 

Kvalifikationer: Cand.tech.soc,

cand.scient., ingeniør,

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

ring med og interesse for la-

boratoriedrift, kvalitetssty-

ring, kemi og administration.

Ansøgningsfrist: 6/1-06.

Fuldt opslag: 

www.ku.dk/stillinger.

Yderligere oplysninger: Afde-

lingsleder Kristian Linnet, tlf.

3532 6100 el. institutadminis-

trator Flemming Johansen, tlf.

3532 6161.

AC-medarbejder
Sted: Institut for Statskundskab.

Indhold: Erhvervsvejledning,

merit- og dispensationssager,

analyser og høringssvar.

Kvalifikationer: Samfundsviden-

skabelig el. anden relevant

kandidatuddannelse. Kend-

skab til studieadministration,

herunder meritsager, samt er-

hvervsvejledning.

Omfang: Toårig stilling til be-

sættelse 1/1-06 el. snarest der-

efter.

Ansøgningsfrist: 19/12-05, kl.

12.00.

Fuldt opslag: Se

www.ku.dk/stillinger/.

Yderligere oplysninger: Hanne

Nexø Jensen, tlf. 3532 3363 el. 

e-mail: hnj@ifs.ku.dk.    

Elektronikingeniør 
Sted: Niels Bohr Institutet.

Indhold: Udvikling af elektronik

og software, fortrinsvis til sty-

Nobel Lectures 2005
Two Nobel Prize Lauretes in Physics 2005 will visit the Niels Bohr Institute December, 16. 2005.

A century of light quanta

Prof. Roy J. Glauber, Harvard University, MA, USA

Time: 11.15 

Place: Niels Bohr Institute, Blegdamsvej 17, Aud. A

Optical Atomic Clocks: Defining and Measuring Optical Frequencies

Prof. John L. Hall, University of Colorado, JILA National Institute of Standards and Technology, USA

Time: 14.15

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

Organizers: Eugene Polzik, Niels Obers, Niels Bohr Institute, polzik@nbi.dk.

Kortlægning af det humane genom – og hvad så?
Foredrag af Peter Arctander

Tid: 13/12 kl. 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, kantinen

Arr.: Polymorfien, lay@ssi.dk

Juleøl og julesalmer
Repertoiret går fra Søren Banjomus til En rose så jeg skyde. Der serveres et righoldigt udvalg af juleøl

Tid: 13/12 kl. 15.00

Sted: Trinitatis kirke

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

Udvikling i valensstrukturer fra latin til de romanske sprog
Foredrag af prof. Lene Schøsler

Tid: 14/12 kl. 14.15-16.00

Sted: Det ny KUA, lok. 22.1.47

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

De ni læsninger
I samarbejde med Gadepræsten og Natkirken

Tid: 14/12 kl. 15.00

Sted: Trinitatis kirke

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

Initiation i nordisk religion
Foredrag af lektor, dr.phil. Jens Peter Schjødt, Institut for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet

Tid: 15/12 kl. 20.00

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

Arr.: Religionshistorisk Forening, www.staff.hum.ku.dk/pluchau/rhf/

Seksualitet og ægteskabsindgåelse i 1700-tallets Danmark. 
Førægteskabelig seksualitet som normal eller afvigende handling?
Foredrag af adjunkt Nina Javette Koefoed, Aarhus Universitet

Tid: 16/12 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

DET SKER



Læs medicinsk pædagogik i 2006
Kurset begynder 31/1-06 og er på i alt 45 timer. Tilmelding senest

9/1-06 til Pia Karstoft Andersen, e-mail: karstoft@hum.ku.dk el.

tlf. 3532 8865.

Se www.staff.hum.ku.dk/dohn/medicin.htm.
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FORTSAT ... STØTTE

Stipendier

Novo Nordisk Fonden
Støtte: Læge- og Naturvidenska-

belig Komite indkalder ansøg-

ninger til: 1) Hallas-Møller Sti-

pendium: (femårigt) tildeles

en seniorforsker som bidrag

til opretholdelse og styrkelse

af igangværende forskning

inden for dansk læge- og na-

turvidenskab fortrinsvis inden

for biomedicinsk forskning,

klinisk forskning og biologisk

grundforskning. 2) Novo Nor-

disk Fondens Seniorforsker

Stipendium: (femårigt) skal

være en attraktiv mulighed

for højt kvalificerede danske

lægevidenskabelige forskere i

udlandet til at vende tilbage

til Danmark. 3) Kliniske For-

sker Stipendier – Danmark:

(femårige) skal gøre det mu-

ligt for højt kvalificerede for-

skere ansat i fuldtids kliniske

stillinger at blive delvis fri-

gjort for klinisk arbejde såle-

des at de får mulighed for

sammenhængende biomedi-

cinsk/eksperimentel forskning.

Ansøgning: Se 

www.novonordisk.dk.

Ansøgningsfrist: 31/1-06, 

kl. 16.00.

Det Danske Institut i Rom
Støtte: Stipendier til studieop-

hold på Det Danske Institut i

Rom. Formålet er at gøre det

muligt for forskere inden for

alle grene af videnskaben og

kunstnere inden for alle

kunstarter (billedkunst, de-

sign, arkitektur, musik, littera-

tur etc.) at gennemføre viden-

skabelige el. kunstneriske stu-

dier i Rom.

Periode: Fra 1/9-06 til 31/1-07. 

Ansøgning: Se 

www.dkinst-rom.dk.

Ansøgningsfrist: 17/2-06.

Yderligere oplysninger: E-mail:

accademia@dkinst-rom.org

EUs uddannelsesprogram
Leonardo
Målgruppe: Lærere, vejledere

og studerende inden for de

erhvervsrettede uddannelser

samt uddannelsesansvarlige i

virksomheder.

Støtte: Tilskud til praktik- og ud-

dannelsesophold i udlandet.

Ansøgning: Skal indsendes af in-

stitutioner, organisationer og

virksomheder på vegne af del-

tagerne.

Ansøgningsfrist: 10/2-06.

Legater

Landsretssagfører af 
Assens, A. M. Andersen og
hustrus legat
Uddelingen er nu afsluttet, og

de der er kommet i betragt-

ning. har modtaget direkte

besked fra SU-kontoret. Der

er i alt uddelt 16 portioner a

15.000 kr.

nomi) har ledige studieplad-

ser for danske kandidater/stu-

derende med min. 4 års gen-

nemført studie. 

Ansøgningsfrist: 15/1-06. 

Yderligere oplysninger: Se

www.eubev.dk el. Europa-

kollegiets hjemmeside

www.colerop.be.

Ph.d.-stipendier

Samfundsvidenskab

Økonomi
Sted: Økonomisk Institut.

Indhold: Uddannelsen sikrer den

studerende kvalifikationer af

god international standard på

følgende tre hovedområder.

En generel viden om økono-

misk teori og empiriske meto-

der, en specialviden inden for

området for ph.d.-afhandling-

en og en selvstændig

forskningsindsats i form af

ph.d.-afhandlingen. 

Kvalifikationer: Stipendier efter

5+3 modellen tildeles ansøge-

re med afsluttet kandidatek-

samen. Stipendier efter 4+4

modellen tildeles ansøgere

der har bestået 4. år af deres

kandidatstudium el. tilsvaren-

de.

Omfang: 21⁄2-4 år med start 1/2-

06 el. efter nærmere aftale. 

Ansøgningsfrist: 2/12-05, kl.

12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/stil-

linger.

Yderligere oplysninger: Ph.d.-

studieleder Christian Schultz,

tlf. 3532 3039, e-mail: 

christian.schultz@econ.ku.dk.

Sociologi
Sted: Sociologisk Institut, KU. 

Indhold: Ansøgninger inden for

instituttets satsningsområder

vil blive prioriteret: Viden og

normativitet – institutionelle

grænser under forandring;

Arbejde og organisation –

mellem marked, stat og civil-

samfund; Politik og sociale

forandringer – i et historisk

og komparativt perspektiv;

Velfærd og marginalisering;

Kultur, identitet og krop.

Kvalifikationer: Bestået kandi-

dateksamen.

Omfang: 21⁄2-3 år til besættelse

snarest.

Ansøgningsfrist: 4/1-06, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/stil-

linger.

Yderlige oplysninger:

www.sociology.ku.dk/studiet/s

tudordn/phdstord.asp el. hos

ph.d.-studieleder Carsten

Strøby Jensen, tlf. 3532 3944,

e-mail: csj@sociology.ku.dk. 

Naturvidenskab

Nordic Center for Earth
evolution
Place of employment: Nordic

Center for Earth evolution.

Contents: We are seeking an

interested canditate for a PhD

project related to the geoche-

mical (Re-Os, evtl. Mo isoto-

pic) characterization of Pre-

cambrian Banded Iron Forma-

tions (BIFs).

Qualifications: M.Sc. (kandidat-

grad) or equivalent degree in

geology, geochemistry, geo-

biology or similar.

Application: Written applica-

tions marked ‘NordCEE-

GI/GM-PhD, j.nr. 01’. 

To be sent to: E-mail:

robertf@geol.ku.dk or 

Minik@snm.ku.dk or Prof. 

Robert Frei, Geological Insti-

tute, Øster Voldgade 10, 

1350 Copenhagen.

Deadline for applications: 

13 January, 2006, at noon.

Naturhistorisk Museum
Sted: Statens Naturhistoriske

Museum (Botanisk Have og

Museum), laboratorium for

molekylær systematik

Indhold: Stipendiaten vil blive

tilknyttet forskningsgruppen

omkring Monocotyledonernes

fylogeni og evolution. Med

stipendiet ønskes et projekt

omkring molekylær fylogeni

og evolution inden for en

større el. mindre del af Aspa-

ragales styrket.

Omfang: 3 år med besættelse

1/1-06 el. snarest derefter.

Ansøgningsfrist: 15/12-05, kl.

12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/stil-

linger.

Yderligere oplysninger: 

Prof. Ole Seberg, e-mail:

oles@snm.ku.dk, tlf. 

3532 2153) el. prof. Gitte 

Petersen, e-mail: gittep@

snm.ku.dk, tlf. 3532 2164.

Post doc-stipendier

Novo Nordisk Fonden
Indhold: Toårige post doc-sti-

pendier i almen medicin.

Formålet er at støtte almen me-

dicinsk forskning, specielt at

fastholde læger som forskere

i de alment medicinske

forskningsmiljøer på el. knyt-

tet til universiteterne. 2 mio.

kr. er til rådighed fordelt på

2-4 stipendier.

Yderligere oplysninger: Se

www.novonordiskfonden.dk

hvor ansøgningsskema findes

fra 8/12-05.

Ansøgningsfrist: 31/1-06, 

kl. 16.00.

Forskningsstøtte

Novo Nordisk Fonden
Støtte: Kunsthistoriske

Forskningsprojekter og

forskningsprojekter inden for

klassisk arkæologi. Der kan

søges støtte til et selvstændigt

projekt el. en klart angivet del

af et større projekt inden for

kunsthistorisk forskning.

Ansøgning: Se 

www.novonordiskfonden.dk 

Ansøgningsfrist: 31/1-06, 

kl. 16.00.  

Københavns Amts
Forskningsfond
Målgruppe: Ansatte i amtets

sundhedsvæsen.

Indhold: En pulje på 22,6 mio.

kr. til brug for årene 2006-

2009 til længerevarende

forskningsprojekter til frem-

me for den strategiske udvik-

ling af amtets sundhedsvæ-

sen.

Ansøgningsfrist: 13/2-06, 

kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Se

www.kbhamt.dk/forsknings-

fond el. kontakt Nils Høgsted,

e-mail:

hoegsted@cf.kbhamt.dk el.

Bette Anthonisen, e-mail: bet-

te@shf.kbhamt.dk.

Københavns Amts 
Universitetshospitalspulje
Målgruppe: Kliniske lektorer el.

kliniske forskningslektorer

med undervisningsforpligtelse

på Københavns Universitet og

tilknytning til en af amtets af-

delinger.

Indhold: En pulje på 2,5 mio. kr.

til støtte for forskning inden

for amtets sundhedsvæsen. 

Ansøgningsfrist: 13/2-06, 

kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: 

Se www.kbhamt.dk/forsk-

ningsfond el. kontakt 

Bette Anthonisen, e-mail: 

bette@shf.kbhamt.dk.

melding inden forsvarets be-

gyndelse hos leder af forsva-

ret.

Afhandlingen: Findes på

www.risoe.dk/rispubl/VEA/ris-

r-1536.htm. Indstillingen fås

ved henvendelse til Det Na-

turvidenskabelige Fakultet,

tlf. 3532 4256, e-mail:

gin@adm.ku.dk.

Ph.d.-forsvar

Teologi

Mulighedens Spejl. Forestilling,

fortælling og selvforhold hos

Kierkegaard og Ricœur

Kandidat: Cand.theol. Iben

Damgaard.

Tid: 15/12-05, kl. 13.00.

Sted: Købmagergade 46, 1.,

Aud. 7.

Afhandlingen: Kan købes i Re-

ceptionen på Det Teologiske

Fakultet, Købmagergade 46,

1150 Kbh. K, tlf. 3532 3961.

Samfundsvidenskab

Corporate Governance and 

Performance in Firms with 

Concentrated Ownership  

Kandidat: Cand.polit. Kaper

Meisner Nielsen.

Tid: 15/12-05, kl. 15.30.

Sted: Økonomisk Institut, Stu-

diestræde 6, 2 sal, St. Øvelses-

sal. 

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til Økonomisk Institut,

tlf. 3532 3011. 

Kognitive forstyrrelser ved 

Alzheimers sygdom i tidlig fase

Kandidat: Asmus Vogel.

Tid: 16/12-05, kl. 13.00. 

Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5,

lok. 18.01.11.

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn og hjemlån i Det Kgl.

Biblioteks Information, KUA og

på Institut for Psykologis

bibliotek, Linnésgade 22.

Disputatsforsvar

Jura

Fortrolighed i sundhedsretten –

et patientretligt perspektiv

Doktorand: Mette Hartlev.

Tid: 27/1-06, kl. 13.00.

Sted: Studiegården, Studiestræ-

de 6, Anneksauditorium A.

Officielle opponenter: Prof.,

dr.jur. Kirsten Ketscher og

prof., dr.juris. Asbjørn Kjøn-

stad.

Opponenter ex auditorio: Til-

melding til dekan Vagn Greve.

Afhandlingen: Udkommer på

forlaget Thomson december

2005.

Sundhedsvidenskab

Rapid diagnoses of mycobacte-

rial diseases, and their impli-

cation on clinical management  

Doktorand: Cand.med. Isik 

Somunco Johansen.

Tid: 20/1-06, kl. 14.00.

Sted: Statens Serum Institut, 

Artillerivej 5, Foredragssalen.

Officielle opponenter: Håkan

Miörner og Niels Høiby.  

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarlederen,

lektor Hanne Colding, tlf.

3532 7895.  

Afhandlingen kan fås ved hen-

vendelse til forfatteren, e-

mail: ISJ@SSI.dk. Indstillingen

kan købes ved skriftlig hen-

vendelse til fakultetssekretari-

atet.  

Naturvidenskab

The height of the atmospheric

boundary layer during unstable

conditions

Doktorand: Sven-Erik Gryning.

Tid: 25/1-06, kl. 13.15.   

Sted: Auditoriet i Rockefeller-

bygningen.

Officielle opponenter: Adj. prof.

Søren E. Larsen og prof. Syl-

vain Joffre.

Opponenter ex auditorio: Til-

FORTROLIGHED I SUNDHEDSRETTEN – ET PATIENT-
RETLIGT PERSPEKTIV – Mette Hartlev forsvarer sin doktor-

disputats på Det Juridiske Fakultet den 27. januar 2006.

FORSVAR

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

Neuropathological mechanisms

of the prion diseases. With 

focus on uptake and toxity of

the disease agent and test of a

new therapeutic approach

Kandidat: Ann-Louise Berg-

ström.

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

Sted: Danmarks Fødevare-

forskning, Bülowsvej 27, Ny

Auditorium (Hestestalden).

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

alb@dfvf.dk. 

Generation of pancreatic Beta-

cells from embryonic stem cells  

Kandidat: Mattias Hansson.  

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

Sted: Gentofte Sygehus, Niels

Steensens Vej 6, HRI Audito-

riet.

Afhandlingen: Fås ved hen-

vendelse til forfatteren, 

e-mail: mshs@hagedorn.dk. 

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

forsvar/resumeMattiasHans-

son.htm.

Screening for diabetic retinpa-

thy using digital non-mydriatic

fundus photography and auto-

mated image analysis – Techni-

cal and organizational aspects

Kandidat: Anja Bech Hansen.  

Tid: 16/12-05, kl. 13.00.

Sted: Amtssygehuset i Herlev,

Lille Auditorium. 

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

anja.bech.hansen@rh.hosp.dk.

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

svar/resumeAnjaHansen.htm.

Flow-mediated dilation. The

link between Chlamydia 

pneumoniae anrtibodies and

ischemic heart disease. The 

effect of clarithromycin on en-

dothtelial function in men with

acute coronary syndrome

Kandidat: Beata Boruta Malm-

qvist.  

Tid: 16/12-05, kl. 14.00.

Sted: Hvidovre Hospital, 

Aud. 3-4. 

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

beata_b_m@hotmail.com. 

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

forsvar/resumeBeataMalm-

qvist.htm.

Development of an automated

procedure for morphometric

analysis of neurons in culture  

Kandidat: Dmitry Karasik.  

Tid: 16/12-05, kl. 14.00.

Sted: Panum Instituttet, Lunds-

gaard Auditorium. 

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

dmitry@karasik.eu.org.

Identification and characterisa-

tion of Plasmodium falciparum

variant surface antigens expres-

sed by parasites causing severe

malaria in children  

Long-term creatine supplemen-

tation and resistance training:

effects on muscle strenght and

muscle adaption

Kandidat: Steen Schytte Olsen.  

Tid: 3/1-06, kl. 14.00.

Sted: Panum Instituttet, Dam

Auditoriet.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

schytte.olsen@cardia.dk. Se

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

svar/resumeSteenSchytteOl-

sen.htm.

Absorption of food allergens 

in humans

Kandidat: Christina Glattre

Dirks.  

Tid: 6/1-06, kl. 14.00.

Sted: Rigshospitalet, Aud. 2. 

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

chg@gh.gl.

A study of PINCH1 and PINCH2

using in vivo and in vitro 

knockout approaches   

Kandidat: Randi Bordoy.  

Tid: 13/1-06, kl. 14.00.

Sted: Rigshospitalet, Teilumbyg-

ningen, Aud. A. 

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

randi@pai.ku.dk. Se

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

svar/resumeRandiBordoy.htm.

Cloning, production and purifi-

cation of recombinant human

anti-RhD antibody constructs

and in vitro assessment of their

usefulness in Rhesus prophy-

laxis, and in the treatment of

hemolytic disease of the fetus

and the newborn  

Kandidat: Leif Kofoed Nielsen.  

Tid: 19/1-06, kl. 13.00.

Sted: Rigshospitalet , Aud. 93.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

lkn@rh.dk. Se www.sund.

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

LeifKNielsen.htm.

Dendritic cells in type 1 

diabetes

Kandidat: Claus Haase.

Tid: 25/1-06, kl. 13.00.

Sted: Hagedorn Research Insti-

tute, Niels Steensensvej 6,

Gentofte, Auditoriet.

Vascular Growth Factor and

Stem Cell Therapy in Ischemic

Heart Disease

Kandidat: Yongzhong Wang.

Tid: 26/1-06, kl. 14.00.

Sted: Panum Instituttet, Hann-

over Auditoriet. 

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

wang@rh.dk. Se www.

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

resumeYongzongWang.htm.

Kandidat: Pamela A. Magistra-

do.  

Tid: 16/12-05, kl. 14.00.

Sted: Rigshospitalet, Teilumbyg-

ningen, Aud. B. 

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

pamelamagistrado@yahoo.co

m.

ADAM12 in tumor progression

and cell adhesion

Kandidat: Lise Camilla Fröhlich.  

Tid: 16/12-05, kl. 14.00.

Sted: Rigshospitalet, Teilumbyg-

ningen, Aud. A. 

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

camilla@pai.ku.dk. Se

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

svar/resumeCamillaFröhlich.ht

m.

Failure to Thrive in 0-1-year-old

Children – Defenition and 

Predictors    

Kandidat: Else Marie Olsen.

Tid: 19/12-05, kl. 13.30.

Sted: Amtssygehuset i Glostrup,

Aud. C. 

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

else.marie.olsen@dadlnet.dk.

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

svar/resumeElseMarieOlsen.ht

m.

Occupational hand eczema – a

survey and identification of

prognostic risk factors 

Kandidat: Rikke Skøt Cvetkovski.  

Tid: 21/12-05, kl. 14.00.

Sted: Amtssygehuset i Gentofte,

Store Auditorium. 

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

risk@dadlnet.dk. Se www.

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

resumeRikkeCvetkovski.htm.

Acquisition of variant-specific

humoral immunity to malaria.

Immunoepidemiological studies

in relation to Plasmodium falci-

parum transmission intensity

and co-infection with HIV-1  

Kandidat: Lasse Skafte Vester-

gaard.  

Tid: 21/12-05, kl. 14.00.

Sted: Panum Instituttet, Dam

Auditoriet. 

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

LAV@ssi.dk. Se

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

svar/resumeLasseVester-

gaard.htm.

Determinants of severity of 

acute viral desease and their

long-term consequences  

Kandidat: Anja Poulsen.  

Tid: 29/12-05, kl. 13.00.

Sted: Statens Serum Institut,

Foredragssalen. 

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

anja@dadlnet.dk.

Effect of the angiotensin con-

verting enzyme inhibitor and

adjuvant betablocker therapy

on functional class and exercise

tolerance in patients with heart

failure and left ventricular 

systolic dysfunction

Kandidat: Jawdat Abdulla.  

Tid: 27/1-06, kl. 15.00.

Sted: Rigshospitalet, Aud. 2. 

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

ja@heart.dk. Se www.

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

resumeJawdatAbdulla.htm.

Humaniora

Absolut sang. Klang, køn og

kvinderoller i Wagners værker

Kandidat: Nila Parly.

Tid: 20/1-06, 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 samt

på Musikvidenskabeligt Insti-

tut, Klerkegade 2.

Naturvidenskab

Swimming Costs of Fish. 

How to estimate oxygen 

consumption in the field

Kandidat: Cand.scient. Maria

Faldborg Steinhausen.

Tid: 15/12-05, kl. 13.00.

Sted: Marinbiologisk Laborato-

rium, Auditoriet, Strandpro-

menaden 5, Helsingør.

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn på Kontoret på 

Marinbiologisk Laboratorium.

Rural diversification and change

in the Baltic countryside –

Rural inhabitants and busines-

ses in Latvia and Estonia – 

A local perspective

Kandidat: Cand.scient. Lise Hers-

lund. 

Tid: 19/12-05, kl. 13.00.

Sted: Geografisk Institut, Øster

Voldgade 10, 2., Aud. 1.

Mapping Tropical Forests across

the Highlands of Mainland

Southeast Asia using Satellite

Remote Sensing

Kandidat: Cand.scient. Christian

Tøttrup. 

Tid: 17/1-06, kl. 13.15.

Sted: Geografisk Institut, Øster

Voldgade 10, 2., Aud. 1.

What has been happening around 
the Column? Trajan’s Column and Forum into
the 21st century
Gæsteforelæsning af dr. Jon Coulston, School of Classics, St Andrews

University, Skotland

Tid: 16/12 kl. 14.00-16.00

Sted: Det ny KUA, lok. 25.1.26

Arr.: SAXO-Instituttet, Klassisk Arkæologi, Thog@hum.ku.dk

Julefest i Studenterhuset
Årets sidste fest! Kom og dans inden du skal hjem og spise and med

familien

Tid: 17/12 kl. 21.00

Sted: Studenterhuset, Købmagergade 52

Arr.: Studenterhuset, www.studenterhuset.com

Forskning i islam i Danmark
Seminar med prof. Catharina Raudverde, KU; lektor Mehmet 

Necef, SDU; adjunkt Annete Ihle, KU og eksterne lektor Birgitte

Schepelern, KU. Tilmelding senest 15/1-06 på e-mail:

dshakoor@hum.ku.dk

Tid: 26/1 kl. 10.00-16.00

Sted: SFI, Herluf Trolles Gade 11, mødelokale 1 og 2

Arr.: Forum for Islamforskning, FIFO

Letfærdig og løsagtig: Om Sprogø-pigerne
Foredrag af dr.pæd. Birgit Kirkebæk

Tid: 26/1 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

At forske i tekstiler
Oplæg og debat med ph.d. Marie-Louise Nosch der er centerleder

på det nye forskningscenter Danmarks Grundforskningsfonds, Cen-

tre for Textile Research, Københavns Universitet 

Tid: 26/1 kl. 19.00

Sted: Kompagnihuset, Kompagnistræde 39

Arr.: Foreningen for Kvindelige Akademikere

Natviolen – H.C. Andersens ‘Eventyr og 
Historier’ læst på baggrund af 
Kierkegaard-tekster

Foredrag af cand.theol, ph.d. Kathrine Lilleør

Tid: 30/1 kl. 19.30

Sted: Kældercafeen, Købmagergade 44, over gården

Arr.: Søren Kierkegaard Selskabet, 

kierkegaardselskabet@hotmail.com

Foredraget vil forme sig som en række eventyrfortolkninger 

med henblik på eksistenstemaer som også præger Kierkegaards for-

fatterskab.

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

I sufismens tegn
Velgørenhedsaften med sufimusik og orientalsk

buffet fredag den 16. december kl. 19.00 i Etnorama-

salen, Nørre Alle 7.

Tilmelding senest 14/12 på tlf. 4089 0476 

el. e-mail: noks@tiscali.dk.
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