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Universitetet skal spare på pladsen. Et areal der svarer til
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og Teologisk Fakultet,
skal lukkes eller fremlejes inden år 2011.  LÆS SIDE 3-4

Giv mig en professor
Hvor mange trin er der på en stige? Eller hvilken slyng-
plante starter med T....? Hovedomstillingen på Køben-
havns Universitet hjælper gud og hvermand 
LÆS SIDE 5

Fedme og forurening
To forskergrupper fra Københavns Universitet har fået
50 millioner. De skal gå til forskning i luftforurening
og medicin der kan tilpasses den enkelte patients 
gener.  LÆS SIDE 8

Lesbiske i lyst og porno
En gruppe lesbiske og biseksuelle kvinder vil lave deres
egen pornofilm. Kapitalen, heteronormativiteten og
pornoindustrien har skabt en porno der kun kæler for
det heteroseksuelle mandlige blik.  LÆS SIDE 11

Leje og fremleje

København City. 3
vær. 70 kvm. 4.800
kr./md. inkl. for-
brug. Vaskeri i kæl-
deren, parkerings-
plads og elevator.
Gode indkøbsmulig-
heder. Indflytning i
april måned. 

Christianshavn.
21/2 vær. 80 kvm.
6.400 kr./md. inkl.
forbrug. Børnehave
i stueetagen. Frem-
lejes i et år. Grønt
gårdmiljø og fælles
vaskeri i kælderen.
Indflytning ultimo
marts.

København Ø. Her-
skabelig 6 vær. med
høje paneler. Bade-
værelse med italien-
ske klinker, køkken
med hvidevarer i
børstet stål fra smeg
og så videre. 170

kvm. 16.000 kr./md.
inkl. forbrug. Hus-
dyr ikke tilladt. Ind-
flytning i maj
måned.

Frederiksberg. 2
vær. 50 kvm. 4.300
kr./md. inkl. for-
brug af el, gas, var-
me, kabel tv. for-
brug. Til indflyt-
ning snarest.

København NV. 3
vær. 72 kvm. 5.600
kr./md. inkl. for-
brug. Tæt på skoler
og daginstitutioner. 

Hvidovre. Bofælles-
skab. Værelse på 20
kvm. i lejlighed til
deling med tre andre
studerende. Vi har
madordning. 3.500
kr. inkl. adsl, licens
og abonnement hos
aarstiderne. Helst
mandlig ikke-ryger
på 23-28 år.

Solrød Strand. 4
vær. 96 kvm. 6.100
kr./md. inkl. for-
brug. Bolig i
murstensvilla. Bad i
kælderen. Stor have
med drivhus. Ind-
flytning 1. juli.    

København Ø. Byg-
geforeningshus. 3
vær. samt beboeligt
loftsrum. 100 kvm.
10.000 kr./md. inkl.
forbrug. Kælder
med vaskefacilite-
ter. Forhave med
gule roser og bag-
have med plæne.

Valby. 1 kollegie-
værelse, 28 kvm.
2.600 kr./md. inkl.
forbrug. Eget toi-
let/bad og lille te-
køkken. Til indflyt-
ning 1. april. Cykel-
kælder og vaskefa-
ciliteter.

Nærum. 3 vær. 79
kvm. 6.400 kr./md.
inkl. forbrug. Stort
amerikansk køkken
med opvaske- og va-
skemaskine. Fælles
gårdmiljø med lege-
plads til børn. Lej-
ligheden ligger tæt
på S-banen. Indflyt-
ning pr. 15. april.

Københavns Uni-
versitet: 60.000
kvadratmeter frem-
lejes til erhverv eller
lignende. Pris efter
aftale. Centralt be-
liggende, gode mø-
de- og konferencelo-
kaler i levende mil-
jø. Indflytning in-
den 2011

Nørrebro. 3 vær. 65
kvm. 5.300 kr./md.
inkl. forbrug. Lej-
ligheden ligger i en
sidegade til søerne.
Ligger på mezzani-
nen og der er ad-

gang til egen lille
forhave med græsp-
læne og terrasse. Til
overtagelse 1. juni
2004.

Østerbro. Lille lej-
lighed i Kartoffel-
rækkerne, 55 kvm,
2 vær. en suite, lille
funktionelt køkken.
Velegnet til par
uden børn eller en
enkel person. 4.900
kr./md. ekskl. el og
varme. Depositum
8.000 kr. Fremlejes
fra 1/5. 

Frederiksberg. Pa-
tricierlejlighed på
Gl. Kongevej. 220
kvm. 8 vær. Velreno-
veret med stuk i alle
rum. Køkken, bad
og tre toiletter. Sau-
na og fitnessrum.
15.000 kr./md. inkl.
forbrug. Adgang til
smuk baggård med
japansk have. Udle-

jes til familie, gerne
gæsteforskere fra
USA. Udlejes i efter-
året 2004. 

Vesterbro.1 værel-
se. 16 kvm. 2.500
kr./md. ekskl. el og
varme. Adgang til
køkken. Fællesbad
på gangen. Ikke
mulighed for tøjva-
sk. Helst ung stude-
rende der ikke er
overfølsom over for
kattehår og cigaret-
røg. Indflytning så
hurtigt som muligt.

Nørrebro. Bofælles-
skab. Dobbeltværel-
se. 25 kvm. Køkken
og bad deles med an-
den lejer. 2.775
kr./md. inkl. alt.
Fælles stue med tv,
anlæg og computer.
Udlejes fra 1. maj.

Universitet til fremleje
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Universitetsavisen

For nylig besøgte jeg Cuba. Her hørte jeg Fidel
Castro tale – i over fire en halv  time – om uni-
versiteter og videregående uddannelse. Han

fortalte blandt andet om hvordan befolkningen på
Cuba har brug for videre- og efteruddannelse i en
grad så ikke blot universitetslærere, men også de
færdige kandidater må stille deres viden til rådig-
hed. Problemet er at det fx i Havanna er for svært
og for tidskrævende at komme tværs gennem byen
og nå ind til universitetet efter en fuld arbejdsdag.
Derfor har regeringen sørget for at oprette over 100
universitetsfilialer på skoler i alle Havannas bydele.
Og har samtidig motiveret lærerne til at  tage en ek-
stra tørn om aftenen.

Ingen er vist interesseret i at høre mig tale uafbrudt
i fire en halv time. Og jeg kunne ikke drømme om

at klone Københavns Universitet og vores lærere ud
på alle skoler og uddannelsesinstitutioner i Stor-
københavn, men jeg kan love at vi vil gøre en ekstra
indsats for at formidle den viden og de forsknings-
resultater som skabes på Københavns Universitet.
At vi vil bestræbe os på at være åbne for dialog og
tilgængelige for enhver der har lyst til og interesse i
at få kontakt med os. På den måde bliver der også i
København kortere vej til universitetet.

Formidling er i Universitetsloven fremhævet som
en ligeværdig forpligtelse på linje med forskning

og undervisning, og elfenbenstårnet står efterhånd-
en så gabende tomt at det nærmest er en opfordring
til en initiativrig gruppe af hus – eller tårnbesætte-
re. Egentlig har vi altid været aktive i formidling
hvad enten det sker gennem åbne forelæsninger,
åben uddannelse eller populærvidenskabelige pub-
likationer og foredragsvirksomhed mv. De mange
nye muligheder for formidling via elektroniske me-
dier og web forandrer i disse år hele undervisnings-
landskabet, og Københavns Universitet har også her
allerede taget udfordringerne op og udviklet fx
web-based learning både for vore ordinære stude-
rende og for helt nye, også internationale, grupper
af interesserede.

Universitetsloven har som et erklæret formål at
universitetet skal ‘tilskynde medarbejderne til

at deltage i den offentlige debat’. Faktisk er det ikke
ganske retfærdigt når universitetslærerne beskyldes
for at være passive i debatten om de væsentlige em-
ner i dagens Danmark. Det er bestemt ikke mit ind-
tryk at forskere her på Universitetet søger at undgå
debatten, og i vores nye kommunikationsstrategi
sørger vi for at det bliver endnu lettere at komme i
kontakt med forskere, og vi vil selv tage initiativ til
at skabe muligheder for at debattere forskningen,

dens resultater og dens betydning. Enhver der føl-
ger med i debatten om universitetsrelaterede emner
i Danmark, vil for længst have opdaget at Køben-
havns Universitet ikke holder sig tilbage. I løbet af
årets første to måneder er KU omtalt ikke mindre
end 1000 gange i de største landsdækkende aviser.

En institution som i mere end 100 år har været en
hjørnesten i folkeligt oplysningsarbejde, vil jeg

gerne fremhæve her. Det drejer sig om Folkeuniver-
sitetet. Folkeuniversitetet i København er født helt
tilbage i 1898 og har således stor erfaring med at
tilbyde et bredt publikum indblik i forskningens
verden og kendskab til status inden for de forskelli-
ge videnskaber. Folkeuniversitetet har hele tiden le-
vet i meget tæt symbiose med Københavns Universi-
tet. Et bredt udsnit af universitetets lærere er her
optaget af at udveksle viden og kompetence med
det omgivende samfund. Og undervisningen spæn-
der ganske vidt. Den strækker sig fra forelæsnings-
rækker om fx Kræftforskning, Klimaændringer, Kri-
stendommen og folkekirken, Kvindesagens klassi-
kere, over specialkurser i litteratur og kulturhisto-
rie, til egentlige linjestudier med mulighed for for-
dybelse i et stort udsnit af de fag der udbydes på vo-
re fakulteter. Alt dette er naturligvis kun muligt for-
di rigtig mange KU-lærere stiller op og er direkte
engageret i undervisningen. En del lærere udfører
desuden et stort arbejde i Folkeuniversitetets styrel-
se, i programrådet eller som studieledere. Jeg vil
gerne på Universitetets vegne takke alle som allere-
de gør en ekstra indsats i forbindelse med undervis-
ning og administration på Folkeuniversitetet.  

Af egen erfaring ved jeg at man også som forsker
får noget med hjem fra Folkeuniversitetet: først

og fremmest tvinges man til at tage formidling al-
vorligt, desuden kommer man til at se sin forskning
fra en ny synsvinkel, og man konfronteres med
mange overraskende, men relevante spørgsmål som
de ordinære studerende måske allerede har vænnet
sig af med at stille. Derfor kan jeg med stor overbe-
visning opfordre endnu flere af universitetets lære-
re til at engagere sig i denne form for formidling og
folkeoplysning.

Tre timer inde i sin lange tale vendte Fidel Castro
sig direkte mod rektoren for Havannas Universi-

tet og afæskede ham et svar på om han nu havde
gjort hvad han skulle for videreuddannelse og fol-
keoplysning. Rektoren svarede at universitetets an-
satte med stor entusiasme og arbejdsindsats havde
kastet sig ind i arbejdet og havde opfyldt normerne.
På nær det med normerne kunne jeg vel godt svare
på samme måde. ■

Forskning og 
folkeoplysning

Af rektor Linda Nielsen Ministerpræsident på Tysk

FO R E L Æ S N I NG  – Tirsdag den 24. februar forelæste Hessens
ministerpræsident Roland Koch på Institut for Tysk og Neder-
landsk om emnet ‘Tyskland i Europa – spørgsmål og perspektiver’.
Efter forelæsningen og en levende diskussion var der reception på
instituttet hvor Roland Koch og hans delegation – blandt andet re-

præsentanter for de øvrige partier i
Landdagen i Hessen – havde lejlig-
hed til at tale med nogle af de om-
kring 170 fremmødte lærere, stu-
derende og gæster udefra. Roland
Koch er en af de mest markante
skikkelser i CDU, det tyske kriste-
ligt-demokratiske parti, 
og går for at være et seriøst emne
som forbundskansler.  

Teologisk Fakultet består

FA K U LT E T  E L L E R  I N ST I T U T  – Teologerne har været ner-
vøse for at deres fakultet skulle blive degraderet til institut. Ner-
vøsiteten skyldes at et høringsudkast til en ny bekendtgørelse om
bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne ikke regner
teologi som et selvstændigt videnskabeligt hovedområde, men
som et institut under hovedområdet humaniora. Teologernes
høringssvar og øvrige indsats resulterede i et spørgsmål til Helge
Sander 30. januar i år hvor han blev bedt om at redegøre for teolo-
gis status. Helge Sander har nu svaret at teologi i den kommende
bekendtgørelse stadig er et selvstændigt videnskabeligt hovedom-
råde, et fakultet. Han påpegede desuden at ministeriet faktisk ikke
har bemyndigelse til at nedlægge fakulteter da det er op til univer-
siteterne selv at bestemme hvordan de internt vil organiseres. 

Id-kort nummer 100.000

I D - KO RT  – I september 2002 indførte Københavns Universitet et
nyt id-kort for alle studerende og ansatte på universitetet. Siden da
har Id-kortenheden i Krystalgade udskrevet 100.000 kort. Id-kor-
tet har erstattet de gamle årskort af papir. »Det har været en suc-
ces. Især når studerende og ansatte rejser ud, er de glade for at de
nye kort er mere præsentable,« siger Anne-Grethe Skrydstrup fra
Id-kortenheden. Kortet bruges i dag primært som nøglekort til
bygninger på KU, som identifikationskort i forbindelse med eksa-
men og som lånerkort på Det Kongelige Bibliotek. I fremtiden vil
man sandsynligvis også kunne bruge kortet som betalingskort, fx
som kopikort eller til betaling i kantinen. 

Politisk aktivitet og debat

N E T VÆ R K  – En gruppe studerende har startet et netværk for po-
litisk aktivisme og debat. Netværket er orienteret mod alle stude-
rende i København, men har udgangspunkt på KU. »Studerende
må engagere sig i mere end deres bøger, og jeg håber at de der me-
ner der skal ske noget, vil engagere sig i vores nye netværk, siger
en af initiativtagerne Christian Dalsgaard, der læser sociologi. Han
beskriver netværkets udgangspunkt som kritisk, socialt og huma-
nistisk. I første omgang arbejder netværket med at arrangere en
aktion i forbindelse med den internationale demonstrationsdag
20. marts, årsdagen for Irakkrigens start. De vil blandt andet ar-
rangere en fælles start på demonstrationen for studerende i
København. 

Netværket mødes næste gang i Studenterhuset den 10. marts  kl. 17
hvor alle er velkomne. Kontakt: E-mail: netvaerk@punkt.ku.dk.

Mindre sex til myredronninger
Forskere på KU har fundet det første kendte tilfælde hos insektsamfund

hvor evolutionen så at sige er gået tilbage fra mere sex til mindre sex. Den

nøjsomme myreart hedder Acromyrmex Insinuator. 

Pressemeddelelse fra 3. marts om ny forskning på Center for 

Social Evolution og Symbiose, Biologisk Institut.  

FINT BESØG – Hessens ministerpræsident Roland

Koch der regnes for et seriøst bud på en ny for-

bundskansler i Tyskland, besøgte 24. februar Institut

for Tysk og Nederlandsk.
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Af Lise K. Lauridsen

En middelsvær huslejestig-
ning på 55 millioner om
året venter forude. Fra

2011 må universitetet derfor
undvære hvad der svarer til Det
Samfundsvidenskabelige og
Teologiske Fakultet tilsammen.

På trods af de dystre udsigter
sprang champagnepropperne
da beslutningen om hvem der
skal skære hvor endelig kom på
plads den 25. februar. 

»Vi har arbejdet med husle-
jespørgsmålet i længere tid end
nogen har lyst til at tænke på,«
indledte rektor Linda Nielsen
konsistoriemødet der afsluttede
fire et halvt års arbejde. 

Universitetet har godt nok al-
lerede betalt husleje til staten i
tre år, men vilkårene har været
uklare. Oprindelig gav SEA –
som huslejeordningen hedder
efter Statens Ejendoms Admini-
stration – KU et underskud på
100-200 millioner om året, især
på grund af nybyggerier som
det nye KUA og BioCenter på
Tagensvej. Københavns Univer-
sitet har derfor ligget i konstan-
te forhandlinger med ministe-

riet og Statens Forsknings- og
Uddannelsesbygninger for at få
underskuddet ned. 

Fremlej eller flyt
Før jul lå resultatet klar: Trods
diverse særordninger får KU et
årligt underskud på 55 millio-
ner kroner fra 2011. 

Så stort et beløb kan kun spa-
res væk ved at starte med at
skære ned på kvadratmeterne
nu. Enten ved at fremleje area-
ler eller helt at opsige lejekon-
trakten. Hovedprincippet er
nemlig at bygningerne ikke må

udhule midlerne til forskning
og uddannelse.

Men hvordan fordeler man
en arealreduktion på seks fa-
kulteter med vidt forskellige lo-
kaler og pladsbehov? Den øvel-
se har været så svær at alle ar-
gumenter for retfærdighed er
blevet opgivet, fortalte Linda
Nielsen til de valgte medlem-
mer i konsistorium:

»Jeg vil understrege at vores
forslag betyder besparelser,
men vi er nødt til at tage de
fremtidige huslejestigninger i
betragtning så vi ikke ender

med at få en ubehagelig overra-
skelse. Der findes ingen højere
retfærdighed i vores forslag, så
nogle vil givet føle sig trådt på,«
sagde Linda Nielsen om den
model der skal fordele pladsre-
duktionen på KU. ■

likl@adm.ku.dk

HUSLEJE  I  ▼  

Udligningsordning
»Lige siden den daværende regering vedtog ordningen i sommeren

1999, har det været klart at den ville medføre en betydelig økonomisk

belastning for Københavns Universitet mens den for de fleste andre

universiteter ville betyde en økonomisk gevinst.«

Universitetsdirektør Else Sommer i NYTFA, 1. marts 2004

Hug en husleje
og klip et kontor
Universitetet skal spare på pladsen. Et areal der svarer 
til Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og Teologisk 
Fakultet, skal lukkes eller fremlejes inden år 2011

Huslejestriden kort

1999 – Statens Ejendoms Administration –
SEA – anbefaler at universiteterne skal betale
husleje. Universiteterne er positivt stemt da ord-
ningen ser ud til ikke at skulle koste dem noget
og give mere frihed til at bestemme hvad penge-
ne skal bruges til. 

2000 – Forslag til huslejeordning ligger klar.
KU protesterer da et underskud 100-200 millio-
ner om året truer forude blandt andet på grund
af de høje priser på københavnerkvadratmeter.
KU får en særaftale der betyder at underskuddet
højst kan anstige 25 millioner.

2001 – SEA-ordningen træder i kraft. KU beta-
ler husleje.

2002 – Forhandlingerne om SEA genoptages
på grund af økonomisk usikkerhed.

2003 – KU får forudbetalt 75 millioner svaren-
de til ‘prisen’ på den gamle særordning. I de-
cember afsluttes forhandlingerne med ministe-
riet. Resultatet er et årligt underskud på 55 mil-
lioner fra 2011.

2004 – Model til fordeling af arealreduktion
internt på KU vedtages af Konsistorium. Univer-
sitetet skal skære 60.000 kvadratmeter væk
(30.000 i brugsareal) eller 10 procent af univer-
sitetets samlede areal.  

÷ 60.000 kvadratmeter 

Selv om det måske kan være svært at mærke, så
har Københavns Universitet ifølge SEA-ordnin-
gen for meget plads. Helt præcist 60.000 kva-
dratmeter hvilket svarer til ti procent af hele
det areal universitetet breder sig på.

De kvadratmeter universiteterne bor på bli-
ver efter SEA-ordningen trådte i kraft, vurderet
til markedsværdien hvor bygningerne før i ti-
den var et gratis gode. 

Huslejepengene fra staten svarer derimod ik-
ke til hvad universitetet betaler, men til hvor
mange forskere stedet har, og hvor mange stu-
derende der består eksamener (STÅ). Og det
regnestykke går langt fra op på KU fordi univer-
sitetet ligger meget spredt på nogle af de dyre-
ste adresser i landet og samtidig har en lang
række fag med lave STÅ-procenter.

Inden for de næste syv år skal der derfor fin-
des 30.000 nettokvadratmeter, det vil sige
brugsareal til kontorer, undervisningslokaler,
laboratorier og lignende, som universitetet kan
undvære.

VOKSEVÆRK – Universitetet

har for meget plads derfor skal

hver tiende kvadratmeter på uni-

versitetet skæres væk. Her er det

læsesalen på Økonomi.

A
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Fortsættes �

KU i kvadratmeter

Arealforbrug Husleje i tusind kr. Nettokvm
nettokvm reduktion før 2011*

Teol: 6.341 7.066 485

Jura: 16.436 19.001 -1.563

Samf: 22.221 28.388 603

Sund: 72.377 176.530 5.959

Hum: 78.772 153.841 5.175

Nat: 139.724 184.950 18.899

Fællesadm.: 9.857 17.480   441

I alt: 345.729 587.157 30.000

* Reduktionen er en prognose der løbende vil blive revideret
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Af Lise K. Lauridsen

Huslejestigningen går hår-
dest ud over de to våde
fakulteter Natur- og

Sundhedsvidenskab. De to
forskningstunge fakulteter fyl-
der knap to tredjedele af de cir-
ka 346.000 kvadratmeter som
Københavns Universitet breder
sig på.  

Det Naturvidenskabelige Fa-
kultet har i forhold til sine cirka
6000 studerende og 800 ansat-
te det største arealforbrug og
må derfor lukke eller udleje
knap 19.000 nettokvadratmeter
inden år 2011 eller knap 14
procent af fakultetets samlede
kontor- og undervisningsarea-
ler. Hvilke lokaler eller ejen-
domme der skal fremlejes eller

fraflyttes, står endnu hen i det
uvisse.

For meget gang
De brede gangarealer i Panum-
bygningen giver en pæn ekstra-
regning til Det Sundhedsviden-
skabelige Fakultet. Alligevel er
der ingen sure miner over be-
sparelserne hos dekan Ralf
Hemmingsen. Han planlægger
at spare 3000 nettokvadratme-
ter ved at opsige kontrakten på
sygeplejekollegiet på Nørre Alle
som i dag huser Folkesundhed
og nogle undervisningslokaler. 

De studerende på Folkesund-
hed og Odontologi har i en del
år haft trange forhold på Pa-
num. Problemet skulle løses
med  Folkesundheds flytning til
Kommunehospitalet, men her

skal der nu også spares på kva-
dratmeterne.

Alligevel tror Ralf Hem-
mingsen på at de studerende
kan få forbedret deres vilkår
samtidig med at Panum må
skære i antallet af kvadratme-
ter.

»Det er et spørgsmål om prio-
ritering. Vi må udnytte pladsen
mere intensivt, for de studeren-
des vilkår må ikke forringes,«
siger dekanen.

Uretfærdig udregning
De små fakulteter i indre by er
dem der bruger mindst plads. 

Når Samfundsvidenskab flyt-
ter ind på Kommunehospitalet,
må de dog også til at se sig om
efter lejere for at spare på sav-
nede ekstra kvadratmeter. Helt

præcis hvor meget Kommune-
hospitalet kommer til at betyde
for kvadratmeterregnskabet, er
dog endnu uvist. 

Universitetets mest overskue-
lige fakultet, Teologi i Købma-
gergade 44-46, står lige nu til
en reduktion på knap 500 kva-
dratmeter. Forholdsmæssigt er
det den tredjestørste reduktion,
og det finder dekanen dybt uri-
meligt fordi Teologi må punge
ud for kvadratmeter de aldrig
bruger.

»Sådan som modellen ser ud
lige nu, synes visdommen bag
fordelingen at være at de smal-
leste skuldre bærer de største
byrder,« sagde dekan Steffen
Kjeldgaard-Pedersen på Konsi-
storiums møde. Han mener at
den nuværende udregning af

arealforbrug ikke stemmer
overens med virkeligheden for
Teologis vedkommende. 

På Humaniora må indflytter-
ne i det nybyggede KUA også
rykke tættere sammen end pla-
nen har været hidtil.

Længere dage
Prorektor Jørgen Olsen under-
streger at de præcise lokaliteter
der skal skæres væk, vil blive
fundet i samarbejde med fakul-
teterne under en snarlig be-
søgsrunde.

»Københavns Universitets
problem er først og fremmest
vores beliggenhed i hovedsta-
den, og at vi ligger spredt. Den
model vi er nået frem til, er ik-
ke endelig. Vi vil tage den op til
vurdering hvert år, men det er

vigtigt at vi tager hul på at
skære ned nu,« siger Jørgen Ol-
sen.

Nogle af perspektiverne for
de studerende kan blandt andet
blive mindre undervisning eller
timer på skæve tidspunkter.

»Hvis undervisningsdagen
bliver udvidet, vil hver kvadrat-
meter selvfølgelig blive brugt
meget mere intensivt end før,«
siger Jørgen Olsen.

At de studerende modtager
mindre undervisning, tror Jør-
gen Olsen ikke på er en mulig-
hed da statens bevilling til hus-
leje netop er afhængig af hvor
mange studerende der består
eksamener. ■

likl@adm.ku.dk

HUSLEJE  I I  ▼  

Universitet til fremleje
Det kan blive nødvendigt at udvide undervisningsdagen når hver
tiende kvadratmeter på universitetet skal spares væk 

Af Richard Bisgaard

Tre numre mere. Herefter
er det slut med at få Uni-
versitetsavisen leveret

gennem brevsprækken sammen
med den øvrige post hver an-
den weekend. I stedet vil avisen
fra og med nummer 8 blive om-
delt til de ansatte med intern
post og til de studerende via
stakomdeling ude på institut-
terne. Kun en mindre gruppe af
særlige modtagere vil stadig få
den tilsendt med posten.

Sådan kommer regeringens
beslutning om at fjerne portos-
tøtten til udbringning af uge-
og månedsblade til at ramme
Universitetsavisens læsere. Det
står fast efter at rektor Linda
Nielsen på anbefaling af sit For-
midlings- og Informationsud-
valg har besluttet at smække
pengekassen i for udbetaling af
ekstra penge til PostDanmark
for udbringning af Universitets-
avisen.

Hermed afviser hun samtidig
en opfordring fra Universitetsa-
visens bladudvalg om at udsky-
de beslutningen indtil den nye
bestyrelse er trådt til.

»En udskydelse på minimum

et år vil blot trække pinen ud,
og det er ikke min opfattelse at
beslutningen derefter vil blive
en anden«, skriver hun i et svar
til Bladudvalgets formand, lek-
tor Jørgen Tranum-Jensen fra
Sundhedsvidenskab.

Enten-eller
Som omtalt i forrige nummer
indebærer portostøttens ophør
en  ekstraudgift på 2,2 millio-
ner kroner om året hvis Univer-
sitetsavisen fortsat skal omde-
les af røde postbude. Da ledel-
sen ikke lige har en konto
stående til det formål, har uni-
versitetsdirektøren bedt redak-
tionen om selv at finde penge-
ne indenfor avisens nuværende
budgetramme på godt fire mil-
lioner kroner. 

Stillet overfor valget mellem
at skære ned på antallet af si-
der, numre og medarbejdere el-
ler at erstatte ekstern postom-
bringning med intern bladud-
deling, har redaktionen anbefa-
let sidstnævnte løsning i sam-
råd med Jakob Lange der som
leder af Studieadministratio-
nen er ‘vicevært’ for avisen.

I stedet for en ekstraudgift på
over to millioner kroner – eller

en stigning i stykprisen fra kr.
1,65  til kr. 4,25 per eksemplar
– sparer avisen hele den nu-
værende portoudgift på 1,4
millioner kroner. Til gengæld
vil avisen ikke længere være så
attraktiv som annoncemedium,
ligesom der vil være engangs-
udgifter til indkøb af avisholde-
re til opstilling rundt omkring
på universitetet.

Selv om rektor og universi-
tetsdirektør umiddelbart kunne
bakke op om denne løsning,
har de først sagt endelig god for
den efter sagen har været be-
handlet i rektors Formidlings-
og Informationsudvalg. Her
tegnede to løsningsmodeller
sig.

Et flertal tilsluttede sig ind-
stillingen fra Studieadministra-
tionen om at gå over til at di-
stribuere avisen via stakomde-
ling til studerende og intern
post til de ansatte. Dog med
den tilføjelse at avisen fortsat
bør postomdeles til særlige eks-
terne interessenter, at det bør
være muligt for studerende
med fx fysiske handicaps at
søge om fortsat at modtage avi-
sen med posten og at der bør
etableres en abonnementsord-

ning der gør det muligt at beta-
le for postomdeling hvis det øn-
skes.

Et mindretal var betænkelige
ved bortfaldet af hvad der op-
fattes som et samlende og iden-
titetsskabende organ. I stedet
pegede det på muligheden for
at formidle meddelelsesstoffet
via internettet og udgive avisen
i en tyndere udgave en gang om
måneden.

Bladudvalg bekymret
Universitetsavisens bladudvalg
anfører i et brev til rektor at
begge løsninger vil have uheldi-
ge konsekvenser. 

Meddelelserne hører til det
mest populære stof i avisen,
men risikerer at blive mindre
læst ved overgang til elektro-
nisk publicering. På samme må-
de vil stakomdeling medføre en
ganske betydelig nedgang i de
studerendes og deltidslærernes
interesse for bladet og dermed
Københavns Universitet som in-
stitution og arbejdsplads, skri-
ver udvalgets formand Jørgen
Tranum-Jensen.

Da de overvejede ændringer
vil være af »nærmest irreversi-
bel karakter«, henstiller udval-

get til at det nuværende over-
gangsstyre ikke foregriber den
løsning som den kommende le-
delse må foretrække.

»Den kommende ledelse kan
meget vel påtænke tiltag som
den ønsker at kommunikere
bredt ud til universitetets inter-
essenter, og i så fald forekom-
mer det betænkeligt at ampute-
re dens vigtigste kommunikati-
onsorgan«, anfører Bladudval-
get og henviser til at Universi-
tetsavisen udfylder en væsent-
lig identitetsskabende funktion
og stadig er det vigtigste binde-
led mellem adskilte grupper.

Rektor Linda Nielsen deler
dog ikke denne bekymring.

»Som vi alle ved er de infor-
mationsteknologiske medier
under hastig udvikling, og jeg
er overbevist om at også den
kommende bestyrelse vil finde
veje til at få deres budskaber
kommunikeret ud«. ■

rjb@adm.ku.dk

Post eller kolera 
Trods opfordring fra bladudvalg er rektor ikke til sinds at 
udskyde beslutning om at indstille postomdelingen af avisen

UNIVERS ITETSAVISEN ▼

Fakta om
udvalg
Formidlings- og Informa-

tionsudvalget, også kal-

det FIU, er nedsat af rek-

tor Linda Nielsen med det

formål at rådgive rektor

om universitetets kom-

munikation. Det består af

10 medlemmer, heraf fem

dekaner, en prodekan, en

institutleder, en VIP, en

TAP og en studerende.

Formand er Tage Bild, de-

kan for Samfundsviden-

skab.

Bladudvalget er nedsat af

Konsistorium med det

formål at styrke Universi-

tetsavisens uafhængig-

hed af specifikke interes-

ser, herunder ledelsesin-

teresser. Det består af

seks VIPer repræsenteren-

de hvert sit fakultet, en

repræsentant for Forene-

de Studenterråd og en

TAP-repræsentant. 

Kritisk DTU-blad lukkes
»DTU’s ledelse kan ikke tåle kritik i et uafhængigt blad, der skriver om

ting der kan kritiseres, og som sætter DTU i et dårligt lys. Det gælder ik-

ke bare i politiske spørgsmål, men også i faglige«. 

Studerende Jane Agger om DTU’s blad ‘Sletten’ der nedlægges til juli, 

Information, 27. februar 2004.
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Af Lise K. Lauridsen

Det er harpen, og det er
onsdag,« lyder det dril-
lende ind i headsettet.

En gammel kending er i røret.
Men ellers lyder det typisk:
»Omstillingen i Nørregade,
goddag!« når telefonsluserne er
åbne i det lille mørke kontor
med udsigt til Nørregades hor-
der af travle københavnere.

Tonen er munter når Sonja
og Kari nipper til kaffen mel-
lem telefonomstillingerne. Ikke
at de har meget tid til at snakke
sammen her til morgen. Telefo-
nerne ringer næsten uhørligt
inde i headsettet når folk har
trykket Københavns Universi-
tets hovednummer 35 32 26
26. Kun en lille lampe blinker
på computeren. 

»Hvis telefonerne kimede da-
gen lang, ville vi blive vanvitti-

ge,« fortæller Kari Steffensen
og bliver fjern i blikket: »Jørgen
Nielsen, siger du. Det er på
Zoologisk Museum, er det ik-
ke?«.

Et tryk på en knap, så fort-
sætter Kari snakken med Uni-
versitetsavisens efterhånden
lettere forvirrede udsendte.
Omstillingsdamerne har per-
fektioneret kunsten at blive af-
brudt og tage tråden op igen. 

»Vi er vant til at tale sammen
trods de mange afbrydelser. De
fleste der har børn, mestrer jo
også den kunst,« griner Kari til
Sonja der sidder overfor. Og så
kimer det igen, og sætningen
afbrydes af et: »Omstillingen i
Nørregade, goddag«. 

Smil trods skældud
Kunsten er at smile til verden
når den vrænger, smider røret
på eller truer én. Og det skal

man kunne som omstillings-
dame, mener Kari og Sonja der
har fået et par ubehagelige be-
kendtskaber undervejs. 

Sonja vil derfor ikke have sit
efternavn hængende udenpå
døren endsige i Universitetsavi-
sen.

Oftest er folk der ringer bare
korte for hovedet og glemmer
at der også sidder mennesker i
den anden ende af røret. 

»Man skal ikke være lille og
nervøs her, for vi får masser af
skældud af folk der lige må ven-
te et halvt minut for længe. Tål-
modighed er ikke den store dyd
længere, og det kan vi godt
mærke på vores arbejde. Folk
hører sjældent efter, og hvis vi
spørger om en person vil have
en sekretær eller vi skal sende
en e-mail, svarer mange nej. Alt
skal helst foregå lige nu,« siger
Sonja bramfrit.

Kari er blevet hærdet af sit
tidligere arbejde som sagsbe-
handler for bistandsklienter: 

»Man må ikke tage det på sig
når man bliver skældt ud. Gør
man det, kommer det bare til at
gå ud over ens familie eller kol-
leger.«

Spørg professoren
Sonja og Kari er nogle af de
stemmer som omverdenen for-
binder med Københavns Uni-
versitet. Men det er ikke det
samme som at omstillingsda-
merne og -herrerne kender alt
og alle på universitetet.

Mange skolebørn og gymna-
sieelever ringer op og spørger
om omstillingen lige kan finde
en der kan hjælpe dem med
den her opgave de er i gang
med. Også nysgerrige voksne
sætter ind imellem omstillingen
på en svær opgave. Journalister

såvel som pensionister.
»Ved to-tiden hver dag har vi

fx en hel del opkald fra pensio-
nister der har svært ved at få
løst deres kryds og tværs,« for-
tæller Kari.

»Mange af dem der ringer og
mangler oplysninger, beder vi
om lige at slå det op i en bog på
biblioteket først,« siger Sonja
og kommer grinende i tanke
om én der ville have fat i en
professor for at finde ud af hvor
mange trin der er på en stige.
Også UFO’er, naturkatastrofer
og andet godt hører til telefon-
damernes speciale.

»Man kan aldrig ringe forkert
til vores nummer. Selv om man-
ge burde have haft et andet
nummer, så hjælper vi dem ger-
ne,« siger Kari. 

At det skulle være nemmere
at finde en forsker både for al-
mindelige nysgerrige danskere

og journalister via hjemmesi-
den og Kommunikationsafde-
lingen, kan omstillingsdamerne
dog endnu ikke mærke noget
til.

»Vi har nogle få mennesker,
vi ved hvad laver og dem henvi-
ser vi til igen og igen, men for
det meste ekspederer vi bare
problemet eller forespørgslen
videre til næste led i fakulteter-
nes receptioner. Det er jo det
gode ved vores job, vi sidder ik-
ke med problemerne særlig
længe, men sender dem vide-
re,« siger Kari. ■

TELEFONI  ▼  

Husk at kode telefonen
En gang til for de glemsomme. Har du en telefon på universitetet, så er det en stor hjælp

hvis du trykker en kode ind når du skal til møde, på ferie, til frokost, går hjem etc. Oversig-

ten over telefonkoderne står på et gult kort i nærheden af din telefon. 

Telefonkoderne kan ses på http://www.ku.dk/it/brugerservice/tele/vejl/fravaermark/

TÅLMODIGHED – Det nytter

ikke at hidse sig op selv om folk

smækker røret på eller er ufor-

skammede, fortæller Kari Stef-

fensen der er omstillingsdame i

Nørregade.

Stik mig en professor

Hvor mange trin er der på en stige? Og hvilken slyngplante på 
ti bogstaver starter med T....? Hovedomstillingen på Københavns 
Universitet hjælper gud og hvermand 

Københavns Universitet, goddag
Omstillingsdamerne og -herrerne på Københavns Universitet har trods mobiltelefoner, e-

mailadresser og internettet stadig masser at tage sig til. Selv om Panum, KUA og Studiead-

ministrationen har deres egne hovednumre og omstillinger, så er det oftest nummeret til

omstillingen i Nørregade folk ringer til. Omstillingen dækker Indre By og dele af Naturvi-

denskab og har cirka 300.000 omstillinger om året.
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Af Nikolaj Lange og 
Richard Bisgaard

Det er ikke til at skrive om Claus Bræstrup
uden også at skrive om Lundbeck. For selv
om de færreste kender så meget til man-

den, så kender de uden tvivl medicinalvirksom-
heden hvor han 1. november 2003 tiltrådte som
administrerende direktør. 

Muligvis kender de også Lundbecks tidligere
direktør Erik Sprunk-Jansen. Han var kendt for
sin cigarføring, store fester og helsidesannoncer
hvor han udbredte sig om både Lundbecks enga-
gement i psykiske sygdomme og sin egen fætter
der led af skizofreni. 

Men Erik Sprunk-Jansens fest blev stoppet før
tid. Patentet på Lundbecks lykkepille Cipramil
løb ud, og kampen mod kopiprodukter førte til at
Lundbeck blev anklaget for industrispionage.  

Nu er Lundbeck blevet frifundet og er tilbage
med nye produkter. Stilen er dog en helt anden
end under Erik Sprunk-Jansens ledelse. Siden
Claus Bræstrup tiltrådte, har han stort set kun
markeret sig når det var for at nedjustere de øko-
nomiske forventninger til virksomheden til et
mere realistisk niveau.

Det er sket helt uden forgængerens cigar-
føring. Ikke så meget som en cigaret er det blevet
til for Claus Bræstrup siden 1976. 

Når man spørger til hans fritid, får man ikke så
meget at vide. Det er tilsyneladende ikke fordi
han er hemmelighedsfuld, men fordi der bare ik-
ke er så meget at fortælle. Ud over at han står på
rulleski. Én gang om ugen rundt om Damhus-
søen. Og så cykler han til arbejde. Men det skal
man ikke lægge mere i.

»Det er ikke en fritidsbeskæftigelse, det er en
transportform,« siger han.  

Claus Bræstrup har selv et bud på hvad en le-
ders opgave er:

»Det handler jo for 95 procents vedkommende
om at motivere og afstikke retningen, og så
handler de fem procent om at du er nødt til at
indføre de ændringer som er nødvendige for på
kort eller længere sigt ikke at skade din virksom-
hed. Det er upopulært hos dem det måtte gå ud
over. Men der mener jeg at det er min opgave at
tage ansvaret.« 

Eliteuniversitetet
Når Claus Bræstrup til næste år tiltræder som
eksternt medlem af KU’s bestyrelse, er han også
forberedt på at der skal træffes svære beslutning-
er. Han mener det er nødvendigt hvis universite-
tet skal klare sig. Derfor er det også nødvendigt
at bestyrelsen nu kommer og erstatter Konsisto-
rium.

»Det der er galt med Konsistorium er at der er
alt for mange personer der er valgt til deres job
for en kort periode. Når du er valgt til noget, kan
du ikke tillade dig at få for mange fjender, og så
er der ting som du burde gøre, men ikke gør,« si-
ger han.

Det gør at Københavns Universitet i dag har en
svagere profil end nødvendigt. En profil får man
ved at satse på sine styrker. Den profil mener han
at bestyrelsen kan være med til at fremme.

»Hvis man spørger på fremmede universiteter
hvad Københavns Universitet er, så skal de kunne
nævne fem områder hvor Københavns Universi-
tet er verdens førende,« lyder hans vision.   

Claus Bræstrup er helt på det rene med at når

man satser på nogle bestemte områder, bliver
konsekvensen at andre bliver nedprioriteret eller
helt skåret væk. Han ser det dog ikke som et pro-
blem, men som en mulighed.

»I dag kan du ikke bare vælge at sige at det her
felt vil du slet ikke have på Københavns Universi-
tet. Der er alt for mange meninger i systemet der
gør det umuligt at træffe den slags beslutninger.
Men hvorfor skal man kunne læse de samme
mindre fag i København og i Århus og Odense og
på RUC når Danmark måske var bedre tjent med
at der var et af universiteterne der var særligt
godt på et felt?« 

Claus Bræstrups tanker kunne godt ligne dem
man i Tyskland har overvejet som eliteuniversite-
ter. Men han er ikke ude på at hæve nogen over
andre. Som han ser det, er universiteter som ud-
gangspunkt altid elitære. Men han ser gerne at
Københavns Universitet også i sammenligning
med andre universiteter er elitært inden for nog-
le kerneområder.

»Så forestiller jeg mig at Århus, Odense og
RUC vil kunne være elitære på andre felter,« siger
han.  

Læs hvad du vil
Man kunne få den tanke at nedprioritering i
Claus Bræstrups mund betyder nedprioritering
af humaniora. Men det er ikke tilfældet. Det der
skal styre prioriteringen, er kvaliteten i arbejdet.

»Fordi jeg repræsenterer naturvidenskaben, er
min opfattelse ikke at man skal nedlægge huma-
niora,« fastslår han.

Han har allerede nogle bud på hvor Køben-
havns Universitet har de nødvendige kvaliteter
som kan udvikles til verdenselite. Men hvor det

PORTRÆT ▼  

Lysten driver værket
Hvis Tuborgs tilbud om specialeplads havde været mere spændende, havde han
måske været brygmester i dag. Lundbecks Claus Bræstrup opfordrer til at både de
studerende og universitetet gør det de er bedst til og følger deres indre kompas
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VISIONER – Claus Bræstrup er

allerede i tankerne i gang med at

forme et universitet blandt ver-

dens bedste.

»Hvis man spørger på
fremmede universiteter
hvad Københavns Uni-
versitet er, så skal de
kunne nævne fem om-
råder hvor Københavns
Universitet er verdens
førende« 

Portrætserien fortsætter
Dette er det andet i en serie af portrætter af de eksterne medlemmer af Københavns Uni-

versitets kommende bestyrelse. Portrætterne bliver bragt i alfabetisk rækkefølge hvilket

betyder at du i næste nummer kan læse om Boel Flodgreen der fra 1992 til 2002 var rektor

på Lunds Universitet. Hun var Sveriges første kvindelige rektor og har bestyrelseserfaring

både fra Lunds Universitet, men også fra Oslo Universitet hvor hun har sidder i dag.
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er, holder han for sig selv endnu. Det skal lægges
ud til diskussion på hele universitetet. Beslutnin-
gen om den endelige prioritering bør næppe fo-
regå for åbne døre, men i øvrigt mener han at der
er mange diskussioner hvor bestyrelsen bør trod-
se Nørby-udvalgets anbefaling og arbejde for
åbne døre. For at få flest mulige inputs og argu-
menter med i debatten. 

Man kunne måske frygte at Claus Bræstrup vil
blive Lundbecks repræsentant på Københavns
Universitet og sidde og tale for opprioritering af
forskning som bagefter kan bruges på Lundbeck.
Han mener dog at frygten er helt ubegrundet.   

»Jeg kan sige det kort. Hvis jeg bar min Lund-
beck-kasket på et par møder i Københavns Uni-
versitets regi, så ville jeg miste troværdighed – og
indflydelse,« fastslår han

Det betyder dog ikke at han fuldstændig glem-
mer Lundbeck når han er på universitetet, men
repræsentant for virksomheden er han ikke. Han
opfatter ikke sig selv som repræsentant for andet
end sin personlige mening. 

»Det handler om hvad der er vigtigt for mig, og
det er på længere sigt ikke om der går yderligere
tre forskere rundt og forsker i noget der interes-
serer mig.«

Claus Bræstrup er heller ikke fortaler for at
man presser de studerende i bestemte retninger.

»Der er en stor værdi i at folk læser hvad de har
lyst til at læse. Når det kommer til stykket, er det
lysten der driver værket,« mener han.

Desuden mener han at der er masser af stillin-
ger hvor det egentlig ikke er så vigtigt præcis
hvilken uddannelse folk har, bare de har en god
uddannelse. Blandt Lundbecks cirka 5.000 ansat-
te findes der således hundredevis af jobs der kan
bestrides af enten en læge, en scient, en dyrlæge,
en ingeniør eller en farmaceut. 

Fortid som brygger
Claus Bræstrup har heller ikke selv fulgt den lige
vej til den stilling hvor han nu sidder. Han blev
kemiingeniør i 1967, men på det tidspunkt havde
han længe vidst at det ikke var den rigtige ud-
dannelse for ham. Han gjorde alligevel uddan-
nelsen færdig og fortsatte så på universitetet hvor
han i 1971 blev cand.scient. i biokemi. 

Hans store interesse under uddannelsen var
ølbrygning.

»Det brugte jeg meget tid på,« husker han.
Så da han skulle skrive speciale, var det jo gan-

ske naturligt at spørge Tuborg om de ikke havde
en opgave for ham. Han spurgte dog samtidig
Sankt Hans Hospital om det samme, og de endte
med at vinde. Hospitalets tilbud var simpelthen

mest spændende, og der var ingen karrieretænk-
ning i det valg.

Havde Tuborgs tilbud været mere tillokkende,
havde Claus Bræstrup måske i dag haft en karrie-
re som brygmester. Eller i virkeligheden havde
han nok også nået at lægge den bag sig. Det der
hele tiden har styret hans valg af arbejde er at det
skal være spændende og det skal gøre en forskel.

»Det tager nogle år at gøre en forskel, men når
der så er gået fem-syv år, så synes jeg ikke at ind-
satsen kan holde trit, og så bliver jeg åben for an-
dre muligheder.«

Forskning og forretning
Det er også lysten til gøre en forskel og se resulta-
ter der har drevet Claus Bræstrup til hvor han er i
dag.

»Kombinationen af forskning og forretning til-
taler mig meget. Så er det ikke nok at man har
noget god forskning, men man må også finde en
måde at bringe den i anvendelse på.« 

Claus Bræstrups karriere er gået gennem for-
skermiljøer både på universiteter og i det private
erhvervsliv, og forskellen på de to sfærer er i hans
øjne meget lille. De deler samme problemstillin-
ger, den samme glæde ved arbejdet og næsten
samme forskningsfrihed. 

»De fleste vil nok blive meget overraskede over
hvor stor forskningsfriheden er i industrien. Når
industrien alligevel får forskningen i den retning
de vil, så er det fordi det lykkes at skabe interes-
sen for at bevæge sig den rigtige vej,« siger han.

Hvis der findes en væsentlig forskel på at for-
ske i den private sektor og på universiteterne, lig-
ger den ikke i selve arbejdet mener han, men der-
imod i motivationen.

»Jeg tror der er flere forskere i industrien der
er drevet af at de gerne vil se resultatet af deres
forskning mens der er en del universitetsforskere
for hvem succesfølelsen mere ligger i at der er ta-
le om noget nyt og ukendt.«

Ud over forskningen er der selvfølgelig den
forskel at virksomhederne bliver dømt på deres
evne til at tjene penge. Det er ikke universitetets
mål, og derom skal der ikke herske tvivl, mener
Claus Bræstrup. Universiteternes opgave er at
sikre vigtige opfindelser med patenter for deref-
ter at udbyde dem til erhvervslivet.

»Jeg kender faktisk nogle gode eksempler på
at samfundet er gået glip af store værdier fordi
opfindelser der er gjort på universitet ikke er ble-
vet patenteret.« ■

nila@adm.ku.dk

rjb@adm.ku.dk

Få fingeren ud
Regler og bureaukrati står i vejen for implemente-
ringen af Universitetsloven, skriver bestyrelsernes
formænd i et brev til Helge Sander    

Af Nikolaj Lange og Richard Bisgaard

Se så at få fingeren ud!
Helt så direkte siges det ikke, men det var det der var meningen i
det brev videnskabsminister Helge Sander fredag den 27. februar

modtog fra formændene for universiteternes bestyrelser. Meningen
går igen de i de udtalelser som to af dem samme dag fremsætter i Bør-
sen. 

»OECD anbefaler at de nye bestyrelsesformænd mødes og udvek-
sler erfaringer, og det har vi gjort et par gange. Vi har stillet problem-
stillingerne op og sendt dem til ministeren,« fortæller Anders Knutsen
fra Handelshøjskolen i København til Børsen. 

Bestyrelserne føler sig kort og godt handlingslammede og omgivet
af regler, bureaukrati og procedurer som forhindrer deres arbejde. De
kan for eksempel ikke uden videre opslå og besætte ledende stillinger
uden at det er godkendt af centraladministrationen. På Den Kongelige
Veterinær- og Landbohøjskole har de måttet vente op til ti måneder på
en sådan godkendelse.

»Vi har svært ved at komme i gang med det fremadrettede arbejde.
For eksempel vil kontrakten med den ene prorektor udløbe den første
april, men vi kan ikke slå stillingen op før den er godkendt, og vi kan
ikke fortælle den kommende prorektor hvad lønnen bliver før mini-
steriet har forhandlet færdigt med Akademikernes Centralorganisati-
on,« fortæller bestyrelsesformand Erik Bonnerup.     

God ledelse umulig
Lønspørgsmålet er et andet problem for formændene. De ønsker at
slippe fri af lønrammereguleringen og cheflønpuljen der fastlåser løn-
ninger og forhindrer bestyrelsen i at konkurrere med det private er-
hvervsliv om kompetente folk til ledende stillinger. Desuden forhin-
drer Universitetsloven at bestyrelserne kan leve op til Nørby-udval-
gets anbefalinger til god universitetsledelse der opfordrer til at alle i
bestyrelsen lønnes lige. Men loven forhindrer helt at der kan gives løn
både til de valgte, men også til de eksterne medlemmer der til dagligt
er ansat i offentlige stillinger. 

Nørby-udvalget anbefalede også at bestyrelsesmøderne som hoved-
regel skal foregå bag lukkede døre. Men videnskabsministeren har
netop undladt at godkende vedtægterne for Aarhus Universitets be-
styrelse fordi de ønskede dørene lukket.

»Man kan ikke have diskussioner om økonomi, strategi og persons-
ager for åbne døre, men derudover er det afgørende at der er åbenhed
om bestyrelsens arbejde,« siger ministeren til Børsen.

Trusler
Ellers giver ministeren dog udtryk for at have taget formændenes
melding alvorligt.

»Der vil snarest muligt komme dereguleringer, og der er lagt op til
større handlefrihed for bestyrelserne fremover,« lover han.

Det må han hellere leve op til, for Erik Bonnerup har allerede lagt
en pænt formuleret trussel på bordet:

»På et vist tidspunkt vil bestyrelsesmedlemmerne stille spørgsmåls-
tegn ved om de kan leve op til deres ansvar når de ikke engang har
mulighed for at sørge for at de rigtige ledere varetager driften af virk-
somheden. Det er mange mennesker og mange millioner vi taler om.«

På Københavns Universitet er der blot én ting at glæde sig over i
denne sag. Mens vi sammen med RUC kom sidst fra start da der skulle
sammensættes og præsenteres bestyrelser, så lader indkøringen til at
være gået så meget i stå at afstanden til feltet i det mindste ser nogen-
lunde overkommelig ud. ■

Claus Bræstrup

Administrerende direktør, H. Lundbeck A/S

Født 18. januar 1945 

Uddannelse:

Kemiingeniør, Ingeniørakademiet, København (1967)

Cand.scient., biokemi, Københavns Universitet (1971)

Dr.med. (1980)

Adjungeret professor i neurovidenskab ved Københavns Universitet (1988-1993).

Tidligere beskæftigelse:

Stipendiat og videnskabelig assistent ved Sankt Hans Hospital, Roskilde (1971-1976)

Ansat i medicinalfabrikken Ferrosan (1976-1984)

Direktør, Farmaka Research and Development, Novo Industri A/S (1984)

Direktør, CNS-Division (1988-1993)

Direktør, Diabetes Care Division (1993-1994)

Direktør, Central Research, Schering AG, Berlin (1994-1998)

Koncerndirektør, H. Lundbeck A/S (1998-2003)

Administrerende direktør, H. Lundbeck A/S (2003- ).

Bestyrelsesposter:

Claus Bræstrup sidder desuden i bestyrelsen for Combio A/S, Hormos og Biotech

Research & Innovation Centre, BRIC.

Erfaren, begavet og sympatisk
»Claus Bræstrup er et indlysende bud som Sprunk-Jansens efterfølger, fordi han har erfa-

ringen - også den internationale herunder den amerikanske, og så beskrives han som eks-

tremt begavet - både videnskabeligt og forretningsmæssigt. Og så er han sympatisk. Han

formår at have den menneskelige dimension med i sit lederskab.«

Berlingske Tidendes Nyhedsmagasin spår om direktørskifte hos Lundbeck 26. maj 2003.
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Af Katinka Paludan

Det Sundhedsvidenskabe-
lige Fakultet har vundet
konkurrencen om to ual-

mindeligt store bevillinger. To
forskergrupper har hver fået 25
millioner, så der er glæde og
sejrsstemning på fakultetet. 

Bevillingerne er så store at de
kan få afgørende betydning for
vores viden om luftforurening
og ‘personlig medicin’ der er til-
passet patientens gener. For-
skerne håber at større viden på
disse områder kan bidrage til at
færre dør af luftforurening og
til en hurtigere og mere effektiv
behandling af sygdomme som
fx fedme og depression.

»Vi anslår at der hvert år dør
3.400 danskere som følge af
luftforurening, blandt andet
fordi forureningen kan føre til
astma, bronkitis, hjertesygdom-
me, lungekræft og fosterskader.
Hvis vi vidste mere om luftforu-
rening, ville det være meget
nemmere at sætte ind med fo-
rebyggende indsatser som fx
bilfrie områder eller bedre tek-
nologi til bilernes udstødning,«
forklarer professor Steffen Loft
fra Folkesundhedsvidenskab.
Han leder det ene forsknings-
projekt AIRPOLIFE som under-
søger luftforureningens påvirk-
ning af helbredet. 

Steffen Loft tror især der er
to grunde til at projektet har
fået den store bevilling: Dels at
politikerne ønsker mere viden
om luftforurening, dels at for-
skergruppen i forbindelse med
andre projekter har opnået go-
de resultater af sit tværfaglige
samarbejde. Gruppen omkring
AIRPOLIFE rummer forskere

fra adskillige institutter på Det
Sundhedsvidenskabelige Fakul-
tet, men også fra andre univer-
siteter samt private og sektor-
baserede forskningsinstitutio-
ner. 

Personlig medicin
Ulrik Gether leder forsknings-
projektet om ‘personlig medi-
cin’. Han mener det har haft af-
gørende betydning i konkur-
rencen om bevillingerne at
hans projekt forener mange dis-
cipliner og inddrager forskere
fra det private erhvervsliv. 

Gethers forskergruppe har
imidlertid ikke prøvet at arbej-
de sammen før. Gruppen er ble-
vet samlet for at undersøge den
aktuelle problemstilling der er
blandt de fokusområder som er
valgt af fakultetets forsknings-
strategiske udvalg. Ulrik Gether
forklarer projektets problem-
stilling således:

»Man har altid vidst at der er
forskel på hvordan medicin vir-
ker på mennesker. Man ved fx
at forskellige typer af antide-
pressiv medicin, herunder de
såkaldte lykkepiller, kun virker
effektivt på cirka 70 procent af
patienterne. Vores arbejdshy-
potese er at når fx lykkepiller
virker så forskelligt, har det at
gøre med patienternes geneti-
ske forskelle«.  

Nye forskerstillinger
Forskningsprojekternes bevil-
linger løber frem til 2009 og vil
give mulighed for at ansætte
nye forskere. Steffen Loft og Ul-
rik Gether vurderer at der vil
blive ansat 20-25 nye ph.d.er
og postdocs i tilknytning til de
to projekter. Herudover vil pro-

jekterne hver involvere 25-30
forskere i eksisterende stilling-
er. 

Det bliver noget af en flok at
holde styr på for projektleder-
ne. De lægger da også begge op
til en forholdsvis stram styring
hvor formaliserede styregrup-
per skal koordinere arbejdet i
de forskellige projektgrupper.

De to bevillinger til KU udgør
halvdelen af puljen i anden og
sidste runde af statens forsk-
ningsprogram ‘Større Tvær-
gående Forskergrupper’. 

37 forskergrupper fra hele
landet havde søgt om at få del i
bevillingerne som Folketinget i
denne runde havde øremærket
til ‘Genomforskning’ og ‘Sund-
hedsfremme og miljø’. Bevillin-
gerne i forskningsprogrammets
første runde var øremærket an-
dre forskningsområder. I begge
runder har politikerne ønsket
at støtte forskning der udover
at opfylde faglige kriterier også
stimulerer til samarbejde på
tværs af fagområder og styrker
det offentlig-private samspil
om forskningen. ■

Katinka Paludan er praktikant
fra Dansk på Universitetsavisen
de kommende tre måneder.

SUNDHED ▼  

Personlig medicin
»Vores forskning kan forhåbentlig føre til en bedre behandling af folkesygdommene fedme og depression. 

Vi håber vores viden kan føre til at man via screening af gener hurtigt kan finde den medicin der virker mest

effektivt på den enkelte patient«.

Professor Ulrik Gether om forskning i ‘personlig medicin’.

Forskning
mod fedme
og forurening

To forskergrupper fra Københavns
Universitet har fået 50 millioner 
til forskning i luftforurening og
‘personlig medicin’

‘Personlig medicin’

Forskningsprojektet ‘Pharmacogenomics: From Functional Genomics to Rationalize Therapy’ un-

dersøger sammenhængen mellem lægemidlers effekt og patienters gener. Projektet fokuserer

især på behandling af sygdommene fedme og depression idet der her er stor forskel på læge-

midlers virkning.

Forskningsprojektet gennemføres af Farmakologisk Institut i samarbejde med Medicinsk Anato-

misk Institut, Medicinsk Fysiologisk Institut, Institut for Medicinsk Biokemi og Genetik, Institut

for Folkesundhedsvidenskab samt forskere fra Rigshospitalet, Sankt Hans Hospital, Syddansk

Universitetscenter, Neurosearch og Lundbeck. 

FED BEVILLING – De kan ikke få armene ned på Sundhedsvidenskab. To tværgående forskergrupper har

vundet konkurrencen om to store bevillinger der gør det muligt at ansætte 20-25 nye forskere.

Luftforurening

Skadelige virkninger af især trafikos, men også andre former for luftforurening som stegeos,

stearinlys og tobaksrøg, er fokus for projektet ’AIRPOLIFE’ (Air Pollution in a Lifetime Health

Perspective).

Projektet gennemføres af Institut for Folkesundhedsvidenskab i samarbejde med Farmakologisk

Institut, Afdelingen for Molekylær Genetik ved Klinisk Biokemi på Rigshospitalet, Pet-Centret på

Rigshospitalet, Børneafdelingen på Gentofte Amtssygehus, Kræftens Bekæmpelse, Arbejdsmil-

jøinstituttet, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet samt Danmarks Fødevare og Ve-

terinærforskning.
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Af Nikolaj Lange

Bølgerne gik højt da Det
Humanistiske Forsknings-
råd sidste forår opslog en

række femårige professorater.
Grunden var at der allerede i
overskriften stod at man fore-
trak kvinder.

Videnskabsminister Helge
Sander kaldte det en betonafs-
pærring for mandlige ansøgere.
Det var ellers hans eget mini-
sterium der sammen med lige-
stillingsministeren havde givet
dispensation til at man ved lige
kvalificerede ansøgere ville for-
trække den kvindelige. 

Den metode er der heller ik-
ke noget nyt i, forklarer rådets
formand Poul Holm.

»Det eneste nye var at vi i ste-
det for at skrive det i bunden,
skrev det allerede i overskrif-
ten.«  

Nu er sløret så løftet for de
fem professorer som alle er
kvinder. Det er dog blevet kraf-
tigt understreget at de ikke er
valgt fordi de er kvinder, men
fordi de var de mest kvalificere-
de. 

Så skulle man ellers tro at di-
skussionen var slut, men det er
langt fra tilfældet.

Politisk udnævnelse
På kalenderårets første forårs-
dag trådte to forbigåede mand-
lige filosoffer frem på Politikens
debatsider. Den ene var lektor
ved Københavns Universitet
Jan Faye. 

Han kritiserede i sit indlæg
Det Humanistiske Forsknings-
råd for blot at fremhæve kvin-
dernes kvalifikationer for at
skjule den forskelsbehandling
rådet selv har lagt op til. 

Han søgte selv et professorat
fordi han blev overtalt med et
argument om at efter Helge
Sanders kritik ville man da ud-
nævne mindst én mand. Han
fik også en imponerende flot
udtalelse fra det bedømmelses-
udvalg der skulle vurdere hans
egnethed. De bedømte ham
som meget kvalificeret hvilket
er en bedømmelse som han har
fået fire gange tidligere.

»Hvordan finder Forsknings-
rådet så ud af at jeg ikke er på
forskningsmæssig højde med

de fem nyudnævnte? Ingen af
dem er filosoffer, og det er
umuligt at se hvordan man med
rimelighed kan sammenligne
mine meget høje kvalifikatio-
ner med lignende inden for an-
dre fag,« skriver han. 

Var stillingerne derimod ble-
vet opslået udelukkende for
kvinder, havde han ikke brok-
ket sig. 

»Så vidste enhver at der var
tale om en kønspolitisk udnæv-
nelse,« skriver han.

Poul Holm forklarer at opsla-
get blev formuleret således for-
di man først og fremmest øn-
skede de bedst mulige professo-
rer. Samtidig ønskede man og-
så at udligne det store under-
skud af kvindelige professorer.   

»Når ingen mænd er blandt
de udnævnte, er det fordi de er
blevet vejet op mod kvinder
som er fundet mere kvalificere-
de,« fortæller han.

Dette er altså også tilfældet
for Jan Faye.

Afspærring for kvinder
Til gengæld er der ingen tvivl
om at opslaget har afholdt

Af Nikolaj Lange

Der var dækket op til den
helt store skolestue på
Axelborg da Forsknings-

styrelsen den 24. februar præs-
enterede sit nye rådssystem.
Politikerne på podiet var meget
enige om at være enige om kva-
liteterne i det nye system. 

Venstres forskningsordfører,
Hanne Severinsen, havde taget
en pædagogisk overhead med.
Den forestillede hovedelemen-
terne i det nye system, nemlig
Det Frie Forskningsråd, Det
strategiske Forskningsråd og
Grundforskningsfonden. Det er
dem der har penge at give ud
af.

Det Frie Forskningsråd inde-

holder en mindre kasse med
seks faglige forskningsråd. De
uddeler rådets penge til områ-
der som humaniora, naturvi-
denskab og så videre. Pengene
bliver fordelt efter et bottom up-
princip hvor initiativet kommer
nedefra fra forskerne.

Det Strategiske Forsknings-
råd giver derimod penge efter
et top down-princip. Her bliver
det bestemt oppefra hvad der
skal forskes i hvorefter rådet
skal sørge for at skabe fri kon-
kurrence om pengene.

Den sidste kasse på Hanne
Severinsens overhead er
Grundforskningsfonden. Den
skal alene tilgodese det origina-
le og kvaliteten. 

Over de tre kasser ligger så et

koordinationsudvalg som ikke
overraskende skal koordinere
rådenes arbejde. 

Politisk styring 
Selv om forskningsordførerne
er enige om at være glade, kun-
ne de alligevel godt finde ting
at være uenige om.

Socialdemokratiets Lene
Jensen mente at selv om hun
ikke skulle bestemme hvem der
skulle forske, så var det helt le-
gitimt at hun havde en mening
om hvad der skulle forskes i.
Derfor var hun glad for at have
fået Det Strategiske Forsknings-
råd til at kvalificere sine hen-
sigter.

»Det kan der jo af og til være
brug for,« indrømmede hun.

Dansk Folkepartis Jesper
Langballe mente derimod at rå-
denes fornemste opgave var at
beskytte forskningen mod poli-
tikernes ideer. 

Det fik dog en tilhører til at
undre sig højt over at Jesper
Langballe så stolt fremhævede
at have sikret fire millioner til
Bent Jensens koldkrigsforsk-
ning og 12 millioner til forsk-
ning i sammenhængen mellem
solpletter og klimaforandring. 

Forskning som folkesag
Et motto der kom op flere gan-
ge i løbet af dagen var Helge

Sanders om vejen fra forskning
til faktura som skal forkortes.

Det Frie Forskningsråds for-
mand, Nina Smith, advarede
dog imod en for snæver opfat-
telse af hvad der nu kan betale
sig. Nogle gange er vejen til fak-
turaen lang og snørklet og ef-
fekterne svære at påvise.

Lene Jensen var enig og kom
med sit yndlingseksempel om
insulinen der opstod ud af en
forskning i gærcellers seksuelle
tiltrækning af hinanden. 

Lene Jensen kom i stedet
med et nyt motto. Hun vil gøre
forskning til en folkesag. Forsk-

ningen skal være mere bevidst
om formidlingen for at øge for-
ståelsen for hvad vi får ud af
den.

Den opfattelse blev der sat
streg under af Lars Goldsmidt,
markedschef i Dansk Handel og
Service.

»Det næste folketingsvalg
kan vindes på en forståelse af at
velfærd kræver forskning,«
mente han. ■

nila@adm.ku.dk

FORSKNING ▼  

Kønskamp om
professorater
Fem kvinder var bedst i kapløbet om stillingerne.
Deres mandlige konkurrenter mener bare det er et
påskud for at skjule en kønspolitisk dagsorden 

Forskning for begyndere
Velkommen til en temadag om de nye 
forskningsråd. Snup en kop kaffe og stig på her

mænd fra at søge. Kun ti ud af
56 ansøgere var mænd. 

En af de heldige der muligvis
har nydt godt af manglen på
mænd, er Lene Koch fra Institut
for Folkesundhedsvidenskab.
Det generer ikke hende hvis 
opslaget har været en betonaf-
spærring for dem. Den slags
afspærringer har nemlig altid
har været der for kvinderne.

»Der er ingen tvivl om at det
klassiske opslag rammer
mænds måde at tænke på og
appellerer til dem mere end
kvinder. Det er ikke bevidst,
men det afholder alligevel kvin-
derne fra at søge.«

Derfor mener Lene Koch og-
så at det er forkert at det nor-

malt ikke er muligt at lave stil-
lingsopslag udelukkende hen-
vendt til kvinder hvis man gør
det i et ønske om at rette op på
en skævvridning i kønsfordelin-
gen. 

En optælling lavet af Det Hu-
manistiske Forskningsråd fandt
210 professorer på et bredt de-
fineret felt af humanistiske ud-
dannelser. Heraf var kun 27
kvinder. Det skal ses i forhold
til at næsten to-tredjedele af de
studerende på humaniora er
kvinder.    

Lene Koch mener ikke at det
er manglende kvalifikationer
der afholder kvinderne fra at
søge de høje stillinger.

»Kvinder har lavere selvtillid

og vægter ikke deres egne kva-
lifikationer lige så højt som
mænd,« siger hun.

De fire øvrige professorer
blev Margit Warburg fra Insti-
tut for Religionshistorie ved
Københavns Universitet, Beth
Junker fra Danmarks Biblio-
teksskole, Marianne Pade fra
Institut for Romansk og Old-
tids- og Middelalderforskning
ved Aarhus Universitet og Helle
Vandkilde fra Institut for Forhi-
storisk Arkæologi, Middelalder-
arkæologi, Etnografi og Socio-
antropologi ved Aarhus Univer-
sitet. ■

nila@adm.ku.dk

VINDERKVINDER – 5 nye professorer i et stormvejr. Poul Holm mener de var de bed-

ste mens andre tror de kun vandt i kraft af deres køn. Fra venstre til højre: Beth Junker,

Marianne Pade, Lene Koch, Helle Vandkilde, Margit Warburg og Poul Holm.
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Positiv særbehandling nødvendig
»Man skal sikre at et stigende antal kvindelige ph.d.er kommer videre i adjunktstillinger

og lektorater, og det kan man ikke opnå uden at gøre noget bevidst. På nogle områder

skal man tage skridt som f.eks. positiv særbehandling.«

Anne Grete Holmsgaard, SF’s forskningsordfører på 

Forskningsstyrelsens konference den 24. februar 2004. 

Det strategiske

Forskningsråd

Danmarks

Grundforskningsfond

Det Frie

Forskningsråd

Faglige Forskningsråd

Koordinations-

udvalget
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Kerneværdier

Københavns Universitet udfordrer grænser

Ny viden og nye ideer opstår når vante forestillinger og kundskabens grænser ud-

fordres

•  Københavns Universitet udfordrer vanetænkning og afprøver fastslåede kends-

gerninger 

•  Københavns Universitet udfordrer faglige og organisatoriske grænser 

•  Viden fra Københavns Universitet krydser landegrænser. 

Københavns Universitet er synligt og udadvendt

Viden er et aktiv for demokratiet, og Københavns Universitet deler gerne sin

kærlighed til viden med andre

•  Københavns Universitet er med til at sætte dagsordenen ved at stille viden og

erfaringer til rådighed

•  Københavns Universitets viden skal være let at finde frem til og formidles pro-

fessionelt og forståeligt

•  Københavns Universitet er i dialog med det danske og internationale samfund.

Københavns Universitet uddanner med vægt på faglighed og selvstændighed

Viden formidles med respekt for faglighed og plads til fordybelse og refleksion

•  Faglighed på Københavns Universitet forener viden og kunnen med de holdnin-

ger og den etik, der er karakteristisk for faget

•  Københavns Universitet fremmer selvstændighed ved at fremelske evnen til at

træffe fagligt kvalificerede valg

•  Med levende, engageret og reflekteret pædagogisk praksis bygger Københavns

Universitet bro mellem forskning og uddannelse.

Københavns Universitet står for faglig og kulturel mangfoldighed

Mangfoldighed skaber dynamik

•  Københavns Universitet har plads til mennesker med forskellige baggrunde og

synspunkter 

•  Faglig rummelighed giver nye kombinationsmuligheder i forskning og uddan-

nelse 

•  På Københavns Universitet trives åben debat på fagligt grundlag – med respekt

og tolerance.

Københavns Universitet har troværdighed 

Troværdighed bygger på uafhængig forskning og en stærk faglig tradition

•  At forskning er uafhængig betyder, at den ikke er bundet af økonomiske og

politiske særinteresser

•  Københavns Universitet skal fastholde og udvikle sin troværdighed som en uaf-

hængig, kritisk og ansvarlig stemme i samfundet

•  På Københavns Universitet respekteres og udvikles faglige traditioner i forsk-

ning, uddannelse og forvaltning.

Arbejds- og studiemiljø

For at Københavns Universitet kan opfylde sine mål, er det en forudsætning, at

universitetet udgør et attraktivt miljø med åbenhed, respekt, fællesskab og med-

bestemmelse

Det forventes, at alle udviser ansvarlighed, nysgerrighed, fleksibilitet samt fagligt

og socialt engagement.

Af Richard Bisgaard

Hvad er det særlige ved
Københavns Universite-
tet? Hvor står vi – og

hvor vil vi hen?
De spørgsmål står helt cen-

tralt i den værdiproces som rek-
tor Linda Nielsen skød i gang
for knap et halvt år siden i en
Kummentar i Universitetsavi-
sen (Nr. 14/03). Selv om stilhe-
den efter startskuddet straks
syntes at sænke sig over univer-
sitetet, har processen gæret vi-
dere i det skjulte i diverse ar-
bejds-, skrive- og fokusgrupper.
Ideer er blevet formuleret, di-
skuteret og revideret, og nu lig-
ger det her så, forslaget til det
nye værdigrundlag for Køben-
havns Universitet. 

Ikke for at samle støv på hyl-
den over smukke hensigtser-
klæringer, men for at blive
vendt endnu engang i en fælles
diskussionsrunde om hvilke
pejlemærker der skal gælde for
universitetets fremtidige hand-
lingsplaner og strategier. 

Så nu er det din tur. De næste
fire uger, frem til mandag den
5. april,  er der frit slag for alle
til at blande sig i debatten.

Om forslaget 
Forslaget til værdigrundlag er
opdelt i fire dele. Missionen be-
skriver helt grundlæggende
hvorfor universitetet er her.
Hvis man synes teksten virker

lidt bekendt, kan det måske
skyldes at missionen ikke kan
ligge meget langt fra Universi-
tetslovens formålsparagraf. 

Visionen søger at udtrykke
hvor universitetet gerne vil be-
væge sig hen – altså en målsæt-
ning som vi stræber efter. Ker-
neværdierne, der er det mest
fyldige i forslaget, forsøger at
indfange universitetets grund-
læggende værdier som vi forsat
skal bygge på for at kunne op-
fylde vores mission og vision. 

Endelig rummer forslaget en
særlig formulering om universi-
tetet som arbejds- og studie-
plads.

Arbejdet med at kortlægge
værdigrundlaget handler ifølge
rektor Linda Nielsen ikke om at
opfinde noget som lyder »smart
og salgbart,« men om at formu-
lere de værdier som i forvejen
findes, og som også fremover
kan og skal bære universitetet. 

Om processen 
Med rektor i spidsen er styre-
gruppen for værdiprocessen
kommet med de første bud på
mission og vision. Derefter har
en bredt sammensat værdi-
gruppe formuleret forslaget til
kerneværdier og arbejds- og
studiemiljø-værdierne. De for-
slag har været udsat for forskel-
lige fokusgrupper og har på
den baggrund gennemgået
endnu en revision. 

I de næste fire uger er der frit

slag for alle til at blande sig.
Enkeltpersoner og organisatori-
ske enheder kan give deres be-
syv med i den åbne høring der
indledes med at forslaget tryk-
kes her på siderne. Og samtidig
begynder en ny arbejdsgruppe
på sin opgave. Opponentgrup-
pen er den bredt sammensatte
gruppe der skal levere konkret,
konstruktiv kritik på det samle-
de værdigrundlag. 

Når høringsperioden er af-
sluttet, vil opponentgruppen
aflevere sin opposition til styre-
gruppen og værdigruppen ved
et festligt arrangement i univer-
sitetets festsal. Seancen vil
være åben og også her vil alle
ansatte og studerende ved uni-
versitetet have mulighed for at
komme til orde. Den endelige
dato for dette arrangement er
endnu ikke fastsat, men vil bli-
ve offentliggjort i næste num-
mer af Universitetsavisen.

Når til slut debatten er taget,
kritikken afleveret og det ende-
lige værdigrundlag – efter end-
nu en revision – ligger klar, er
det op til Konsistorium at slå
søm i. København Universitet
vil da have formuleret sit vær-
digrundlag så ingen – heller ik-
ke vi selv – kan være i tvivl om
hvem vi er, hvorfor vi er her, og
hvor vi vil hen i fremtiden. ■

rjb@adm.ku.dk

Forslag til værdigrundlag
for Københavns Universitet

Mission
Københavns Universitet står for forskningsbaseret uddannelse, udveksling af 

viden og uafhængig forskning af højeste kvalitet inden for en bred og internatio-

nalt orienteret vifte af fag.

Vision
Københavns Universitet vil være et internationalt førende universitet, der udfor-

drer grænser og aktivt bidrager til udvikling af samfundet.

Høring på internettet
Fra mandag den 8. marts og fire uger frem kan alle læse og kommen-

tere forslaget til nyt værdigrundlag på Københavns Universitets hjem-

meside. Deltag i debatten på www.ku.dk/vaerdiproces.

Hvad står vi for?
Studerende og ansatte opfordres til at blande sig i
debatten om universitetets fremtidige værdigrundlag
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Af Morten E. Wøldike Olsen

Feminismen har næsten al-
tid holdt pornografien ude
i kulden. Den bliver oftest

set som en pervers stodder man
gør bedst i at holde sig fra. Por-
no er udelukkende lig med un-
dertrykkelse, prostitution og
voldtægt af kvinder. Det mener
mange feminister. 

En gruppe af radikale femini-
ster og lesbiske – der kalder sig
sexpolitiske aktivister – efterly-
ser en mere bejaende holdning
til sex, lyst og seksualitet. Den
ensidige afstand til porno, men
også til fx polygami og SM fører
til en afseksualisering af kvin-
der og lesbiske der i sidste ende
begrænser mangfoldigheden af
kvindelig lyst. 

Derfor tager en gruppe lesbi-
ske, queerfeminister, biseksuel-
le kvinder og transkønnede fra
den sexpolitiske aktivistgruppe
Female Fist nu pornoen til sig. I
Kvindehuset i København lader
de i løbet af 2004 kameraet rul-
le for hede kys, lesbisk fistfuck,
feminine favntag, SM, sprøjte-
orgasmer og alle andre ting der
opstår når damer har sex med
hinanden. Resultatet er en ik-
ke-kommerciel og ikke-main-
stream pornofilm.

Selv om filmproduktionen er
et privat projekt der ikke øn-
sker at offentligheden er med
på en kigger, havde Dansk Fore-
ning for Klinisk Sexologi aller-
nådigst fået fire sexpolitiske ak-
tivister fra Female Fist til i sid-
ste uge at komme og indvie in-
teresserede i tankerne bag pro-
jektet.

Lystne lebber – uden
mænd 
Pornoprojektet er et privat initi-
ativ hvor de medvirkende
kunstnere er anonyme og de
ønsker udadtil at optræde kol-
lektivt. Ved dagens arrange-
ment var kollektivet repræsen-
teret ved en queer dramatiker,
en biseksuel kunstner, en queer
stripper fra Finland og en les-
bisk filmvidenskabsstuderende
fra KU.

Det kvindelige kollektiv skif-
tedes til at fortælle om projek-
tet med at indspille den lesbi-
ske pornofilm der bærer ar-
bejdstitlen ‘Fra Kvindehus til
Kvindelysthus – ikke til salg for
hvem som helst’. 

Desværre er porno i dag
mænds domæne. Det er mænds
fantasier om kvinder der sætter
dagsorden. Lesbiske og bisek-
suelle kvinders begær – og de-
res lyst til hinanden – bliver
derved kun udstillet i en mand-
lig og heteroseksuel optik. Det
handler ikke om at porno bare
ikke er for kvinder eller lesbi-
ske, det handler derimod om at
der simpelthen ikke laves porno
til kvinder og lesbiske. Men
hvem siger pornogenren kun
tilhører mænd? Kvinder har og-

så lyst, og porno kan faktisk
bruges i den politiske kamp for
en fri udfoldelse af køn, krop og
lyst.

»Vi vil lave en pornofilm på
lesbiske præmisser hvor delta-
gerne viser deres begær og fan-
tasi til glæde for sig selv og an-
dre lesbiske og biseksuelle
kvinder.« 

Når filmen er færdig, skal
den ikke sælges som en vare,
men vil blive distribueret som
en gave. Målet er at lade den
cirkulere fra kvinde til kvinde
via gruppens egne netværk.

»Vi vil sætte en stafet i gang,
og modtagerne er velkomne til
at tilføje deres egen scene in-
den de lader den gå videre til
en anden lesbisk eller biseksuel
kvinde,« sagde gruppen og po-
interede at filmen slet ikke er til
mænd og heller ikke skal ses af
mænd. 

Trods flere tilhøreres skepti-
ske kommentarer om at det vil
være umuligt at undgå at fil-
men ryger i forkerte hænder,
fastholdt Female Fist at de tror
på at filmen kan distribueres
uden at mænd får den at se.
Gruppen forestiller sig et kon-
taktforhold hvor kvinder for at
få et eksemplar af filmen skal

skrive under på at de ikke viser
den for mænd.

Revolution mellem 
benene
Idéen til at lave en pornofilm
fik Female Fist efter en strip-
perworkshop i Kvindehuset.
Striptease forbindes med til-
stedeværelsen af en mandlig
voyeur, men fraværet af det
mandlige blik der skal tilfreds-
stilles, gav lesbiske og biseksu-
elle kvinder mulighed for at af-
prøve sig selv som strippere.
Det blev muligt at udforske
denne rolle og skabe den på de-
res egen måde.

Det er samme tanke om at
skabe et rum for lesbisk seksua-
litet der ikke er dikteret af
mandlig og heteroseksuel lyst
som ligger bag pornofilmen.
Filmen skal lancere nogle alter-
native historier og skabe andre
kvindetyper som lesbiske og bi-
seksuelle kvinder kan identifi-
cere sig med. Identifikation kan
jo være svær at finde når man
lever i en kultur præget af en
norm om heteroseksualitet og
patriarkalske strukturer, og når
ikke engang seksualundervis-
ningen i skolen tager bladet fra
munden og åbent fremfører

hvad lesbisk kærlighed er, må
man tage sagen i egen hånd.
Det er hvad de sexpolitiske ak-
tivister forsøger at gøre.

For Female Fist foregår revo-
lutionen også mellem benene.
Projektet er også en kritik af ka-
pitalismen. Filmen bliver til
uden om det kommercielle
kredsløb så seksualiteten kan
fremstilles uden at den bliver
en vare der skal sælges for en
bred gruppe. Et ikke-eksiste-
rende filmbudget sikrer at in-
gen skal tjene penge på filmen.
Der er tale om en brugsfilm
som de medvirkende laver for
deres egen skyld. 

Pornoens problem er at den
altid produceres efter kapita-
lens interesser. Det er de pro-
dukter der appellerer til laveste
fællesnævner der kommer
frem, og alt hvad der afviger fra
den mandlige, heteroseksuelle
smag undertrykkes og udeluk-
kes.

Flere tilhørere spurgte un-
drende til hvorfor pornofilmen
kun er til intern brug når den
faktisk forsøger at give nye bud
på lesbisk seksualitet som man-
ge andre kunne have gavn af.
Gruppen svarede at pornofil-
men ikke er en oplysningskam-

pagne, men de opfordrer da an-
dre seksuelle ‘smagsfællesska-
ber’ til at kaste sig over at doku-
mentere deres lyster. Female
Fist stiller sig gerne til rådighed
som konsulenter.  

En ældre kvindelig tilhører –
med erfaring i lesbisk erotik fra
1970’erne – mindede aktivister-
ne om ikke at glemme at bruge
fantasien. Female Fist forsikre-
de at der vil blive masser af ero-
tik i filmen og tilbød den ældre
kvinde at være med i filmen.
Selv om hendes nysgerrighed
tydeligvis var vakt, rakte modet
ikke helt til at gribe tilbuddet.

»Nej, men jeg vil gerne in-
struere,« sagde hun flirtende
og fik eftermiddagens sidste
bemærkning. 

»Det er utrolig ophidsende
og pirrende at tænke på at få
fingrene i et eksemplar af jeres
pornofilm.«  ■

mwo@adm.ku.dk

Dansk Forening for Klinisk Sexo-
logi og Foreningen Sex & Sam-
fund arrangerer i hvert semester
Hertoft-eftermiddage med fore-
drag og debat om seksualitet,
køn og samfund. Se mere på
www.klinisksexologi.dk.

SEKSUALITET ▼  

Lesbiske i lyst og porno
En alliance mellem kapitalen, heteronormativiteten og pornoindustrien giver 
porno der kun kæler for det mandlige blik og tilsidesætter lesbisk seksualitet. 
Derfor laver en gruppe lesbiske og biseksuelle kvinder nu deres egen pornofilm

LEBBEPORNO – Porno skal ik-

ke overlades til mænd, men ero-

bres og bruges politisk til at fri-

gøre kvinder.
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Kvindesexrepræsentationsfilm
»Pro-sex feminismens grundlægger er den amerikanske ph.d. Annie Sprinkle, der selv har en baggrund som

aktiv pornoskuespillerinde. Efter sin endte pornokarriere, tog hun ikke (...) afstand fra sit virke, men omsatte

det i stedet i et feministisk projekt. Pro-sex feminismen fremfører ideen om at pornografi direkte kan være

politisk og kvindefrigørende. I Female Fist benytter vi snarere terminologien

kvindesexrepræsentationsfilm.« 

Præsentation af Female Fist på Kvindehusets hjemmeside, www.kvindehus.dk.



ste personlige egenskaber, men uden succes i
forskningens verden. Jeg har også kendt forskere
hvis opførsel og motiver jeg ikke brød mig om,
men som leverede fremragende forskning. Jeg
kunne måske ønske at det var anderledes. 

Forskere er selvforvaltere
Forskerne lægger vægt på evnen til og nødven-
digheden af forskningens selvforvaltning. Det
ændrer ikke ved at der er en omfattende styring
og et mægtigt administrativt apparat til at tage
sig af forskningen. Det ændrer heller ikke ved at
det vigtigste og sværeste i styringen af forsknin-
gen sker dér hvor forskningens selvforvaltning og
den overordnede ledelse og styring mødes og
nødvendigvis må komme på talefod. 

Forskere hævder ofte at forskning ikke kan el-
ler skal planlægges, og at det har skadelige eller
ødelæggende følger for forskningen hvis forsker-
ne tvinges til planlægning. Det er selvfølgelig ik-
ke rigtigt. Der er planlægning i al forskning.
Hvorfor da denne modstand mod planlægning?
Forskerne har såmænd ikke noget mod planer
når blot det er deres egne planer. Og når blot de
har frihed til at ændre i planerne hvis de finder
grund til det.

Modstanden skyldes de mange forsøg på ude-
fra at tvinge forskerne og forskningen ind i en
planlægning. Dette pres udefra hører sammen
med et andet pres udefra om at bestemme forsk-
ningens mål. 

Forskernes modstand skyldes at de i stadig
større omfang må hente deres bevillinger udefra,
fx fra forskningsråd. Bevillingerne kommer kun
når forskerne skriver ansøgninger indeholdende
planer. 

De der udefra angiver mål og opgaver for
forskningen, skal gøre sig klart at forskning er
usikker og delvis uforudsigelig. De skal også gøre
sig klart at forskerne selv er gode til at opstille
mål og finde opgaver. Der kan og skal selvfølge-
lig tilføres problemer, opgaver og mål udefra.
Men det er til ubodelig skade for forskningen
hvis forskerne får alle problemer udefra. 

Svagheder ved peer review
Forskningen udøver selvdisciplin gennem forma-
liseret peer review og uformaliserede bedømmel-
ses- og kvalitetsvurderinger. ‘Peer review’ beteg-
ner bedømmelse udført af ligemænd. I forsknin-
gens verden er det bedømmelse af forskere ud-
ført af andre forskere.

Peer review anvendes først og fremmest som
grundlag for beslutninger på tre områder:
Ansættelser og forfremmelser, bevillinger og ad-
gang til offentliggørelse af forskningsresultater. 

Mange forskere mener at peer review er
løsningen på alle problemer. Så simpelt er det nu
ikke. Peer review er en del af beslutningsproces-
serne i forskningens verden, men peer review er
ikke forskningsverdenens beslutningssystem. 

Hvis man tror at peer review kan afgøre alt,
må man også tro at alle ansøgninger kan sam-
menlignes, og at sammenligningerne kan føre til
klare, entydige konklusioner. Det kan ikke lade
sig gøre.

Det ved både forskningsråd, referees og
ansøgere. 

Blandt andet har forskningsråd som regel an-
svaret for bevillinger på brede områder og kan
ikke sende alle deres midler til en lille del af disse
områder uanset hvor fremragende forskning der
udføres her. Forskningsrådene ved også at det er
svært eller umuligt at sammenligne kvaliteten af
ansøgninger fra vidt forskelli-
ge områder. 

Hvordan virker det så?
Mange undersøgelser har vist
at peer review er upålideligt,
kan føre til forkerte beslutnin-
ger og måske skade den forskning der er vigtigst,
den banebrydende, grænseoverskridende og re-
volutionerende forskning. Eller sagt på en anden
måde: Konsensus er ikke nogen garanti for at
man har retten på sin side. Der skal tages beslut-
ninger, og der er ikke noget bedre end peer re-
view til at hjælpe med beslutningsgrundlaget.
Men vi skal ikke forlade os på peer review. Tvært-
imod skal vi konstant have opmærksomheden
rettet mod dets svagheder. 

Forskningsfrihed
Forskningsfriheden bliver ført i marken når for-
skerne føler forskningen truet - eller når de selv
føler sig truet, det er ikke helt det samme. 

Den første del af forskningsfriheden er forsker-
nes frihed til at drage de slutninger som deres ar-
bejde fører frem til. Der kan her med lige så stor
ret tales om en pligt som en frihed. Når alt kom-
mer til alt, er der tale om at forskerne skal være
redelige, og de skal have den nødvendige frihed
til at være redelige. 

Som alle ved er redelighed i forskningen ikke
altid til stede, men noget der skal slås for. For-
skerne kan også selv forsynde sig mod denne
pligt eller frihed. Forskerne ønsker at få positive
resultater og få deres hypoteser bekræftede. 

Det er fristende at lade resultaterne understøt-
te forskernes egne værdier. Det er fristende at
fremstille sine resultater i så godt et lys som mu-
ligt. Det kan blandt andet ske ved at nedvurdere
eller undlade at omtale andre forskeres resulta-

ter. Enhver med kendskab til videnskabelig litte
ratur ved at det sker i stort omfang.

Den anden del af forskningsfriheden er frihe-
den til at offentliggøre resultaterne. Her gælder
det også at der ikke blot er tale om frihed, men
om pligt. Resultaterne skal offentliggøres - selv
om det kommer forskerne på tværs.

Den tredje del af forskningsfriheden er frihe-
den til selv at vælge opgaver og metoder. Ingen
kan ved at påberåbe sig forskningsfrihed få still
ubegrænsede ressourcer til rådighed. Universite
ternes egne midler til forskning dækker en stad
mindre del af omkostningerne til eksperimente
forskning, dels fordi midlerne hertil beskæres p
universiteternes budgetter og dels fordi udgifte
ne til eksperimentel forskning stiger og stiger.

Forskerne søger derfor støtte hos forskningsr
dene. Hvis de søger de såkaldt ‘frie midler’, væl

ger de selv projekter. Det er
et indgreb i forskningsfrihe
den at et forskningsråd be-
slutter om et projekt skal
støttes eller ej, og kan kræv
et projekt ændret før godke

delse. Hele peer review-systemet er reelt en be-
grænsning i forskningsfriheden.                              

Hvis et forskningsråd - eventuelt på grundlag
af en strategiplan - udsulter eller favoriserer et
forskningsområde, er indgrebet i forskningsfri-
heden større. Hvis forskerne må hente deres be
villinger fra programmer, må de rette deres
forskning til så den passer til programmerne.
Endnu større bliver indgrebet i forskningsfrihe-
den hvis forskerne må få deres forskning finans
eret ved at påtage sig udefra definerede opgave

Ansættelsessikkerhed er vigtig for forsknings
friheden. Det er et indgreb i forskningsfriheden
at afskedige eller at tvinge den ansatte til at søg
sin afsked på grund af konflikter om forsknings
friheden. Forskerne i tidsbegrænsede stillinger
mærker ikke noget til dette. 

Jeg ønsker forskningsfriheden i det omfang
den er nødvendig for at forskerne kan gøre dere
arbejde godt nok. Jeg ønsker ikke forskningsfri-
heden som et privilegium for forskerne. Forsk-
ningsverdenen skal ikke undlade en nødvendig
selvkritik ved at henvise til forskningsfriheden. 

Forskningsfriheden er ikke en velerhvervet re
tighed. Jeg vil hellere tale om forpligtelser end
om rettigheder. Forpligtelser som både gælder
for forskerne og for dem, der bestemmer over
forskningens vilkår.

Opgør med lineær forskningsmodel  
Alle taler om ‘grundforskning’ og ‘anvendt forsk
ning’. Begrebet anvendt forskning har været i
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Af Peder Olesen Larsen

Ien af sine dagbøger skriver Søren Kierkegaard
om de naturvidenskabelige forskere: ‘Den ræd-
somste Maade at leve på: at fortrylle og forbau-

se hele Verden ved sine Opdagelser og Sindrig-
hed og saa ikke forstaae sig selv.’ Men selv de for-
skere der ikke har gjort sig det klart, har en selv-
forståelse. 

Forskernes selvforståelse er imidlertid proble-
matisk på en række punkter. Det gælder blandt
andet forskernes motiver og normer, forsknin-
gens selvforvaltning, forskningsfriheden, begre-
bet grundforskning og det økonomiske udbytte
af forskningen og forskningens evne til at levere
sikker, objektiv viden og til at løse ethvert pro-
blem.

I 2002 beskrev Analyseinstitut for Forskning
resultaterne af en undersøgelse hvor 250 forske-
re var blevet spurgt om hvad der for dem var det
mest centrale ved at forske. 

Blandt svarene kan følgende at nævnes: At få
et dybere og mere nuanceret kendskab til verden,
naturen. Udvikling af ny indsigt; det handler om
fornyelse. At søge en større erkendelse og dybere
forståelse for sammenhænge i omverdenen. At
forstå hvordan naturen fungerer: Fra universets
gigantiske udstrækning til atomets indre. Hvor-
dan det levende er udsprunget af det døde mate-
riale. At stille nogle spørgsmål som ingen andre
har stillet.

Her er der tale om smukke motiver til at vælge
forskningen. Andre motiver er måske ikke helt så
smukke. Forskningens verden er ikke ukendt
med kiv og strid og anvendelse af ufine metoder.
Der er hård konkurrence om bevillinger, stillin-
ger og forfremmelser. 

Jeg underviste for nogle år siden en række ad-
ministrative medarbejdere fra en række forsk-
ningscentre og fortalte om forskernes karakter-
træk at de oftest er:

Hårdtarbejdende
Monomane
Fleksible
Udisciplinerede
Engagerede
Ambitiøse
Antiautoritære
Anarkistiske

Forskere er som andre mennesker, blot lidt mere.
Og de fleste forskere der når til tops, er selvhæv-
dende. Præcis som alle andre der når til tops.

Samtidig er der ikke nogen simpel sammen-
hæng mellem forskernes opførsel og deres succes
som forskere. Jeg har kendt forskere med de bed-

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

at komme ud af skabet med deres viden til gavn for Universitetsavisens 47.000 læsere.

Bidrag til Videnskabet har form af en kronik og fylder 12.000-15.000 enheder med 

mellemrum. Manuskript sendes til uni-avis@adm.ku.dk.

VIDENSKABET
FORSKNING

Forskernes 
selvforståelse
Forskere benytter enhver chance til at slå på deres krav om
forskningsfrihed. De tror det er en rettighed, men det er
snarere en forpligtelse som skal tages alvorligt. Forskernes
selvforståelse trænger til at blive nuanceret

»Forskere er som andre
mennesker, blot lidt mere.«



brug længe. Begrebet grundforskning dukkede
derimod først ved slutningen af 2. Verdenskrig. 

Opdelingen i grundforskning og anvendt
forskning er ikke længere meningsfuld. De to be-
greber hører sammen med den lineære model for
forskningen. I denne model for forskning og ud-
vikling placeres alt på en akse som begynder med
grundforskning; derefter kommer anvendt forsk-
ning, så teknologi og udvikling og til sidst anven-
delse. 

Den lineære model er blevet kraftigt kritiseret i
de sidste mange år. Problemet med modellen er
ikke opfattelsen af at der kan komme noget nyt-
tigt ud af grundforskningen, og at det kan ske på
de mest uventede steder. Det der er galt, er for
det første at modellen angiver at information og
viden kun kan gå én vej, fra grundforskning til
anvendelse. Alle undersøgelser af forskning og
udvikling viser at der kommer mange impulser,
problemer og viden udefra til grundforskningen. 

For det andet er skellet mellem grundforsk-
ning og anvendt forskning og skellet mellem
forskning og teknologi uklart. For det tredje er
det galt at tro at grundforskere ikke interesserer
sig for anvendelse af deres resultater og viden.
For det fjerde er det forkert at tro at strømmen af

resultater fra grundforskningen løber af sig selv.
For det femte er det ikke helt tilfældigt hvor der
sker noget vigtigt. For det sjette er argumentet
om det uventede og uforudsigelige brugt til at
holde hånden over megen dårlig forskning. For
det syvende kan udviklingsarbejde være baseret
på meget andet end forskning. 

Troen på den lineære model hænger sammen
med troen på at der er et stort og påviseligt ud-
bytte af grundforskningen. Således skriver Rek-
torkollegiet i pjecen Forskningsløftet fra maj
2003: ‘Den danske forskningskommission påviste
i 2002 at danske universiteter er effektive og le-
verer en høj kvalitet set i forhold til de ressourcer
de har til rådighed.’ 

‘Internationale undersøgelser viser store sam-
lede økonomiske afkast af offentlige forsknings-
investeringer. Danmarks nuværende forsknings-
investeringer er 2-4 gange under det niveau som
økonomisk set ville være optimalt for hele sam-
fundet.’

‘Investeringer i den offentlige forskning gavner
i høj grad det private erhvervsliv økonomisk.’

Danmarks Forskningsråd skriver i sin årsrap-
port for 2002:  ‘Analyser viser at samfundsmæssi-
ge investeringer i forskning og uddannelse giver

et højt økonomisk afkast og dermed er af af-
gørende betydning for den økonomiske vækst,’
idet der henvises til en artikel af Nina Schmidt
fra 2002. Endelig skriver Det Økonomiske Råd i
Dansk Økonomi Forår 2003 at det for en lukket
økonomi er vist ‘at det optimale niveau for forsk-
ning og uddannelse som andel af BNP er 2-4 gan-
ge over det aktuelle niveau.’  

Da jeg gik litteraturhenvisningerne efter, opda-
gede jeg til min store forbavselse at der ikke er
noget som helst belæg for at sige at beregninger
viser et stort udbytte af offentlig grundforskning.
Alle økonomiske beregninger handler om an-
vendt forskning og udvikling, først og fremmest i
den private sektor.

Stop formålsløs forskning
Jeg tror på nødvendigheden af et godt forsk-
ningssystem i Danmark som i alle andre lande i
verden. Alternativet er et marginaliseret udkant-
område som jeg ikke vil bryde mig. Det moderne
samfund er videnbaseret, og det er hvad vi øn-
sker. De enkelte lande må være konkurrencedyg-
tige hvis de ikke vil være tabere. Men det drejer
sig ikke om blot at hælde penge ud eller om hvor
mange penge der skal gives ud. 

Penge kan gives fornuftigt ud på forsk
Den positive sammenhæng bygger på en
tig politik og administration og fornuftig
ningsledelse der tilbyder dygtige, unge o
kvalificerede, flittige, ambitiøse og revol
nære forskere gode  udfoldelsesmulighed

Samtidig skal forskning der ikke fører 
get, standses. Det er svært og indebærer 
fejl, politisk kontrol og meget andet. Det
stende, men også farligt at lade stå til for
så svært at tage de rigtige beslutninger. 

Først og fremmest er der kun et udbyt
forskningen hvis der er den nødvendige 
virkning mellem forskning og samfund. A
denne vekselvirkning er det virkelige pro
Men der ikke er noget grundlag for at hæ
enhver investering i forskning giver udby

Jeg mener heller ikke at den offentlige
ningsindsats i Danmark skal bestemmes 
om den giver et påviseligt udbytte. Jeg v
tilføje at vi i Danmark investerer for lidt i
lig forskning. Også for lidt i forhold til hv
er økonomisk velbegrundet. Jeg vil blot 
svare dette synspunkt med usikre økono
beregninger. 

Forskning er ikke svar på alt
Det indgår i mange forskeres selvforståe
forskningen i det lange løb vil give svar p
Fremskridtstroen er en væsentlig del af f
nes selvforståelse - også selv om der er g
gumenter for at naturvidenskaben aldrig
sagt det sidste ord. 
Jeg har mødt forskere der mener at forsk
kan levere et objektivt grundlag for løsni
ethvert politisk spørgsmål. 
Forskningen virker. Jeg foretrækker i mit
bygge på det handlingsgrundlag som for
gen leverer. 
Det er vor pligt som mennesker at skaffe
godt beslutningsgrundlag som muligt nå
tage vore beslutninger og vælge. Forskni
kan bruges, bruges og skal bruges. Men d
selvfølgelig ikke det samme som at lade f
gen eller rettere sagt forskerne bestemm
ningen kan beskæftige sig med alt. Men 
ikke give svar på alt. ■

Peder Olesen Larsen er adjungeret professo
ningsplitik ved Aarhus Universitet, men op
uddannet magister i biokemi fra KU.

Artiklen er skrevet på baggrund af bogen F
gens Verden. Prydhave, Nyttehave, Vildnis
Olesen Larsen, Aarhus Universitetsforlag 2
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OVER BJERGE – Forskerne

søger at finde en dybere og mere

nuanceret forståelse for verden og

naturen, men glemmer at deres

søgen ikke kan give svaret på alt.

Forskningsfortællinger
En fortælling om forskningen er en fortælling om mennesker, om for-

holdet mellem mennesker og deres gøremål, beslutninger, fejl, mang-

ler, gode og dårlige egenskaber og resultater.«

Peder Olesen Larsen i 'Forskningens Verden. Prydhave, 

Nyttehave, Vildnis' fra 2003.
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Af Karsten Bengtsson

Først var der Enron. Et stort
succesfuldt selskab der
solgte energi. Det viste sig

imidlertid at være en kolos på
lerfødder som sank sammen da
den økonomiske nedtur satte
ind. I ruinerne fandtes regn-
skabsbøger fulde af svindel og
humbug. 

Eftervirkninger ses stadig på
amerikansk tv, hvor tidligere
respektfulde direktører må løbe
spidsrod mellem tv-reportere
og kameramænd for at komme
frem til retssalens døre. Og én
efter én bliver de dømt skyldige
i svindel.

Dernæst kom sagen med den
pæne indretningsekspert
Martha Stewart der gennem år-
tier var kendt for at lære ameri-
kanerne god takt og tone og
kunsten at brodere prydelige
gardiner. I dag må også hun
møde for retten – beskyldt for
ulovlig aktiehandel.

Listen kan fortsættes. En
journalist fra USA Today er for
tiden under beskyldning for at
have opdigtet reportager fra
borgerkrigen på Balkan. En ba-
sketballstjerne er under ankla-

ge for voldtægt. En kendt base-
ballspiller brugte et bat der
ulovligt var forstærket med
kork indeni. 

Også inden for den akademi-
ske verden har skandalerne vist
sig. Respekterede historikere
som Doris Kearns Goodwin og
Stephen Ambrose er begge ble-
vet beskyldt for at have plagie-
ret andres værker.

Undersøgelser viser at også
studerende snyder og svindler.
De skriver af efter hinanden el-
ler internettet og har små fedte-
de sedler med til skriftlige eksa-
mener som skal hjælpe dem
med at huske Newtons Lov og
andre fysiske formler.

Og værst af alt: De snydende
studerende føler ikke at de har
gjort noget særligt forkert.

Eksperter i tvivl
Men er USA ved at udvikle sig
til et samfund hvor folk i stigen-
de grad snyder og bedrager for
at komme frem? Et samfund
der etisk og moralsk er i for-
fald?

Eksperterne er i tvivl. Det
skyldes blandt andet at snyderi
i sagens natur ikke skal opda-
ges – endsige blive bogført og

dokumenteret. Der er derfor in-
gen statistikker der peger i den
ene eller den anden retning.

Selv samfundsforskeren Da-
vid Callahan, der har udgivet
bogen The Cheating Culture:
Why More Americans are Doing
Wrong to Get Ahead, indrøm-
mer at problemet er svært at
dokumentere. Andre peger på
ændrede forhold i samfundet
der måske betyder at flere i dag
bliver grebet i uetisk adfærd
end tidligere. Eksempelvis er
det først for nyligt at sportsfolk
rutinemæssigt bliver tjekket for
doping og brug af ulovlige stof-
fer for at opnå bedre resultater.

Og historikere påpeger at det
moderne samfund altid har
været præget af svindel og
humbug – på alle niveauer. Den
første professionelle amerikan-
ske baseballkamp i 1903 var
ifølge mange eksperter aftalt
spil. Og når man tænker på Nix-
on-tiden og Watergate, så frem-
hæver mange eksperter at poli-
tik i dag måske er renere end
nogensinde før. Kun få tør i dag
påvirke en politiker med en god
kasse årgangsvin. 

Historikeren Zachary Kara-
bell mener endvidere at folk –

og medierne – lægger større
vægt på etisk korrekt opførsel i
overgangsperioder som under
økonomisk nedtur, krig eller
terrorangreb. Og USA oplever
alle disse forhold i øjeblikket.

»Sjælsøgning stiger i sådanne
tider,« siger Karabell. Han påvi-
ser at det samme skete efter
den amerikanske borgerkrig og
efter den økonomiske nedtur i
20’erne. 

Kopiér og indsæt
Selv om eksperterne således –
som altid – synes at være ueni-
ge, så står et forhold dog fast: I
universitetsverden snydes der
som aldrig før. 

Professor Donald L. McCabe
har således undersøgt omfan-
get af snyd blandt studerende
igennem de seneste ti år. Hans
undersøgelse blandt 16.000
studerende viser klart at pro-
blemet er stigende. Hele 38
procent indrømmer at have
stjålet materiale fra internettet
og indsat det i egne rapporter. 

44 procent tilføjer frejdigt at
de ikke mener at denne adfærd
udgør noget større problem. I
år 2000 indrømmede kun ti
procent at de havde stjålet op-

lysninger fra andres arbejder
via internettet. Og overrasken-
de vender det at snyde den tun-
ge ende opad. Det er primært
unge fra velstillede miljøer der
snyder. 

»Jeg er ikke i tvivl om at unge
fra velstående familier føler en
vis ret til at komme frem i ver-
den – også selv om det måske
sker gennem anvendelse af ufi-
ne metoder,« siger professor
McCabe. 

»Desuden er disse unge un-
der et enormt pres fra omver-
den. Det forventes at de bliver
til noget,« tilføjer McCabe.

Men hvorfor snyder unge
mere i dag?  Mange giver inter-
nettet skylden. Det er blevet for
nemt.

»Det er ikke fordi unge på Ya-
le eller Princeton ikke snød for
30 år siden. Men det er – på
grund af internettet – blevet så
meget lettere i dag,« siger pro-
fessor Louis P. Masur fra City
College i New York.

Andre påpeger at snyd avler
snyd.

»Jeg tror at mange studeren-
de undskylder deres snyd ved
at henvise til andres snyd og til
samfundets generelle uretfær-

digheder,« siger professor Mc-
Cabe. 

»Når forbilleder som Doris
Kearns Goodwin, Clinton og
Enrons topdirektører gør det –
så kan jeg også.«

Ifølge forfatteren til The Che-
ating Culture, David Callahan,
findes grunden til øget snyd i
selve det amerikanske sam-
fund.

»Vi lever i et klassesamfund
der består af en vindende grup-
pe der snyder fordi de som ho-
vedregel kan slippe af sted med
det og en tabende gruppe der
snyder i et forsøg på at rykke op
i samfundet,« siger David Calla-
han og tilføjer:

»USA er et winner-take-all
samfund.« ■

David Callahan holder på
www.cheatingculture.com 
øje med alle former for snyd i 
det amerikanske samfund.

Karsten Bengtsson er freelance
journalist i San Francisco.

UDLAND ▼  

AFTALT SPIL – Udfaldet af

verdens første baseballkamp i

1903 var givet på forhånd, mener

eksperter. På amerikanske univer-

siteter snydes som aldrig før, og

op imod halvdelen af alle stude-

rende indrømmer at de snyder sig

til bedre præstationer.

Snydesamfundet
USA er ved at udvikle sig til et samfund hvor folk snyder og bedrager for at komme 

frem i verden. Og værst står det til i universitetsverden hvor der snydes som aldrig før
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Verden vil bedrages
»Folk (...) downloader piratmusik fra internettet, kobler sig gratis på ka-

bel tv, får udbetalt forsikringssummer for falske tyverier og stjæler fra

deres arbejdsplads. De argumenterer med at verden er uretfærdig, og

at de blot tager hvad de fortjener efter et langt livs udbytning...«

David Callahan på www.cheatingculture.com.



Københavns Universitets Almanak – også kal-
det Skrive- og Rejse-Kalenderen – kan man
normalt regne med. Når den fx oplyser at en

partiel solformørkelse vil finde sted den 19. april 
eller at den magnetiske misvisning har ændret sig
med mere end ti grader i de seneste 100 år, så pas-
ser det. 

Og dertil kommer at almanakkens artikler, der
handler om kunst, videnskab, historie og andet som
dyrkes på landets universiteter og forskningsinstitu-
tioner, normalt giver redelig og afbalanceret infor-
mation om mange spændende emner.

Derfor kan man undres når der i 2004-udgaven
findes en artikel med et ensidigt og uredeligt ind-
hold. Det er artiklen ‘Mælkevejens magtfulde ud-
stråling’ der propaganderer for hypotesen at den
kosmiske stråling har en virkning på Jordens klima. 

Det er selvfølgelig i orden at forskere forfølger en
hypotese, men det er ikke i orden i en artikel i
Københavns Universitets Almanak at skrive at en
undersøgelse tyder på at den kosmiske stråling har
en endog større virkning end CO2 på klimaet og
undlade at fortælle at der er en udbredt skepsis
blandt forskere om der overhovedet er en sammen-
hæng mellem kosmisk stråling og klima.

Udeladte forskere
Artiklen er ensidig i sit valg af argumenter til støtte
for hypotesen og udeladelse af argumenter der taler
imod. Det ses tydeligt af de tolv kilder der henvises
til. Otte af disse er egne og kollegers publikationer,
og tre der kraftigt støtter hypotesen, har en mand
ved navn Shaviv som hovedforfatter. 

Her er det på sin plads at nævne at Shaviv for ny-
lig er blevet stærkt kritiseret for sine påstande om at
variationer i den kosmiske stråling der rammer Jor-
den, kan forklare 66 procent af temperaturvariatio-
nerne gennem de seneste 520 millioner år og at kli-
maets afhængighed af en fordobling af atmosfærens
CO2-indhold er mindre end hidtil antaget (Rahm-
storf, S. et al., EOS, Trans. American Geophys. Uni-
on, vol. 85, No. 4, 2004).  

I artiklen kan man læse at ‘en del forskere er af

den opfattelse at den kosmiske stråling der trænger
ind i atmosfæren, udøver en betydelig indflydelse
på Jordens klima,’ men bortset fra den nævnte
Shaviv er der ingen antydninger af hvem disse for-
skere er, og det kunne ellers være interessant at vi-
de. 

Der mangler også henvisninger til forskere som
finder det tvivlsomt at den kosmiske stråling skulle
kunne påvirke klimaet, og dem er der ellers en del
af. Fx Sun og Bradley der konkluderede at deres
analyse indikerer at der ikke er ikke er nogen påli-
delig sammenhæng mellem den kosmiske stråling
og skydækket (Geophys. Res., vol. 107, No. D14,
2002). Eller Kristjánsson m.fl. som fandt at Solens
udstråling er bedre korreleret med de lave skyer
end med den kosmiske stråling (Geophys. Res.
Lett., vol. 29, No. 23, 2002.) og Wagner m.fl. der
fandt at en meget kraftig kosmisk strålings-
begivenhed for omkring 40.000 år siden ikke syntes
at have haft nogen nævneværdig virkning på klima-
et (Geophys. Res., vol. 106, No. D4, 2001).

Udeladte organisationer
At artiklens forfattere undgår at nævne det af FN’s
miljøprogram UNEP (United Nations Environment
Programme) og WMO (World Meteorological
Organization) etablerede Intergovernmental Panel
on Climate Change (IPCC) er utroligt idet IPCC har
foretaget den mest omfattende og grundige evalu-
ering af klimaændringerne og deres årsager. 

Det er vel ikke fordi IPCC i sin seneste rapport
blandt andet har konkluderet at der ikke eksisterer
beviser for eller tegn på at kosmisk stråling påvirker
skydækket og at der er nye og stærke beviser på at
det meste af den opvarmning der er observeret i
løbet af de sidste 50 år, skyldes menneskelige aktivi-
teter? (IPCC Climate Change 2001. The Scientific
Basis. Cambridge University Press, 2001.)

Artiklens forfattere kan have deres grunde til at
være uenige i den omfattende kritik af hypotesen
om kosmisk stråling og klima, men i så fald vil det
være interessant at få disse grunde at vide.

Ét er mangel på beviser på at den kosmiske

stråling påvirker klimaet, noget andet er under-
søgelser der indikerer at den kosmiske stråling slet
ingen virkning har på klimaet. 

Ifølge hypotesen skal den globale opvarmning
blandt andet være et resultat af at Solens magnet-
felt er blevet stærkere i de sidste ca. 100 år og at den
kosmiske stråling der rammer Jorden, derfor er ble-
vet svagere med færre skyer og en opvarmning af
Jordens overflade til følge. 

Vi ved fra den omtalte IPCC-rapport med sikker-
hed at den globale middeltemperatur er steget med
cirka 0,3 grader i løbet af de sidste 50 år, og ifølge
hypotesen skulle styrken af Solens magnetfelt så
være øget og den kosmiske stråling aftaget i dette
tidsrum, men der er faktisk fundet en negativ trend
i Solens magnetfelt fra 1976 til 2000 og praktisk talt
ingen trend i den kosmiske stråling fra 1954 til 1996
hvilket således ikke støtter hypotesen om den kos-
miske strålings virkning på klimaet (Richardson, I.
G., et al., J. Geophys. Res., vol. 107, No. A10, 2002). 

Og en anden undersøgelse har tilsvarende vist at
Solens magnetfelt godt nok er fordoblet fra 1900 til
1987, men derefter er det aftaget (Lockwood, M., J.
Geophys. Res., vol. 108, No. A3, 2003). At styrken
af Solens magnetfelt er aftaget i en periode hvor
den globale middeltemperatur er øget, er i direkte
modstrid med hypotesen om den kosmiske strålings
virkning på klimaet.

Uvidende politikere
Det er kedeligt og uansvarligt når forskere vildleder
om deres forskning ved at undlade at nævne resul-
tater der ikke støtter deres hypotese. Ikke mindst af
hensyn til politikere med magt over bevillingssyste-
met men med manglende viden om forskningen. 

Som for eksempel Dansk Folkepartis Jesper Lang-
balle der i forbindelse med de seneste finanslovsfor-
handlinger belønnede ophavsmændene til den her
omtalte artikel i Almanakken. ■
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Artiklen »Mælkevejens magtfulde stråling« i KU’s
Almanak 2004 præsenterer en teori om en mulig
sammenhæng mellem Solens aktivitet, kosmisk
stråling og Jordens klima og gør rede for hvorfor
det er relevant at forske i dette emneområde.

Artiklen tager udtrykkeligt forbehold for teoriens
gyldighed hvilket man selv kan forvisse sig om ved
at læse teksten på adressen: www.dsri.dk/sol-kli-
ma. At bringe en udførlig redegørelse for og diskus-
sion af kritikken af teorien, som Torben Stockfleth
Jørgensen lægger op til, ligger helt uden for ram-
merne af en populærvidenskabelig artikel.

Som tidligere mangeårig medarbejder ved DMI er
Stockfleth Jørgensen næppe uvidende om at der er
mange eksempler på at Solens aktivitet påvirker
Jordens klima, samt at der er debat om hvilke me-
kanismer i klimaet der forstærker signalet fra Solen.

Artiklen i Almanakken omtaler én af de mulige

mekanismer, nemlig at Solens aktivitet via sin ind-
flydelse på den kosmiske galaktiske stråling påvir-
ker Jordens klima. Derfor er artiklen naturligvis et
partsindlæg i denne debat, men det burde være til-
ladt at deltage i denne debat uden at skulle mødes
med de grove, injurierende beskyldninger om »ure-
delighed« og »uansvarlighed« som Stockflet Jør-
gensen fremsætter.

Når Stockflet Jørgensens omtaler dr. Nir Shaviv
fra Universitetet i Jerusalem som »en mand ved
navn Shaviv,« og betegner de resultater som dr.
Shaviv har fået offentliggjort i det meget anerkend-
te fysiktidsskrift Physical Review Letters som
»påstande,« viser det måske snarere at Stockflet
Jørgensen selv har problemer med at deltage i de-
batten på et redeligt grundlag. At der for nylig i
tidsskriftet EOS, som Stockflet Jørgensen finder
»det på sin plads at nævne,« var et kritisk indlæg om

Shavivs resultater, betyder derfor ikke nødvendigvis
at Shaviv tager fejl eller at hans kritikere har ret. At
der er debat om en teori er en helt normal del af
den videnskabelige arbejdsproces.

Spørgsmålet om hvem der har ret, kan kun af-
gøres gennem grundige videnskabelige undersøgel-
ser. Og den afgørelse er nu rykket et skridt nærmere
takket være en ny bevilling på finansloven til et
»Center for Sol-Klima Forskning« ved Dansk Rum-
forskningsinstitut – et center som i øvrigt bliver 
oprettet i samarbejde med en række forskere fra
ind- og udland, herunder også Københavns Univer-
sitet. ■

Henrik Svensmark og Sune Nordentoft Lauritsen,
Dansk Rumforskningsinstitut.

SVAR

Uredelige beskyldninger

■ EKSAMENSKLAGE

For 
billigt at
klage

For år tilbage fik jeg en klage
over en skriftlig eksamen i
fysisk oceanografi fordi jeg

ifølge klagen havde forudsat
kendskab til Arkimedes Lov. Nu
opfatter jeg en videregående
uddannelse som et arrange-
ment hvor man bygger viden
ovenpå viden, men det skrev
jeg fornuftigvis ikke i mit klage-
svar, så klagen blev afvist fordi
opgaven kunne løses uden
kendskab til Arkimedes og hans
lov. Således var der en mulig-
hed for at bestå eksamen med
udgangspunkt i pensum. 

Når jeg bringer historien op,
så skyldes det to ting. For det
første er det ‘gratis’ og endog
fordelagtigt at klage og siden
anke klagen. Sådan har vi valgt
at indrette os af uransagelige
grunde. Man risikerer intet ved
at klage og siden anke fordi
man som studerende højst kan
risikere at den givne karakterer
stadfæstes. Det er på den bag-
grund at jeg siger at det er‘gra-
tis’ at klage. 

Efter min ringe formening er
det vigtigt at have en klagead-
gang, men det bør være sådan
at klagen og en eventuel efter-
følgende anke skal kunne føre
til en justering af en karakter i
både op- og nedadgående ret-
ning hvis den da ikke stad-
fæstes. I forbindelse med den
forestående omlægning af un-
dervisningen på Københavns
Universitet som jeg selv betrag-
ter som en revolution, skulle
man i vores ledelse overveje
nogle tiltrængte ændringer på
området. ■

Lektor Niels Kristian Højerslev,
Niels Bohr Institutets geofysiske
afdeling på NBIfAFG.
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Hjerneforskeren Semir Ze-
ki taler i et interview i
Universitetsavisen (nr. 3,

2004) om sin særlige udgave af
neuroæstetikken der under-
søger kunstens kognitive love.
Det er velkomment at hjerne-
forskningen undersøger den
æstetiske perception, men som
det gælder alle videnskaber er
det også vigtigt at kende sin be-
grænsning i forhold til hvad
man kan slutte om sin genstand. 

Det gør Semir Zeki ikke. 
Han slutter således fra hjernens
reaktion på kunst til hvad kunst
i virkeligheden handler om –
netop denne respons – hvilket
for det første er en cirkelslut-
ning og for det andet er åben-
lyst forkert. Der ligger mindst
tre problematiske antagelser
bag Zekis ræsonnement.

1) Kunst handler ifølge Zeki
om essenser og idealer. Den
forsøger at finde ind til nogle
universelle urformer hvoraf
den vigtigste er den rette linje.
Eksemplerne er meget beteg-

nende hentet fra den abstrakte
billedkunst og kubismen (fx
Mondrian, Malevich, Picasso)
og udelukker de store dele af
billedkunsten der ikke bevæger
sig mod en sådan idealitet. Der
ligger altså et implicit formali-
stisk kunstsyn bag Zekis ideer,
og en bestemt periodes abstrak-
te malerier ophøjes til norm.
Hvis kunstnerisk betydning er
evig, universel og ahistorisk –
hvad gør vi så med Duchamp,
Warhol og Richter?

2) Kunsten handler om sy-
nets indretning, om samspillet
mellem øje og hjerne, siger
Zeki. Derfor er kunst i sidste
ende hjerneforskning! Men
hvad med kroppen? Vi kan fx
kun forstå balancen hos Mon-
drian fordi vi har en kropslig er-
faring af balance. Ligesom der
er taktile og rumlige aspekter af
kunsten som ikke angår øjet
alene.

3) Kunst er en respons på vi-
suelle stimuli. Her går han for
alvor fejl. Kunstens betydning

ligger ikke i subjektets umiddel-
bare respons på perceptuelle
stimuli. Det ligger derimod i
værkets udsagn som naturligvis
bl.a. nås gennem en perception.
Responsen er et middel til at er-
fare værket, det er ikke værket
som er et middel til en neurolo-
gisk respons.

Kunstnerisk betydning er
hverken universel eller subjek-
tiv: den er specifik, historisk,
kontekstuelt betinget og knyttet
til objektet – værket (hvor flyg-
tigt dette så end må være). Det
kan man ikke finde ud af alene
gennem studier af hjernen, her
må man studere kunsten.

Zeki rammer dog plet på ét
punkt: at kunstens flertydighed
ikke er det samme som upræ-
cished, men at flertydighed kan
være ganske eksakt. Men det
behøver man ikke studere hjer-
nen for at gennemskue. ■

Torben Sangild, amanuensis 
på Institut for Kunst- og Kultur-
videnskab.

Universitetetsavisen nr. 3
2004 bringer et inter-
view med hjerneforske-

ren Semir Zeki. Her bliver de
centrale ideer i Zekis udgave af
neuroæstetikken på fin vis
fremlagt, men som medarran-
gør af det kursus i neuroæstetik
som der refereres til i en fakta-
boks ved siden af interviewet,
vil jeg lige påpege at neuro-
æstetik ikke nødvendigvis er lig
med disse ideer. 

At man sagtens kan dyrke en
neuroæstetisk interesse uden at
være enig med Zeki, er der rig
lejlighed til at finde ud af netop
på kurset i neuroæstetik. Kurset

er arrangeret som en forelæs-
ningsrække hvor forskellige for-
skere taler om emner som om-
fatter alt fra billedkunst, musik,
litteratur og film til de evolu-
tionsbiologiske aspekter af
æstetik-spørgsmålet. 

Der er også oplæg der disku-
terer de indbyggede metodiske
problemstillinger i den endnu
meget unge neuroæstetiske di-
sciplin. Kurset er meget velbe-
søgt, og diskussionen er indtil
videre kritisk og god. Alle skal
være mere end velkomne til at
deltage. ■

Nikolaj Zeuthen.

■ NEUROÆSTEST IK I I

Neuroæstetik 
uden Semir Zeki

■ NEUROÆSTEST IK I

Hjerneforskning 
uden krop
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Priser

Jens Kristiansen

Prodekan på

Det Juridiske

Fakultet, pro-

fessor, dr.jur.

Jens Kristiansen

modtog i 

februar Hermers Legat på 75.000

kroner. I de senere år har Jens

Kristiansen stået for en markant

udvikling af faget arbejdsret

såvel forsknings- som undervis-
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BOLIGER

Bolig søges

København

Periode: Pr. 1/5-04 for 6-12 mdr.

Størrelse: 1-2 vær. m. køkken og

bad.

Udstyr: Gerne møbleret.

Beboer: Udenlandsk post doc.

Husleje: Maks. 5.000 kr. pr. md.

alt inkl. 

Kontakt: Lone Mortensen,

Kemisk Institut, tlf. 3532 0300,

e-mail: kemlab5@kiku.dk.

(Stor)København

Periode: Fra 1/4-04 for 1-3 år.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær. m.

køkken og bad.

Udstyr: Gerne møbleret.

Beboer: Udenlandsk ph.d.-stude-

rende med kone og barn.

Husleje: Ca. 4.500 kr. pr. md.

Kontakt: Rikke Helge, Institut 

for Matematiske fag, 

tlf. 3532 0792, e-mail: 

rhelge@math.ku.dk.

København

Periode: Fra 15/4 til 15/7-04.

Størrelse: 1-2 vær. m. køkken og

bad.

Udstyr: Helst møbleret.

Beboer: M udenlandsk ph.d.-

studerende.

Husleje: Maks. 3.500 kr. pr. md.

Kontakt: Lars Vilhelmsen, 

Zoologisk Museum, 

tlf. 3532 1110, e-mail: 

lbvilhelmsen@zmuc.ku.dk.

København

Periode: Snarest og for min. 2 år.

Størrelse: Lejlighed, min. 2 vær.

(evt. trappevask el. mindre

viceværtforpligtelse). 

Beboer: Jurastuderende og advo-

katsekretær.

Husleje: Maks. 5.000 kr. pr. md.

Kontakt: Carsten Andersen, 

tlf. 2671 9163, e-mail: 

boligSV@hotmail.com.

København

Periode: Senest pr. 1/9-04.

Størrelse: Lejlighed.

Beboer: To norske psykologistu-

derende.

Husleje: Maks. 5.000 kr. pr. md.

inkl. forbrug.

Kontakt: E-mail: 

ilise77@hotmail.com.

Bolig udlejes

Valby

Periode: Pr. 1/5-04 for en længere

periode.

Størrelse: Rækkehus, 126 kvm.

Udstyr: Umøbleret. Terrasse.

Husleje: 11.500 kr. pr. md. 

Kontakt: Bodil, tlf. 4020 6990.

Copenhagen V

Period: From 1 March. Shorter or

longer terms.

Size: Room, 12 sqm. in flat.

Equipment: Fully furnished.

Broadband and washing 

machine. 

Rent: 3.000 kr. per month incl.

above mentioned facilities.

Deposit: 3.000 kr.

Contact: E-mail:

ekvall@get2net.dk.

København/Vanløse

Periode: Fra 1/4 til 1/8-04 (med

mulighed for en måneds for-

længelse).

Størrelse: Lejlighed, 4 vær., 

100 kvm. 

Udstyr: Møbleret, vaskemaskine.

Gårdhave.

Beboer: Gæsteforsker evt. med

ægtefælle. Maks. 2 voksne.

Husleje: 5.500 kr. pr. md ekskl.

el/gas.

Depositum: 5.500 kr.

Kontakt: Lene Møller, tlf. 

5053 9729 el. 38811139, 

e-mail:

casadepax@hotmail.com.

Østerbro

Period: From 1/4 to 31/7-04.

Size: Room, approx. 16 sqm.

Equipment: Un- or furnished. 

Access to tv and internet. Back-

yard and washing machine. 

Tenant: Non-smoker.

Rent: 2.300 kr. pr. month all incl. 

Deposit: 2.300 kr.

Contact: E-mail: 

ilja_lang@netbruger.dk.

Østerbro

Periode: Snarest.

Størrelse: Værelse, 18 kvm. i stor

delelejlighed.

Udstyr: Møbleret efter behov.

Fælles køkken, bad, spise-/tv-

stue, altan, op- og vaskema-

skine, internet.

Beboer: Helst ikke-ryger og bør-

neglad (to store drenge i lejlig-

heden hver anden uge).

Husleje: 4.500 kr. pr. md., stud.

dog 3.800.

Depositum: 4.500 kr./3.800 kr.

Kontakt: Mette, tlf. 2623 1480, e-

mail: mettejuhl@webspeed.dk.

Vesterbro

Periode: Fra 1/4 til 1/8-04.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 

86 kvm.

Udstyr: Vaskemaskine, kabel tv,

gårdanlæg.

Beboer: Velegnet for gæstefor-

sker el. lign., gerne med børn. 

Husleje: Ca. 5.000 kr. pr. md. inkl.

forbrug. 

Kontakt: E-mail: pl@arsenal.dk.

Frederiksberg C

Periode: Pr. 1/3-04.

Størrelse: 2 vær., i alt 31 kvm.

med adgang til køkken og bad.

Husleje: 3.000 kr. pr. md. alt inkl.

Kontakt: Sebastian, 

tlf. 4050 4460.

Frederiksberg

Periode: Snarest og indtil 

31/8-04.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

55 kvm.

Udstyr: Møbleret, også køkken.

Husleje: 5.000 kr. pr. md. alt inkl.

Kontakt: Katrine, tlf. 2886 4962.

Valby

Period: As soon as possible.

Size: Room, 15 sqm.

Equipment: Closet (possibly a

bed), shared kitchen (with

dishwasher), living room and

bathroom, internet connec-

tion.

Tenant: Female.

Rent: Approx. 3.000 kr. per

month incl. gas and electricity.

Contact: Kamilla, tel. 2049 2327,

e-mail: kamilla@malmbaek.dk.

Valby

Periode: Snarest og i ca. 2 år.

Størrelse: Hus, 4 vær., 117 kvm.

Udstyr: Umøbleret, kælder, have,

garage.

Husleje: 9.700 kr. pr. md.

Kontakt: Elisabeth Engberg-

Pedersen, e-mail:

eep@cphling.dk, tlf. 3532 8664.

København K

Periode: Fra 15/3 el. 1/4 til 1/9-04,

evt. m. forlængelse.

Størrelse: Værelse i lille bofælles-

skab i hus m. have.

Udstyr: Avis, adsl, tv.

Beboer: M 25-32 år, ikke-ryger. 

Kontakt: E-mail:

signe_nipper@hotmail.com.

Frederiksberg

Period: From 1 April onwards.

Size: Room in flat, 12 sqm.

Equipment: Partly furnished. 

Access to kitchen and shower.

Tenant: Non-smoker, English

speaking, 20-30 yrs.

Rent: 2.200 kr. per month incl.

heating.

Deposit: 2.200 kr.

Contact: Kathrine, e-mail: 

kathrine_richter@hotmail.com.

Indre Nørrebro

Periode: Pr. 1/3-04.

Størrelse: Værelse i delelejlighed.

Beboer: Ikke-ryger.

Husleje: 2.800 kr. pr. md. inkl.

varme, el, vand, internet, vask,

licens, kabel tv.

Kontakt: Tlf. 2381 2787.

København/Vanløse

Periode: Fra ca. 1/5 til 31/7-04.

Størrelse: Villa, 95 kvm., 5 vær.,

samt stor terrasse, kælder og

have.

Udstyr: Fuldt møbleret med op-

og vaskemaskine, tv. 

Husleje: 8.000 kr. pr. md. ekskl.

forbrug.

Depositum: 10.000 kr.

Kontakt: E-mail: sij@fak.hum.ku.-

dk, tlf. 3532 9114 el. 3874 8220.

Indre Nørrebro

Periode: Fra ca. 1/5 til ca. 1/10-04.

Størrelse: Lejlighed, 124 kvm.

Husleje: 6.500 kr. pr. md. inkl. el.

Depositum: Efter aftale.

Kontakt: Elsebet Risbjerg, tlf.

3585 3790.

Indre Nørrebro

Periode: Fra 15/4 til 15/10-04.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 

100 kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret.

Beboer: Ikke-ryger.

Husleje: 3.950 kr. pr. md. inkl.

varme og internet, ekskl. el og

tlf.

Depositum: 8.000 kr.

Kontakt: Tlf. 3539 0966 el. 

2699 7047.

Lyngby

Periode: From 1/4-04 onwards. 

Size: Room, 16 sqm.

Equipment: Fully furnished 

with own bathroom, toilet and

minor kitchen.

Tenant: Guest researcher or the

like, non-smoker.

Rent: 3.400 kr. per month all incl.

Deposit: 3.000 kr.

Contact: Tel. 4593 7475

København K

Periode: Fra 1/5 til 31/8-04, evt.

længere.

Størrelse: Værelse i bofællesskab,

18 kvm.

Udstyr: Møbleret, adsl. 

Husleje: 3.111 kr. pr. md alt inkl.

Kontakt: Ola, e-mail: 

nossrepalo@hotmail.com, 

tlf. 5180 6747.

Østerbro

Periode: Fra 1/4-04 til 1/8-05. 

Størrelse: Byggeforeningshus, 

3 vær., 100 kvm.

Udstyr: Kælder med vaskema-

skine samt beboeligt loftsrum.

For- og baghave.

Husleje: 10.000 kr. pr. md. ekskl.

forbrug.

Kontakt: E-mail: sorsky@um.dk,

tlf. 2015 3520.

Copenhagen

Period: 12 months from Marts

2004.

Size: One room, 14 sqm.

Equipment: Furnished, bath, 

kitchen and laundry facilities.

Tenant: Student, non-smoking.

Rent: 2.800 kr. per month.

Contact: E-mail: 

Dorritkjrhus@yahoo.dk.

Østerbro

Periode: Fra 15/3 til 39/9-04.

Måske længere.

Størrelse: Værelse med adgang

til bad, køkken og vaskeri.

Beboer: Stud. eller forsker, K.

Husleje: 1.950 kr. pr. md.

Kontakt: E-mail: 

chrisp@post.tele.dk.

Specialepladser

Specialepladser udlejes

Lokale på 24 kvm. udlejes på

Nørrebro til 1 el. 2 studerende

på delebasis med 3 musikere

der øver 1 gang om ugen. 

Adgang til kopimaskine,

café/kantine, toilet/bad og 

terrasse.

Husleje: 700 kr. pr. md.

Kontakt: Thomas, tlf. 4088 2617

(efter kl. 18), e-mail:

thomse@email.dk.

STILLINGER

FAK-stillinger

Jura

Lektor 
Sted: Det Juridiske Fakultet.

Indhold: Immaterialret.

Kvalifikationer: Videnskabelige

kvalifikationer svarende til det

der kan opnås på grundlag af

ansættelse som adjunkt. Doku-

menteret videnskabelig pro-

duktion på internationalt ni-

veau og undervisningsmæssige

kvalifikationer. 

Ansøgningsfrist: 26/4-04, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: 

www.jur.ku.dk/stillinger/.

Sundhedsvidenskab

Klinisk professorat/
overlæge
Sted: Klinisk Institut for Gynæko-

logi, Obstetrik og Pædiatri

med tilhørende overlægestil-

ling i H:S og ved Amager 

Hospital med tjeneste ved Rigs-

hospitalet.

Indhold: Klinisk professorat i

hæmofili og andre koagula-

tionsforstyrrelser inden for det

pædiatriske område. Patient-

behandling og udvikling af

specialet hæmofili. Tillige ud-

vikling af fagområdet: forsk-

ning og publicering/videnska-

belig formidling og prægra-

duat undervisning, forskerud-

dannelse, bedømmelsesarbej-

de.

Kvalifikationer: Det er en forud-

sætning at der indsendes både

en ansøgning til Fakultetet og

en ansøgning til Hovedstadens

Sygehusfællesskab. 

Omfang: 3 år med mulighed for

forlængelse i yderligere 2 år til

besættelse snarest muligt.

Ansøgningsfrist: 19/4-04, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se www.sund.ku.dk

el. kontakt fakultetet, 

tlf. 3532 7118. Se også

www.laegejob.dk el. kontakt

Personalefunktionen, Juliane

Marie centret, Rigshospitalet,

tlf. 3545 4050.

Klinisk professorat/
overlæge 
Sted: Klinisk Institut for Intern

Medicin og ved KAS, Amager

Hospital med tjeneste ved

Amtssygehuset i Herlev, Onko-

logisk Afdeling R eller ved H:S,

Amager Hospital med tjeneste

ved Rigshospitalet, Finsencen-

tret, Onkologisk Klinik.

Indhold: Varig stilling som klinisk

professor i klinisk onkologi

med tilhørende overlægestil-

ling. Stillingen  omfatter pa-

tientbehandling og udvikling

af onkologi. Tillige udvikling af

fagområdet: forskning og pub-

licering/videnskabelige formid-

ling og prægraduat undervis-
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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 8/3 for avis 5 der udkommer 19/3 og 

deadline 22/3 for avis 6 der udkommer 2/4.



ning, forskeruddannelse, be-

dømmelsesarbejde. Forsknings-

området omfatter diagnostik

og ikke-kirurgisk behandling

af patienter med solide tumo-

rer samt klinisk orienteret

forskning inden for disse områ-

der.

Kvalifikationer: Det er en forud-

sætning at der indsendes både

en ansøgning til Fakultetet og

en ansøgning til Københavns

Amts Sygehusvæsen/Hovedsta-

dens Sygehusfællesskab, dvs.

til det ene eller til begge de

nævnte hospitaler.

Ansøgningsfrist: 19/4-04, 

kl. 12.00.

Fuldt oplsag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se www.sund.ku.dk

el. kontakt fakultetet, 

tlf. 3532 7118.  Se også

www.laegejob.dk el. kontakt

Personalekontoret KAS Herlev,

tlf. 4488 4726 el. Finsens-

centret H:S/Rigshospitalet, 

tlf. 3545 2732.

Lektorat 
Sted: Afd. for International 

Sundhed, Institut for Folke-

sundhedsvidenskab.

Indhold: Forskning, undervisning,

formidling mv. i international

klinisk farmakologi og rationel

farmakoterapi.

Omfang: Halv tid.

Ansøgningsfrist: 1/4-04, kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/led/

stillinger el. kontakt Fakultets-

sekretariatet, tlf. 3532 7048.

Klinisk lærer
Sted: Tandlægeskolen, Afdeling

for Dentalmaterialer.

Indhold: Klinisk lærer. Stillingen

indebærer præklinisk undervis-

ning i dentalmaterialer. Under-

visningen omfatter bl.a.

præparation og fremstilling af

div. direkte og indirekte re-

staureringer på fantomhoved

samt arbejde relateret til frem-

stilling af akrylbaserede prote-

ser. 

Omfang: 11-20 timer/uge til be-

sættelse snarest og senest pr.

1/9-04.

Ansøgning: Sendes i 4 eks.

Sendes til: Tandlægeskolen, 

Administrator Thomas Bjørn

Poulsen, Nørre Allé 20, 

2200 Kbh. N. 

Ansøgningsfrist: 14/4-04.

Yderligere oplysninger: Prof. Erik

Asmussen, tlf. 3532 6580.

Undervisere 
i kommunikation
Sted: Det Sundhedsvidenskabe-

lige Fakultet.

Indhold: Timelønnede undervise-

re i Kommunikation til at gui-

de ved medicinstuderendes

fremlæggelse og opponering

af faglige projekter på 5. se-

mester og yde feedback ved-

rørende kommunikation og

formidling.

Kvalifikationer: Uddannelse in-

den for kommunikation, reto-

rik el. formidling i øvrigt. Erfa-

ring med at styre processer i

form af undervisning el. tilsva-

rende.

Omfang: 30 timer i blokke a 

3 timer fra 15/5 til 31/5-04. 

Ansøgning: Vedlæg oplysning

om uddannelsesbaggrund og

evt. specielle forudsætninger.

Sendes til: Pædagogisk Udvik-

lingscenter Sundhedsviden-

skab, Att.: Konst. Centerleder

Lars Kayser, Teilum, afsnit 5404,

Blegdamsvej 9, 2100 Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: 22/3-04, 

kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Pædago-

gisk Udviklingscenter Sund-

hedsvidenskab, tlf. 3545 4472,

e-mail:

a.wildenradt@pucs.ku.dk.

Humaniora

Eksterne lektorater
Sted: Studienævnet for Historie.

Indhold: 12 stillinger. Tilrette-

læggelse og gennemførelse af

undervisning med tilhørende

eksamen på BA- og kandidat-

niveau inden for de forskellige

studieretninger.

Kvalifikationer: Kompetence in-

den for alle sider af historien

og inden for alle fagets under-

visningsdiscipliner har interes-

se. Se studieplaner på www.

historie.ku.dk.

Omfang: Stillingerne er treårige

og ledige til besættelse 1/9-04.

Arbejdsforpligtelsen omfatter

min. 100 og maksimalt 500 ti-

mer/undervisningsår. 

Ansøgning: Vedlæg oplysninger

om tidl. undervisningsvirksom-

hed og et forslag til et konkret

undervisningsforløb; cv og en

publikationsliste over viden-

skabelig produktion. Med 

*– markering angives hvilke ar-

bejder ansøgeren ønsker at

påberåbe sig med henblik på

bedømmelsen af sine videnska-

belige kvalifikationer. Med-

send op til 5 publikationer i 3

eks. Stiles til Rektor.

Sendes til: Studieleder Gunner

Lind, Institut for Historie, Njals-

gade 102, 2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 15/4-04, 

kl. 12.00. 

Yderligere oplysninger: 

Studieleder Gunner Lind, 

tlf. 3532 8303, e-mail:

lind@hum.ku.dk.

Naturvidenskab

Postdoctoral position
Place of employment: The Experi-

mental Particle Physics group

at the Niels Bohr Institute.

Contents: ‘Adjunkt med særligt

henblik på forsknings- og ud-

viklingsopgaver’ in Experimen-

tal Particle Physics. The candi-

date is expected to participate

in the ATLAS activities and con-

tribute to the physics analysis

and the group’s involvement 

in the GRID project. See

www.nbi.dk/HEP/.

Period of employment: 2 years

from 1 April, 2004, with a pos-

sibility of extension, however,

not exceeding five years.

Deadline for applications: 

20 March, 2004, at noon. 

Full announcement: See

www.ku.dk/led/stillinger/.

TAP-stillinger

Institutadministrator
Sted: Institut for Psykologi.

Indhold: Stillingen som institut-

lederens nærmeste administra-

tive medarbejder er nyopret-

tet. Personaleudvikling – og

uddannelse, og varetagelse af

instituttets administrative op-

gaver, herunder budgetlæg-

ning og økonomistyring.

Kvalifikationer: Samfundsviden-

skabelig el. tilsvarende kandi-

datuddannelse.

Til besættelse: 1/5-04 el. snarest

derefter.

Ansøgning: Oplys om uddannelse

og hidtidige erhvervserfarin-

ger. Mrk. ‘Institutadministra-

tor’. 

Sendes til: Institut for Psykologi,

Københavns Universitet, Njals-

gade 88, 2300 Kbh. S. 

Ansøgningsfrist: 1/4-04, kl. 12.00.

Fuldt opslag: www.ku.dk/led/

stillinger/.

Yderligere oplysninger: 

Institutleder Arne Prahl, 

tlf. 3532 8735, e-mail: 

arne.prahl@psy.ku.dk.

Laborant/
laboratorietekniker
Sted: Kemisk Institut, Køben-

havns Universitet.

Indhold: Grundstofanalyse. 

Mikroanalyse med moderne,

automatiseret udstyr og be-

stemmelse med atomabsorp-

tion. Desuden vedligeholdelse

af apparatur og optimering af

anvendte metoder. 

Til besættelse: 1/4-04 el. snarest

derefter.

Ansøgning: Vedlæg dokumenta-

tion for uddannelse og tidlige-

re beskæftigelse.

Sendes til: Kemisk Laboratorium

II, Kemisk Institut, Universitets-

parken 5, 2100 Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: 12/3-04, 

kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: 

Karin Linthoe, tlf. 35320195.

Tutorer
Sted: Studienævnet for Historie.

Indhold: To slags tutorer: Ca. 16

stillinger a 55 timer, 35 til rus-

introduktion i august/septem-

ber, 10 i efteråret 2004 og 10 i

foråret 2005. Og ca. 16. stillin-

ger a 35 timer til rusintroduk-

tion i august og september

2004. Der bliver nogen møde-

aktivitet i løbet af sommeren.

Fakultetet arrangerer uddan-

nelsesdag for tutorerne 17/4-

04.

Ansøgning: Oplys hvilken type

stilling der ønskes. Søges beg-

ge typer, skal ansøgningerne

være prioriterede. Angiv navn,

adresse, cpr.nr. og tlf. 

Sendes til: Studienævnet for 

Historie, Njalsgade 102, 

2300 Kbh. S. 

Ansøgningsfrist: 26/3-04 med

morgenposten.

Kontorelev
Sted: Driftområde Indre By.

Indhold: Elev til 2 års elevtid med

arbejdsopgaverne regnskab,

journalisering, sagsbehandling,

mødetilrettelæggelse.

Til besættelse: 15/4-04.

Ansøgningsfrist: 12/3-04.

Ansøgning sendes til: Drifts-

område Indre By, Att.: Birgitte

Hansen, Købmagergade 50,

postboks 2164, 1150 Kbh. K. 

Fuldt opslag: 

www.ku.dk/led/stillinger.

Ph.d.-stipendier

Statskundskab 
Sted: Institut for Statskundskab.

Indhold: 1 ph.d.-stipendium in-

den for hovedområderne:

komparativ politik, internatio-

nal politik og forvaltning.

Forskningsplanerne for de

kommende år har særligt fo-

kus på koncentrationsområ-

derne: a) Magt og demokrati,

b) Europæisk sikkerhed og in-

tegration samt c) Den offentli-

ge sektor i opbrud. Instituttet

optager stipendiater med pro-

jekter inden for de tre polito-

logiske hovedområder, gerne

med vægt på koncentrations-

områderne.

Kvalifikationer: Ansøgere skal

have bestået kandidateksamen

inden forskeruddannelsens

start.

Omfang: 3 år med forventet start

1/9-04. 

Ansøgningsfrist: 26/4-04, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Stillingen kan ikke

ansøges på grundlag af dette

uddrag. Se www.ku.dk/led/

generel. 

Forskningsassistent/ph.d.
Sted: Arbejdsmiljøinstituttet og

Kræftens Bekæmpelse.

Indhold: Stilling som forsknings-

assistent m.h.p. indskrivning

som ph.d.- studerende ved den

tværgående forskergruppe 

AIRPOLIFE, Air Pollution in a 

Life Time Health Perspective.

Projektet omhandler genetiske

variationer i DNA reparations-

evnen som risikofaktor for

colorectal cancer. Den ansatte

skal udføre molekylærbiologi-

ske analyser og de epidemiolo-

giske analyser af resultaterne. 

Kvalifikationer: Relevant kandi-

dateksamen og basale kompe-

tencer inden for cellebiologi

og statistik. 

Til besættelse: Snarest muligt.

Ansøgning; Vedlæg cv og evt.

publikationer.

Sendes til: AIRPOLIFE nr. 1, 

Arbejdsmiljøinstituttet, Lersø

Parkallé 105, 2100 Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: 15/3-04, 

kl. 12.00. 

Yderligere oplysninger: Senior-

forsker Ulla Vogel, Arbejds-

miljøinstituttet, tlf. 3916 5227,

e-mail: UBV@AMI.DK el. pro-

gramleder Ole Raaschou-

Nielsen, Kræftens Bekæmpel-

se, tlf. 3525 7617.

Psykologi på RUC
Indhold: Inden for ph.d-program-

met Socialpsykologi i en radi-

kaliseret modernitet opslås et

3-årigt stipendium. 

Til besættelse: 1/9-04.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se www.ruc.dk/ruc/

ansaettelse/job/vip.

STØTTE

Legater

Landsdommer V. Gieses 
Legat
Støtte: Tilskud til udgivelse her i

landet i værdig udstyrelse af

historiske, litteraturhistoriske,

kunsthistoriske, sproghistori-

ske, geologiske, geografiske

og arkæologiske værker af

danske forfattere.

Ansøgning: Vedlæg oplysninger

om arbejdets indhold, oplys-

ninger om dets typografiske

udstyr, detaljeret overslag (evt.

regnskab) over fremstillings-

omkostningerne og om støtte

der er søgt eller opnået andet-

steds til samme formål.

Sendes til: Docent dr. phil. Flem-

ming Lundgreen-Nielsen, Insti-

tut for Nordisk Filologi, Njals-

gade 120, 2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 2/4-04.

Lektor Marius Danielsens
Fond 
Målgruppe: Studerende ved KU

med engelsk som hovedfag. 

Støtte: Til opholdsudgifter ved

studierejser. 

Periode: Hovedsageligt i andet

halvår af 2004. 

Ansøgning: Vedlæg angivelse af

cpr.nr., bankkonto og udførlige

oplysninger om hidtidigt stu-

dium, planer og et budgeto-

verslag samt – hvis muligt – be-

vis for optagelse på et uden-

landsk universitet og udtalel-

se(r) fra min. 1 faglærer.

Sendes til: Bestyrelsen for Lektor

Marius Danielsens Fond, att.

Lektor Henning Ørum, Engelsk

Institut, Njalsgade 130, 2300

Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 5/4-04. 

Uddeling: Forår og efterår. 

Løfflers og Steensbys 
rejselegater for geografer
Målgruppe: Hovedfagsstuderen-

de i geografi ved KU. 

Støtte: Til studie- el. forsknings-

rejser.

Ansøgning: Vedlæg formål, bud-

get, cv, studieforløb (doku-

menteres). 

Sendes til: Løfflers og Steensbys

rejselegater, Geografisk Insti-

tut, Øster Voldgade 10, 1350

Kbh. K.

Observator, mag.scient. 
Julie Marie Vinter Hansens
Rejselegat
Målgruppe: Videregående stude-

rende og yngre kandidater in-

den for fagene astronomi, ma-

tematik og fysik. Under lige

kvalifikationer har kvinder for-

trinsret.

Støtte: Til studierejser i portioner

på min. 5.000 kr. dog ikke hvis

det eneste formål er at deltage

i kongresser, symposier o.lign.

Ansøgning: Vedlæg oplysninger

om uddannelse, videnskabe-

lige kvalifikationer, cpr.nr.,

adresse samt studierejsens for-

mål, varighed og budget.
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The Raveonettes i Universitetsradioen
Københavns Universitetsradio præsenterer i programmet Dit Alternativ den 10/3 kl. 22.30 et stort Raveo-

nettes-interview. Snakken med Sune Rose Wagner er optaget i forbindelse med gruppens seneste ophold i

Danmark. Hør om gruppens fremtidige sange, tours og om Sune Wagner klarer vodka-blindtesten!

Universitetsradioen sender på 95,5 Mhz og 95,2 Mhz (Hybrid).



Husk eksamenstilmeldingen

Teologi – rettelse!
Eksamenstilmeldingen foregår fra 1.-15. marts (og ikke i maj som annonceret i sidste Universitets-

avis) og gælder både for studieordningen af 2001 (grunduddannelsen og overbygningen) og 

studieordningen af 2003 (bachelor- og kandidatuddannelsen).

Tilmelding foregår i Receptionen, Købmagergade 46, stuen, man-fre, kl. 9.00-15.00.

Statskundskab
Eksamenstilmelding på bachelor- og kandidatuddannelserne (2000-ordn.) samt Hum.Bach. og 

Sidefag (undtagen Metode og seminarer) foregår fra 15.-28. marts 2004 på www.punkt.ku.dk.

Meritstuderende og studerende på tompladsordningen skal senest tilmelde sig personligt hos 

Studievejledningen, vær. 128 i uge 12. 15/3 kl. 10-14, 16/3 kl. 10-14, 17/3 kl. 9-14, 18/3 kl. 10-17 

og 19/3 kl. 10-14.

Dispensationsansøgningsfrist: 9/3-04.

Yderligere oplysninger: Studievejledningen, Institut for Statskundskab, Rosenborggade 15, 1.

Dansk som andetsprog
Institut for Nordisk Filologi arrangerer den 17. og 18. marts seminaret ‘Aktuel forskning i dansk som

andetsprog’. Seminaret sætter fokus på de mange indfaldsvinkler til dansk som andetsprog der fin-

des i igangværende forskning, og det henvender sig til alle med en professionel interesse for området.

Indhold 

Anne Holmen, DPU: Dansk som andetsprog i den flerkulturelle skole

Helle Pia Laursen, CVU København-Nordsjælland: Kommunikationen i naturfagsundervisningen 

i et andetsprogsperspektiv

Juni Söderberg Arnfast, KU: Har motivation indflydelse på udtaletilegnelse?

Karen Lund, DPU: Samspillet mellem læringsrum og anvendelsesrum i tilegnelsen af dansk som 

andetsprog

Karen Risager, RUC: Det komplekse forhold mellem sprog og kultur

Lars Holm, DPU: Konstruktionen af skrivning i dansk som andetsprog for voksne

Marta Kirilova, KU: Et uerkendt lillebrorkompleks – En masketest undersøgelse af danskernes 

holdninger til fremmed accent

Mette Vedsgaard, AU: Arabiske låneord hos unge tosprogede i Århus

Normann Jørgensen, KU: PERKERDANSK – det danske sprogs redning fra de sure gamle mænds 

kvælertag

Pia Quist, KU: Sprog og identitet i storbyens heterogene skole

Rineke Brouwer & Johannes Wagner, SDU: Konversationsanalyse i andetsprogsforskningen – 

metodologiske og andre overvejelser

Tilmelding

Deltagelse er gratis, og der er tilmeldingsfrist 8. marts. Send en e-mail mærket ‘seminar 17.-18.

marts’ med angivelse af navn, hjeminstitution samt e-mailadresse til dkoch@hum.ku.dk.

Program: www.nordisk.ku.dk.

MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET

Sendes til: Stiles til legatets be-

styrelse og sendes til bestyrel-

sesformanden, prof. Henning

Jørgensen, Astronomisk Obser-

vatorium, Juliane Maries Vej

30, 2100 Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: 1/4-04.

The Sasakawa International
Fellowship Fund
Målgruppe: Kandidatstud. og

ph.d.-stud. ved KU.

Støtte: Studierejselegater til in-

ternationale studier el. studie-

programmer, herunder Japan-

studier, inden for samfundsvi-

denskab, jura og humaniora

for et længerevarende ud-

landsophold af mindst et se-

mesters varighed. Ikke efter-

uddannelse. Støtte på op til

30.000 kr. til dækning af mer-

omkostninger forbundet med

studierejsen.

Ansøgningsskema findes på

www.ku.dk/pers/sasakawa/

index.html el. hos Kvikservice,

Nørregade 10, Kommunitets-

bygningen, lok. 105, Postboks

2177, 1017 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 30/4-04.

Uddeling: Modtagere får besked

i juni 2004.                                     

Inge Lehmann’s Legat af
1983 
Målgruppe: Forskere på ph.d.-

niveau (1) inden for geofysik

og primært til studier af jor-

dens indre og dens overfladel-

ag og (2) inden for eksperi-

mentel/empirisk psykologi.  

Støtte: Portioner på ml. 50.000

og 90.000 kr. er til rådighed ef-

ter 1/10-04 fortrinsvis til forsk-

ningsophold el. videregående

forskningsuddannelse i udlan-

det.

Ansøgning: Vedlæg generel be-

skrivelse af rejsens formål, ud-

førlig projektbeskrivelse med

budgetoverslag og oplysninger

om kvalifikationer evt. bilagt

referencer. Sendes i 6 eks.

Sendes til: Videnskabernes 

Selskab, Lehmanns Legatet,

H.C. Andersens Boulevard 35, 

1553 Kbh. V.

Ansøgningsfrist: 20/4-04.

Legatuddelinger

Københavns Universitets 
legater
Uddelingen af legaterne er nu

afsluttet, og de der er kommet

i betragtning ved uddelingen,

har modtaget direkte besked

fra SU-kontoret. Der er uddelt i

alt 800.000 kr. i 132 portioner

(ikke nødvendigvis lige store).

Stud.med. Karsten Hansens
mindelegat
Uddelingen af legatportionerne

er nu afsluttet, og de der er

kommet i betragtning ved ud-

delingen, har modtaget be-

sked direkte fra SU-kontoret.

Der er uddelt 1 portion til en

lægevidenskabelig studerende

på 24.000 kr. samt 1 portion til

støtte til gigt- og kræftforsk-

ning på 12.000 kr.

Forskningsstøtte

Dronning Ingrids 
Forskerpris
Støtte: Et beløb på 100.000 kr. fra

Dronning Ingrids Forsknings-

fond til en forsker der har

gjort sig gældende inden for

ryg-, led- og muskelforskning.

Prisen kan ikke søges, men

Gigtforeningen indkalder her-

med motiverede indstillinger

af mulige modtagere af prisen.

Se www.gigtforeningen.dk/

forskning.

Ansøgningsfrist: 19/8-04

Hjerteforeningens Biomedi-
cinske forskningsudvalg
Støtte: Se www.Hjerteforenin-

gen.dk ‘for fagfolk’, el. Læge-

foreningens Vejviser 2001-

2002, side 219.

Ansøgningsfrist: 1/4-04, kl. 12.00.

Hjerteforeningens Udvalg
for forebyggelsesforskning
Støtte: Se www.Hjerteforenin-

gen.dk ‘for fagfolk’, el. Læge-

foreningens Vejviser 2001-

2002, side 220.

Ansøgningsfrist: 1/4-04, kl 12.00.

Fonden af 17-12-1981
Støtte: Et stipendium til forsk-

ning inden for sygdomsbekæm-

pelse der ydes i form af et kan-

didatstipendium, et ph.d.-sti-

pendium eller et skolarstipen-

dium. Kandidatstipendiet/

ph.d.-stipendiet gives fortrins-

vis til yngre forskere der øn-

sker at frigøre sig fra andet ar-

bejde i en periode. Stipendiet

bevilges for 1 år ad gangen,

men kan efter ansøgning for-

længes i yderligere 1 + 1 år.

Fonden yder også støtte til forsk-

ning inden for sygdomsbe-

kæmpelse, fx indkøb af nød-

vendigt apparatur samt støtte

til nødvendig laborantassistan-

ce. 

Ansøgningsfrist: 1/6-04.

Uddeling: 1/9-04.

Yderligere oplysninger: Tlf. 

3348 0000. 

Klinisk kræftforskning
Støtte: Kræftens Bekæmpelses

Læge- og Naturvidenskabelige

Udvalg støtter klinisk oriente-

rede forskningsprojekter der

inddrager innovative aspekter,

såkaldt Translationel Forsk-

ning. Formålet er at få etable-

ret vitale tværfaglige miljøer

der kan fremme overgangen

fra basal- eller teoretisk forsk-

ning til klinisk anvendt forsk-

ning. 

Ansøgning: Send kort beskrivelse

af forskningsprojektet (maks. 

2 s.) med baggrund, formål,

materiale, metoder, logistik,

forventede resultater og per-

spektiver, cv for de centrale

personer (maks. 1 s.).

Sendes til: Det Læge- og Naturvi-

denskabelige Udvalg, Kræftens

Bekæmpelse, Strandboulevar-

den 49, 2100 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 15/6-04.

Yderligere oplysninger:

www.cancer.dk.

Novo Nordisk Fonden 
Støtte: 15 mio. kroner til støtte

af danske forskningsprojekter i

bioinformatik. I første omgang

indkaldes interessetilkendegi-

velser. Der ydes støtte til en el.

to grupper. Beløbet admini-

streres som rammebevilling

fordelt over 3-5 år. 

Ansøgningsfrist: 30/4-04.

Yderligere oplysninger: 

www.novonordiskfonden.dk.

Statens Naturvidenskabe-
lige Forskningsråd
Støtte: Indkaldelse af ansøgnin-

ger til SNF-centre, apparatur,

Ole Rømer-stipendier, Skou-sti-

pendier, Steno-stipendier, Post

doc.-stipendier, forskningsop-

hold i udlandet, internationale

videnskabelige kongresser,

symposier og lign., publice-

ringsstøtte og formidling.

Ansøgningsfrist: 1/4-04, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: www.

forsk.dk/snf/publ/infmat/

snf-fond/snfinfo.pdf el.  

tlf. 3544 6200. 
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DET SKER

Emnesøgning på Det Kongelige Bibliotek
Tilmelding til kurset www.kb.dk/yd/kurser senest 3 dage før

Tid: 10/3 kl. 17.15-20.00

Sted: KUA, lok. 8.1.128a

Arr.: Det Kgl. Bibliotek

H.C. Andersens eventyr på engelsk
Viggo Hjørnager Pedersen har udgivet bogen Ugly Ducklings?

(Odense Universitetsforlag, 2004). Han fortæller om engelske

Andersen-oversættelser og fx om djævle der forsvinder, æn-

der der bliver grønne, og en prinsesse der må trækkes med

tre ærter i sengen mens en anden ikke bliver kysset

Tid: 16/3 kl. 15.15-16.30

Sted: Njalsgade 130, lok. 23.4.39

Arr.: Oversættelseskredsen, 

www.engelsk.ku.dk/translationstudies

Master i Professionsuddannelse og 
Professionsudvikling
Informationsmøde om denne forskningsbaserede uddannelse

på Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik. Der er ansøg-

ningsfrist for optagelse 3/5-04 

Tid: 16/3 kl. 17.00-19.00

Sted: KUA, lok. 6.1.48

Arr.: Det Humanistiske Fakultet, www.hum.ku.dk/

profession

Retfærdig krig
Seminar om legitimeringer af krig og voldsudøvelse i histori-

en. En række foredragsholdere vil belyse og perspektivere fo-

restillingerne om retfærdige og hellige krige i forskellige hi-

storiske, kulturelle og religiøse sammenhænge

Tid: 18/3 kl. 9.15-16.00

Sted: Det Teologiske Fakultet, aud. 7

Arr.: Afdeling for Kirkehistorie 

La Journée de la Francophonie
Internationalt Frankofoni-seminar med temaet: Kulturmøder

– konflikt eller berigelse? Program og tilmeldingsblanket fås

ved henvendelse til Lise Toft, tlf. 3532 8402 el. e-mail:

ltoft@hum.ku.dk

Tid: 19/3 kl. 9.00-16.45

Sted: KUA, Aud. 23.0.50

Arr.: Romansk Institut

Din region – Øresundsseminar
StudentSamarbetet Öresund og Øresundsuniversitetet invite-

rer til seminar om din region med fokus på studier, arbejde,

bolig og transport 

Tid: 26/3 kl. 12.30-17.00

Sted: Det ny KUA, Aud. 23.0.50

Arr.: StudentSamarbetet Öresund og Øresundsuniversitetet,

www.stud-oresund.nu

Studerendes behov for vejledning 
og støtte
Handlingsorienteret temadag for studieledere, studievejlede-

re og administratorer. Sidste tilmeldingsfrist er 12/3

Tid: 1/4 kl. 9.30-16.00

Sted: Københavns Universitet, Frue Plads, Alexandersalen

Arr.: Thomas Harboe og Lotte Rienecker,

www.samf.ku.dk/formidling/Temadag.htm

At sætte kriterier for bestået/ikke-bestået
Workshop der henvender sig med eksamensmetoder el. kom-

petencemåling på den præ- el postgraduate lægeuddannelse

Tid: 29/4 kl. 9.00-16.00

Sted: Lab. for Kliniske Færdigheder, Aud. E, st.th.,

Rigshospitalet, Teilumbygningen 5401, Blegdamsvej 9

Arr.: Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse. 

Tilmelding senest 31/3 til Kirsten Koch, tlf. 3544 8403, 

e-mail: kk@dadl.dk

Max Weber-konference
Konference om Webers store betydning både for samfunds-

videnskabelig og humanistisk forskning 

Tid: 22-23/3 kl. 13.00-17.00

Sted: Hovedbygningen Frue Plads, lok HO6

Arr.: Sociologisk Institut, Thora Margareta Bertilsson, tlf.

3532 3275, e-mail: margareta.bertilsson@sociology.ku.dk

‘Cosmic’ Empire and the sociology of 
heterogeneous power
Seminar on Heterogeneous Power and State-formation with

Peter Bang, KU, Joe Maning, Stanford, Niels Brimnes, Aarhus,

Walter Scheidel, Stanford, Harald Gustafsson, Lund and Vin-

cent Gabrielsen, Copenhagen

Tid: 22/3 kl. 10.00-17.15

Sted: Det ny KUA, lok. 22.0.54

Arr.: Institut for Historie. Peter Fibiger Bang, Institut for 

Historie, e-mail: pbang@hum.ku.dk

Ph.d.-præsentationsseminar
Emnerne er bl.a. Københavns topografiske udvikling indtil

1550 primært belyst ud fra havnen og den dertil hørende

handels betydning, Ansatte i statens tro tjeneste – statens tro

og loyale subjekter?, Stenalderbebyggelsen i Diskobugt,

Grønland – med særligt henblik på belysningen af økonomi,

boligform og socialstruktur og Engagement i arbejdet? – 

En etnologisk undersøgelse af danske praktiserende læger

1950-2000

Tid: 24/3 kl. 13.00-17.00

Sted: Vandkunsten 5, Aud. C

Arr.: Institut for Arkæologi og Etnologi

Romantik & realisme 
– realisme i romantikken
Kollokvium om Mønsterbrydere i russisk romantik: Pusjkin,

Lermontov og Gogol som forløbere for Dostojevskijs realisme,

Realisme og individualitet i dansk guldalderkunst, Mytologie

og virkelighed – om realismen i romantikken og Berlioz, 

melodramaet og den romantiske realisme

Tid: 29/3 kl. 10.00-15.00

Sted: KUA, lok. 13.1.43

Arr.: Dansk Selskab for Romantikstudier og Hans Peter

Lund

Magtudredningen 
– samfundsvidenskaber i krise?
Debatseminar i anledning af udgivelsen af bogen Magt.dk –

kritik af magtudredningen. Blandt oplægsholderne er MF 

Aage Frandsen, Ekstra Bladets chefredaktør Hans Engell og

Frank Aaen. Se www.kritikafmagt.dk

Tid: 30/3 kl. 14.00-19.00

Sted: Institut for Statskundskab, Rosenborggade 15, 

lok. R09

Arr.: Institut for Statskundskab og DJØF

Museum Tusculanums Forlags store bogudsalg
Mandag den 8. marts: Litteraturvidenskab og moderne kultur, det ny KUA, stueetagen i

bygning 25 kl. 10-16. Mandag den 15. marts: Klassisk skrankeudsalg der favner hele

universitetet ved skranken i forhallen på det gamle KUA kl. 10-16.

Spar op til 50 procent på mange titler.
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Nye åbningstider på Det Internationale Kontor
Pr. 1. marts holder Det Internationale Kontor åbent for vejledning, ekspedition 

og direkte henvendelser mandag til fredag kl. 12.00-15.00

Det Internationale Kontor, Fiolstræde 24, tlf. 3532 3927.

Mod krig og besættelse
Debat- og forberedelsesmøde til den 20. marts 

Tid: 10/3 kl. 17.00

Sted: Studenterhuset, Købmagergade

Arr.: Netværket, tlf. 2876 4679 el. e-mail: 

christ@stud.ku.dk

20. marts er årsdagen for Irak-krigens start, og

den dag bliver der demonstreret i byer verden

over mod krig og besættelse – også i Køben-

havn. Vær med til at forberede de KU-studeren-

des indsats – kom til debat- og forberedelses-

møde. Arrangørerne er studerende fra KUA og

Sociologi der ønsker at skabe en platform for

politisk aktivitet og debat ud fra et socialt, hu-

manistisk og antikapitalistisk synspunkt.I første

omgang arbejder vi med at mobilisere til den

internationale demonstrationsdag. Derefter er

det håbet at mange vil have lyst til at fortsætte

med at mødes, debattere og skabe aktivitet.
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Disputatsforsvar

Sundhedsvidenskab

Peri-implantitis. Pathogenesis,

diagnosis, and treatment as 

evaluated in cynomolgus mon-

keys

Doktorand: Overtandlæge, ph.d.

Søren Schou.  

Officielle opponenter: Prof., 

DDS, odont.dr. Tord Berglund

og prof., dr.odont. Thorkild

Karring.  

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

prof., dr.odont. Birgitte Naun-

tofte, tlf. 3532 6556.  

Tid: 28/4-04, kl. 14.00.

Sted: Henrik Dam auditoriet, 

Panum Instituttet, Blegdams-

vej 3. 

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, kæbe-

kirurgisk afd., Ålborg Sygehus

Syd, Hobrovej 18-22, 9000

Ålborg efter 29/3-04. Indstillin-

gen kan købes ved skriftlig

henvendelse til Fakultetssekre-

tariatet.  

Immunological and hormonal 

responses to hyperthermia -–

with special reference to the role

of stress hormones in mediating

hyperthermia-induced immuno-

modulation

Doktorand: Læge Mogens Kap-

pel.

Officielle opponenter: Prof.,

dr.med. Else Tønnesen og

prof., overlæge, dr.med. 

Michael Kjær.  

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

klinisk lektor, overlæge,

dr.med. Hans Erik Johnsen, 

tlf. 4488 3924.  

Tid: 7/4-04, kl. 14.00.

Sted: Dam Auditoriet, Panum 

Instituttet, Blegdamsvej 3. 

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, Thorsgade

53, 1.th., 2200 Kbh. N. Indstil-

lingen kan købes ved skriftlig

henvendelse til Fakultetssekre-

tariatet.

Ph.d.-forsvar

Teologi

Modernitet og trinitet set i lyset

af G.W.F. Hegels Geist-struktur

Kandidat: Cand.theol. Birgitte

Kvist Poulsen.

Tid: 19/3-04, kl. 13.00.

Sted: Afdeling for Systematisk

Teologi, Købmagergade 46, 1.

sal, Aud. 7.

Samfundsvidenskab

Essays on Financial Factors in

Economic Development

Kandidat: Cand.polit. Thomas

Barnebeck Andersen.

Tid: 8/3-04, kl. 15.00. 

Sted: St. Øvelsessal, Økonomisk

Institut, Studiestræde 6, 2. 

Afhandlingen: Fås fra Økonomisk

Institut, tlf. 3532 3011.

CGE modelling, Income 

Distribution and Agricultural 

Development with a focus on

Mozambique and Vietnam

Kandidat: Cand.scient.oecon.

Henning Tarp Jensen.  

Tid: 12/3-04, kl. 15.00-17.00.

Sted: St. Øvelsessal, Økonomisk

Institut, Studiestræde 6, 2. sal.

Afhandlingen: Kopi fås ved hen-

vendelse til Økonomisk Insti-

tut, tlf. 3532 3011.  

Sundhedsvidenskab

Identification of differentially 

expressed genes in beta cells

and neurons using serial analysis

of gene expression (SAGE) 

Kandidat: Mette Damgaard.  

Tid: 18/3-04, kl. 14.00.

Sted: Batholin Instituttet, 

Bartholinsgade 2.

Afhandlingen: Fås hos forfatte-

ren, e-mail: mette2dnielsen.dk.  
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Ovarian function and uterine

charateristics in long term 

survivors of childhood cancer

Kandidat: Elisabeth Larsen.

Tid: 26/3-04, kl. 14.00.

Sted: Teilum bygningen aud. B.

Afhandlingen: Fås hos forfatte-

ren e-mail: 

elisabeth:larsen@dadlnet.dk.    

The Vivo brain distribution of 

serotonin 5-HT2a receptors in 

healthy subjects and in patients

with obsessive-compulsive dis-

order: a positron emission study

with (18F)-altanserin

Kandidat: Karen Husted Adams.  

Tid: 2/4-04, kl. 14.00.

Sted: Aud. 93, Rigshospitalet

Afhandlingen: Fås ved hen-

vendelse til forfatteren, 

e-mail: Karen.adams@

sanofi-synthelabo.com.

The epidemiology of Atrial 

Fibrillation. The Copenhagen 

City Heart Study

Kandidat: Jens Friberg.

Tid: 6/5-04, Kl. 13.00.

Sted: H:S Bispebjerg Hospital, 

sygeplejerskeauditoriet.

Afhandlingen: Fås hos forfatte-

ren, e-mail: 

jensfriberg@dadlnet.dk.  

Humaniora

At genfortrylle verden. En her-

meneutisk-fænomenologisk un-

dersøgelse af tab og genvindelse

i Willaim Heinesens senprosa

Kandidat: Bergur Hansen.

Tid: 19/3-04, kl. 13.00. 

Sted: Det ny KUA, lok. 22.0.11.

Afhandlingen: Ligger til gennem-

syn og hjemlån i Det Kgl. Bibli-

oteks information, KUA og til

gennemsyn på Det Kgl. Biblio-

teks læsesal Øst samt på Insti-

tut for Nordisk Filologi. 

Somaliske livsformer i velfærds-

staten Udforskning af begreber

til analyse af brydninger og pro-

cesser i immigrationsproblema-

tikken

Kandidat: Tina Kallehave.

Tid: 26/3-04, kl. 13.00.

Sted: Institut for Arkæologi og

Etnologi, Vandkunsten 5, over

gården, Aud. C.

Afhandlingen: Ligger til gennem-

syn og hjemlån i Det Kgl. Bibli-

oteks information på KUA og

til gennemsyn på Det Kgl. 

Biblioteks læsesal Øst samt på

Institut for Arkæologi og Etno-

logi.

Thi livet er stærkere end loven.

Danmarks moderne aborthistorie

Kandidat: Lau Sander Esbensen.

Tid: 29/3-04, kl. 13.00.

Sted: Det ny KUA, lok. 23.0.49.

Afhandlingen: Ligger til gennem-

syn og hjemlån i Det Kgl. Bibli-

oteks information, KUA og til

gennemsyn på Det Kgl. Biblio-

teks læsesal Øst samt på Insti-

tut for Nordisk Filologi.

Naturvidenskab

Magnetic ordering in super-

conducting erbium- and thulium-

nickelborocarbides, a neutron

diffraction study

Kandidat: Cand.scient. Katrine

Nørgaard Toft.

Tid: 12/3-04, kl. 13.15.

Sted: H.C. Ørsted Instituttet, 

Aud. 3.

X-ray Studies of Galaxies and

Galaxy Systems  

Kandidat: Cand.scient. Jesper

Rasmussen.

Tid: 17/3-04, kl. 9.30.

Sted: Auditoriet, Rockefeller

Komplekset, Juliane Maries 

Vej 30.

Afhandlingen: Findes på

www.astro.ku.dk/~jr/.  

Population ecology of free-

ranging American mink Mustela

vison in Denmark

Kandidat: Cand.scient. Mette

Hammershøj.

Tid: 26/3-04, kl. 14.00.

Sted: Universitetsparken 15,

bygn. 12, Aud. B.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til lektor Mads C. Forch-

hammer, tlf. 3532 1255 el.

e-mail: mcforchhammer@

zi.ku.dk.

Spatially explicit models in

landscape and species manage-

ment

Kandidat: Cand.scient. Jane Uhd

Jepsen.

Tid: 2/4-04, kl. 13.00.

Sted: Universitetsparken 15,

bygn. 10, Aud. A.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til lektor Gösta Nachman,

tlf. 3532 1260 el. e-mail: 

gnachman@zi.ku.dk.
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SÆRLIGE FORELÆSNINGER

Statistiske sider af fysikken
Lektor Per Hedegaard, Niels Bohr Instituttet for Astronomi, Fysik og Geofysik

Tid: 8/3 kl. 19.30

Sted: H.C. Ørsted Instituttet

Arr.: Selskabet for Naturlærens Udbredelse

Reading from his work
Patrick Neate, writer

Tid: 9/3 kl. 19.00-21.00

Sted: Frue Plads, lok. H3

Arr.: Engelsk Institut

Anskuelse og Anstalt. Et løsningsforslag til problemet viden og magt
Cand.mag., Ph.D. Thomas Basbøll, Copenhagen Business School

Tid: 9/3 kl. 19.30

Sted: Teologicafeen, Købmagergade 44

Arr.: Filosofisk Forum

Maclaurin and Newton: 
The Newtonian Style and the Authority of Mathematics
Prof. Judith V. Grabiner, Pitzer College, California, USA

Tid: 9/3 kl. 20.00

Sted: H.C. Ørsted Instituttet, Universitetsparken 5, aud. 10

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

Fra-grund-til-figur-tankegangen i dansk. 
Positionering inden for syntaks og semantik
Per Durst Andersen, CBS

Tid: 10/3 kl. 14.00-16.00

Sted: Det ny KUA, lok. 23.2.47

Arr.: Dansk Funktionel Grammatik

Krig, mental sundhed og sundhed i civilbefolkningen efter krigen 
i Bosnien
Lektor Libby Arcel

Tid: 10/3 kl. 17.00-18.30

Sted: Panum Instituttet, Lille mødesal

Arr.: Students for International Public Health, SIPH

Litteratur – hvorfor nu det?
Jørgen Dines Johansen

Tid: 11/3 kl. 16.00-17.30

Sted: Blixensalen, Den Sorte Diamant

Arr.: Danmarks Humanistiske Forskningscenter. Tilmelding på e-mail: center@humanities el. 

tlf. 3532 3920.

En rejseberetning: Namibia – Afrikas perle
Prof. Reinhard M. Kristensen

Tid: 11/3 kl. 19.30

Sted: Zoologisk Institut, aud. B

Arr.: Dansk Naturhistorisk Forening

E-ethos – den troværdige hjemmeside
Elisabeth Hoff-Clausen

Tid: 11/3 kl. 19.30

Sted: KUA, lok. 14.2.124

Arr.: Retorikforeningen

Reinkarnation: genfødslens ulidelige lethed
Ekstern lektor Jesper Aagaard Petersen, Institut for Religionshistorie

Tid: 11/3 kl. 20.00

Sted: Trinitatis sognehus, Pilestræde 67, st.

Arr.: Studentermenigheden ved Trinitatis.

Religion og helbred
Peter la Cour, adjunkt, cand.psyk., Institut for Folkesundhedsvidenskab

Tid: 11/3 kl. 20.00

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

Arr.: Religionshistorisk Forening, relhistforening@yahoo.dk

Übernatürliche Poesie. Märchenpoetik und Märchenbearbeitung 
in Adam Oehlenschlägers übersetzung von Märchen der deutchen 
Romantik
Prof. Heinrich Anz, Universität Freiburg

Tid: 12/3 kl. 11.00-13.00

Sted: KUA, lok. 27.0.09

Arr.: Institut for Nederlandsk og Tysk

Interprefactions. Freud’s Legendary Science
Prof. Mikkel Borch-Jakobsen, USA/Danmark

Tid: 12/3 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, lok. 8.1.13

Arr.: Fakultetets Forsknings Fredage, www.hum.ku.dk/fff

Bicameralism in Africa: Model of the Past or Model for the Future
Dr. Manassé Aboya Endong, Director for Groupe de recherches sur le parlementarisme et la démocratie

en Afrique), GREPDA Université de Douala, Kamerun

Tid: 16/3 kl. 13.00-15.00

Sted: Center for Afrikastudier, aud. 12

Arr.: Center for Afrikastudier
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Jazzens tanker
Cand.mag., komponist, musiker, Ole Kühl

Tid: 16/3 kl. 19.30

Sted: Copenhagen JazzHouse, Niels Hemmingsens Gade 10

Arr.: Filosofisk Forum

Vi tænker ikke kun i ord, men også i fx billeder og musikalske gestalter. Hvor komponisten

sidder ved sit arbejdsbord og tænker dybt over enkelte led i helheden, må jazzmusikeren

præstere sine løsninger online. Her er tale om en højt specialiseret, abstrakt musikalsk tænk-

ning der yderligere er socialt forankret. I sin bog ‘Improvisation og Tanke’ har Ole Kühl på

grundlag af den nyeste kognitive og neurobiologiske forskning forsøgt at nærme sig en be-

skrivelse af de mentale processer der bærer jazzen. Det hedder bl.a. at en musikalsk figur af-

bilder (ikoniserer) en bevægelse. Og at jazzens korstruktur kan forstås rumligt som en rute-

plan hvor bestemte punkter og tider ligger fast mens andre er variable. Disse og andre mo-

deller vil blive gennemgået ved aftenens arrangement hvorefter der vil være mulighed for

uddybende spørgsmål og diskussion.

European Master’s Degree in Human Rights and Democratisation 
For application materials and further information for the period of 2004/05, please contact Kirsten Hastrup, e-mail: 

kirsten.hastrup@anthro.ku.dk or Eva Maria Lassen, Institut for Menneskerettigheder, e-mail: eva@humanrights.dk, 

visit the E.MA web site at www.ema-humanrights.org or send an e-mail to secretariat@emahumanrights.org. 

Deadline for applications is 31 March, 2004.
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Reformer af de gymnasiale uddannelser med særlig vægt på tysk
Lektor Henrik Borg Jensen, fagkonsulent for de gymnasiale tyskuddannelser og Morten A. Olsen, 

formand for Tysklærerforeningen

Tid: 19/3 kl. 11.00-13.00

Sted: KUA, lok. 27.0.01

Arr.: Institut for Nederlandsk og Tysk

Discourse constructions of youth identities: 
From peer-group interaction to literacy practices
Prof. Jannis Androutsopoulos, Grækenland/Tyskland

Tid: 19/3 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, lok. 8.1.13

Arr.: Fakultetets Forsknings Fredage, www.hum.ku.dk/fff

Navnet er Anton Antonia Antoft Antonsen. 
Mål og midler for en kommende dansk navnelov
Lektor Michael Lerche Nielsen, Afdeling for Navneforskning

Tid: 19/3 kl. 14.15-16.00

Sted: KUA, Njalsgade 136, lok. 27.5.26

Arr.: Afdeling for Navneforskning, Nordisk Forskningsinstitut

Currents in Economic Sociology
Prof. Richard Swedberg, Cornell University, USA

Tid: 23/3 kl. 14.00

Sted: Alexandersalen, Bispetorvet 1-3

Arr.: Sociologisk og Økonomisk Institut

Evolutionen af menneskets adfærd
Zoolog, ph.d. Bjarne Westergaard

Tid: 23/3 kl. 19.30

Sted: Zoologisk Laboratorium, Universitetsparken 15, aud. B

Arr.: Dansk Human-etologisk Forening. 20 kr. for ikke-medlemmer

Aspekter af nulevende abers, menneskeabers og menneskers anatomi, adfærd og gener knyttes

til de nyeste fossilfund i et causerende foredrag om evolutionen af det moderne menneskes ad-

færd. Vigtige milepæle er specialiseringer i fødder og hænder til oprejst gang og fremstilling af

stenredskaber som udgangspunkt for større intelligens baseret på ændret kost. Tilsammen for-

udsætningerne for den moderne sproglige og kulturelle udvikling. Det brogede spektrum fra

egoisme, stammekrige og kannibalisme til altruisme, religiøsitet og etik har formodentlig også

sin naturlige baggrund i vores evolutionshistorie.

Bourdieu and Foucault’s analyses of power
Afonso Moreira og Peter Triantafillou

Tid: 24/3 kl. 13.00-16.00

Sted: Handelshøjskolen, Solbjerg Plads 3, lok. SP212

Arr.: Foreningen Hexis i samarbejde med Forskerskolen i ledelsesteknik, Handelshøjskolen i Køben-

havn

Indian Democracy and Caste Discrimination
MA Henri Triphanagne, Peoples Watch, Tamilnadu

Tid: 25/3 kl. 14.00-16.00

Sted: Institut for Religionshistorie, Snorresgade 17-19, Lok. U2

Arr.: Institut for Religionshistorie

Poetry and Philosophy
Gordon Teskey, Harvard University

Tid: 16/3 kl. 14.00-16.00

Sted: Kontakt arrangøren, tlf. 3532 8600

Arr.: Engelsk Institut

Studies on the epidemiology, prevention and risk factors for 
developing serious sequelae (liver disease and hepatocellular 
carcinoma) of Hepatitis B virus in Alaska natives
Bryan McMahon, Alaska Native Medical Center

Tid: 16/3 kl. 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, kantinen

Arr.: Polymorfien

Nye medier – Luhmann og den canadiske medietradition
Cand.mag. Jesper Tække, ph.d.-stipendiat ved It-universitetet

Tid: 16/3 kl. 19.00-21.00

Sted: Salen, Sociologisk Institut, Linnésgade 25

Arr.: Sociologisk Udsyn, www.sociologiskudsyn.dk

Den rene vare. Kirken og kristendommen på markedet
Biskop Jan Lindhardt

Tid: 16/3 kl. 19.30

Sted: Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6

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

Den store transformation af begrebet folk: fra hustand til nation
Ove Korsgaard

Tid: 17/3 kl. 13.00-16.00

Sted: Institut for Arkæologi og Etnologi, Vandkunsten 5, 1. sal, lok. 1.1. De der ikke har nøglekort, 

skal ringe på hos sekretæren

Arr.: Seminaret Strukturel Dialektik

Semantik, logiske relationer og paradigmer med særligt henblik 
på de franske faseadverbier
Maj-Britt Mosegaard Hansen

Tid: 17/3 kl. 14.00-16.00

Sted: Det ny KUA, lok. 23.2.47

Arr.: Dansk Funktionel Grammatik

FXYD proteins: Tissue Specific Regulators of the Na+/K+ ATPase
Haim Garty, Department of Biological Chemistry, The Wiezmann Institute of Science, Israel

Tid: 17/3 kl. 20.00

Sted: August Krogh Instituttet, Universitetsparken 13

Arr.: Biologisk Selskab

Det onde, det forbudte, det tabuerede
Paul John Frandsen

Tid: 18/3 kl. 16.00-17.30

Sted: Blixensalen,  Den Sorte Diamant

Arr.: Danmarks Humanistiske Forskningscenter. Tilmelding på e-mail: center@humanities el. 

tlf. 3532 3920

Kan en skanning vise hvordan viden er organiseret i hjernen?
Christian Gerlack

Tid: 18/3 kl. 19.00

Sted: KUA, lok. 6.1.48

Arr.: Selskabet for Filosofi og Psykologi

On Coming to Anthropology: First Fieldwork in Sierra Leone
Prof. Michael Jackson, Institut for Antropologi, KU

Tid: 18/3 kl. 19.00

Sted: Institut for Antropologi, Frederiksholms Kanal 4, auditoriet

Arr.: Antropologforeningen i Danmark. 20 kr. for ikke-medlemmer

Mødregruppe for studerende
Har du født eller skal du snart føde, og er du interesseret i at mødes

med andre studerende mødre, så kontakt Louise på tlf. 2814 7729.
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