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Elektronisk 
eksamen på Sund
E K SA M E N  – Da 49 studerende fra
Folkesundhedsvidenskab den 22. okto-
ber gik til eksamen, foregik det for før-
ste gang på fakultetet foran en pc-
skærm. Med sig ved skærmen havde de
studerende en ny elektronisk pen som
de kunne tegne modeller og skitser di-
rekte ind i eksamensbesvarelserne
med. Dermed blev de studerende på
KU nogle af de første i verden til at prø-
ve den nye elektroniske pen der meget
vel kan blive fremtidens eksamensform
verden over. Indtil i dag har det på
verdensplan kun været muligt at an-
vende enten simple tekst- og talbe-
handlingsprogrammer eller meget
komplicerede interaktive skærme når
studerende har brugt computer ved eksamen. Det er især en hindring for
højt tekniske uddannelser hvor formler, tegninger af forgrenede molekyler
og af modelopstillinger er en væsentlig del af eksamensbesvarelserne. Den
elektroniske pen er skabt af it-medarbejdere ved fakultetets edb-studiesal
der har tilpasset en kendt teknologi til fakultetets særlige krav om datasik-
kerhed og om skitser i eksamensbesvarelserne. Den digitale pen ligner en 
almindelig kuglepen, men har et indbygget digitalt kamera og kan ved at
tegne på et særligt mikropræpareret papir overføre håndskitser og tegninger
til de studerendes computer. 

Bonnén fortsætter på KU
STATS K U N D S K A B  – Den fyrede direktør for forsvarstænketanken COM-
PAS Group, Preben Bonnén, fortsætter som ekstern lektorvikar på Institut
for Statskundskab på Københavns Universitet. Det oplyser studieleder Han-
ne Nexø Jensen. Da Preben Bonnén i pressen blev anklaget for at have fusket
med sit cv i begyndelsen af september, bad institutledelsen på Statskund-
skab ham om at sende et opdateret cv og en kopi af sine eksamensbeviser.
Efter at have modtaget dette, ser Hanne Nexø Jensen ikke noget til hinder
for at han fortsætter med at undervise i international politik. »Som jeg har
sagt tidligere, kan vi ikke fyre folk blot med henvisning til at de er blevet fy-
ret et andet sted,« siger hun. Polemikken i pressen har ellers ført til at for-
svarstænketanken COMPAS Group i Viborg hvor Preben Bonnén er direktør,
lukker med virkning fra den 31. oktober.

Forskere utilfredse med 
universiteterne
A R B E J D S V I L K Å R  –  Dårlig løn og for ringe arbejdsvilkår får op mod
halvdelen af landets professorer, lektorer og adjunkter til at overveje at for-
lade universitetsverdenen. I hvert fald hvis man skal tro en rundspørge fra
Økonomisk Ugebrev. I alt 279 har deltaget i rundspørgen. Forskerne kobler
deres utilfredshed sammen med et øget undervisningspres, øgede adminis-
trative krav, reducerede økonomiske vilkår, nedslidt og forældet apparatur,
for få ph.d.- og post-doc-stillinger og en løn der slet ikke kan hamle op med
den private sektor. Næstformand for Rektorkollegiet, rektor for SDU, Jens
Oddershede, er ikke glad for de nye tal. »Jeg er overrasket over at så mange
er utilfredse med de forhold, vi tilbyder. Der er dog ingen tvivl om at vi ikke
kan honorere de forventninger der er til lønniveauet. Jeg er særligt bekym-
ret for de vilkår vi kan tilbyde unge forskere. Jeg synes allerede man kan se
at det er blevet et problem at tiltrække unge forskere,« siger han blandt an-
det til Økonomisk Ugebrev.

Af Jeppe Dong Abrahamsen

Bliver en ansat eller en
studerende ved Køben-
havns Universitet udsat

for et voldeligt overfald i for-
bindelse med sit arbejde eller
studium, vil det ikke længere
være op til den enkelte om
vedkommende vil anmelde det
til politiet eller ej. 

Rektoratet har i samarbejde
med dekanerne netop formu-
leret en politik der lægger det
ansvar over på universitetets
ledelse. Beslutningen træder i
kraft omgående, oplyser rek-
tor på Københavns Universitet,
Linda Nielsen.

»Vi ønsker at værne om vo-
res ansatte så godt vi nu kan
og passe på ytringsfriheden og
åbenheden på universitetet.
Når man underviser, skal man
selvfølgelig have lov til at sige
de ting der hører til undervis-
ningen, og det skal man ikke
chikaneres eller overfaldes for.
Det siger sig selv,« påpeger
rektor Linda Nielsen.

Den nye politik er en udlø-
ber af det overfald som en eks-
tern lektor i hebraisk og ara-
bisk sprog på Carsten Niebuhr-
afdelingen blev udsat for i be-
gyndelsen af oktober. Tre ger-
ningsmænd overfaldt J. fordi
han havde reciteret Koranen i
sin undervisning. Undervise-
ren ønskede ikke at anmelde
sagen. Politiet tog derfor sagen
op af egen drift.

»Vi kan godt forstå hvis man
som enkeltperson der er blevet
udsat for de her forfærdelige
ting, ikke har lyst til at anmel-
de det. Derfor synes vi at det
rigtige må være at der på KU
er en politik som tager ansva-
ret væk fra den enkelte der
står i så vanskelig en situation
og som lægger det over på uni-
versitetet at sørge for at politi-

et går ind i sagen,« siger Linda
Nielsen.

Første voldstilfælde
Der har tidligere været sager
om chikanerier og lignende,
men rektor har ikke kendskab
til fortilfælde hvor en undervi-
ser direkte er blevet udsat for
vold på grund af sit job på uni-
versitetet. Derfor har der ikke
hidtil eksisteret nogen form
for politik på området. Men
den konkrete sag har rystet bå-
de de studerende og ansatte
og givet stof til eftertanke hos
ledelsen på KU.

»Sagen har fået os til at
overveje hvordan vi i fremti-
den skal håndtere sådanne sa-
ger. Efter svære overvejelser
og drøftelser er vi nået frem til
at den bedste måde vi kan
hjælpe på, er ved at gå mere
aktivt ind i det,« siger Linda
Nielsen.

Der er ikke opstillet kriterier
for hvilke sager der vil falde
ind under den nye personale-
politik.

»Kriterierne bliver enten så
brede at de er intetsigende el-

ler også bliver de så konkrete
at de måske bliver forkerte. Vi
må tage stilling til det konkret
når situationen opstår,« siger
Linda Nielsen.

I det hele taget er Linda Ni-
elsen ikke meget for at sætte
alt for mange overordnede ord
på den nye politik.

»Enhver sag er forskellig.
Derfor er man er nødt til at se
på den konkrete sag for at se
hvordan man skal håndtere
den. Vores ønske er selvfølge-
lig at det ikke sker igen,« for-
klarer hun.

Men hvad nu hvis den for-
ulempede ikke ønsker at an-
melde sagen?

»Det tror jeg ikke jeg vil sige
noget om på forhånd. Men det
er min fornemmelse at man i
virkeligheden vil være glad for
at det er en beslutning man ik-
ke selv behøver træffe. Politiet
har jo også stadig pligt til at
gribe ind, så under alle om-
stændigheder er det en situa-
tion som også ligger i andres
hænder,« siger Linda Nielsen.

jdab@adm.ku.dk

PERSONALEPOLIT IK

Nyt forskningscenter på Sociologi
FO R S K N I NG  – ‘Center for Bolig og Velfærd – Realdania Forskning’ er navnet
på et nyt forskningscenter ved Sociologisk Institut der skal sætte fokus på
sammenhængen mellem bolig, livsforløb og samfundsøkonomi. Det nye center
får en støtte på 25 millioner kroner over de næste fem år til at udbygge den ek-
sisterende viden om sammenhængen mellem bolig og velfærd. Centret bliver
tværfagligt og tværinstitutionelt med inddragelse af fagområder som sociologi,
økonomi, antropologi, politologi, arkitektur og andre samfundsøkonomiske og
humanistiske fagområder.

Master i Fremmedsprog
S P RO G  – Hvordan tænker elever når de skriver en engelsk stil? Og er det
grammatikken eller det at høre sproget der er den mest effektive metode til at
lære sig fremmedsprog? Sådan lyder nogle af de spørgsmål de studerende
kommer til at beskæftige sig med på en ny masteruddannelse i fremmed-
sprogspædagogik. Københavns Universitet udbyder den nye masteruddannelse
i samarbejde med CBS og DPU. Formålet er at give især gymnasielærere og 
andre undervisere, ansatte i amter og kommuner og medarbejdere i fx forlags-
branchen adgang til den nyeste forskning i teori og praksis.
Se mere på www.ku.dk/kompetence.

KU mod vold

Efter det voldelige overfald på en af Københavns
Universitets eksterne lektorer har universitetets 
ledelse besluttet at påtage sig ansvaret for 
at lignende hændelser fremover vil blive 
anmeldt til politiet
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DEMO – Stud.med. Kjeld Benda

viser her den elektroniske pen 

som fremover vil blive brugt ved it-

baserede eksaminer på Sund.
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Af Lise K. Lauridsen

Humaniora fattes penge.
På budgettet for 2005
ser det i øjeblikket ud til

at der skal spares 25-30 millio-
ner hvis Det Humanistiske Fa-
kultet ikke skal ende med et
kæmpe underskud på bundlin-
jen. Det svarer til at hver 10.
krone skal spares væk, og det
kommer til at gøre ondt, vur-
derer sekretariatschef på Hu-
maniora, Kirsten Stenbjerre.

»Vi bliver nødt til at handle
nu, så derfor må vi sandsynlig-
vis snart varsle stillingsstop.
Derudover vil vi blive nødt til
at skære ned på vores brug af
deltidslærere,« siger Kirsten
Stenbjerre.

At skære ned på deltidslæ-
rerne er det samme som at
skære i undervisningen, da de
såkaldte D-VIP udelukkende er
ansat til at undervise. På Hu-
maniora er der flere deltidsan-
satte end fastansatte hvilket
gør at de står for en uforholds-
mæssig stor andel af undervis-
ningen. 

Mammuthold
Deltidslærernes repræsentant i
Dansk Magisterforening, Lene

Waagstein, mener det vil ska-
be urimelige arbejdsforhold
for de studerende og deres un-
dervisere hvis der skal skæres
mere i undervisningen.

»Det er dybt frustrerende at
tænke på flere nedskæringer
på Humaniora. Vi knokler så
mange ekstra timer i forvejen
at hvis ledelsen skærer yderli-
gere ned på antallet af deltids-
lærere, vil det betyde sammen-
lægning til mammuthold på
40 studerende,« siger Lene
Waagstein der er ekstern lek-
tor i spansk.

Hendes erfaring er at det er
psykisk nedslidende for lære-
ren at undervise så store hold.
Og de studerende får som re-
gel langt mindre ud af under-
visningen.  

De studerende synes at
forskning, administration og
undervisning må være fælles
om at spare. 

»Man kan ikke påstå at vi
har alt for meget undervisning
i forvejen. Hvis holdene bliver
større eller vi får mindre
undervisning, bliver det bare
sværere for de studerende at
bestå eksamener fordi der bli-
ver mindre tid til den enkelte
studerende,« siger Vibe Skytte

der læser historie og er med-
lem af Akademisk Råd på Hu-
maniora. 

Og består de studerende ik-
ke eksaminer betyder det igen
færre penge i Humanioras
lommer. 

Ingen fyringer
At afskedige folk kommer ikke
på tale, mener Kirsten Sten-
bjerre der forklarer at Huma-
niora også de sidste par år har
haft et underskud som dog er
blevet dækket ind af en opspa-
ring på godt 30 millioner.

»Vi har budgetteret ud fra et
større forbrug end indtægter-
ne gav grundlag for, og derfor
har vi brugt vores opsparing.
Når taxameteret så bliver be-
skåret med 3,5 procent, og
skatten til Frue Plads stiger, ja
så begynder vi at få proble-
mer,« siger Kirsten Stenbjerre. 

Henrik Prebensen der er læ-
rernes fællestillidsmand på
Humaniora, er godt klar over
at det er småpenge der kan
spares på andet end lønudgif-
ter: »Vi tillidsrepræsentanter
vil selvfølgelig gøre hvad vi

Vi giver dem baghjul 
K U  TO P P E R  – I en ny udgave af en top 500-liste
over verdens universiteter som udarbejdes af Jiao
Tong-universitetet i Shanghai, er Københavns Uni-
versitet rykket opad i graderne. KU er rykket fra en
placering som nummer 65 i verden til 59 og fra
nummer 16 i Europa til 14. Kun Karolinska Institu-
tet i Stockholm er bedre placeret i Norden (som
nummer 46 i verden og ni i Europa). Københavns
Universitet er således nummer to i Norden efter-
fulgt af Universitetet i Oslo.
Se www.ed.sjtu.edu.cn/rank/2004.

Studenterrådgivning i 40 år
J U B I L Æ U M  – Den 15. november kan Studenterrådgivningen
fejre sit 40 års jubilæum. Studenterrådgivningen yder gratis og
anonym hjælp til studerende som i løbet af deres studietid får
problemer der gør det vanskeligt for dem at fortsætte studiet
uden professionel hjælp. Studenterrådgivningens hjælp består af
et tværfagligt team af psykologer, socialrådgivere og psykiatriske
lægekonsulenter. I dag er Studenterrådgivningen en landsdæk-
kende institution under Videnskabsministeriet med ni rådgiv-
ningsafdelinger, et selvstændigt sekretariat og tre satelitrådgiv-
ninger. Siden 1994 er antallet af studerende der henvender sig til
Studenterrådgivningen mere end fordoblet. 

PENGE

Risiko 
for flere 

selvstudier
Humaniora skal spare mellem 

25-30 millioner kroner næste år.
Det vil formentlig gå ud over 

de deltidsansatte og dermed de
studerendes undervisning

kan for at Humaniora ikke
skærer ned på antallet af an-
satte og dermed rammer
undervisningen. Men nogle
fag oplever simpelthen en da-
lende efterspørgsel, og det er
nok her nedskæringerne vil
finde sted. Det er der ikke no-
get selv en tillidsmand kan gø-
re ved,« siger han.

Traditionen på Humaniora
har dog hidtil været at de ri-
geste fag sponsorerer de krise-
ramte fag.

likl@adm.ku.dk

F
O

T
O

:
S

C
A

N
P

IX

LÆSEPAUSE – Humaniora

skal spare efter i et par år at ha-

ve levet over evne. Fakultetet må

derfor skære ned på antallet af

deltidslærere hvilket vil betyde

større hold og mindre undervis-

ning for de studerende.
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FORENINGSL IV

AF Henrik Brandt

T ilgangen af medlemmer
til de fleste danske
idrætsforeninger er i

bedste fald stagnerende. Det
viser de nyeste undersøgelser
fra Institut for Forskning i
Idræt og Folkelig Oplysning,
IFO. 

Stik modsat denne udvik-
ling går det stærkt fremad for
de universitetsstuderendes
egen idrætsforening, USG, der
efter tilmeldingen til sidste års
sommerhold noterede en re-
kordfremgang fra 5.070 til
5.345 aktive medlemmer. I år
ser det mindst ligeså godt ud.
Efter hovedtilmeldingen i sep-
tember kan USG allerede no-

tere over 7.000 deltagere mod
sidste års 6.495.

1.700 på venteliste
USG’s daglige leder, idrætsin-
spektør Ebbe Rasmussen, er
selvfølgelig stolt over år efter
år at kunne præsentere Dan-
marks største program med
over 250 hold fordelt på 42 for-
skellige idrætter og motionstil-
bud. Ebbe Rasmussen glæder
sig over den stigende med-
lemstilgang, men er samtidig
bekymret for USG’s fremtid.

»Udviklingen i USG er selv-
følgelig positiv set i lyset af at
vi formår at vokse år for år.
Det er i sig selv meget glæde-
ligt. Vi har en høj idrætskvali-
tet, priserne er SU-rigtige, og

de sociale netværk fungerer
flot. Den slags rygtes hurtigt,
og den positive omtale er
stærkt medvirkende til med-
lemsfremgangen.« 

»Det store spørgsmål er
hvad det hjælper at vi kan 
tilbyde alt det der skal til for 
at tilfredsstille medlemmer-
nes idrætsbehov, når vi ikke
kan finde fysisk plads til nye
hold.« 

»I år har vi 1.700 på vente-
liste. Det er både frustrerende
og ærgerligt at skulle sige nej
til potentielle medlemmer som
står i kø hele dagen for at kom-
me på deres ønskehold,« for-
klarer Ebbe Rasmussen som
frygter at de studerende vil 
søge andre idrætsklubber hvis

ventelisteproblematikken ikke
løses. 

»Kan de studerende ikke få
behovet opfyldt her i USG,
tvinges de til at gå andre steder
hen. Tabet er ikke bare prak-
tisk. Idrætslivet i USG som et
naturligt samlingspunkt i friti-
den for universitets- og stu-
denterkulturen, stækkes. Det
er absurd at vi knokler for at
gøre det godt. Når det så virke-
lig går i den rigtige retning, ja,
så er der ikke vilje fra universi-
tetets ledelse til at bakke op
problemløsningen,« fortæller
Ebbe Rasmussen.

Tvivlsom sundhedspolitik
Udover problemet med de
lange ventelister spøger en an-

den problematik i kulissen.
Nemlig spørgsmålet om betyd-
ningen af idræt og motion for
studielivet og universitetskul-
turen. Københavns Universitet
er storleverandør af studeren-
de til USG, men her leger le-
delsen tilsyneladende struds i
forhold til at have en klar poli-
tik på idrætsområdet.

Rektor på Københavns Uni-
versitet, Linda Nielsen, forkla-
rer at hun ser det positive i at
universitetet har sin egen
idrætsforening. Hun ser mange
fordele ved at de studerende
har mulighed for at mødes på
tværs af fag og studier om-
kring idrætten i USG, men hun
ved ikke om der fra politisk si-
de eksisterer en sundhedsplan

for Københavns Universitet.
Hun fortæller også at universi-
tetets ledelse ikke har udarbej-
det en helhedsplan der omfat-
ter idrætstilbud.

Det kan studiechef Jakob
Lange bekræfte. Han forklarer
at Københavns Universitet
støtter USG’s administration
økonomisk, men at der ikke 
er lavet en helheds- eller 
sundhedsplan for universitetet
og at man ikke gør en sær-
skilt indsats for at fremme
idrætten i universitetskultu-
ren. 

Jakob Lange illustrerer si-
tuationen med at et hoved-
stadsuniversitet har det dilem-
ma at det ikke kan tilbyde de
studerende den komplette ser-

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

Idrætssucces op
ad bakke De universitetsstuderendes idrætsforening, USG, er meget tæt

på at være Danmarks største. Pladsproblemer og manglende
fremsyn hos Københavns Universitets ledelse spænder ben 
for udviklingen



Af Jeppe Dong Abrahamsen

Oppositionen har valgt
at gå med i det finans-
lovsforlig der i det sto-

re hele ligner det udspil fra re-
geringen som den ellers har
kritiseret heftigt.

»Aftalen er ikke god nok,
men den er bedre end ingen-
ting,« forklarer forskningsord-
fører for Socialdemokraterne,
Lene Jensen, oppositionens
kovending.

Forliget betyder en øget be-
villing til forskning og innova-
tion på tre milliarder kroner i
løbet af de kommende tre år.
Forliget er finansieret delvist
gennem 1,2 milliarder fra sid-
ste års finanslov samt 750 mil-
lioner fra sundhedsområdet.
Den sidste milliard skal rege-
ringen hente hjem i de reste-
rende finanslovsforhandlinger.

»Uden denne aftale ville det

se værre ud, men det her er ik-
ke alle forskningsaftalers mo-
der som en politikerkollega
udtrykte det. Problemet er at
Danmark ikke kommer et
skridt nærmere Barcelona-
målsætningen om at bruge en
større del af bruttonational-
produktet på forskning. I dag
bruger vi 0,8 procent - og om
fire år vil vi bruge 0,75 pro-
cent. Men det illustrerer meget
godt at regeringen siger et og
gør noget andet,« siger Lene
Jensen.

Rektor for Københavns Uni-
versitet, Linda Nielsen, påpe-
ger at man skal huske på at det
drejer sig om tre milliarder
kroner over tre år, så det lyder
måske af mere end det er.

»Der er ikke frygteligt meget
mere til universiteterne ind ad
fordøren, men jeg synes allige-
vel det er rart der nu er ind-
gået et forskningsforlig som

sikrer stabilitet, og så er vi gla-
de for at oppositionen er med.
Der er stadig langt til Barcelo-
na, men vi er glade for at stats-
ministeren i sin åbningstale
betonede at vi mindst skal nå
op på Barcelona-målsætning-
en, så på den måde er vi opti-
mistiske med hensyn til de
næste år,« siger rektor Linda
Nielsen.

Et af de vigtigste resultater
af forliget er at universiteterne
over de næste tre år vil blive
tilført 682 millioner kroner
som primært er øremærket til
at styrke forskeruddannelsen.
Regeringen var nødt til at bru-
ge 40 procent mere end op-
rindeligt foreslået på dette
område for at oppositionen
ville være med.

Ifølge Videnskabsministeriet
vil de ekstra midler betyde at
der vil blive udklækket 1.500
nye forskere hvert år, mod i øj-

eblikket 1.000. Desuden afsæt-
tes der 85 millioner til yngre -
hovedsageligt kvindelige - for-
skere.

»Med den politiske aftale får
vi styrket talentplejen hvilket
blandt andet er vigtigt for at
kunne tilbyde danske forskere
i udlandet gode vilkår når de
vender hjem. Og som i idræts-
verdenen skal vi i endnu høje-
re grad understøtte eliten som
trækkraft for bredden,« skriver
en tilfreds videnskabsminister
Helge Sander i en pressemed-
delelse.

Det er den strategiske
forskning inden for især natur-
videnskab og sundhedsviden-
skab der med en bevilling på
1,2 milliarder kroner får størst
glæde af forliget. Innova-
tionsområdet får tilført lidt
over en milliard kroner.

jdab@adm.ku.dk

vice som fx campusuniversite-
ter kan. 

»Vores hovedregel er at de
studerende må bruge de sam-
me tilbud som Københavns
borgere gør, og derfor har vi
meget lidt politik på hvad de
studerende laver i deres fri-
tid,« siger han. 

Universitetskulturens
blindtarm
Reinhard Stelter, lektor ved 
Institut for Idræt og tidligere
formand for Dansk Idrætspsy-
kologisk Forum undrer sig
hverken over USG’s flotte re-
sultat – eller at Københavns
Universitet ikke har idræt og
motion på prioriteringslisten.
»5.300 medlemmer sidste år.
Det er et flot resultat, men
egentlig er USG’s succes ikke
så overraskende med tanke på
den mangfoldighed af tilbud
foreningen har. De studerende
har gode muligheder for at
finde lige det der passer den
enkelte, og på den måde af-
spejler USG langt mere en mo-
derne kropskultur og retter sig
dermed efter det yngre publi-
kums behov.

I mange europæiske lande
er der ikke rigtig kultur for at
det akademiske miljø også ind-
befatter sport og motion. Så-
dan er det også på Københavns
Universitet. Det interessante 
er at virkelig mange af univer-
sitetets ansatte er idrætsaktive.
Eksempelvis var 101 hold fra
universitetet tilmeldt motions-
kampagnen Vi cykler på arbej-
de.« 

Reinhard Stelter ser gerne
at universitetsledelsen er mere
åben for idrættens og sportens
værdiperspektiver. Det kan ske

gennem iværksættelse af en
identitetsfremmende helheds-
indsats som bør omfatte både
de universitetsstuderende og
de ansatte, mener han. På den
måde kan man undgå at idræt-
ten bare optræder som et ap-
pendiks eller ‘som en blind-
tarm i universitetskulturen’,
som Reinhard Stelter siger.

Ansvarsfølelse og 
pionerånd 
Lektor ved Institut for Idræt
Laila Ottesen støtter Reinhard
Stelter – ikke mindst når det
gælder årsagen til de stude-
rendes valg af USG. 

»USG’s succes er at forenin-
gen forstår at agere på marke-
dets betingelser, altså de stu-
derendes ønsker og behov. Når
dette så samtidig går hånd i
hånd med en demokratisering
og at medlemmerne på de en-
kelte hold bliver tillagt ansvar
for selv at styre deres udvik-
ling, så kan det næsten ikke
blive bedre. 

Vi har ikke tradition for i det
akademiske miljø og på uddan-
nelsesinstitutionerne at sætte
krop på hovedet. Nu har vi USG
med en ledelse med pionerånd
der er god til at opsuge tenden-
ser og sætte nye ting i gang. 

Det bør man bakke op om. 
I sidste ende har det noget med
sundhedspolitik at gøre. Bevæ-
gelse giver livskvalitet, og jeg
synes det bør være rimeligt at
universitetsledelsen sætter
større fokus på de studerendes
behov og virkelighed frem for
enøjet vanetænkning.«

Henrik Brandt er freelance 
journalist.

Fakta om USG
Universitetets og øvrige højere læreanstalters Studenter-

Gymnastik, USG, blev stiftet i 1943 af Københavns Universitet,

Danmarks Farmaceutiske Højskole, Den Kgl. Veterinær- og

Landbohøjskole, Handelsskolen, Det Kgl. danske Kunstakademi

og Det Kgl. danske Musikkonservatorium.

Organisation: Selvstændig idrætsforening med generalforsam-

lingen som højeste myndighed. 

Ledelse: USG’s hovedbestyrelse med repræsentanter 

fra De højere læreanstalter, USG’s motionsafdeling, klubafde-

lingerne og administrationen.

Antal hold: 252 

Antal idrætter: 42              

Antal trænere 2003/04: 127    

Antal medlemmer: 2004: 5.345, 2003: 5.077, 2002: 4.866

OPSTIGNING – USG har Danmarks største ud-

valg af idræts- og motionshold, og er en af landets

største selvstændige idrætsforeninger. Trods suc-

cesen må USG kæmpe alene for sin plads i universi-

tetskulturen.
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F INANSLOV

Tre milliarder til forskning
Finanslovsforlig tilfører tre milliarder kroner til forskning, men
bringer ikke Danmark tættere på Barcelona-målsætningen
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INTELL IGENT DES IGN

Af Jeppe Dong Abrahamsen

Det er et af universets
største spørgsmål der er
på spil: Hvad er skyld i

livets opståen og udvikling?
Siden Charles Darwin skrev
biologiens pendant til Bibelen,
Arternes oprindelse, i 1859, har
hans banebrydende evolu-
tionsteori om naturlig selek-
tion der virker på en tilfældig
variation, været det foretrukne
svar på naturens mysterium.
Troen på at Gud har en finger
med i spillet, er nærmest ble-
vet reduceret til en stående
vittighed selv blandt troende.

Sådan er det ikke nødven-
digvis længere. Evolutionsteo-
rien kan nok forklare udvik-
lingen på mikroevolutionært
niveau, men kommer det til
komplekse biologiske syste-
mers opståen og udvikling,
har teorien enorme huller.

Det mener i al fald teolog
Jakob Wolf, Københavns Uni-
versitet.

Med bogen Rosens råb der
udkom i august, introducerer
han i stedet den amerikanske
intelligent design-teori i Dan-
mark. 

Kort fortalt plæderer intelli-
gent design-teorien for at na-
turen er alt for sindrigt indret-
tet til at darwinismens meka-
nismer alene kan stå bag den.
Der må være en intelligent de-
signer. Gud måske?

»Men det er kun en mulig
slutning af intelligent design-
teorien at naturens indretning
skyldes en transcendent Gud,
ikke en nødvendig slutning,«
understreger Jakob Wolf.

Jakob Wolfs bog har mødt
usædvanlig skarp kritik fra fle-
re danske naturvidenskabs-
folk. Fx afviser videnskabsteo-
retiker Claus Emmeche i sin
anmeldelse af Rosens råb teo-
rien om intelligent design som
»en pseudoteologisk ideologi
der forsøger at besmykke sig
med titlen naturvidenskab

med det formål at gøde jorden
for troen på eksistensen af en
transcendent Gud«.

Darwinismen er 
en ideologi
Udsagn som Claus Emmeches
er dog ifølge Wolf et bevis på
at darwinismen har forvandlet
sig til at være en ideologi frem
for en naturvidenskabelig teo-
ri, og det er netop hans primæ-
re anke imod darwinismen.

»Darwinisterne afviser på
forhånd at acceptere andre te-
orier end darwinismen,« me-
ner Jakob Wolf.

Men darwinismens teori om
at naturens udvikling er sket
som følge af små, gradvise for-
andringer er alt for spekulativ,
synes Wolf. Mellemregninger-
ne mangler. 

»Darwinismen savner at for-
klare alle trin fra at systemer
findes til at de ikke findes. In-
telligent design-teorien er
langt mere nærliggende,« på-
står Jakob Wolf.

Men det er noget vrøvl, me-
ner Claus Emmeche:

»Darwinismen kan opstille
modeller som i grove træk gi-
ver ret gode forklaringer på
hvordan det kan have gået til.«

Han erkender at darwinis-
men ikke er nogen totalforkla-
ring på liv, og man gør klogt i
at kritisere evolutionsteorien
de steder hvor den har viden-
skabelige huller. Det har han
selv gjort flere gange. Men at
bede darwinisterne opgive te-
orien på den baggrund er ikke
løsningen, for der gøres stadig
fremskridt, pointerer Emme-
che.

Wolf er inspireret af den
amerikanske biokemiker Mi-
chael Behe som er en af op-
havsmændene til intelligent
design-teorien. I 1996 kom
hans bog Darwin’s Black Box
som Jakob Wolf henviser en
del til i Rosens råb. Ifølge Mi-
chael Behe er intelligent de-
sign-teorien en naturvidenska-

belig teori, ikke et religiøst
korstog.

Men her adskiller Wolf sig
fra Michael Behe. Han mener
ikke at den har noget med na-
turvidenskab at gøre:

»Som jeg definerer naturvi-
denskab, må man udelukken-
de henvise til uintelligente
årsager som mekaniske love
og tilfældigheder i sine forkla-
ringer. Derfor er teorien ikke
naturvidenskabelig, men det
gør den ikke ugyldig.«

Kreationisme light
Claus Emmeche anser heller
ikke teorien om intelligent de-
sign for at være naturviden-
skabelig, men han er uenig
med Wolf i hans definition af
naturvidenskab.

»Et stort problem hos Wolf
er hans firkantede skelnen
imellem to typer af årsager:
uintelligente og intelligente.
Det mener jeg, er en forenk-
ling,« siger Emmeche.

I modsætning til Wolf mener
Claus Emmeche at det derfor
taler imod teorien at den ikke
er naturvidenskabelig.

»Hovedproblemet med in-
telligent design-teorien er at
den ikke kan efterprøves, og at
man derfor ikke kan karakteri-
sere teorien som naturviden-
skabelig. Den tegner et misvi-
sende billede af fænomener
som maskiner, design og intel-
ligens. Den leverer ingen for-
klaring af det, den selv påstår
at forklare,« siger Emmeche.

»Jeg synes det er forvirren-
de at orientere sig i denne dis-
kussion, for nogle gange er det
en naturvidenskabelig diskus-
sion, andre gange er det en
metafysisk diskussion. Det står
enhver frit for at tro at der er
en intelligens bag de fænome-
ner vi ser i naturen som er en
transcendent magt, men så er
det et projekt der handler om
religiøs tro,« mener han.

Derfor kalder Claus Emme-
che Jakob Wolfs fortolkning af

teorien for ‘kreationisme light’.
Kreationisme er en fundamen-
talistisk kristen ideologi som
taler for at skabelsesberetning-
en skal forstås helt bogstave-
ligt. Ideologien vinder størst
opbakning i USA.

»Wolf er naiv hvis han tror
at han kan holde sin egen ver-
sion af teorien frem og få den
alment accepteret. Kreationis-
terne påstår jo netop at intelli-
gent design-teorien er viden-
skab,« påpeger han.

For kreationisterne i USA
kommer intelligent design-te-
orien derfor – undskyld ud-
trykket – som sendt fra him-
len. Den udgør et vigtigt våben
i kampen for at afskaffe udvik-
lingslæren og genindsætte
Gud som skaber af livet og na-
turen.

Den amerikanske Højesteret
stadfæstede i 1987 at forsøget
på at få indført undervisning i
kreationismen på linje med
darwinismen i skolerne var
forfatningsstridigt. Men dom-
men efterlod en kattelem i
form af en tilføjelse om at et
andet syn på livets udvikling
end evolutionsteorien vil kun-
ne accepteres hvis det er vi-
denskabeligt og ikke religiøst
funderet.

Kreationisterne ser derfor
intelligent design-teorien som
svaret på deres bønner. Bliver
den anerkendt som videnskab,
er vejen til klasseværelserne
banet. 

Gud på et sidespor
Det undrer Claus Emmeche at
Jakob Wolf i den grad har ta-
get intelligent design-teorien
til sig.

»Jeg forstår ikke hvorfor
han har forelsket sig i intelli-
gent design-teorien som med
sine kreationistiske tendenser
ligger meget fjernt fra hans
eget teologiske ståsted,« siger
Claus Emmeche.

Kreationisternes forkærlig-
hed for teorien ærgrer da også

Wolf. Det får naturvidenska-
ben til at betragte den som
useriøs at den bliver slået i
hartkorn med kreationisme,
mener han.

»Men man har gjort sig alt
for få anstrengelser med at for-
stå mine synspunkter. Jeg er
overrasket over at man så unu-
anceret afskriver mig som kre-
ationist,« siger Jakob Wolf om
naturvidenskabens kritik af
hans bog.

Omvendt lægger Jakob Wolf
ikke skjul på at en væsentlig
årsag til at han har skrevet Ro-
sens råb, er at han ønsker at
forene det teologiske og natur-
videnskabelige perspektiv på
livets opståen og udvikling
selv om de er fødte modsæt-
ninger.

I kraft af teologiens accept
af darwinismen, er Gud som
skaberen blevet kørt ud på et
sidespor, mener han. Men teo-
logien kan ikke opgive påstan-
den om at naturens skabelse
skyldes en guddommelig,
transcendent magt. Det vil væ-
re at opløse selve gudsbegre-
bet, er hans argument.

»Almagt hører med til be-
grebet Gud, ligesom det også
hører med til begrebet ungkarl
at han er ugift,« forklarer Ja-
kob Wolf.

Ifølge Jakob Wolf bekræfter
intelligent design-teorien at
det er muligt at forene teologi
og naturvidenskab.

Men det kræver at man sup-
plerer intelligent design-teori-
en med den analoge erkende-
form, mener han.

Biologiens forudsætning
Den analoge erkendeform
henter Jakob Wolf fra fæno-
menologien. Ifølge Wolf er
denne erkendeform funda-
mental. Vi erkender spontant
og uvilkårligt verden via ana-
logier.

Og dermed er vi fremme
ved Jakob Wolfs hovedpointe:

Levende organismer er ka-

Gud eller Darwin?

Teolog Jakob Wolf fra Københavns Universitet har
skabt røre med bogen Rosens råb. Bogen går ved
hjælp af intelligent design-teorien til frontalangreb
på evolutionsteorien. Livets opståen og udvikling har
en intelligent årsag, påstår han, men Wolf vrøvler,
mener videnskabsteoretiker Claus Emmeche

Intelligent 
design-teorien
i korte træk

Det oftest fremførte argu-

ment for intelligent de-

sign-teorien er antagelsen

om det såkaldte ‘irre-

ducible komplekse system’.

I et irreducibelt komplekst,

biologisk system er alle 

dele så forbundne med

hinanden i udførelsen af

en bestemt funktion at

fjerner man en enkelt del,

vil systemet bryde sammen.

Systemet er for komplekst

til at det kan opstå af små,

gradvise forandringer som

darwinismen antager. Dan-

nelsen af irreducible kom-

plekse systemer kræver

derfor en intelligent årsag.

Naturen må være designet.

Teorien indeholder ingen

forklaringer på hvem 

designeren er eller hvor-

dan designeren gjorde. 

Det konstateres eller po-

stuleres blot at naturen er

designet. »Hvis darwi-

nismen kan give overbevi-

sende forklaringer på det

irreducible komplekse sy-

stems opståen, falder teo-

rien. Den kan altså afprø-

ves,« siger Jakob Wolf.

Milepæl i videnskaben
»Resultatet af de samlede bestræbelser på at udforske cellen er et højt, klart gennemtrængende råb om

‘design’. Resultatet er så utvetydigt og signifikant at det må regnes som en af de største bedrifter i viden-

skabens historie. Opdagelsen konkurrerer med Newtons og Einsteins, Lavoisiers og Schrödingers, Pasteurs

og Darwins opdagelser.«

Biokemiker Michael Behe i bogen Darwin’s Black Box (s. 232-233) fra 1996.
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rakteriseret ved at de består af
dele der er organiseret i en
helhed som kan udføre en be-
stemt funktion. Det samme
kendetegner menneskeskabte
maskiner. 

Vi forstår hvordan organis-
mens dele virker sammen ved
hjælp af den kausale naturvi-
denskabelige erkendelse, men
det er kun igennem den analo-
ge erkendelse vi kan forstå
dens grundlæggende struktur.

Da menneskeskabte maski-
ner skyldes en bevidst intelli-
gens, slutter intelligent design-
teorien imidlertid at det er
nærliggende at tro at også or-
ganismen skyldes en intelli-
gens af en art. Altså bruger vi
intuitivt analogien til at kon-
kludere at organismen er ud-
tryk for et intelligent design,
hævder Wolf.

»Rosens råb« skal derfor
snarere opfattes som et argu-
ment for den analoge erkende-
forms berettigelse i biologien
end som et egentligt forsvar
for intelligent design-teorien. 

»Den analoge erkendeform

kan hjælpe biologien med at
definere sit eget forsknings-
område ved at udgøre dens
forudsætning. Biologi kan ikke
reduceres til fysik og kemi, for
biologien beskæftiger sig med
levende organismer i modsæt-
ning til fysik og kemi,« forkla-
rer Jakob Wolf.

På samme måde udgør den
analoge erkendeform forud-
sætningen for den teologiske
påstand om at naturen er
skabt af en transcendent magt.
Uden den analoge erkendelse
af at den organiske natur kun
kan have en intelligent årsag,
ville den teologiske påstand
svæve i luften som en vilkårlig
påstand uden forbindelse til
naturen. 

Det er derfor den analoge
erkendelse er det Jakob Wolf
kalder »the missing link«. Den
danner en fælles forudsætning
for teologien og naturviden-
skaben.

Ingen særlig 
erkendeform
Claus Emmeche nærer imid-

lertid en filosofisk skepsis over
for Jakob Wolfs betegnelse af
den analoge erkendeform som
en specifik erkendelse der ikke
er videnskabelig:

»Hvis han blot påpeger at vi
erfarer verden ved hjælp af vo-
res sanser, er det sådan set en
ret triviel og uproblematisk
påstand. Men hvilken rolle
spiller analogier der? Et er at
sige at sansning er en forud-
sætning for videnskab. Noget
andet er at analogier er en helt
særlig erkendeform. Wolf er
blind for at analogier har en
præcis og konkret rolle i be-
stemte situationer i videnska-
ben uden at det gør analogi-
slutninger til en speciel erken-
deform. Desuden kan analogi-
baseret tænkning selv analyse-
res videnskabeligt.« 

Især analogien imellem or-
ganismen og den menneske-
skabte maskine er svær at slu-
ge for Emmeche:

»At opfatte organismen ana-
logt med en maskine rækker
langt ud over det rent fæno-
menologiske plan. Vi ser jo ik-

ke i første omgang dyr og
planter som maskiner. Jakob
Wolf har ikke tænkt igennem
hvilken konsekvens hans på-
stand om at den analoge er-
kendelse er en særlig fænome-
nologisk erkendeform, har for
maskinanalogien.«

Der findes mange andre må-
der at opfatte en organisme på
afhængig af hvilke naturviden-
skabelige briller man tager på.
Det samme gælder for den na-
turvidenskabelige erkendelse
som også kan defineres som
andet end mekaniske årsags-
forklaringer, fastslår Emme-
che.

Diskussionen uden ende
Diskussionen om intelligent
design kontra darwinismen er
en af den slags der aldrig stop-
per. Der er simpelthen for me-
get på spil. Får darwinisterne
ret, mister Gud sine skaber-
egenskaber, er Wolfs påstand. 
Og skal vi tage intelligent de-
sign-teorien for gode varer,
bliver konsekvensen at forkla-
ringen på naturens finurlige

indretning er at den er desig-
net af en intelligent skaber
som vi i øvrigt ikke kan vide
noget om, påpeger Emmeche. 

Ingen af delene vil dog være
acceptable. Det er Jakob Wolf
og Claus Emmeche enige om.

Et kompromis kunne være
at acceptere at svaret på natu-
rens gåde i øjeblikket ikke fin-
des. Men den går heller ikke.

»For den analoge erkende-
form byder sig automatisk til.
Menneskets erkendelsestrang
er for stærk. Som Immanuel
Kant siger: ‘Organismen vil er-
kendes’,« forklarer Jakob Wolf.

Tilbage står spørgsmålet om
ikke tanken om at naturen er
designet, er forbeholdt troen-
de. Kan en ateist være tilhæng-
er af intelligent design-teori-
en?

»Ja,« mener Jakob Wolf,
»men det forudsætter at man
kan forestille sig at naturen
har en iboende intelligens.
Nogle videnskabsfolk henviser
fx til at det er intelligente rum-
væsener der er årsagen til liv.« 

jdab@adm.ku.dk

Tom hypotese
»Det største problem med ‘intelligent design’ er at det er en hypotese der ikke kan testes, og dermed er

den på linje med en teori om at elektricitet i virkeligheden skyldes små ånder i ledningerne.«

Biolog Sidsel Larsen, Zoologisk Museum, Københavns Universitet i kronik i 

Morgenavisen Jyllands-Posten, 27. september 2004.

DUEL – Banen er kridtet op til en videnskabelig duel mellem videnskabsteoretiker Claus Emmeche (tv.)

og teolog Jakob Wolf om årsagen til livets opståen og udvikling.

F O T O :  L I Z E T T E  K A B R É

Seminar om
intelligent
design

Lørdag den 30. oktober

holder KU’s sats-

ningsområde Religion i

det 21. århundrede i

samarbejde med Af-

deling for Systematisk

Teologi et forskersemi-

nar om intelligent de-

sign-teorien. Seminaret

er blandt andet arran-

geret af Jakob Wolf. På

programmet er fire op-

lægsholdere, herunder

Jakob Wolf selv.



8 Un i v e r s i t e t s av i s e n  16  . 2 0 0 4

STUDENTERVALG

Af Lise K. Lauridsen

Der skal to til tango, og
denne eftermiddag er
der hele tre dansepart-

nere at vælge imellem for his-
toriestuderende Rie Kjær Poul-
sen fra Forenede Studenterråd
(FSR). Universitetsavisen har
budt universitetets studenter-
politiske kæmpe – FSR – op til
dans med de små studenteror-
ganisationer i opposition i an-
ledning af valget til universite-
tets nye bestyrelse.

Frederik Rostrup-Nielsen
der læser Statskundskab stiller
op for Reformklubben. Chri-
stian Beck, Jura, stiller op for
Københavns Konservative Stu-
derende. Mads Skovgaard An-
dersen, også jurastuderende,
er stillet op for Juridisk Dis-
kussionsklubs Politiske Ud-
valg. 

De fire studenterpolitikere
er nogle få af de hundreder af
ildsjæle der kæmper på flan-
ken for de studerende i fakul-
tetsråd, studienævn, institut-
bestyrelser og Konsistorium.

Forskellen er ens
Hvad er forskellen på de fire 
organisationer I kommer fra? 

Rie: »Alle kunne i princippet
høre til den samme studenter-
organisation, tror jeg. I FSR er
møderne åbne for alle. Eneste
krav er at du er studerende på
Københavns Universitet. Vi er
som en interesseorganisation.
Vores holdning skifter enormt
meget afhængig af hvad det er
for en sag der bliver sat på
dagsordenen.« 

Frederik: »I forhold til FSR
kan man sige at vi er ret små
og ikke har det store partiap-
parat i ryggen. Reformklubben
består af aktive betalende
medlemmer, men ellers er der
da politisk set mange ligheder
mellem os og Forenede Stu-
denterråd.«

Christian: »Vi har selvfølge-
lig klare konservative mærke-

sager om mere valgfrihed og
internationalisering af univer-
sitetsuddannelserne, men det
er der nok flere af jer andre
der også går ind for. Selv om vi
har en konservativ grundhold-
ning og tilgang til det at stude-
re, hænger det dog langt fra al-
tid sammen med den realpoli-
tik som en borgerlig regering
måtte føre.« 

Mads: »Det er ikke min ople-
velse at vi er decideret i oppo-
sition til Forenede Studenter-
råd. 75 procent af tiden er vi jo
enige. Man behøver ikke have
et bestemt politisk syn for at
kunne se hvad der er i de stu-
derendes interesse. Grunden
til at der så er forskel på os, er
at vi synes der skal være et al-
ternativ til FSR for at få noget
konkurrence. Jeg tror vi ville
spænde ben for os selv hvis vi
var fuldstændig snorlige og ik-
ke tog stilling fra sag til sag.
Det ville ikke være i de stude-
rendes interesse hvis vi kørte
efter en helt fast politisk linje.«

Christian: »Det er jeg ikke
enig i. Man kan godt have en
formuleret politik uden at væ-
re snorlige og tage stilling fra
sag til sag. De studerende skal
da vide hvad de stemmer på,
men jeg er enig i at der ikke er
den store forskel på os.« 

Stået af
Tror I ikke at de manglende for-
skelle mellem jer gør det mindre
spændende for de studerende at
gå til stemmeurnerne?

Mads: »Helt bestemt. Min
erfaring er at de fleste stude-
rende er stået af for længe si-
den og helt har mistet over-
blikket over hvad man går til
valg om, og hvad de forskelli-
ge studenterorganisationer
står for. Studenterpolitik er
kompliceret. Det sværeste er
næsten at formulere over for
de studerende hvad det er vi
gerne vil. Det vigtigste er at
komme så bredt ud som mu-
ligt med vores budskaber, for

jeg tror vi har tabt de flestes
interesse da det kræver en ind-
sats at sætte sig ind i studen-
terpolitik. De fleste studeren-
de ville nok interessere sig for
studenterpolitik hvis man kun-
ne gøre dem klart hvad det
egentlig handler om. Men de
opdager ikke at de har interes-
se i det, og de opdager ikke at
mange af de beslutninger vi er
med til at tage, påvirker dem,
så det må være altafgørende
for os at gøre de 35.000 stude-
rende på KU mere interessere-
de i studenterpolitik.«

Etpartisystem
Frederik: »Jeg gik ind i studen-
terpolitik fordi jeg var uenig
med FSR om deres holdning til
studieordningen på Statskund-
skab, og så dannede vi Re-
formklubben. At der kom et al-
ternativ til FSR, betyder at vi i
dag har mange flere politisk
aktive end da jeg startede med
at læse på Statskundskab. Folk
tager stilling på en helt anden
måde til studenterpolitiske
emner fordi man kan træffe et
politisk valg. Det er synd og
skam at det kun er hver femte
studerende der stemmer, men
jeg tror i høj grad det hænger
sammen med FSR’s dominans.
Men de studerende kan faktisk
gøre en forskel hvis de blev op-
mærksomme på hvad der fore-
går i studenterpolitik. I stedet
for at de studerende bruger
deres stemme når der er valg,
så sidder der i dag et lille min-
dretal af politiske særinteres-
ser og har utrolig stor indfly-
delse på beslutningsproces-
sen.«

Mads: »Det samme er sket
på Jura efter vi fik halvdelen
af stemmerne for to år siden.«

Rie:»Jeg ved ikke om der var
flere aktive studerende i de
gode gamle dage hvor der var
masser af forskellige studen-
terorganisationer, men det
man fandt ud af var jo at det er
en dårlig ide at bekæmpe hin-

anden studerende imellem når
man har rigtig mange ting til
fælles. Kampen førte ikke til
noget, for de studerende sad
og fik ikke rigtig ført nogle be-
slutninger ud i livet fordi de ik-
ke kunne blive enige.«

Mads: »At der er et alterna-
tiv til FSR handler jo ikke bare
om at bekrige hinanden. På
Jura har vi et fint samarbejde
med Forenede Jurister selv om
vi ikke altid er enige. Jeg synes
tværtimod man skal se noget
positivt i variationen. Vi har
fået skærpet debatten og gjort
den langt bredere fordi FSR
har fået modspil. Og det gør at
studenterpolitik er kommet
meget mere på dagsordenen
på Jura. Det er den vigtigste
grund til at vi tre fra de små
studenterorganisationer sid-

der her: Vi synes der skal flere
spillere på banen, for det er
sundt med noget konkurrence.
Vi kommer måske ikke ind i
bestyrelsen, men måske vi kan
formå at få sat studenterpoli-
tik mere på dagsordenen.«

Christian: »Etpartisystemer
har sjældent en gavnlig ind-
virkning på debatten ligegyl-
digt hvor gode intentionerne
er. Pointen er at det er bedst
hvis en sag diskuteres i flere
uafhængige politiske grupper
og i flere offentlige fora i ste-
det for kun en enkelt forenings
møder. Der er altid ved lav po-
litisk aktivitet en risiko for at
det er den samme gruppe af
personer der mere eller min-
dre styrer foreningen. 

Frederik: »Jeg tror mange
studerende føler sig provoke-

rede når der bliver sagt eller
skrevet at studerende på KU
mener det eller det. Det drejer
sig jo reelt kun om Forenede
Studenterråd.«

Rie: »Jeg synes det er rime-
ligt nok at henvise til os fordi
vi er den eneste studenteror-
ganisation på KU der repræ-
senterer alle fag, og fordi alle
og enhver kan komme dum-
pende ind af døren og komme
med deres uforbeholdne me-
ning om tingene. Jeg tror at de
studerende faktisk er aktive,
men kun når det virkelig er sa-
ger der betyder noget for dem,
så engagerer de sig. Det varer
nogle gange kun kort tid, men
jeg synes det er en helt legitim
måde at deltage på. Der skal
også være plads til kun at være
med når man har en sag.«

Politisk ligegyldighed
»Stemmeprocenten til universitetsvalg er støt faldende og ved sidste valg til universite-

tets øverste organ, Konsistorium, var stemmeprocenten 22 procent på Københavns Uni-

versitet, i Aarhus 15 procent og i Odense var nede at skrabe 13 procent. Det er mindre

end halvdelen af de stemmer der faldt i 1991. Det samme billede tegner sig i studie-

nævnene på de enkelte institutter hvor deltagelse er nede mod 10 procent.«

Information, 1. marts 2003.

Dus med din
studenter-

politiker
Hvad vil de forskellige studenterorganisationer 

i bestyrelsen? Universitetsavisen satte 
fire forskellige opstillede studerende stævne 

til en snak om studenterpolitik anno 2004 
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Frederik: »Hvis der er ind-
valgte fra flere lister i besty-
relsen, tror jeg de studerende
vil blive bedre repræsenteret
frem for at de skal komme til
en masse møder for at få deres
holdning med. Den slags mø-
der holdt måske i gamle dage,
men i dag hvor der er så få der
stemmer og så få der kommer
til FSR’s fagrådsmøder, går det
ikke. Ud af de 1600 studeren-
de på mit institut dukker der
sjældent mere end ti op til mø-
der. På den måde kan to-tre
mennesker reelt bestemme det
hele for de andre 1600.«

Hvor er de våde?
Alle fire kandidater er fra de
tørre fag: Jura, Samfundsviden-
skab og Humaniora. Hvordan
skal de 10.000 studerende på

Natur- og Sundhedsvidenskab
repræsenteres af jer?

Rie: »Vi har alle faggrupper
repræsenteret i FSR, men vi er
gået mere efter folk med prak-
tisk politisk erfaring end efter
campusfordeling, så vi håber
at kunne inddrage Natur- og
Sundhedsvidenskab på vores
fagrådsmøder.«

Mads: »Vi er kun jurastude-
rende, men i princippet kan al-
le være med. Med to år på ba-
gen i studenterpolitik, så har
vi dog endnu ikke nogle med-
lemmer på andre fakulteter.«

Frederik: »Vi prøver at re-
præsentere bredt. Nummer to
på vores liste læser fx idræt.«

Christian: »På KKS’ liste er
der studerende fra en stor del
af universitetet. Udover poli-
tisk erfaring prioriterer KKS

højt at have repræsentanter fra
så stor en del af universitetet
som muligt. På den måde vil et
kommende bestyrelsesmed-
lem have et bedre kendskab til
de behov der måtte være på de
enkelte dele af universitet.« 

Unik chance
Hvad synes I er den vigtigste op-
gave for jer i den nye bestyrelse?

Mads:»Hvis vi kommer ind,
så synes vi at noget af det vig-
tigste er at inddrage de stude-
rende i hvad der foregår i be-
styrelsen. Det vil kunne foregå
over internettet, igennem Juri-
disk Diskussionsklub og Uni-
versitetsavisen og andre medi-
er.«

Rie: »At få strukturen på
plads. Det er helt vildt svært at
snakke om magtstruktur, men

det bliver nogle helt nye ram-
mer der skal laves for beslut-
ningsprocessen på universite-
tet nu. Der skal laves nogle nye
systemer for hvordan tingene
skal foregå. Det er helt centralt
at vi får størst mulig åbenhed
om bestyrelsens arbejde, så al-
le på vores store og forskellig-
artede arbejdsplads kan følge
med i hvad der foregår. Samti-
dig er bestyrelsen også nødt til
at være en lukket kreds, så der
kan blive taget nogle beslut-
ninger. Vi er tit for dårlige til at
definere hvem der har ansva-
ret for at der rent faktisk sker
noget på de områder vi vil gø-
re noget ved.«

Frederik: »På bestyrelsesni-
veau vil vi arbejde for at place-
re de studerende centralt i for-
hold til de eksterne medlem-

mer. Vi ser dem ikke som fjen-
der eller et fremmedelement.
De repræsenterer det liv som
de fleste af os skal ud i en dag.
Den mest effektive vidensover-
førsel sker gennem dygtige
kandidater. Derfor er vi også
vigtige samarbejdspartnere i
bestyrelsen hvis vi vel at mær-
ke går ind i arbejdet med den
rigtige holdning.«

Christian: »Der er en risiko
for at der vil blive fokuseret
meget på universitetets økono-
mi i den nye bestyrelse. Derfor
mener jeg det er vigtigt at hol-
de fast i at det fremtidige uni-
versitet ikke kun drejer sig om
penge, men i langt højere grad
om at uddanne bachelorer og
kandidater på et fagligt højt
niveau.«

Mads: »Vi sidder her med en
helt ny struktur med en besty-
relse som skal starte forfra. Al-
le de gamle magtstrukturer
som jeg mener langt hen ad
vejen var usunde for universi-
tetet, de er væk. Vi får en be-
styrelse med helt nye mennes-
ker, og så kommer der til at
sidde to studerende. Jeg tror
vi har en unik chance for at
sætte dagsordenen og gøre en
langt større forskel end vi har
gjort tidligere. Før gik der poli-
tik i alt, men nu kommer der
en bestyrelse som rent faktisk
kan bestemme noget, og der
sidder nogle mennesker som
vil have et andet syn på det de
studerende siger end dekaner
og andre ansatte der kommer
indefra. Så jeg tror faktisk vi
får en helt unik chance for at
få meget mere indflydelse end
vi havde tidligere. Det er me-
get vigtigt at man ikke hænger
sig i den gamle magtstruktur
og hvordan tingene har været
før. Nu er tavlen visket ren.
Glemt er alt gammelt.«

Ligeløn
Hvad vil I bruge de penge til som
det ser ud til alle bestyrelses-
medlemmer vil få?

Rie: »Tidligere er pengene
for studenterpolitisk aktivitet
gået til organisationen, men
nu har der været snak om at de
skal gives til det enkelte med-
lem af bestyrelsen. Det er klart
at jeg sagtens kan finde noget
at bruge pengene til. Jeg må
opgive et lukrativt studenter-
job hvis jeg skal gå ind i det
her arbejde. Det bliver jeg
nødt til hvis jeg skal sætte mig
ordentligt ind i bestyrelsens
arbejde, så man kan se det
som en kompensation for den
tid man skal bruge på bestyrel-
sesarbejdet.«

Frederik: »Jeg ville heller ik-
ke føle mig for fin til at tage
imod nogle penge, men for os
vil det især være vigtigt at bru-
ge pengene til at kommunike-
re vores arbejde ud fordi vi ik-
ke er en økonomisk mastodont
som FSR. Vi har ikke et stort
partiapparat bag os som vi kan
bruge til kommunikation.«

Mads: »Pengene bliver jo gi-
vet fordi det kræver et stykke
arbejde og selvfølgelig ville vi
også bruge til at kommunikere
budskaber ud. Man skal yde
noget, og ligegyldigt hvem af
os der bliver valgt, så mener
jeg vi er pengene værd. Dem
der kommer til at sidde i besty-
relsen skal arbejde sammen
med nogle travle mennesker
hvis tid er kostbar, derfor vil
det kræve at man helliger sig
arbejdet helhjertet.«

Christian: »Vi har ikke nogle
regler der gør at vi ikke må
modtage penge, og det ville jo
være synd at sige at man bliver
levebrødspolitiker af fx 70.000
kroner om året, som de får på
Aarhus Universitet.« 

likl@adm.ku.dk

STAR QUALITY – De vil i bestyrelsen og gøre

en indsats til gavn for andre studerende. Fra ven-

stre er det studenterpolitikerne Mads Skovgaard

Andersen, Frederik Rostrup-Nielsen, Rie Kjær 

Poulsen og Christian Bruselius Bech.

Studenterorganisationer svigter
»Hvis jeg var studerende, ville jeg forvente, at min interesseorganisation kæmpede for

de studerendes interesser. Men jeg bliver mere og mere i tvivl, når jeg stadig ser præcis

de samme argumenter i dag, som studenterorganisationerne også havde, da jeg selv

studerede. Havde man igennem tiden fulgt deres råd, ville chancen for at ende som ar-

bejdsløs være stor.«

Christine Antorini, Berlingske Tidende, 3.  august 2003
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VIP-VALG

KANDIDATER PÅ VIPPEN

Professor, dr. med. Bjørn Quistorff er svær
at sætte i bås. Han deltager gerne i den of-
fentlige debat om forskning og uddannelse

og stiller villigt op til forskellige tillidshverv på
universitetet. Ved sidste valg til de styrende or-
ganer stillede han således op som kandidat til
posten som dekan for Det Sundhedsvidenska-
belige Fakultet, og nu deltager han i kampen
om at blive valgt til den ene af de to VIP-poster i
den nye bestyrelse.

Selv om han med kun 29 stillere ikke lige-
frem skilter med et stort bagland, tæller listen
flere kendte navne, heriblandt tidligere rektor
Kjeld Møllgaard og forhenværende prodekan på
Sund Niels Erik Fiehn. Men hvem opfatter
Bjørn Quistorff sig egentlig selv som repræsen-
tant for: Ledelsen eller medarbejderne?

Bjørn Quistorff: »Svaret er helt klart. Mit ar-
bejde i bestyrelsen vil gå ud på at tjene universi-
tetets tarv, og grundlaget er mine holdninger og
personlige integritet. Det er hvad man får hvis
man stemmer mig ind. Jeg vil ikke forsøge at
‘vejre’ en ‘gennemsnitsholdning’ fra sag til sag;
hvordan skulle man også kunne det på et uni-
versitet med seks fakulteter? Så hvis det er den
sidstnævnte persontype man vil have, skal man
stemme på en anden. Jeg vil naturligvis gøre
meget ud af at lytte og skaffe mig den relevante
baggrundsinformation i alle sager, men til sy-
vende og sidst er det min personlige integritet
som afgør sagen.«

Fagforeningsarbejde hører ikke hjemme i besty-
relsen, siger du. Hvad med bijobberi for industri-
en eller personlige interesser i at patentere opfin-
delser?

»Til det første: Jeg har ingen bijobs som på
nogen måde vil kunne interferere med en KU
bestyrelsespost. Og jeg går ind for at bijobs op-
lyses, og at det skal kunne diskuteres åbent om
et sådant job i givet fald er foreneligt med be-
styrelsesarbejdet. Til det andet: Om patentering
kan være et problem? Det tror jeg ikke. Først og
fremmest fordi processen er reguleret af en klar
lov hvor universitetet ejer patentet, og hvor for-
sker, institut og universitet deler et eventuelt
udbytte ligeligt. Der kunne eventuelt ligge et
problem i den efterfølgende proces hvor det
skal besluttes om patentet eventuelt skal følges
op af ‘universitært proof-of-concept arbejde’.
Men denne beslutning ligger under alle om-
stændigheder langt fra bestyrelsens bord. Så
det korte svar er: Nej, jeg tror ikke mit medfor-
fatterskab på universitetets første patent på no-
gen måde kompromitterer mit eventuelle valg
til bestyrelsen.

Hvilken form for repræsentation vil du varetage:
undervisning, forskning eller medarbejdernes ar-
bejdsvilkår?

»Universitetet har tre opgaver: at forske, un-
dervise og formidle på den bedst mulige måde.
Det kan imidlertid kun lade sig gøre såfremt vi

sikrer at KU forbliver en attraktiv arbejdsplads
hvor alle er glade for at være, og hvor der udvi-
ses respekt for hinandens arbejde. Dette mål vil
jeg arbejde på bliver fastholdt. Så jeg synes ikke
den modsætning du indbygger i dit spørgsmål,
er reel.« 

Hvad vil du gøre for at sikre at medarbejderne
kan holde øje med hvad der foregår i bestyrelsen?

»Det er et vigtigt spørgsmål som jeg allerede

har berørt i mit oplæg til valgtillægget i denne
avis. Men jeg vil gerne understrege at jeg læg-
ger stor vægt på åbenhed og bred information –
ikke mindst omkring præmisserne for de beslut-
ninger der tages. Det kan betyde at referater og
dagsordener ikke altid vil være tilstrækkeligt.
Der kan meget vel opstå situationer hvor den
rigtige bestyrelsesbeslutning kan være at der
skal skabes intern debat om et givet emne før
man går videre. Man skal ikke være i tvivl om at
jeg vil være mig mit informationsansvar be-
vidst.«

Hvordan vil du bidrage til at sikre bredden og 
andre fakulteters interesser?

»Det synes jeg allerede jeg gør som formand
for et af KU’s tre satsningsområder, Biocampus,
hvor fem fakulteter faktisk har et konstruktivt
og perspektivrigt samarbejde. Det er min klare
holdning at KU skal fortsætte som et multi-
fakultært universitet, med budgetmæssige ram-
mer som sikrer det enkelte fakultet mulighed
for at yde arbejde af højeste kvalitet. Det bety-
der ikke

uforanderlighed, tværtimod. Men foran-
dringerne skal have deres rod i de faglige miljø-
er på fakulteterne. Så alt i alt er det er min for-
ventning at bestyrelsen ser det som sin fornem-
ste opgave at skabe de bedst mulige rammer for
universitetets samlede virke. Det job vil jeg ger-
ne medvirke til at gennemføre.
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Sin egen herre 
...eller ledelsesrepræsentant? Tæt på professor Bjørn Quistorff.

Alle spidskandidater til
de to VIP-poster lægger
stor vægt på uafhængig-
hed af særinteresser.
Men hvor uafhængige er
de egentlig selv når det
kommer til stykket?

Af Richard Bisgaard

To listeforbund står stejlt overfor hinanden
i kampen om de to stole som det videnska-
belige personale er blevet tildelt i universi-

tetets nye 11 mand store bestyrelse. 
På den ene side står et veletableret fagligt

netværk med universitetets to mest markante
fællestillidsmænd som spidskandidater for hen-
holdsvis den tørre og den våde liste. På den an-
den side står et løsere valgforbund mellem en
professor og prodekan fra Jura, to medicinske
professorer og en forskerliste fra Biologi. 

Mens kandidaterne i det løse professorfor-
bund beskyldes for at være forlovet med enten
industrien, ledelsen eller bare sig selv, kritiseres
fællestillidsmændene for at være gift med fag-
bevægelsen og dermed uegnet til at varetage
bredere bestyrelsesopgaver.

Men hvad siger spidskandidaterne selv til kri-
tikken? Vi har konfronteret dem med nogle af
de kritiske indvendinger som optakt til de kom-
mende valgmøder.

rjb@adm.ku.dk

Valgmøder med 
VIP-kandidaterne

Mandag d. 1. november, 14:30-16:30
Det Humanistiske Fakultet

Lokale: 15.1.30A (lille auditorium, gl. KUA) 

Tirsdag d. 2. november, 14:30-16:30
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Lokale:  Lundsgård Auditoriet, Panuminstituttet

Onsdag d. 3 november, 14:30-16:30
Det Naturvidenskabelige Fakultet 

Lokale:  Auditorium B, Øster Voldgade 10

Torsdag d. 4 november, 14:30-16:30
Indre By 

Lokale: Bisp 214, Bispetorvet 1
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Er der to der står sammen på Københavns
Universitet, så er det Henrik Prebensen og
Leif Søndergaard. Som mangeårige fælles-

tillidsrepræsentanter for det videnskabelige
personale på henholdsvis humaniora og natur-
videnskab er de udpeget som naturlige spids-
kandidater for tillidsmændenes tørre og våde
liste. 

Og at de nyder bred opbakning fra flere fa-
kulteter og alle VIP-stillingskategorier kan aflæ-
ses på de to kandidaters stillerlister med 53
underskrifter på den tørre liste og 90 på den vå-
de. Henrik Prebensen kan fx ikke blot skilte
med at have opbakning fra Humanioras dekan
og prodekan, men også fra de to DJØF-tillidsre-
præsentanter i Indre By. 

Mere overraskende er måske at fællestillids-
mændene også støttes varmt af kandidaterne
fra det konkurrende valgforbund. Som tillids-
mænd, forstår sig. Underforstået, den rolle bør
man ikke svække ved at stille op som bestyrel-
sesrepræsentant. Vi sender straks bolden videre
til den tørre fællestillidsmand, Henrik Preben-
sen.

Hvad skal tillidsmænd i bestyrelsen når der i for-
vejen findes samarbejdsudvalg til håndtering af
personalepolitiske spørgsmål?

»Spørgsmålet er en misforståelse. Bestyrelsen
kommer overhovedet ikke i nærheden af perso-

nalepolitiske spørgsmål. Det står klart og tyde-
ligt i loven. Paragraf 10, stykke 9, siger at besty-
relsen ikke har kompetence i spørgsmål vedrø-
rende de ansatte. Personalepolitiske forhold er
ledelsens kompetence. Bestyrelsesarbejdet byg-
ger på en slags magtens tredeling mellem de
eksterne medlemmer, ledelsen, dvs. rektor og
direktør, og de interne medlemmer. Der skal
opstå en frugtbar dialog mellem de tre. Proble-
met er at de eksterne i kraft af deres flertal altid
kan få afgørelsen. VIP’ernes repræsentanter i
bestyrelsen skal ikke være en slags eksterne
medlemmer i fåreklæder. De skal komme med
bidrag til arbejdet som ingen andre kan komme
med, nemlig fra de ansatte. Som beskrevet af
ministeren i et svar til Folketinget skal de inter-
ne “have ansvar for at inddrage synspunkter fra
studerende og ansatte på universitetet samt for
at formidle grundlaget for bestyrelsens beslut-
ninger”. Vi har som fællestillidsrepræsentanter
de fornødne netværk til at løse den opgave til-
fredsstillende. Det er det afgørende ved dette
valg.

Men risikerer I ikke netop at svække rollen som
tillidsmand ved samtidig at skulle varetage rollen
som bestyrelsesmedlem?

»De to ting har intet med hinanden at gøre.
Det har jeg allerede sagt.«

Hvordan vil du undgå kasketforvirring?
»Du bliver ved! Kasketforvirring er udeluk-

ket. De ting tillidsmænd, tager sig af, kommer
slet ikke op i bestyrelsen.«

Hvad vil du gøre i de tilfælde hvor du sidder inde
med en viden fra bestyrelsen som du ikke må bru-
ge i dit arbejde som tillidsvalgt og omvendt?

»Der har mange gange siddet tillidsrepræsen-
tanter i Konsistorium og fakultetsråd. Uden
problemer. Jo mere åbent bestyrelsesarbejdet
er, jo mere teoretisk bliver dit dilemma. Åben-
hed er det vi arbejder for. Det er også det mini-
steren har proklameret som et princip.

Bestyrelsen skal primært beskæftige sig med stra-
tegi og ikke blande sig i den daglige drift. Var det
ikke bedre at vælge professorer der matcher de
eksterne medlemmer i den henseende frem for at
satse på eksperter i fagforeningspolitik?

»Netop, bestyrelsen beskæftiger sig ikke med
detaljerne.

De eksterne medlemmer forventer seriøst at
medarbejderrepræsentanterne i bestyrelsen
rent faktisk repræsenterer medarbejderne! De
forventer at de sidder over for folk der har bag-
landet i orden, og ikke et par løsgængere der
kun taler på egne vegne. Se  dig omkring i er-
hvervslivets bestyrelser. Her er det helt klart at
medarbejderrepræsentanterne bredt repræsen-

terer medarbejderne. Det er det vi vil gøre, og
vi kan matche ledelsen og de eksterne medlem-
mer. To og kun to VIP-bestyrelsesmedlemmer
skal reelt kunne repræsentere alle seks hoved-
områder. Det er derfor samarbejde og netværk
er så vigtige. Og det er derfor vi stiller op. Vi
kan samarbejde, vi er komplementære, vi har
netværk. Det vi tilbyder de ansatte, er at de i
praksis kan gøre deres opfattelser og interesser
synlige via os.«

Professor, dr. med., Søren-Peter Olesen til-
hører kredsen af innovative forskerledere
på KU, fremgår det af de 54 underskrifter

på stillerlisten hvor blandt andre professor i IT-
ret Mads Bryde Andersen optræder sammen
med direktør for Niels Bohr Instituttet Nils O.
Andersen.

Selv blandt VIP-tillidsfolkene på Sundhedsvi-
denskab nyder han stor respekt. Han er en op-
lagt kandidat til KU’s bestyrelse, lyder skudsmå-
let. Hvis det altså bare var til en af posterne som
ekstern repræsentant, pointerer tillidsmænde-
ne! Til gengæld har de meget svært ved at se
ham i rollen som en af de to interne medarbej-
derrepræsentanter for det videnskabelige per-
sonale. Men hvad siger Søren Peter Olesen selv. 

Hvilke specielle interesser ønsker du at varetage?
»Et bestyrelsesmedlem skal være helt uaf-

hængigt af særinteresser. Det gælder også de
medarbejdervalgte. Uafhængigheden er nød-
vendig for at sikre at universitetet ledes ud fra
en helhedsbetragtning. Det er et væsentligt
punkt i Nørby Johansen udvalgets rapport om
‘Universitetsbestyrelser i Danmark’ fra decem-
ber 2003, og jeg er helt enig heri. En universi-
tetsbestyrelse er ikke et politisk organ, hvor
hvert bestyrelsesmedlem har forskellige dagsor-
dener og bagland. Bestyrelsen er en samling af
kompetente mennesker der i fællesskab afstik-
ker retningslinier for ledelsen.« 

Men har du ikke meget tætte forbindelser til Asger
Aamunds firma NeuroSearch?

»Jeg er videnskabelig rådgiver for NeuroSe-
arch. Altså, en af de opgaver jeg udfører er at
vurdere alle de ph.d.-ansøgninger firmaet mod-
tager. Jeg sørger endvidere for at de speciale-
studerende holder foredrag og får gennemgået
deres forskning. Jeg skaffer kontakter med
internationale eksperter, hvis jeg kan se, der er
projekter der kan have fordel heraf. Adskillige
af disse internationale gæster holder så også of-
fentlige foredrag i Biologisk Selskab eller andre
selskaber, når de er i København. Endvidere,
sidder jeg i bestyrelsen for et firma der hedder
Sophion Bioscience som jeg sammen med nogle
forskere fra DTU faktisk har fået ideen til. Det
er et meget lærerigt bestyrelsesarbejde.«

Men du er vel mere end det. På medlemslisten for
Danish Associations of Biotechnological Industri-
es står Asger Aamunds firma sammen med en
række andre biotekfirmaer – og med dig som kon-
taktperson.

»Ja, det er rigtigt. Det er fordi jeg har den
brede eksponering til universitetet – og til en
række andre forskere. Jeg er nok den der har
det største forskningsmæssige netværk. Dette
netværk blev ligeledes flittigt brugt da KU her i
sommer lavede en ansøgning til Højteknologi-
fonden om etablering af et stort biomedicinsk
videndelingsnetværk med bl.a. Farmaceutisk
Universitet, Landbohøjskolen og de fleste dan-
ske bioteknologiske virksomheder.«

Men helt uafhængig kan du vel ikke siges at være?
»Jo. Samarbejder med erhvervsvirksomheder

kræver at man fastlægger rammerne herfor i af-
taler der godkendes af såvel virksomheden som
af universitetets ledelse. Det er såmænd ganske
enkelt og KU’s teknologioverførselskontor kan
gerne hjælpe én med at etablere disse. Jeg har
altid sørget for at have total orden i penalhuset
hvad angår disse aftaler, der ikke blot sikrer
klare forventninger mellem parterne, men fak-
tisk også sikrer KU pæne indtjeninger fra aktivi-
terne, hvis de bærer frugt. Jeg kan helt klart
godt lide at bygge organisationer op både
indenfor og udenfor universitetet. Jeg har fået
en god indsigt i begge verdener, hvilket har gi-
vet mig en betydelig integritet, som er det om-
vendte af afhængighed.«

Så du har ikke en personlig økonomisk interesse i
NeuroSearch eller et andet firma?

»Nej, vi samarbejder bredt med mange for-
skere og en del af mine tidligere ph.d. studeren-
de har således i dag jobs i såvel de små bio-
teknologiske virksomheder som hos Lundbeck
og Løvens Kemiske Fabrik. Det hænder vi får et
halvt års løn til en postdoc eller som nu har en
fælles ph.d. studerende med NeuroSearch gen-
nem erhvervsforskerordningen, og denne fi-
nansiering er en værdsat hjælp til forskningen.
Min hovedaktivitet er som professor at køre et
grundforskningslaboratorium på KU med knap
15 mennesker inklusive 6 ph.d.-studerende,
hvor vi hvert år publicerer et stort antal viden-
skabeligt nyskabende artikler. Jeg er da så gan-
ske stolt af på sidelinien at have bidraget til fx
at skabe 35 arbejdspladser i Sophion Bioscience

inden for de seneste år. Det er vel groft set det
statsministeren opfordrede til i sin åbningstale
for nylig! Viden går dog ikke kun fra KU og ud –
der kommer også en del tilbage. Alt det jeg har
lært ved samarbejdet, har jeg jo brugt til at væ-
re med til at opbygge KU’s patent- og teknolo-
gioverførselskontor. Jeg har deltaget i en masse
tænketanke i forskellige ministerier og også på
KU. Så den viden og indsigt i ledelse jeg får her-
ved, får universitetet gavn af.«

Så kritikken af dig for at være forlovet med indus-
trien er skudt ved siden af, mener du?

»I så fald skulle jeg også være forlovet med
Rigshospitalet, DTU, Landbohøjskolen, Aarhus
Universitet og en række internationale forsker-
grupper, som jeg har større samarbejder med.
Jeg ser samarbejder med erhvervslivets forske-
re som sideordnet til samarbejder med alle an-
dre forskere. Forskere er naturligvis afhængige
af hinanden ligesom de er stærkt afhængige af
de økonomiske midler fra de store fonde og
forskningsrådene. Der er dog på ingen måde
nogen af de specifikke samarbejder, der kan på-
virke den type beslutninger der skal træffes i
KU’s bestyrelse. Hertil er beslutningerne af me-
get mere overordnet karakter da bestyrelsen ik-
ke skal blande sig i universitetets detailstyring.
Erfaringen i etablering af store forskningssam-
arbejder er imidlertid en vigtig bagage for KU’s
medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.«

Forlovet med industrien
– eller bare innovativ og dynamisk? Tæt på professor Søren-Peter Olesen fra Sundhedsvidenskab

Fagforeningernes mand
...eller VIP’er med særlige erfaringer og brede netværk? 
Tæt på fællestillidsmændenes tørre spidskandidat, lektor Henrik Prebensen
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Det kan godt være at Forskerlistens spid-
skandidat D.Sc. Jens T. Høegh fra Biolo-
gisk Institut ikke er så kendt ude på KUA,

men at der blandt naturvidenskabsfolk står re-
spekt om ham og hans suppleant professor Car-
sten Rahbek fra Zoologisk Museum fremgår
med al ønskelig tydelighed af den stillerliste de
har afleveret til valgsekretariatet. 

Blandt de 31 navne finder man således en
række prominente professorer og de tre nuvæ-
rende KU-medlemmer af Statens Naturviden-
skabelige Forskningsråd. Til gengæld skal man
knibe øjnene gevaldigt sammen for at få øje på
stillere fra andre fakulteter. Ikke desto mindre
påstår Forskerlisten i sit valgindlæg i dette
nummer at kunne »bidrage til en bred forstå-
else for KU’s væsen på tværs af fakulteter«.  

Hvilken baggrund har to forskere fra biologi
egentlig for at repræsentere andre fakulteter end
det naturvidenskabelige, Jens T. Høegh?

»Hvilke forudsætninger har én fra humaniora
for at repræsentere naturvidenskab? Biologi
omfavner aspekter af mange andre fag, lige fra
de humanistiske over samfundsfagene til de an-
dre naturvidenskabelige. Dette afspejles i vores
forskning, undervisning og hidtidige deltagelse
i den offentlige debat. Jeg har siddet i Fakul-
tetsrådet de sidste otte år. Her er mange sager,
som også er relateret til de andre fakulteter. Jeg
kom ind i Fakultetsrådet som biolog, men jeg
lærte hurtigt, at jeg som fakultetsrådsmedlem
havde medansvar for det samlede universitet og
alle fagområder. Den udvikling og holdning vil

jeg naturligt fortsætte med, hvis jeg kommer
ind i bestyrelsen. Det er faktisk derfor, folk har
peget på mig. Jeg har det ry, at jeg ikke ser på
min egen snævre faglige baggrund, men kigger
bredt ud over landskabet og så spørger: ‘Hvor er
der nogen problemer? Hvor foregår der nogle
spændende og dynamiske ting? Og hvor er det,
vi kan rette op på noget?’«

Forskerlisten vil sætte forskningen i fokus. Hvad
med undervisningen?

»Det fremgår jo tydeligt af vores valgprogram
– og vores personlige meritter som særdeles ak-
tive undervisere – at undervisning er en priori-
tet. Men universiteterne er forskningsinstitutio-
ner, og vores formidling og undervisning ud-
springer af forskningen. Det er vigtigt at under-
visning er personligt meriterende, samt at de
dygtige undervisere, seniorforskere og profes-
sorer også deltager i undervisningen på basal-
niveauet. Det er her de studerende først lærer
hvad deres fag og undervisningen egentlig drej-
er sig om. For at fremtidssikre og fastholde kva-
liteten af KU’s uddannelser som det ypperste i
Danmark må de nødvendigvis være forsknings-
baseret. Et godt forskningsmiljø med tilfredse,
dynamiske forskere giver også udadvendte,
interesserede undervisere.«

Hvad med de ansattes arbejdsvilkår?
»Gode arbejdsvilkår er afgørende for den en-

kelte ansattes velbefindende – og for god
forskning og undervisning. I dag har vi reelt ik-
ke tid til at forske det vi skal inden for arbejdsti-

At prodekan på Jura Jens Kristiansen har
bred opbakning i Indre Bys ledercirkler,
fremgår klart af underskrifterne på hans

stillerliste. Blandt de 77 stillere finder man såle-
des tre dekaner, tre institutledere og tre studie-
ledere. 

Men er det ikke lidt på kanten af almindelige
arbejdsmarkedsregler at opstille en prodekan
som kandidat til posten som medarbejderre-
præsentant, kan man passende spørge Jens
Kristiansen om. Som professor i arbejdsret har
han nemlig et indgående kendskab til arbejds-
markedsforhold. 

Kender du fortilfælde fra det private erhvervsliv
hvor en underdirektør fx fungerer som medarbej-
dernes repræsentant i  virksomhedens bestyrelse,
Jens Kristiansen?

»Arbejdsretligt kan man ikke sidestille en an-
sat underdirektør med en videnskabelig medar-
bejder der tillige er valgt af sine kolleger til at
varetage en funktion som prodekan. Efter den
gamle universitetslov er funktionen som prode-
kan således et tillidshverv på samme måde som
bestyrelseshvervet er det efter den nye lov.«

Men kan du ikke se det problematiske i at en pro-
dekan eller anden repræsentant for ledelsen stiller
op som medarbejderrepræsentant?

»Det ser jeg ikke noget problem i. Jeg er ansat
i en almindelig videnskabelig stilling og er en

aktiv forsker, underviser og formidler inden for
mit fagområde. Som medarbejdervalgt prode-
kan har jeg ydermere fået en række nyttige er-
faringer og en bred indsigt i universitetets al-
mene forhold som vil være en god ballast i for-
bindelse med bestyrelsesarbejdet. Jeg ophører
med hvervet som prodekan hvis jeg bliver valgt
til bestyrelsen. Så der bliver ikke tale om at va-
retage de to hverv samtidig, og jeg vil heller ik-
ke være ansøger til en af de kommende leder-
stillinger efter den nye lov.«

Hvordan vil du sikre de menige medarbejdernes
interesser?

»VIP-gruppen omfatter mange forskellige ka-
tegorier af medarbejdere. Det er vigtigt at have
øje for alle grupper og de forskellige forvent-
ninger de hver især kan have til universitetet
som arbejdsplads. Vi trænger fx til en mere ak-
tiv personalepolitik i forhold til de unge forske-
re og også de deltidsansatte undervisere, som
er en meget stor ressource i undervisningen.«

Hvad vil du gøre for at sikre at medarbejderne
kan holde øje med hvad der foregår i bestyrelsen?

»Bestyrelsen har pligt til at sørge for en or-
dentlig information om sit arbejde, og det vil
jeg holde den fast på. Derved adskiller situatio-
nen sig i øvrigt ikke fra andre centrale organer,
fx Hovedsamarbejdsudvalget.«

Dekanernes mand
– eller arbejdsmarkedsekspert med mange tillidshverv og interesse for bestyrelsesarbejde? 
Tæt på prodekan Jens Kristiansen

Går du fx ind for åbne bestyrelsesmøder?
»Efter ministeriets opfattelse skal der som

hovedregel være åbne bestyrelsesmøder. Så det
skal der også være her på stedet. Men risikoen
ved åbne bestyrelsesmøder er at der bliver tale
om formel åbenhed, men ikke reel åbenhed.
Altså at de reelle forhandlinger flytter sig andre
steder hen, så der på nogle punkter bliver tale
om skinforhandlinger i bestyrelsen. 
Jeg foretrækker at de reelle forhand-
linger kan foretages samlet i be-
styrelsen mellem alle medlemmer. 
Jeg tror derfor at bestyrelsen må 
drøfte nogle sager uden tilhørere.« 

Et af argumenterne for at stemme på dig er at In-
dre By skal repræsenteres i bestyrelsen. Men den
er vel glimrende repræsenteret med den nuværen-
de rektor og nationalbankdirektør?

»Jeg stiller ikke op for at varetage bestemte
fagområders specifikke interesser. Det afgøren-
de for at stemme på mig er mine faglige og per-
sonlige kvalifikationer samt min brede erfaring
med universitetsforhold. Det er i øvrigt helt ved
siden af at betragte den nuværende rektor og et
af de kommende bestyrelsesmedlemmer som
repræsentanter for Indre By.«

Bydreng for naturvidenskab
– eller repræsentant for brede forskerinteresser? Tæt på forskerlistens spidskandidat Jens T. Høegh 

den. Det påvirker også undervisningen. Den be-
gejstrende og motiverende undervisning ud-
springer af glæden ved egen forskning. Hvis vi
ikke har de finansielle og tidsmæssige mulighe-
der for at udføre vores grundforskning, ja så får
vi frustrerede medarbejdere. Forskning og ud-
dannelser er det der bedst eksemplificerer be-
hovet og fornuften for flere ressourcer til KU. 

De interne bestyrelsesmedlemmer må ikke kunne
ses som repræsentanter for særinteresser, pointe-
rer I. Kan alle i jeres valgforbund sige sig fri her-
for?

»Vores kandidatur er uafhængigt af fagfor-
eninger. Vi er yderst positive over for værdien af
den nuværende organisation med samarbejd-
sudvalg og tillidsrepræsentanter. I en organisa-
tion som KU er deres styrke netop at de er uaf-
hængige af ledelsen. Vores valgforbunds fokus
er på forskningspolitiske spørgsmål som vi på
vores liste i høj grad kæder sammen med ar-
bejdsvilkår og undervisning/uddannelse. Der
er selvfølgelig forskelle i de enkelte listers hold-
ninger, jævnfør valgprogrammerne. Det er der-
for vi på opfordring stiller op. Ja, vi er naturvi-
denskabsfolk med den baggrund det giver. Men
det forhindrer os jo ikke i at opfatte det som vo-
res primære mål at repræsentere en generel
indfaldsvinkel og et bredt udsyn på tværs af alle
fakulteter. Så må vælgerne vælge blandt kandi-
daterne inden for valgforbundet – ‘and may the
best man win’.«
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VALGMØDE

Af Lise K. Lauridsen

Vi er da flere end til VIP’-
ernes valgmøde,« kon-
staterer fællestillidsre-

præsentant Ingrid Kryhlmand.
Cirka 25 ansatte på Humaniora
er dukket op  for at høre om
Fælleslisten og TAP’er på tværs.

De to stridende lister af kan-
didater til det teknisk-adminis-
trative personales (TAP) ene
plads i bestyrelsen har linet op
til valgmøde på Humaniora. 

Ingrid Kryhlmand fra Fæl-
leslisten lægger ud: 

»KU skal være en god ar-
bejdsplads. Det er først og
fremmest det vi skal arbejde
for i den nye bestyrelse.«

Kryhlmand hører ligesom si-
ne støtter til KU’s garvede til-
lidsfolk: Joan Lykkeaa fra
Tandlægeskolen repræsenterer
laboranterne på KU, Poul Erik
Krogshave fra Geografi repræ-
senterer ansatte i Teknisk
Landsforbund, og Ole Bedsted
fra Psykologi er formand for
Smedenes Klub på KU. Kryhl-
mand der til daglig er ansat på
Medicin, repræsenterer den
største gruppe af TAP’er på
KU: Kontorpersonale organise-
ret i HK.

Deres modkandidater fra
listen TAP’er på tværs repræ-
senterer ifølge deres valgpro-
gram ‘medarbejderen med
fødderne solidt plantet på gul-
vet’. Flemming Juelsholt, insti-
tutadministrator på Stats-
kundskab, er spidskandidat.

»Vi vil gerne arbejde for at
universitetet via udviklings-
kontrakten kommer til at for-
pligte sig på mere kompeten-
ceudvikling til de ansatte,« si-
ger Juelsholdt.

Også han er flankeret af tre
af de ivrigste støtter. Marit
Warrer, laborant på Moleky-
lærbiologi, Martin Petersen,
afdelingsleder på Jura og end-
nu en institutadministrator,
nemlig Inge Olsen fra Folke-
sundhedsvidenskab. 

Del ansvaret ud
Eftermiddagens store spørgs-
mål er: Har fællestillidsfolk el-
ler chefer for mange kasketter
på til at kunne varetage jobbet
som de knap 3.000 TAP’ers
eneste repræsentant i universi-
tetets kommende bestyrelse?

En menig TAP’er fra Huma-
niora kommer med sit syn på
den sag.

»For mig er det vigtigt at vi

får en repræsentant der er
bredt kendt på hele universite-
tet og som kender systemet
her på stedet. En institutadmi-
nistrator ved ikke hvad der
foregår på andre institutter
mens Ingrid har et enormt net-
værk og kender stort set alle
medarbejdergrupper,« siger
kontorfuldmægtig Hans Lo-
renzen.

Ifølge Flemming Juelsholt
falder Kryhlmands gode net-
værk dog på at hun vil risikere
at blive inhabil i visse sager. 

»Ingrid vil skulle repræsen-
tere både HK-personalets
interesser som hidtil og samti-
dig være med til at ansætte fx
universitetets ledelse i besty-
relsen,« forklarer Juelsholt. 

Kryhlmand ryster på hove-
det af argumentet: »Medarbej-
derrepræsentanten i Novo
Nordisks bestyrelse har i
mange år været en tillidsre-
præsentant, og de har efter
min mening mere erfaring i
den sammenhæng end vi har,«
siger hun. 

Marit Warrer fra Tværs-lis-
ten synes ikke at sammenlig-
ningen med Novo Nordisk er
på sin plads: 

»Vi er ikke en privat virk-

somhed. På KU har vi helt an-
dre traditioner for at dele an-
svaret ud.« 

Chef eller TAP
Så er det Flemming Juelsholts
tur til at komme under beskyd-
ning. Fuldmægtig Sissel Jo-
hansen leverer ammunitionen.

»Du snakker om kasketfor-
virring, men hvordan kan man
være medarbejdervalgt når
man er chef som du er?« 

Juelsholt påpeger at han 
– på trods af sin titel som insti-
tutadministrator – stadig er
TAP’er.

»Jeg vil ikke blive lønnet af
den nye bestyrelse, så jeg kan
ikke se at der er tale om kas-
ketforvirring,« svarer han. 

Ole Bedsted fra Fælleslisten
er også betænkelig ved at væl-
ge en daglig arbejdsleder som
spidskandidat: 

»Juelsholt ville sidde på ar-
bejdsgiversiden i samarbejds-
udvalget. Spørgsmålet er om
vi som TAP’er kan være tjent
med det.«

Studienævnssekretær Ca-
milla Randerson fra Film- og
Medievidenskab synes ikke det
er titlen som chef eller tillids-
mand der er vigtig: 

»Vi må huske på at det er en
TAP-repræsentant vi skal væl-
ge og lade være med at hænge
os i titler.«

Åbenhed via nettet
TAP’er på tværs har gjort sig
mange tanker om hvordan be-
styrelsen skal kommunikere
med universitetsbefolkningen. 

»Vi skal bruge PUNKT.KU
mere aktivt og sætte databarer
op for det personale der ikke
har adgang til computer på de-
res arbejdsplads. Vi vil også
opfordre de eksterne medlem-
mer i bestyrelsen til at komme
til gåhjemmøder på universite-
tet for at informere om besty-
relsens arbejde,« siger Juels-
holt.

Det tværfaglige skal under-
streges ved at alle fakulteter
mødes på tværs, understreger
Marit Warrer.

»Vi vil indkalde alle på en
gang til formøder. I dag er der
al for meget kamp fakulteterne
imellem. Vi så gerne mere
samarbejde på tværs mellem
TAP’erne, så hvorfor ikke star-
te med nogle fælles møder?«
siger hun.

Ole Bedsted fra Fælleslisten
synes at det er god ide med gå-

hjemmøder hvor de eksterne
bestyrelsesmedlemmer dukker
op, men tvivler på at det vil
kunne lade sig gøre.

»Det er svært at samle så
travle mennesker,« siger Ole
Bedsted.

En af de mere garvede an-
satte på Humaniora troede ik-
ke meget på al snakken om in-
formation til universitetsbe-
folkningen.

»Al den snak om kommuni-
kation er spild af tid. Det må
være fordi I ikke ved hvad der
kommer til at foregå når I skal
til at lede universitetet. Uden
en erfaring som Ingrid Kryhl-
mands vil man alt for nemt
miste jordforbindelsen som
eneste TAP’er i bestyrelsen.«

På trods af alle meningsfor-
skelle var kandidaterne dog
enige om en ting: Mere samar-
bejde på tværs af universitetet
skal der til. 

»Og lad så den bedste liste
vinde,« lød det fælles slogan
inden TAP-politikerne drog vi-
dere til deres næste valgmøde
et sted på universitetet. 

likl@adm.ku.dk

Læs mere om TAP-kandidaterne
i Valgavisen side 8.

Hvem kan favne alt fra smede og rengørings-
assistenter til laboranter og it-folk? 

Spurten om det teknisk-administrative 
personales ene plads i bestyrelsen er sat ind

Tour de TAP

VALGSALG – Et pænt udsnit af de teknisk-admi-

nistrativt ansatte (TAP) på Humaniora var mødt op da

de to lister til bestyrelsesvalget skulle vise hvad de

stod for. Ovenfor er det Ingrid Kryhlmand i forgrun-

den og hendes modkandidat Flemming Juelsholt.
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2005er et år hvor der kommer til at ske meget
på Københavns Universitet. En af de

mest skelsættende begivenheder er nok tiltrædelsen af
universitetets nye bestyrelse. 11 mænd og kvinder kom-
mer fra årsskiftet til at udgøre universitetets øverste le-
delse, og de får vigtige opgaver fra første dag. Fordi der
bliver tale om den første bestyrelse efter den nye uni-
versitetslov, får de 11 som en første opgave at tegne det
organisatoriske og styrelsesmæssige landkort for Kø-
benhavns Universitet sådan som de nu ser det.

Og hvad vil det så sige? Først og fremmest skal be-
styrelsen beslutte en vedtægt der danner grundlag

for den ledelse og for de kollegiale or-
ganer der fremover skal være. Besty-
relsen skal ansætte en rektor. Dernæst
får bestyrelsen fx til opgave at træffe
strategiske beslutninger og sætte mål
for universitetet. Hvilket slags univer-
sitet skal Københavns Universitet væ-
re? Skal vi have flere eller færre stude-
rende? Hvorledes skal universitetet
udvikle nye fagområder og opruste på
de kendte? Det bliver en del af den udviklingskontrakt
som bestyrelsen i løbet af 2005 skal indgå med Viden-
skabsministeriet. Og endelig er det bestyrelsen der i
sidste ende beslutter hvordan ressourcerne skal forde-
les mellem vore mange aktiviteter. Det er selvfølgelig
bestyrelsen selv der bestemmer i hvilket tempo alt dette
skal ske, men at dens arbejde bliver afgørende vigtigt
for alle ansatte og studerende på universitetet, er der
ingen tvivl om.

Derfor er valget til den kommende bestyrelse så vig-
tigt. Af de 11 medlemmer kender vi navne og ansig-

ter på de seks fordi Videnskabsministeren allerede i ja-
nuar godkendte konsistoriums forslag til de bestyrel-
sesmedlemmer der skal findes uden for universitetet.
Men dermed er bestyrelsen ikke komplet. Fem interne
repræsentanter for universitetsbefolkningen – to VIP’er,
en TAP og to studenterrepræsentanter – skal gøre de
eksternt rekrutterede medlemmer følgeskab. Det er

disse fem der nu skal vælges, og betydningen af dette
valg er vanskelig at overdrive. Man kan forvente at be-
styrelsens eksterne medlemmer vil møde universitetet
med forventninger og friske idéer, men det er i samspil-
let med de interne repræsentanter at Københavns Uni-
versitets fremtidige organisation og styring vil tage
form. Derfor er det vigtigt at valget bliver et godt valg.

Til et godt valg hører tre ting: et aktivt og bredt felt af
kandidater, en levende debat og en god valgdelta-

gelse. Og det er vores indtryk at alle tre ting er godt på
vej til at blive opfyldt. Der er kampvalg til alle fem in-
terne bestyrelsespladser, og overvældende mange – fle-

re end 1.000 – har vist interesse for selv
at stille op eller for at være stiller. 

Debatten mellem kandidaterne er le-
vende og indholdsfyldt. Den skal vi

ikke blande os i, men blot glæde os
over at den er der og opfordre til at den
fortsætter frem til valget i november.
En række valgmøder er allerede afvik-
let, og flere er annonceret her i begyn-

delsen af november, så der er endnu mulighed for at
møde nogle af kandidaterne og gå dem på klingen i en
åben debat. 

Tilbage er så blot det tredje og sidste element i det
gode valg - valgdeltagelsen. Først og fremmest vil vi

indtrængende opfordre til at så mange som muligt afgi-
ver deres stemme, når valgmaterialet sendes ud i slut-
ningen af oktober måned. Valgdeltagelsen er vigtig for
de kandidater der skal repræsentere universitetsbe-
folkningen i bestyrelsen – og den er vigtig fordi vi ved
at deltage i valget kan vise den ansvarlighed og det en-
gagement der kendetegner og fortsat bør kendetegne
ansatte og studerende på Københavns Universitet.

De sidste to ord i det nyligt vedtagne værdigrundlag
for Københavns Universitet er ‘fællesskab’ og ‘med-

bestemmelse’. Det ville være godt hvis valget kunne le-
ve op til netop den formulering.

Af rektor Linda Nielsen 

og prorektor Jørgen Olsen 

DEBAT

Det vigtige valg

»Til et godt valg hører
tre ting: et bredt felt af
kandidater, en levende
debat og en god valg-
deltagelse.«

Undertegnede støtter 
TAP’er på tværs – et
godt alternativ.

Det er vigtigt at stemme på
personer der arbejder for hel-
heden og ikke særinteresser.
Tillidsfolkene gør et godt ar-
bejde i samarbejdsudvalgene
med personale- og lønpolitik.
Men i bestyrelsen for KU er det
vigtigt at arbejde for helheden
på KU; det gør de personer der
er opstillet på listen TAP’er på

Støt TAP’er 
på tværs – 1

tværs bedst og uden kasketfor-
virring. De har deres daglige
gang på fakulteterne/institut-
terne og varetager opgaver for
alle faggrupper. Gør som jeg –
Stem på TAP’er på tværs – Et
godt alternativ.

Dorte Heldrup, TAP-medlem 
i Konsistorium, Det Naturvi-
denskabelige Fakultetsråd og 
Kemisk Instituts Bestyrelse.

Hvor er det dog dejligt at
vi skal have kampvalg
til pladsen som TAP-

medlem af vores nye besty-
relse på Københavns Universi-
tet. 

Med den nye bestyrelse er
der lagt op til nye tider og nye
ledelsesformer på Københavns
Universitet, og det er derfor
utroligt vigtigt at den person
som vælges til posten som
medarbejderrepræsentant, har
stor indsigt og kendskab til ar-
bejdet lokalt hvor de primære
opgaver forskning og under-
visning udføres.  

Af samme årsag støtter jeg
kandidaterne på den alterna-
tive liste TAP’er på tværs med
Flemming Juelsholt og Marit

Warrers kandidatur på 1. og 2.
prioriteten. Jeg har i mit dagli-
ge arbejde samt via et tidligere
TAP-medlemskab af Det Na-
turvidenskabelige Fakultets-
råd oplevet at det er vigtigt at
det ikke er personer med flere
kasketter som sidder på pos-
terne da man (berettiget eller
uberettiget) meget let kan
komme til at opleve at de ikke
er uafhængige af fagpolitiske
eller organisationernes inter-
esser. Efter min opfattelse gør
tillidsfolkene et yderst kvalifi-
ceret arbejde som netop tillids-
folk.

Lis Dalgaard, 
Molekylærbiologisk Institut.

Støt TAP’er
på tværs – 2

Det er et privilegium at få
lov til at være med til at
bestemme i hvilken ret-

ning KU skal bevæge sig de
næste mange år. Derfor er val-
get til KU’s nye bestyrelse vig-
tigt. Retten til at vælge og til at
stemme er ikke naturgiven –
det er en fortsat kamp at sikre
demokratiet.

Valgretten er blevet udvidet
til flere persongrupper siden
jeg startede på KU tilbage i
1987. For nogle år siden var
jeg flere gange med til at rejse
spørgsmålet om de fondsløn-
nedes på det tidspunkt mang-
lende valgret. Senere blev det
nødvendigt at gå via Ligestil-
lingsrådet for at sikre at kvin-

der på barselsorlov bevarede
stemmeretten mens de var
lønnede af KU.

Demokrati kræver således
aktivitet og stillingtagen. Det
blev engang postuleret på et
Go-Card at »vi kvinder snakker
og snakker men bruger ikke
vores stemme«. Snak ikke,
brug jeres stemme, alle I
kvinder og mænd, og vær med
til at sætte dagsordenen for
det fremtidige KU. Vis således
både ind- og udadtil at I er
interesserede i jeres arbejds-
plads, at I vil KU!

Inge F. H. Olsen, 4. kandidat 
på TAP-listen TAP’er på tværs –
et godt alternativ.

Brug jeres
stemme!
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Støt »Den tørre« og 
»Den våde«
Personer med hovedansættel-
se uden for KU kan næppe tæn-
kes at have vores interesser hø-
jest på dagsordenen. Personer
med det ene ben i et privat fir-
ma skulle være meget skizofre-
ne for udelukkende at tænke
på KU’s interesser. Erhvervs-
interesser er allerede separat
repræsenteret i bestyrelsen. 

Nuværende og tidligere de-
kaner og institutbestyrere har
stukket hovederne sammen for
at opstille en sådan leder til be-
styrelsen. Hvorfor mon de gør
det? Næppe for at vedkom-
mende primært skal videre-
bringe de menige VIP’ers inter-
esser i bestyrelsesarbejdet.

Kun to af de opstillede lister,
»Den tørre« og »Den våde«
med spidskandidaterne Hen-
rik Prebensen og Leif Sønder-
gaard og suppleanterne Mie
Femø Nielsen og Jesper
Brahm, kan sige sig totalt fri
for sådanne mistanker om ir-
relevante interesser. Kun de to
lister går helhjertet ind for fri
grundforskning og gode ar-
bejdsforhold, universitetets
traditionelle dyder. Og kun de
to lister opfylder lovgivernes
intentioner med medarbejder-
repræsentanter hentet fra de
meniges rækker.

Bjarne Andresen, Ørsted 
Laboratoriet, Lars Kamp 
Nielsen, Biologisk Institut

Vælg KU-bestyrelsesmed-
lemmer som har dine
interesser for øje! Der er

mange om buddet for at blive
VIP’ernes to repræsentanter i
KU’s nye bestyrelse, men tænk
dig godt om inden du afgiver
din stemme. 

Hvilken baggrund har kan-
didaterne? Har de bred kon-
takt og indsigt i VIP’ernes vil-
kår på mindst halvdelen af
universitetet (vi har jo kun to
medlemmer)? Hvilke andre
interesser står de for? Hvem
har opstillet dem?

I universitetets bestyrelse er
indsat seks eksterne medlem-
mer som skal inddrage det om-
kringliggende samfunds inter-
esser i KU’s udvikling og der-
med afstikke vejen som de an-
satte skal følge. De har altså
per definition ikke-universitæ-
re interesser og er ledere. Til-
bage er et mindretal på fem
bestyrelsesmedlemmer som
den sidste rest af det universi-
tære selvstyre, heraf to med-
lemmer som skal repræsentere
den samlede VIP-skares inter-
esser og visioner samt holde
kontakten til hele denne bro-
gede forsamling, så alle føler
sig fair repræsenteret.

Disse to pladser må derfor
ikke bortødes på kandidater
som ikke har en meget bred
kontaktflade, eller som kunne
tænkes at have andre interes-
ser end de menige VIP’ers. 

Vælg 
tillidsvækkende
VIP-medlemmer

Deltag i debatten
Skriv kort og præcist og oplys altid navn, adresse og stilling.

Et læserbrev bør være på højst 2.000 enheder med mellemrum eller 300 ord.

Et synspunkt må ikke overskride 4.000 enheder med mellemrum eller 600 ord.

Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og forkorte indsendte læserbreve.

Debatindlæg indsendes på e-post til uni-avis@adm.ku.dk. Deadline: se kolofonen på side 12.

Ved bestyrelsesvalget står
to valgforbund over for
hinanden. Valgforbund

opfattes oftest som positive
fordi de betyder at stemmer 
ikke spildes. Men man skal og-
så huske at de kan medføre at
stemmer for et synspunkt kan
transformeres til stemmer for
et andet synspunkt. 

Ved dette valg er der et stort
valgforbund mellem en prode-
kan fra Jura, to medicinske
professorer og en forskerliste
fra Biologi. En institutleder i
Indre By har samlet stillere for
jura-prodekanen med det

eneste argument at Indre By
skulle repræsenteres i besty-
relsen. Mange fra andre fakul-
teter vil mene at med bookma-
kernes gæt på en bestyrelses-
formand og en rektor er Indre
Bys interesser rigeligt dækket.
Andre vil mene at det biome-
dicinske erhvervslivs interes-
ser er så godt dækket af de
eksterne medlemmer af besty-
relsen at de ikke behøver flere
repræsentanter. Derudover vil
atter andre mene at selve nav-
net Forskerlisten er en torn i
øjet på alle der tager universi-
tetsundervisning alvorligt.

Udover frygten for at en
stemme på en liste fra dette
valgforbund overføres til en
stemme på en anden liste man
ikke umiddelbart kan støtte,
melder tvivlen sig om de op-
stillede kandidaters brede for-
ankring i universitetsmiljøet.
Har disse kandidater bag-
grund for at kunne repræsen-
tere andre end deres egne fa-
kulteter, eller i det hele taget
andre personer end sig selv?
Hvordan sikres at en person,
valgt på en af listerne, i det lø-
bende bestyrelsesarbejde re-
præsenterer de andre lister? 

Iskrivende stund er to ud af
de fem planlagte debatmø-
der afholdt som er arrange-

ret af de to TAP-lister som stil-
ler op ved valget til KU’s besty-
relse. Møderne har blandt an-
det berørt hvorledes vi sikrer
information til og dialog med
alle medarbejderne i TAP-
gruppen. Eller sagt på en an-
den måde: hvordan sikres den
demokratiske proces mellem
dette og næste valg om nogle
år?

TAP-fælles(tillidsmands)lis-
ten mener at de allerede har
gode kanaler via deres eksiste-
rende tillidsmands netværk.

TAP’er på tværs – et godt al-
ternativ vil gå nye veje.  

Situationen er ny for vores
universitet idet der er færre
medarbejderrepræsentanter i
de styrende organer. Derfor
skal vi tænke i nye baner.

Vi vil brede informationerne
og dialogen meget mere ud. 
Vi skal have formøder hvor al-
le interesserede er velkomne –
både tillidsfolk og andre med-
arbejdere fra alle de forskelli-
ge personalegrupper som TAP-
repræsentanten skal dække.
Information og dialog skal og-
så finde sted på tværs af fakul-
teter; vi skal nemlig arbejde
for det hele universitet og for en
bedre forståelse for vores for-
skelligheder ude på fakulteter-
ne. I fremtiden skal der ikke
være en kamp om penge og
udviklingsmuligheder fakulte-

terne i mellem, men en an-
svarsfølelse for helheden der
skal være det endelige mål og
den bærende kraft.

Digitalt fællesskab
De eksterne medlemmer af be-
styrelsen skal – efter tur – invi-
teres til fyraftensmøder med
universitetets medarbejdere,
dels for at højne informatio-
nen om hvad disse bestyrelses-
medlemmer har af erfaringer
og holdninger til universitetet,
dels for at fremme forståelsen
for vores syn på tingene, vores
oplevelse af dagligdagen ude
på vore arbejdspladser hvor
end den så må befinde sig.
Disse møder skal annonceres
via kommunikationsafdeling-
en som netop så flot har vist at
de kan sende informationer ud
med kort varsel.

Derudover vil vi arbejde for
at alt materiale omkring be-
styrelsesmøderne som ikke er
fortroligt, bliver lagt ud på
PUNKT.KU, både indkaldelser
med bilag samt godkendte re-
ferater. Disse referater skal vel
at mærke ikke være flere må-
neder gamle som vi i øjeblik-
ket ser det visse steder. Den
mere kortsigtede og impulsive
dialog kan også ske via
PUNKT.KU i et såkaldt gruppe-
rum eller lignende.

Enkelte personalegrupper
har ikke i deres dagligdag di-
rekte adgang til pc’er, men det
må der findes en løsning på.

For år tilbage tænkte man me-
get på at de studerende skulle
sikres lige adgang til informa-
tioner blandt andet på nettet.
Der blev oprettet databarer for
de som ikke selv havde adgang
til pc’er enten på institutterne
eller hjemme. En lignende løs-
ning kan også etableres for
medarbejderne. Fremtiden bli-
ver mere og mere digital. Selv
vores lønsedler tales der om at
vi ikke skal have i papirform
mere. Så det er på høje tid at
der findes en løsning som til-
godeser alle personalegrup-
per.

En stemme på TAP’er på
tværs – et godt alternativ er
derfor en stemme på maksi-
mal åbenhed om bestyrel-
sesarbejdet på KU.

Marit Warrer, Molekylær-
biologisk Institut og 
Martin Petersen, Det Juridiske
Fakultetssekretariat.

Stor forskel på 
VIP-valgforbund

TAP’er på tværs – 
også mellem valgene

Heroverfor står den våde og
den tørre liste. Disse lister er
opstillet ud fra et fungerende
tværfakultært samarbejde der
allerede har vist at være til he-
le universitetets fordel. Kandi-
daterne repræsenterer alle ty-
per VIP’er, og de gør det derfor
muligt for den nye bestyrelse
at lede hele Københavns Uni-
versitet i de tider der kommer. 

Anders Milhøj, Økonomisk 
Institut.
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for disse mennesker når de ser på det retrospek-
tivt.

Nogle er stadig aktive fans mens andre har
lagt aktiviteterne på hylden, men fælles for dem
er at de er særdeles bevidste om at ‘deres’ musik
er indvævet i selvidentiteten, og den fortælles
som noget der er fuldstændig
integreret. Fx når en fan siger
at han forud for vores samtale
havde tænkt: “bare jeg nu hus-
ker at fortælle det hele, bare
jeg nu husker at fortælle det
jeg selv brænder for”. På den
måde markerer musikken og
det at dyrke den som fan en
kontinuitet fra dengang til nu,
en fortælling om identitet gen-
nem et halvt liv.

Identifikation, nærhed og kontinuitet
Men hvad vil det sige at være fan? Fans formu-
lerer det ofte selv således “man går mere op i
det”, og når man undersøger hvordan fans age-
rer og italesætter sig selv inden for i øvrigt me-
get forskellige musikalske genrer, er det at-gå-
mere-op-i-det da også en gennemgående figur.
Det gælder hvad enten vi fx taler indsamling af

information om idolerne, om kendskab til
sange ned til mindste detalje eller om forbrug
af tid eller penge. 

Motivationen for dette er gentagne ople-
velser af intense momenter i forbindelse med
fan-livet. Det er momenter hvor man særligt
mærker at man er i live her og nu, at livet er på-
trængende og at man er et unikt individ.

Når mine informanter ser tilbage på deres
første møde med musikken og på hvorfor de

blev fans af netop ‘deres’ grup-
pe eller sanger, beskrives dette
ikke sjældent i åbenbarings-
metaforer og som en oplevelse
af en sjælden samklang eller
homologi mellem deres egen
personlighed og musikken. 

Det udtrykkes således af en
Gasolin-fan: “Det var noget af
det første sådan vilde musik

jeg kan huske, og jeg har altid været lidt af en
vildbasse”.

I det at være fan ligger ofte en identifikation
med idolerne. Man ser op til dem og vil gerne
være ligesom dem både på et ydre og på et in-
dre plan. Dette gælder sandsynligvis primært i
ungdommen hvor der i efterligningen af og
identifikationen med forskellige egenskaber,
begivenheder og udtryk ligger en afklaringspro-

ces der har med identitetsdannelsen at gøre. De
unge fans er i gang med at finde sig selv som
selvstændige voksne med en specifik identitet.
Dette understreges af at mange fans beskriver
dyrkelsen af pågældende idol som deres egen,
som noget unikt ingen andre helt har del i eller

kan tage del i. At være fan og
den måde man er fan på ople-
ves som stærkt personlig.

Identifikation, efterligning
og imitation er en måde at
komme tæt på idolet på, og
denne nærhedstematik er gan-
ske central i forståelsen af det
at være fan. Hvor nærheden i
ungdomsårene måske primært
udformede sig som ‘identifika-

tion’, tager dette tema forskellige drejninger
som informanternes liv skrider frem, og det vil
når det gælder nutiden, være mere sigende pri-
mært at tolke nærhedstemaet i andre termer
end identifikation, såsom personliggørelse og
integration.

Hos de voksne Gasolin-fans er der fx en ud-
bredt anerkendelse af den indflydelse Gasolin
har haft på deres livssyn, holdninger og værdi-
er. For to Walkers-fans handler det om at fast-

holde en fandenivoldsk frihedssøgende livs-
holdning der ligger i forlængelse af ungdom-
mens trang til at omgå forældrene: “jeg sover
ovre hos min veninde” når man i virkeligheden
er til en noget anløben fest. For en af informan-
terne former det sig som etablering og fasthol-
delse af et privat oplevelsesrum når hun tager
hovedtelefonerne på og således lukker den sure
ægtemand ude mens hun hø-
rer Lollipops.

Det at være fan eller at have
været det er blevet en integre-
ret del af informanternes livs-
holdning, og der kan ofte træk-
kes et tydeligt spor fra deng-
ang til nu. Således er kontinui-
teten en bekræftelse af det at
være tæt på – ikke kun musikken og idolet, men
også i høj grad sig selv. At være fan bliver en rød
tråd gennem livet, en ‘pathway’ for at bruge
antropologen Ruth Finnegans udtryk.

Samlinger
Fans samler på og gemmer tit ting af særlig værdi.
Ting som har en tæt relation til idolet. Det kan
være koncertbilletter, merchandise, plader osv. 

De fleste af mine informanter har stadig
scrapbøger fra dengang og har gemt deres sam-
ling af singleplader og kassettebånd. For de af

mine informanter der stadig er aktive fans – og
det gælder i særlig grad Gasolin-fansene – kan
det at samle være en markant måde at manifes-
tere kontinuitet på. Og for en fan der også er
samler, betyder samlingen uendeligt meget
hvilket disse tre udsagn viser: “Jeg vil hellere
sælge min seng end jeg vil sælge min Gas Sam-
ling”. “Jeg har altid sådan for sjov gået og sagt
at konen ryger ud før mine scrapbøger”. “Jeg
har da tænkt på den dag huset brænder, hvad
vil man så tage med...”. 

Der er dog flere distinktioner i dette. For det
første er man ikke nødvendigvis samler fordi
man er fan. Fans der ikke er samlerne, ser ofte
lidt ned på samlere. Det forekommer dem lidt
infantilt og som noget der fjerner opmærksom-
heden fra det egentlige, nemlig musikken. 

For det andet er der stor forskel på hvilken ty-
pe samler man er, og hvad man samler på. Her
kan skelnes mellem fans der primært samler på
musik (fx plader og bootlegs), og andre der
samler udklip, merchandise og lignende. 

Pladesamlerne vil typisk være villige til at
bruge en del penge på at erhverve sjældne ind-
spilninger eller lignende med mindre de kan
bytte sig frem, og det er ofte centralt at sam-
lingen er mere eller mindre komplet hvis det

overhovedet er muligt. Samtidig er der prestige
i at finde sjældne bootlegs, radiooptagelser etc. 

En splint af Jesu kors
For de fans der samler på udklip, merchandise
og plakater er der tilsyneladende ikke den sam-
me prestige og trang til eller mulighed for kom-
plettering som hos pladesamlerne. Samlingen

er privat på en anden måde.
Samlingen betyder på et plan
lige meget for pladesamlerne
og for de der har samlingerne i
scrapbøger. Men hvor plade-
samlerne går efter det unikke i
betydningen sjældne, er
mange af tingene i den anden
type samlinger unikke fordi de

er en repræsentation af en oplevelse for ejeren
såsom oplevelsen af en koncert, et møde med
idolet eller lignende. 

Så der ligger et element af nærhed i det at
samle ting. Dels er tingene et bevis på at man
var til stede ved koncerten. Dels indeholder
tingen en aura. De er som en Gasolin-fan siger:
“en splint af Jesu kors”. En anden fan fortæller:
“at det (tingene. red) har enorm affektionsvær-
di for mig”. 

Klenodiet i en sådan samling er ikke sjældent
en autograf. Autografen har en særlig stråle-

VIDENSKABET
MUSIKVIDENSKAB

Af Lisbeth Ihlemann

Dansk rock har i snart mange år været på fi-
nansloven. Der er fremskredne planer om
et dansk rockmuseum, og den har fået si-

ne egne mindepriser. Blandt andet Ken Gudman-
prisen der blev uddelt for første gang den 10. ok-
tober under stor festivitas i Amager Bio. 

Begivenheden formede sig som en lang kon-
cert hvor nye og gamle navne fra den danske
rockscene trådte op. Koncerten og prisoverræk-
kelsen trak stort set fulde huse, og en ikke ube-
tydelig del af publikum var tydeligvis i en alder
hvor de har været unge med ungdomsoprøret
dengang Gudman spillede trommer i Young
Flowers (1967-70).

Publikumsinteressen antyder ikke så lidt om
den betydning rocken havde for unge i 1960’er-
ne – og i øvrigt har haft for unge lige siden. De
bands vi hørte i lettere ‘ny-renoverede’ udgaver
den aften: Young Flowers, Skousen & Inge-
mann og Røde Mor var en stor del af lydsporet
til ungdommen dengang. For den ældre del af
publikum er det ‘deres musik’.

Min musik
‘Dette er min musik’ er en vending jeg ofte har
hørt når jeg har talt med danske rock- og pop-
fans. Sandsynligvis gælder dette ikke kun for
fans. For de fleste mennesker betyder genhøret
med fortidens musik at specifikke minder, situ-
ationer og følelser bliver nærværende på en
særlig sanselig og levende måde.

Den norske musikterapeut Even Ruud taler i
den forbindelse om at musikken fungerer som
et erindringsdepot der rummer en mængde
livskraft og energi. Vi ved at minder og erin-
dringer har en vigtig funktion i opretholdelsen
af en sammenhængende fortælling om selv-
identitet, og musik kan spille en privilegeret
rolle i denne proces netop på grund af dens
unikke karakter. 

Musik tilvejebringer begreber og skabeloner
hvorigennem mennesket kan udarbejde, stad-
fæste og bearbejde selvidentiteten. Ved at lytte
til musik der siger en noget særligt, bekræfter
man hvem man selv er – dette er min musik, og
denne musik er mig. At genleve og identificere
sig med fortiden gennem mu-
sik er således med til at under-
strege at der er et sammen-
hængende selv over tid til at
opleve kontinuitet i dette selv.

Hos fans er musikkens plads
i identitetsarbejdet markant.
Vi behøver blot at tænke på
den totale opslugthed vi ser
hos en ung fan der tænker på
sit musikidol stort set alle døgnets vågne timer.
Her bliver musikken netop indgang til at under-
søge hvem man selv er og gerne vil være.

I mit forskningsprojekt sætter jeg dette om-
råde ind i et historisk perspektiv. Gennem inter-
views med fans af danske pop- og rocknavne
som Otto Brandenburg, Peter Belli, Lollipops,
Walkers og Gasolin undersøger jeg den betyd-
ning idoldyrkelsen og det at være fan har haft

»Ved at lytte til musik
der siger en noget 
særligt, bekræfter man
hvem man selv er –
dette er min musik, og
denne musik er mig.«

»måske skal vi forstå
fans som mennesker
der har fundet en over-
bevisende rød tråd i 
livet.«

»Jeg vil hellere sælge
min seng end jeg 
vil sælge min Gas 
samling.«

F a n s ,  i d e n t i

WE LOVE YOU – Rockkon-

certen er en intens oplevelse der

både rummer drømmen om at 

blive set af idolerne og den kon-

krete nærhed i koncertens ‘nu’.



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 maks. 12.000 enheder med 

mellemrum. Manuskript sendes til uni-avis@adm.ku.dk.
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glans og er i særklasse auratisk på grund af det
skrevnes nærhed til hånden og dermed til krop-
pen på den der skriver. Det at skrive navnet kan
samtidig ses som en personlig hilsen hvor den
der får autografen i et ganske kort øjeblik er
blevet set og anerkendt som et individ af idolet.
Private fotografier hvor fan og idol ses sammen,
har også denne funktion af at blive set. 

Udklippene der som regel er en stor del af
scrapbøgerne, er ikke nødvendigvis repræsenta-
tioner af nærhed på samme måde som ovenfor
nævnt, selv om fx omtaler af en koncert man har
været til, kan have en lignende status. Udklips-
samlinger handler om at kunne se at man har
fulgt med idolets gøren og laden gennem årene. 

Hvad enten man er den ene eller den anden
type samler, kan samlingerne forstås som en
helt håndgribelig og konkret måde at bevare en
kontinuitet på, og derfor kan samleren ikke hol-
de op med at samle. Det ville være et radikalt
indgreb i identiteten fordi det ville være det
samme som at holde op med at være fan. 

Volvo og musik
Spørgsmålet er så om ikke alt dette lige så godt
kan gælde for en Volvo-entusiast som for en
musikfan? Det kan naturligvis ikke udelukkes,
men min – måske lidt poetiske – antagelse er at
populærmusikkens sensuelle og følelsesrettede

karakter giver en priviligeret adgang til vores
livslange identitetsarbejde. 

Dette ligger i forlængelse af Simon Friths op-
fattelse af at musikken både viser os og giver os
rum til det imaginære samtidig med at den gi-
ver os en, om ikke fysisk så virkelig, oplevelse af
verden og livet. 

Fans er ofte synlige i offentligheden. Det at
være fan er spektakulært. Det er noget ud over
det sædvanlige, og det omgås med lige dele ny-
figenhed, undren og nedladenhed. Nogle fans
kalder oven i købet deres egen idoldyrkelse for
sygelig. 

Men måske skal vi snarere forstå fans som
mennesker der har fundet en overbevisende rød
tråd eller pathway gennem livet. Et sted hvor-
igennem de kan være sig selv fuldt ud. Et sted
for varme, glæde, intensitet og musik. Og hvem
ønsker sig ikke det?

Lisbeth Ihlemann er amanuen-
sis ved Musikvidenskabeligt In-
stitut og beskæftiger sig med po-
pulærmusik. Hun deltager
desuden i forskningsprojektet
Dansk Rockkultur fra 50’erne
til 80’erne finansieret af Statens
Humanistiske Forskningsråd.

t e t  o g  n æ r h e d
F O T O : P O L F O T O

Oplevelsen af musik som
den røde tråd i livet hos 
danske pop- og rockfans
undersøges i et nyt forsk-
ningsprojekt der sætter 
populærmusik og idoldyr-
kelse i et historisk perspektiv



Boliger
Boligannoncer er begrænset til fremlejemarkedet med formidling af boliger til

gæsteforskere og gæstestuderende for minimum tre måneder. Boligannoncer kan

sendes på e-mail: uni-avis@adm.ku.dk og bringes kun én gang. 

Deadline 1/11 for avis 17 der udkommer 11/11 og 

deadline 15/11 for avis 18 der udkommer 25/11.
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NAVNE

Priser

Anders Fink-

Jensen

Afdelingslæge,

dr.med. på Psy-

kiatrisk Klinik

og Neuropsyki-

atrisk Labora-

torium på Rigshospitalet An-

ders Fink-Jensen har netop

modtaget 1.050.000 kr. fra

Lundbeckfonden. Midlerne

skal anvendes til at studere de

biologiske mekanismer bag

misbrug og afhængighed af

kokain og morfin ved farma-

kologiske undersøgelser af så-

kaldte knock-out mus. Håbet

er at forskningen kan bidrage

til udvikling af nye medicinske

behandlinger af stofmisbrug.

Bolig udlejes

Valby

Periode: Fra 1/12-04. Min. 1 år

frem.

Størrelse: Taglejlighed, 2 vær.,

58 kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret, køkken,

toilet/bad og kabel tv.

Husleje: 6.300 kr. pr. md. A con-

to varme 425 kr. 

Depositum: 18.900 kr.

Kontakt: Lorraine, 

tlf. 2085 4807.

Amager

Periode: Fra 1/11-04 til 1/3-05.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

61 kvm.

Udstyr: Møbleret, køkken/alrum,

vaskemaskine, kabel tv.

Husleje: 7.000 kr. pr. md. inkl.

internet, varme, el og gas.

Kontakt: Line Benn Thomsen, 

e-mail:

linebenn@hotmail.com el. 

tlf. 2682 0473.

Indre Nørrebro

Periode: Fra 1/12-04 (evt. 1/11)

til 1/3-05.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 

85 kvm.

Udstyr: Møbleret. Vaskemaskine

og tørretumbler.

Husleje: 5.000 kr. pr. md. inkl.

forbrug.

Kontakt: Anne, tlf. 5160 2308.

Nørrebro

Periode: Snarest.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær.

Husleje: 10.500 kr. pr. md. inkl.

forbrug og adsl.

Depositum: 10.000 kr.

Kontakt: Arne Jensen, 

tlf. 3539 7553 el. e-mail:

mail@cover2.dk.

Frederiksberg

Periode: Fra 1/11-04 til 1/8-05.

Størrelse: Værelse, 20 kvm., 

adgang til køkken, bad og

vaskemaskine. 

Husleje: 3.000 kr. pr. md. 

Kontakt: Marie, tlf. 2611 2617.

Charlottenlund

Periode: Fra 1/11-04 for maks. 

2 år.

Størrelse: 2 vær., 50 kvm., med

køkken og badeværelse.

Udstyr: Gerne møbleret. Vaske-

maskine og tørretumbler. 

Beboere: Gerne udenlandsk

stud. el. forsker.

Husleje: 4.800 kr. pr. md. inkl.

varme, el og vask.

Kontakt: Marianne eller Henrik,

tlf. 2624 0992.

Frederiksberg

Periode: Fra 1/1-05 og 1 år frem.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 

75 kvm.

Udstyr: 2 altaner, elevator.

Beboer: Gæsteforsker el.lign.

Husleje: 8.500 kr. pr. md. inkl.

vand, el og gas.

Kontakt: E-mail: 

BOLIGER

Bolig søges

København

Periode: Fra 1/1 til 1/6-05, mulig-

vis længere.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., min.

55 kvm.

Udstyr: Gerne møbleret. 

Beboer: Gæsteforsker fra Ita-

lien.

Husleje: Maks. 5.000 kr. pr. md.

Kontakt: Mireille Segato Ander-

sen, e-mail: mireille.ander-

sen@bric.dk el. tlf. 3917 9666.

København 

Periode: Fra 1/1 til 1/6-06, mulig-

vis længere.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., min.

60 kvm.

Udstyr: Gerne møbleret.

Beboer: Gæsteforsker fra Ita-

lien.

Husleje: Maks. 6.000 kr. pr. md.

Kontakt: Mireille Segato Ander-

sen, e-mail: mireille.andersen

@bric.dk el. tlf. 3917 9666.

København

Periode: Fra 15/11-04 til 15/3-05.

Størrelse: Værelse med adgang

til bad og køkken.

Udstyr: Møbleret.

Beboer: Tysk ph.d.-stud., ikke-ry-

ger.

Husleje: Maks. 3.000 kr. pr. md.

alt inkl.

Kontakt: E-mail:

claudiawelz@web.de el. 

tel. 3532 3719.

København

Periode: Fra 1/2 til 30/10-05.

Størrelse: Lejlighed, min. 3 vær.,

min. 80 kvm.

Beboere: Gæsteforskere fra 

Sverige med familie.

Husleje: Maks. 6.000 kr. pr. md.

Kontakt: E-mail: 

hansson@webspeed.dk.

Copenhagen

Period: From 15 January 2005,

for 1⁄2 years.

Size: Apartment, 2 or 3 rooms,

bathroom, kitchen.

Equipment: Fully furnished.

Tenants: Italian couple, non-

smokers.

Rent: Max. 7.500 kr. per month

all included.

Contact: Antonella, e-mail: 

antonella@geol.ku.dk, 

tlf. 2448 4081.

København

Periode: En bolig pr. 1/12-04 og

en bolig pr. 1/1-05.

Størrelse: 2 lejligheder.

Beboere: Pr. 1/12 M forsker. 

Pr. 1/1 M amerikansk forsker

med hustru.

Kontakt: Tlf. 3376 6900 el. 

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

eva@digehjelms.dk el. 

tlf. 3833 0481.

Birkerød

Period: From 1/12-04 to 1/12-05.

Size: House, 5 rooms, kitchen

and 2 bathrooms.

Equipment: Fully furnished,

dishwasher, TV.

Tenant: Guest professor (with

family).

Rent: 10.500 kr. per month excl.

heating, electricity.

Deposit: 30.000 kr.

Contact: Sofie, tel. 3532 3451

or e-mail: sofie.danneskiold.

samsoe@anthro.ku.dk.

Amager

Periode: Fra nov. 04 og ca. 1 år

frem.

Størrelse: Lejlighed, 60 kvm., 

2 vær.

Udstyr: Fuldt møbleret, adgang

til vaskekælder.

Beboer: Ikke-ryger uden husdyr.

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

Depositum: 4.000 kr.

Kontakt: E-mail: 

kirstenporskrog@hotmail.com.

Amager

Periode: Fra marts til okt. 2005.

Størrelse: Lejlighed, 108 kvm., 

3 vær. med køkken og bad.

Udstyr: Møbleret. Vaskema-

skine.

Husleje: 9.000 kr. pr. md. inkl.

varme, ekskl. el.

Kontakt: E-mail:

kranberg@mail.tele.dk el. 

tlf. 3284 0641/2143 8441.

Frederiksberg C

Periode: Fra 5/12-04 og 3 mdr.

frem.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 

73 kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret, vaske-

maskine og tørretumbler.

Beboere: Ikke-rygere, ingen hus-

dyr.

Husleje: 6.000 kr. pr. md. ekskl.

forbrug.

Kontakt: Tlf. 3535 5755 el. 

e-mail: jbp@it.dk.

Amager

Periode: Fra 1/12-04 til 31/05-05.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær. en

suite, 84 kvm.

Udstyr: Møbleret, køkken, bade-

værelse og vaskemaskine. 

Husleje: 6.000 kr. pr. md. inkl.

forbrug. 

Kontakt: Jens, tlf. 3296 6360.

Copenhagen City

Period: From 1/11-04 to 1/8-05.

Size: Shared apartment, 

3 rooms. Private bathroom

and entrance. Shared kitchen. 

Equipment: Furnished. 

Rent: 6.400 kr. per month incl.

heating and washing facilities.

Deposit: 12.000 kr. 

Contact: Charlotte Kjelsø, 

e-mail: jel@ssi.dk or tel. 

3268 3210/ 3333 0608/.

beliggende på Østerbro og

huser 130 alumner fra mange

forskellige uddannelsesret-

ninger. Nordisk Kollegium har

fælles madordning. Kollegiets

værelser har eget bad og toi-

let. 

Husleje: 3.177 kr. pr. md. inkl.

fuld kost, internet, fælles avis, 

varme, el og vand.

Ansøgningsfrist: 15/11-04. 

Yderligere oplysninger: Se

www.noko.dk. Rundvisning

2/11-04 kl. 18.30. Tilmelding

på e-mail: kontoret@noko.dk.

København K

Periode: Snarest i maks. 2 år.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 

74 kvm. 

Udstyr: Køkken og badeværelse.

Husleje: 9.000 kr. pr. md. inkl.

forbrug. 

Kontakt Karsten Pharao og Wivi

Leth, tlf. 3295 4498 el. e-mail:

pharao@privat.dk.

Fuglebakken Station

Periode: Fra 1/11-04.

Størrelse: Værelse på 1.sal i villa,

ca. 18 kvm.

Udstyr: Møbleret, adgang til

køkken, bad og vaskemaskine.

Beboer: Gæsteforsker el.lign.,

gerne fransktalende.

Husleje: 2.500 kr. pr. md.

Kontakt: Dorte Lykkegaard, 

tlf. 3810 3326 el. e-mail: 

dortelykkegaard@get2net.dk.

Hellerup

Periode: Fra medio jan. til me-

dio april 2005.

Størrelse: Kælderværelse,  

25 kvm. med eget bad og

køkken. 

Beboer: Ikke-ryger.

Husleje: 2.900 kr. pr. md.

Kontakt: Elisabet, tlf. 2926 6864

el. Eyvind, tlf. 3962 2277.

Nørrebro

Periode: Fra 1/11-04 til 1/2-05,

herefter fremlejes 1 værelse.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

83 kvm.

Udstyr: Umøbleret, med køle-

skab og vaskemaskine

Beboere: 1-2 personer, ikke-

rygere.

Husleje: 4.500 kr. pr. md. 

Depositum: 4.500 kr.

Kontakt: Anne, e-mail: 

pica-pica@ofir.dk.

Bagsværd

Periode: Fra 15/1 til 15/7-05.

Størrelse: Rækkehus med have,

142 kvm.

Udstyr: Møbleret, køkken, toi-

let, bad, cykler i alle str.

Beboere: Ideel til børnefamilie,

gæsteforskere el. lign.

Husleje: 8.500 kr. pr. md. inkl.

forbrug

Kontakt: Maj-Britt Johannsen,

tlf. 3532 2586 el. e-mail:

mbj@teol.ku.dk.

Nørrebro

Periode: Snarest muligt.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 

85 kvm.

Udstyr: Delvist møbleret. 

Husleje: 8.500 kr. pr. md. inkl.

varme, vand, gas, el, internet. 

Kontakt: Tlf. 4581 1899 el. 

4014 5913.

Kollegier

Nordisk Kollegium

Periode: Ultimo 2004.

Målgruppe: Studerende med

min. 1 års studium fra bl.a. KU.

Kollegiet: Er traditionsrigt og

grundlagt i 1942. Kollegiet er



Københavns
Universitets
Årsfest 2004
Torsdag den 11. november inviterer Københavns Universitet sine

ansatte og studerende samt særligt indbudte gæster til fest. Års-

festen begynder i Universitetets festsal og fortsætter om aftenen

med en festforestilling i Det Kgl. Teater hvor der i år opføres bal-

letten Fjernt fra Danmark/In The Night/Fancy Free.

Program for årsfesten:

• Rektors tale

• Forenede Studenterråds tale ved stud.mag. Karina Heuer Bach

• Festforelæsning ved professor Ole Wæver, Institut for Stats-

kundskab

• Uddeling af undervisningsprisen for år 2004 (Årets Harald)

• Promovering af æresdoktorer, doktorer og uddeling af guld- og

sølvmedaljer.

Vil du med?

Der er resterende pladser i Festsalen og i teatret for ansatte og

studerende. Deltagelse i Festsalen er gratis, mens teaterbilletter-

ne kan købes. Til deltagelse i Festsalen udleveres kun ét adgangs-

kort pr. ansat/studerende. 

Adgangskort til Festsalen og billetter til Det Kgl. Teater kan for-

udbestilles på internettet fra 1. november til 3. november 2004 

kl. 16.00. Se www.ku.dk/kommunikation/aarsfest2004.html.

Afhentning af forudbestilte adgangskort og billetter sker ved

personligt fremmøde 4. november kl. 10-18. 

Resterende adgangskort til Festsalen og billetter til Det Kgl. 

Teater kan afhentes/købes ved personligt fremmøde hos 

Forenede Studenterråd, Fiolstræde 10, 2. sal fra 4. november

2004. Uafhentede billetter frigives 5. november. Se yderligere op-

lysninger på www.ku.dk/kommunikation/aarsfest2004.html.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Mette Bonnor, Kommunika-

tionsafdelingen, tlf. 3532 4263.
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STILLINGER

FAK-stillinger

Sundhedsvidenskab

Professorat med særlige
opgaver
Sted: Institut for Molekylær 

Patologi.

Indhold: 5-årigt professorat med

særlige opgaver i Eksperimen-

tel onkologi der efter ansæt-

telsesperioden overgår til va-

rig ansættelse som lektor.

Til besættelse: Snarest muligt. 

Ansøgningsfrist: 2/12-04, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.sund.ku.dk/

stillinger el. kontakt fakulte-

tet, tlf. 3532 7118.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Flemming Fryd Johan-

sen, tlf. 3532 6040.

Klinisk professorat
Sted: Klinisk Institut for Kirurgi

og Anæstesiologi.

Indhold: Professorat i børneki-

rurgi med tilhørende overlæ-

gestilling i H:S og ved Amager

Hospital med tjeneste ved

Rigshospitalet. Omfatter pa-

tientbehandling og udvikling

af specialet pædiatri med sær-

lig henblik på børnekirurgi i

samarbejde med klinikkens

øvrige lægestab og faggrup-

per.

Til besættelse: Snarest muligt.

Ansøgningsfrist: 16/12-04, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/stil-

linger el. kontakt fakultetet,

tlf. 3532 7118. De fuldstæn-

dige overlægeopslag kan ses

på www.laegejob.dk el. kon-

takt Personalefunktionen, 

Abdominalcenter H:S /Rigs-

hospitalet, tlf. 3545 3604.

Humaniora

Lektorat
Sted: Institut for Nordiske Stu-

dier og Sprogvidenskab.

Indhold: Lektorat i Dansk: 

Medier og sprog. 

Til besættelse: 1/8-05 el. senere.

Ansøgningsfrist: 3/1-05, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/stil-

linger el. kontakt Det Huma-

nistiske Fakultetssekretariat,

tlf. 3532 8087.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Niels Finn Christiansen,

tlf. 3532 8317. Studieplaner

og andet materiale om insti-

tuttet og danskstudiet fås på

tlf. 3532 8311.

Naturvidenskab

Assistant Professor
Place of employment: August

Krogh Instituttet.

Kvalifikationer: Bestået juridisk

kandidateksamen el. tilsva-

rende kvalifikationer. Stude-

rende der forventer at bestå

kandidateksamen i indevæ-

rende eksamenstermin, og

som eventuelt afventer be-

dømmelsen af deres speciale,

kan også komme i betragt-

ning. 

Omfang: Tidsbegrænset 3-årig

ansættelse. 

Ansøgningsfrist: 29/11-04, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Se www.ku.dk/

stillinger.

Samfundsvidenskab

Ph.d.-stipendium i 
statskundskab 
Sted: Institut for Statskundskab.

Indhold: Forskeruddannelsen

foregår i nær sammenhæng

med forskningen inden for

hovedområderne: komparativ

politik, international politik

og offentlig forvaltning og

organisation. Forskningspla-

nerne for de kommende år

har særligt fokus på: a) Magt

og demokrati, b) Europæisk

sikkerhed og integration samt

c) Den offentlige sektor i op-

brud. Der optages stipendia-

ter med projekter inden for

de tre politologiske hovedom-

råder gerne med vægt på et

af de tre områder.

Kvalifikationer: Ansøgere skal

ved indsendelsen af ansøg-

ning have bestået en sam-

fundsvidenskabelig kandidat-

eksamen.

Omfang: 3 år til besættelse 

pr. 1/3-05 el. efter nærmere

aftale.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning: Se www.ku.dk/

stillinger.

Ansøgningsfrist: 10/12-04,

kl. 12.00.

Contents and qualifications: 

A researcher to complement

and expand the existing ex-

pertise primarily within cellu-

lar and biochemical aspects 

of protein folding in a new

research group within the

area of protein chemistry at

the August Krogh Institute.

Preference will be given to

applicants who also have ex-

perience practical with pro-

tein chemistry.

Period of employment: From

1/1-05 or as soon as possible

thereafter.

Deadline for applications: 

12/11-04 at noon. 

Full announcement: Applica-

tions cannot be based on this

extract. See www.ku.dk/led/

generel – ledige stillinger or

contact the Personnel Office,

tel. 3532 2645.

TAP-stillinger

Akademisk medarbejder
Sted: Center for WebBaseret

Læring, Studieadministratio-

nen.

Indhold: Bl.a. udbrede anven-

delsen af et fælles weblæ-

ringsmiljø på KU og koordine-

re tværfaglige uddannelses-

aktiviteter.

Kvalifikationer: Indsigt i pæda-

gogik/didaktik, erfaring med

anvendelse af et weblærings-

miljø el. webpublicerings-

værktøj, erfaring med udvi-

klingsprojekter, viden om/er-

faring med projektledelse og

en relevant akademisk grad.

Ansøgningsfrist: 19/11-04, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgningen. Se www.ku.dk/

stillinger.

Studentermedhjælp 
Sted: Biologisk Institut.

Indhold: Timelønnet ‘demon-

strator’ i faget Komparativ

anatomi – vertebrater ved stu-

diet Molekylær Biomedicin.

Omfang: 56 timers undervisning

i perioden fra uge 47 (2004) til

uge 2 (2005) inkl. begge uger.

Til besættelse: 15/11-04.  

Ansøgning: Sendes med bilag,

fx eksamensudskrift, til Peter

Gravlund, Evolutionsbiologisk

afdeling, Universitetsparken

15, 2100 Kbh. Ø. Mrk. ‘Kom-

parativ Anatomi’.

Ansøgningsfrist: 7/11-04.  

Yderligere oplysninger: Peter

Gravlund, Biologisk Institut, 

e-mail: Pgravlund@zi.ku.dk el.

tlf. 3532 1330. 

Ph.d.-stipendier

Jura

Ph.d.-stipendium på Jura
Sted: Det Juridiske Fakultet.

Indhold: Gennemførelse af for-

skeruddannelsen. 

STØTTE 

Stipendier

Det Arnamagnæanske 
Stipendium
Målgruppe: Studerende og kan-

didater med islandsk statsbor-

gerskab der har godtgjort en

sådan indsigt i norrønt el. is-

landsk sprog, historie eller lit-

teratur at det kan forventes

at de vil præstere noget mere

end almindeligt i disse fag el-

ler et af dem.

Støtte: Til studier ved Den Arna-

magnæanske Håndskriftsam-

ling el. andre tilsvarende sam-

linger i København. 

Periode: 2005.

Ansøgning: Vedlæg cv, en kort-

fattet projektredegørelse og

evt. anbefalinger, samt oplys-

ninger om aflønningsforhold

under opholdet i København.

Ønsker en ansøger også at

komme i betragtning til Sti-

pendium til håndskriftstudier

i København, bedes dette an-

ført i ansøgningen. Stiles til

Den Arnamagnæanske Kom-

mission, v/sekretæren, profes-

sor, dr. phil. Jonna Louis-Jen-

sen.

Sendes til: John Tietze, Den Ar-

namagnæanske Kommission,

Københavns Universitet, 

Njalsgade 136, 2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 22/11-04, 

kl. 12.00

Stipendium til håndskrift-
studier i København
Målgruppe: Islandske statsbor-

gere  m.h.p. håndskriftstudier

ved Den Arnamagnæanske

Samling i København.

Støtte: Stipendiet udgør for-

uden rejseomkostninger ca.

20.000 kr. pr. md. i op til 

12 mdr., normalt dog kun i 

1-3 mdr. 

Periode: 2005.

Ansøgning: Vedlæg cv, en kort-

fattet projektredegørelse og

evt. anbefalinger, samt oplys-

ninger om aflønningsforhold

under opholdet i København.

Ønsker en ansøger også at

komme i betragtning til det

Arnamagnæanske Stipen-

dium, bedes dette anført i an-

søgningen. Stiles til Den Arna-

magnæanske Kommission,

v/sekretæren, prof., dr.phil.

Jonna Louis-Jensen.

Sendes til: John Tietze, Den Ar-

namagnæanske Kommission,

Københavns Universitet, 

Njalsgade 136, 2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 22/11-04, 

kl. 12.00.

Legater

Legatopslag
Opslag om legater, herunder 

legater administreret af SU-

kontoret, kommer i Universi-

tetsavisen og kan ses på

www.ku.dk/studerende under

“Legater og fonde”

Legater administreret af SU-

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



Eksamenstilmelding
Antropologi

Eksamenstilmelding til vintereksamen 2004/2005 foregår via inter-

nettet fra 1/11 til 21/11. Merit- og gæstestuderende skal tilmelde

sig til eksamen på papirblanketter der udfyldes hos studienævns-

sekretæren fra 15/11 til 19/11. Afmelding af eksamen skal ske 

senest 3/1-05.

Grunduddannelsen, 1. semesters essay (1998-ordn.)

Udleveres 3/1-05 kl. 10.00-12.00 i auditoriet. Opgaverne indleve-

res hos studienævnssekretæren senest 10/1-05 kl. 14.00 i 3 eksem-

plarer el. 4 hvis opgaven må udlånes fra biblioteket.

Grunduddannelsen, 3. semesters essay (1998-ordn.)

14-dages individuel opgave udleveres 

3/1-05 kl. 12.00-14.00 i auditoriet og indleveres hos studienævns-

sekretæren senest 17/1-05 kl. 14.00 i 3 eksemplarer el. 4 hvis 

opgaven må udlånes fra biblioteket.

Grunduddannelsen, Bachelor essay (1998-ordn.)

Indleveres hos studienævnssekretæren senest 3/1-05 kl. 14.00 i 4

eksemplarer el. 5 hvis opgaven må udlånes fra biblioteket.

Mundtlig eksamen finder sted 20-21/1-05.

Kursusessay (2000-ordningen) + meritstuderende, studerende

under åben uddannelse og gæstestuderende. 

Indleveres hos studienævnssekretæren 18/1-05 kl. 14.00 i 3 eksem-

plarer el. 4 hvis opgaven må udlånes fra biblioteket.

Synopsis (2000-ordningen)

Indleveres hos studienævnssekretæren 7/1-05 kl. 14.00 i 3 eksem-

plarer el. 4 hvis opgaven må udlånes fra biblioteket.

Åben-Uddannelses essay

Indleveres hos studienævnssekretæren 7/1-05 kl. 14.00 i 3 eksem-

plarer el. 4 hvis opgaven må udlånes fra biblioteket.

Master opgave

Indleveres hos studienævnssekretæren 7/1-05 kl. 14.00 i 3 eksem-

plarer el. 4 hvis opgaven må udlånes fra biblioteket.

rantløn, men ikke til egen løn

eller rejseudgifter.

Ansøgning: Projektbeskrivelsen

skal indeholde højst 5 s. samt

cv og cpr.nr. for ansøgeren.

Angiv om der er søgt/opnået

anden støtte. Sendes i 3 eks.

Sendes til: Professor, dr.med.

Klaus Ølgaard, Nefrologisk af-

deling P 2132, Rigshospitalet,

Blegdamsvej 9, 2100 Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: 1/12-04.

Jens Nørregaard og Hal
Kochs Mindefond
Støtte: Formålet er at fremme

forskning inden for dansk 

kirkehistorie og økumenisk

teologi. 

Ansøgning: Se

www.teol.ku.dk/akh/ el. kon-

takt Fonden, c/o Afd. for Kir-

kehistorie, Købmagergade 46,

1., POB 2164, 1150 Kbh. K, 

e-mail: akh@teol.ku.dk.

Ansøgningsfrist: 15/11-04.

Johs. Clemmesens
Forskningsfond
Målgruppe: Enkeltpersoner, for-

skergrupper el. institutioner

til konkrete forskningsprojek-

ter. 

Støtte: Til cancerforskning, her-

under især årsagsforskning.

Fonden har i alt 200.000 kr. til

uddeling for 2004. Projekter

der belyser testikelcancers år-

sagsfaktorer og/el. virknings-

mekanismer af disse, specielt i

forbindelse med graviditets-

perioden, prioriteres. 

Ansøgning: Anvend formular A

og følg retningslinjerne for

DLNU. Ansøg via www.can-

cer.dk/forskning/stotte+til+for

skning/dlnu/projektansog-

ninger+dlnu.asp. Sendes i 

5 eks. 

Sendes til: Johs. Clemmesens

Forskningsfond, Advokatfir-

maet Lund Elmer Sandager,

Att.: Hans Christoffersen, 

Kalvebod Brygge 39-41, 

1560 Kbh. V.

Ansøgningsfrist: 15/5-05.
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FORTSAT ...

dater og studerende til

forskning inden for området,

til rejselegater og studenter-

sociale formål.

Ansøgning: Benyt skema der fås

via leh@adm.ku.dk el. i Jour-

nalen, Panum, lok. lok. 9.1.38

A. Vedlæg udførlig redegø-

relse for formålet, cv (maks. 

1 s.), projektbeskrivelse (maks.

5 s.), fortegnelse over de se-

neste 5 års publikationer og

et resume (maks. 1⁄2 s.). Sendes

i 3 eks. el. afleveres i Journa-

len. 

Sendes til: Københavns Universi-

tet, Det Sundhedsvidenskabe-

lige Fakultet, Panum Institut-

tet, Blegdamsvej 3 B, 

2200 Kbh. N. 

Ansøgningsfrist: 12/11-04, 

kl. 12.00. 

Enkefru Mette Cathrine
Raarups mindelegat
Målgruppe: Studerende ved KU.

Støtte: Ca. 10 legatportioner a

ca. 2.000 kr. er ledige.

Ansøgning: Anvend universite-

tets ansøgningsskema for Kø-

benhavns Universitets legater.

Angiv legatets navn på forsi-

den. 

Sendes til: SU-kontoret, 

Fiolstræde 22, 1171 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 10/11-04.

Uddeling: Kommer man i be-

tragtning, får man svar direk-

te fra SU-kontoret. Andre

henvises til opslag i Universi-

tetsavisen el. www.ku.dk/sa/

su-kontor/legat/.

Professor, dr.phil. Viggo
Brøndal og hustrus legat
Målgruppe: Unge sprogviden-

skabsfolk (med kandidat- el.

ph.d.-grad), fortrinsvis med

fransk som hovedfag el. med

almen lingvistik som interesse. 

Støtte: Et antal legatportioner

er til uddeling til fx forsk-

ningsrejser og -ophold, publi-

cering el. andre tilsvarende

formål til fremme af

forskningen.

Ansøgning: Vedlæg oplysninger

om navn, adresse, person-

nummer, uddannelse og

forskningsbaggrund samt en

præcis, men kortfattet pro-

jektbeskrivelse og et budget. 

Sendes til: Viggo Brøndal og

hustrus legat, c/o Hanna Lau-

lund, Afdeling for Romansk,

Københavns Universitet, 

Njalsgade 128, 2300 Kbh. S. 

Ansøgningsfrist: 22/11-04.

Forskningsstøtte

Edith Waagens og Frode
Waagens Fond
Støtte: I år uddeles ca. 

110.000 kr. til forskning i

nyresygdomme og nyretrans-

plantationer ved danske uni-

versiteter og hospitaler. Mid-

lerne kan anvendes til appara-

tur- og driftsudgifter, indkøb

af eksperimentelle dyr, labo-

kontoret opslås også på

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

under Aktuelle opslag. Her

kan studerende også tilmelde

sig et Nyhedsbrev, så opslag

sendes direkte til den stude-

rende. Da SU-kontoret ikke

påtager sig at sende afslag,

men i ansøgningsskemaet

henviser til opslag om at le-

gatuddelingen nu er afsluttet,

vil også dette opslag blive

sendt direkte til den studeren-

de.

DUO-Denmark Fellowship
Programs
Målgruppe: Forskningsansatte

og ph.d- og kandidat-stude-

rende ved KU inden for Folke-

sundhed, Naturvidenskab

(herunder IT teknologi og 

miljø), Kultur (herunder sam-

fundsforhold, kinesisk sprog,

historie og religion).

Støtte: Legater til brug for for-

sker/studieophold ved Renmin

Universitetet i Beijing, Kina. 

1 legat på 3.000 euro til 1 må-

neds ophold for forsknings-

ansat. 1 legat på 5.000 euro til

5 måneders ophold for ph.d.-

el. kandidatstuderende

Periode: Besøgene ved Renmin

Universitetet skal finde sted i

perioderne (Forskningsansat-

te) 1/3-1/4-05 og (ph.d.-/ kan-

didat-studerende) 1/2-1/7-05.

Ansøgningsfrist: 8/11-04.

Fuldt opslag: Se

www.samf.ku.dk/stud/

default.htm før du søger.

Civilingeniør Holger Rabitz
og hustru Doris Mary, 
født Philipps Mindefond
Målgruppe: Cand.polyt. og/el.

cand.med.

Støtte: Til studier over specielle

emner uddeles et beløb på

120.000 kr. i 2-4 portioner.

Ansøgning: Benyt skema der fås

via leh@adm.ku.dk el. i Jour-

nalen, Panum, lok. 9.1.38 A.

Vedlæg udførlig redegørelse

for formålet, cv (maks. 

1 s.), projektbeskrivelse (maks.

5 s.), fortegnelse over de se-

neste 5 års publikationer og

et resumé (maks. 1⁄2 s.). Sendes

i 3 eks. el. afleveres i Journa-

len. 

Sendes til: Københavns Universi-

tet, Det Sundhedsvidenskabe-

lige Fakultet, Panum Institut-

tet, Blegdamsvej 3 B, 

2200 Kbh. N. 

Ansøgningsfrist: 12/11-04, 

kl. 12.00. 

Det Lægevidenskabelige
Fakultets Fond for viden-
skabeligt ansatte kandida-
ter og studerende 
Målgruppe: Medicinske stude-

rende og videnskabeligt an-

satte kandidater ved KU. 

Støtte: 215.000 kr. er til udde-

ling til den lægevidenskabe-

lige del af Det Sundhedsvi-

denskabelige Fakultets kandi-

FORSVAR

Disputatsforsvar

Sundhedsvidenskab

Long term/chronic non-cancer

pain. Epidemiology, health-care

utilization, socioeconomy and

aspects of treatment

Doktorand: Læge Jørgen 

Eriksen.  

Tid: 10/12-04, kl. 14.30. 

Sted: Medicinsk Museion, 

Bredgade 62.

Officielle opponenter: Prof. 

Allan Krasnik og prof., over-

læge, dr.med. Jes Olesen.  

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

prof. Bjørn Holstein, 

tlf. 3532 7966 el. 3532 7962.  

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, Baune-

gårdsvej 60, 2900 Hellerup.

Indstillingen kan købes ved

skriftlig henvendelse til Fakul-

tetssekretariatet.  

An ontology on property 

for physical, chemical, and 

biological systems

Doktorand: Læge René Dybkær.  

Tid: 20/12-04, kl. 14.00. 

Sted: H:S Frederiksberg Hospital,

auditoriet, Ndr. Fasanvej 57,

Frederiksberg.

Officielle opponenter: Prof. Stig

Andur Pedersen og direktør

Kim Carneiro.  

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

klinisk forskningslektor, over-

læge, dr.med. Børge Nordest-

gaard, tlf. 4488 3297.  

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, Afdeling

for Standardisering i Labora-

toriemedicin, Frederiksberg

Hospital, Ndr. Fasanvej 57.

Indstillingen kan købes ved

skriftlig henvendelse til Fakul-

tetssekretariatet.  

Naturvidenskab 

The old Wasp and the Tree: 

Fossils, phylogeny and 

biogeography in the Orussidae

(Insecta, Hymenoptera), i for-

bindelse med 6 tidligere offent-

liggjorte afhandlinger

Doktorand: Ph.d. Lars Vilhelm-

sen.

Tid: 22/11-04, kl. 14.00.

Sted: Auditoriet, Geologisk 

Museum, Øster Voldgade 5-7. 

Officielle opponenter: Prof. 

Andrew Austin, University of

Adelaide, Australien og prof.

Niels P. Kristensen, Statens 

Naturhistoriske Museum, KU.

Afhandlingen: Fås hos forfatte-

ren, Zoologisk Museum, 

Universitetsparken 15, 

tlf. 3532 1110. 

The dynamics of climate infer-

red from changes in the past

Doktorand: Lektor Peter 

Ditlevsen.

Tid: 26/11 kl. 14.00.

Sted: Rockefeller Komplekset,

Studenterøkonomivejledningen
Kontakt os hvis du fx har opbrugt din SU, er erklæret studieinaktiv, er blevet mor 

eller far, føler at din gæld vokser dig over hovedet eller hvis du har brug for at få

overblik over din situation. 

SØ-vejlederen, e-mail: SA-studoekon@adm.ku.dk, tlf. 3532 3899. 

Museum Tusculanums Forlag
på bogmesse

Forum 12.-14. november 2004

Fredag den 12. november kl. 16.00. Fri Scene:

Historikerne Niklas Olsen og Morten Andersen præsenterer bo-

gen 1968 – Dengang og nu med efterfølgende oplæg ved Ole

Grünbaum, IT-skribent og historiker Steven L.B. Jensen. 

Lørdag den 13. november kl. 16.00. Stand 23: 

Olav Harsløf om bogen Georg Brandes i Europa. 

Søndag den 14. november kl. 14.00. Stand 23: 

Den bosniske filosof Safet Bektovic fortæller om Kulturmøder og

religion – Identitetsdannelse blandt kristne og muslimske unge. 

Museum Tusculanums Forlag, www.mtp.dk.
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DET SKER

Seminar om angst i psykoanalytisk perspektiv
Oplæg: René Rasmussen: Anxiety, Fear and Symptom. Johanna 

Martin: Act and Anxiety: Acting-out and Passage-à-l’acte. Mats

Svensson: Anxiety is not the Main Thing. Francois Sauvagnat: 

Anxiety and psychosis.

Tid: 14/11 kl. 10.00-16.00

Sted: Vesterbro Kulturhus, Lyrskovgade

Arr.: KLAG (Kliniske Lacanianske Arbejdsgrupper), 

reneras@hum.ku.dk

Kan et figentræ bære oliven?
En udflugt i forbindelse med projektet Kunst og Kirke. Læs mere på

www.kunstogkirke.dk

Tid: 14/11 kl. 11.45

Sted: David Kirke, Koldinggade 11

Arr.: Studenterpræsten på Nat og Sund

Skønhed – en rehabilitering
Ph.d.-kursus der er åbent for alle

Tid: 15-17/11 

Sted: KUA, se www.georgbrandes.dk under kurser

Arr.: Georg Brandes Skolen

BIOSA: dilemmaspil om stamceller
Dilemmaspil om stamceller. Moderator Mogens Gyde, Communiqué,

styrer deltagerne igennem dilemmaspillets fire temaer: Hvor store

risici vil vi løbe?; Hvem skal have behandlingen?; Fra velfærdssam-

fund til ældresamfund?; Teknologien udfordrer os. Tilmelding

inden 1/11

Tid: 15/11 kl. 19.00. 

Sted: Studenterhusets café, Købmagergade 52 

Arr.: BIOSA, biosabestyrelse@groupcare.dk, www.biosa.org 

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

Tid: 18/11 kl. 13.15-16.00

Sted: KUA, lok. 8.1.128a

Arr.: Det Kgl. Bibliotek

Næsten Kandidat Kurser på Humaniora
Kurserne vil i overskrifter omhandle jobsøgning, kompetencer og

arbejdsmarkedet for humaniorastuderende der enten lige er 

blevet færdige med studiet eller lige ved at blive det 

Tid: 22-24/11 og 29/11-1/12

Sted: KUA

Arr.: Studievejledningen, www.hum.ku.dk/studieinformation/

Hvad har erhvervslivet med politik at gøre? 
Hvorfor interesserer statskundskaben sig ikke for det? Fyraftens-

møde med oplæg af Karsten Ronit, ph.d., lektor i statskundskab

og Villy Dyhr, afdelingschef i Forbrugerrådet

Tid: 25/11 kl. 17.00-19.00

Sted: Rosenborggade 15

Arr.: Institut for Statskundskab

Seminar om sprogforandring og 
forklaringsmodeller
Indbudt taler er professor Ulrich Detges: 

The pragmatics of aspect. The present perfect in Old French and

in Medieval Spanish. Til seminaret er indbudt medlemmerne af

grammatikaliseringsnetværket (www.hum.ku.dk/osteuro/gram-

matikalisering/)

Tid: 2/12 kl. 10.00-17.00

Sted: KUA, Njalsgade 128, lok. 27.0.49.

Arr.: Netværket for Sprog og Kultur. Kerstin Eksell og Lene Schøs-

ler. www.staff.hum.ku.dk/vinther

Turner og tidens natursyn
Studenterpræst Carl Fuglsang gennemgår udstillingen med den 

store, romantiske, britiske kunstner J.W.M. Turner

Tid: 2/11 kl. 14.30

Sted: Statens Museum for Kunst

Arr.: Studentermenigheden ved Trinitatis

The Matrix
Leder på Afdeling for Bibelsk Eksegese, lektor Geert Hallbäck, hol-

der oplæg før forevisningen af filmen Matrix 1. Tilmelding til Carl

Fuglsang, tlf. 3393 0183

Tid: 4/11 kl. 20.00

Sted: Cinemateket, Gothersgade

Arr.: Studentermenigheden ved Trinitatis

The study of Speech Acts in the Light of 
Cognitive Theory
Second circular Symposium

Tid: 5-6/11

Sted: University of Copenhagen, New University Buildings, 

Njalsgade 128, Room 25.1.26

Arr.: Thora Vinther og Sandi Michele de Oliveira,

www.staff.hum.ku.dk/smo

Viden, tro og overtro
Geolog, lektor Niels Bonde og sognepræst Per Melhof diskuterer. 

Er videnskabelig viden den eneste rationelle viden, og er religiøs

tro derfor irrationel? Kan videnskaben afgøre hvad der er tro og

overtro?

Tid: 10/11 kl. 13.00-15.00

Sted: H.C. Ørsted Instituttet, aud. 5

Arr.: Studenterpræsten på Nat og Sund

Lectio Divina – guddommelig læsning
En aften om bibelmeditation som bøn ved stud.theol. Marlene 

Lorensen

Tid: 10/11 kl. 17.00

Sted: Natkirken, Trinitatis kirke

Arr.: Studentermenigheden ved Trinitatis

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

Tid: 10/11 kl. 17.15-20.00  

Sted: KUA, lok. 8.1.128a

Arr.: Det Kgl. Bibliotek

Forspil til Københavns Universitets Årsfest
Studenterforeningen inviterer medlemmer og studerende til et glas

inden festforestillingen. Derefter er der middag og fest i 

Munkekælderen. Tilmelding til Lars B. Struwe, e-mail: 

ls@studenterforeningen.dk senest 1/11

Tid: 11/11 kl. 18.00

Sted: Munkekælderen, Konsistorialgården ved Frue Plads

Arr.: Studenterforeningen

Oplæsning ved 
Anne Lise Marstrand-Jørgensen
Forfatteren læser op af egne værker og kommenterer arbejdsform

og litteratursyn

Tid: 12/11 kl. 20.00

Sted: Vartov, Farvergade 27, opg. H

Arr.: Studenterkredsen, www.studenterkredsen.dk. Ikke-medlem-

mer 25 kr.
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Spin!  
Konference med bl.a. Anne Knudsen, Kaare R.

Skou og Søren Espersen som hovedtalere. 

Tilmelding sker på www.spindoktor.net

Tid: 4-5/11 kl. 9.15-16.00

Sted: Det ny KUA, Aud. 23.0.50

Arr.: Kommunikation og Institut for Nordisk

Studier og Sprogvidenskab,

www.spindoktor.net

Der går ikke en dag uden at man i medierne bli-

ver udsat for spin på den ene eller anden måde.

Om det så handler om en skilsmisse i kongehuset,

en film lanceret af Zentropa eller en politiker der

udtaler sig i nyhederne, så er der spin med i spil-

let. Alt for tit bliver spin dog opfattet som et po-

litisk magtmiddel der kun bliver brugt af skallede

mænd. Derfor har Kommunikation og Institut for

Nordiske Studier og Sprogvidenskab i samarbejde

arrangeret en konference for at afdække forskel-

lige aspekter og brugsmåder af spin: hvad er

spin, hvordan bruges det, hvor findes det og

hvad er fremtiden for spin?
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Majnun’s Metamorphosis: Between Platonic
Love and Physical Indulgence
Prof. Assaad Khairallah, American University in Beirut, Libanon

Tid: 2/11 kl. 15.15

Sted: Snorresgade 17-19, lok. U3

Arr.: Carsten Niebuhr Afdeling, Institut for Tværkulturelle og 

Regionale Studier

Grundtvigianisme og oplysning
Gunhild Nissen

Tid: 2/11 kl. 16.30-18.00

Sted: Studiegården, Studiestræde 6, Aud. B

Arr.: Georg Brandes Selskabet

Neurophysiological Basis of Coupling Nerve
Cell Activity to Brain Blood flow
Martin Lauritzen

Tid: 3/11 kl. 16.00

Sted: August Krogh Instituttet, Universitetsparken 13, aud. 1

Arr.: Biologisk Selskab

Vassilis Arvanitis: 
A Psychoanalytical Approach
Prof. Dimitris Tziovas, University of Birmingham

Tid: 4/11 kl. 14.15

Sted: Snorresgade 17-19, lok. 365

Arr.: Østeuropæisk Afdeling, Institut for tværkulturelle og regio-

nale studier

Kamæleoner og frøer i Ulugurubjergene, 
Tanzania
Stud.scient. Claus Bonde og stud.scient. Thomas Niebuhr

Tid: 4/11 kl. 19.30

Sted: Zoologisk Institut, Aud. B

Arr.: Dansk Naturhistorisk Forening

Skovfragmenter i Udzungwa bjergene, 
Tanzania. Har de nogen betydning for truede
pattedyr?
Cand.scient. Helle Hansen, Zoologisk Museum

Tid: 4/11 kl. 19.30

Sted: Zoologisk Institut, Aud. B

Arr.: Dansk Naturhistorisk Forening

På sporet af den tabte ligevægt. 
Thomas Manns humanitetsbegreb.
Cand.mag. Morten Dyssel Mortensen

Tid: 5/11 kl. 11.15-13.00

Sted: Det ny KUA, lok. 23.4.39

Arr.: Fredagsforelæsninger på Afdelingen for Tysk

A Cognitive Approach to Illocution
Prof. Francisco José Ruiz de Mendoza Ibáñez, Spanien

Tid: 5/11 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, lok. 8.1.13

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

Juliane Maries Vej 30, Audi-

toriet.

Officielle opponenter: Prof.

Michael Ghil, University of

California og Mogens Høgh

Jensen, KU.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen.

Afhandlingen: Kan hentes fra

www.gfy.ku.dk/pditlev. Trykte

eksemplarer udleveres ved

forsvaret.

Ph.d.-forsvar

Samfundsvidenskab

Fields, mines and garments:

Production, social reproduction

and changing livelihood path-

ways in lowland Lesotho 

Kandidat: Cand.scient.soc. 

Christian Boehm.

Tid: 26/11-04, kl. 14.00. 

Sted: Auditoriet, Frederiksholms

Kanal 4, 2. sal.

Afhandlingen: Kan købes inden

forsvaret ved henvendelse 

til instituttet, receptionen, 

tlf. 3532 3464.

Sundhedsvidenskab

Prodefensins and defensins 

of the human neutrophilic 

granulocyte

Kandidat: Mikkel Faurschou.  

Tid: 10/11-04, kl. 13.00. 

Sted: Auditorium II, Rigshospita-

let.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

mfaurschou@dadlnet.dk. Se

også www.sund.ku.dk/ph.d.-

forsvar/resumeMikkelFaurs-

chou.htm.

Clinical, genetic and imaging

studies in dystonia

Kandidat: Lena Hjermind.  

Tid: 17/11-04, kl. 14.00. 

Sted: Haderup Auditorium, 

Panum Instituttet.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

lena@imbg.ku.dk. Se også

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

forsvar/resumeLenaHjermind.

htm.

Analysing the consequences 

of total alcohol intake and 

beverage type

Kandidat: Ditte Johansen.  

Tid: 18/11-04, kl. 14.00. 

Sted: Auditoriet, Bartholin Insti-

tuttet.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

djo@si-folkesundhed.dk.  

Schizophrenia and Crime

Kandidat: Runa Munkner.  

Tid: 18/11-04, kl. 13.00. 

Sted: Auditorium C, Amtssyge-

huset i Glostrup.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

runa.munkner@dadlnet.dk. 

Se også www.sund.ku.dk/

ph.d.-forsvar/resumeRuna-

Munkner.htm.

Humaniora

Intimations of the Third Text.

An enquiry into intimate trans-

lation and tertiary textuality

Kandidat: Pétur Knútsson.

Tid: 11/11-04, kl. 14.15. 

Sted: Det ny KUA, lok. 22.0.11.

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn og hjemlån i Det Kgl.

Biblioteks information på

KUA og til gennemsyn på Det

Kgl. Biblioteks læsesal Øst, 

Diamanten samt på Institut

for Engelsk, Germansk og Ro-

mansk, Afdeling for Engelsk,

Det Humanistiske Fakultet,

KUA.

For vores og jeres frihed. Polsk-

jødiske relationer 1918-45.

Lokale studier og nationale

sammenhænge

Kandidat: Mogens Bak-Hansen.

Tid: 12/11-04, kl. 14.15. 

Sted: Det ny KUA, lok. 23.0.50.

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn og hjemlån i Det Kgl.

Biblioteks information på

KUA og til gennemsyn på Det

Kgl. Biblioteks læsesal Øst, 

Diamanten samt på Saxo-Insti-

tuttet, Afdeling for Historie,

KUA.

Den glemte genre. Læsninger 

af danske forsker- og lærdoms-

biografier fra 1750 til i dag

Kandidat: Signe Lindskov Han-

sen.

Tid: 10/12-04, kl. 13.15. 

Sted: Det ny KUA, lok. 22.0.11.

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn og hjemlån i Det Kgl.

Biblioteks information på

KUA og til gennemsyn på Det

Kgl. Biblioteks læsesal Øst, 

Diamanten samt på Institut

for Nordiske Studier og

Sprogvidenskab, KUA.

Naturvidenskab

Modelling of cohesive sediment

transport: Examples from two

Danish estuarine environments

Kandidat: Ulrik Lomborg.

Tid: 29/10-04, kl. 13.15.

Sted: Geografisk Institut, Øster

Voldgade 10, 3., Aud. B.

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn i Biblioteket på Geo-

grafisk Institut.

Eukaryote Evolution and 

the Systematics of Amoeboid

Flagellates

Kandidat: M.sc. Giselle Walker.

Tid: 5/11-04, kl. 13.00.

Sted: Botanisk Laboratorium,

Gothersgade 140, Auditoriet. 

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn på Botanisk Central-

bibliotek, Sølvgade 83, op-

gang S.

FORTSAT ...

Morphology and phylogeny 

of Nerillidae (Polychaeta, 

Annelida)               

Kandidat: Cand.scient. Katrine

Worsaae.

Tid: 5/11-04, kl. 13.00.

Sted: Biologisk Institut, Universi-

tetsparken 15, Aud. B.

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn på Zoologisk Mu-

seums bibliotek, Universitets-

parken 15.

Sekularisme og sekularismekritik. 
Revolution, religion og politik
Anders Berg-Sørensen, cand.scient.pol., ph.d., adjunkt ved 

Institut for Samfundsvidenskab, RUC

Tid: 5/11 kl. 15.00

Sted: Afdeling for Religionshistorie, Artillerivej 86, kælderen

Arr.: Afdeling for Religionshistorie

Patriarker i skyttegraven
Lic.theol., lektor Nils Holger Petersen

Tid: 8/11 kl. 20.00

Sted: Kældercafeen, Det Teologiske Fakultet, Købmagergade 44

Arr.: Selskab for Kunst og Kristendom

Why Africa Finds it So Hard to Develop
Prof. Göran Hydén, Dept. of Political Science, University of 

Gainesville, Florida, USA

Tid: 9/11 kl. 13.00-15.00

Sted: Center for Afrikastudier, Købmagergade 46, 4 th. floor, 

aud. 12,

Arr.: Center for Afrikastudier

TB vaccine antigen discovery
Jes Dietrich, Afdeling for Infektionsimmunologi, TB Vaccine, SSI

Tid: 9/11 kl. 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, kantinen

Arr.: Polymorfien

Nationalliberalismens oplysningsbegreb
Hans Vammen

Tid: 9/11 kl. 16.30-18.00

Sted: Studiegården, Studiestræde 6, Aud. B

Arr.: Georg Brandes Selskabet

Funktionel pragmatik eller 
post-strukturalistisk diskursanalyse?
Peter Harder

Tid: 10/11 kl. 14.00-16.00

Sted: Det ny KUA, lok. 23.2.47

Arr.: Dansk Funktionel Grammatik

The Qagssimiut Ice Lobe, South

Greenland – an assessment of

significant Ice margin thinning

Kandidat: Steffen Podlech, Niels

Bohr Instituttet.

Tid: 9/11-04, kl. 14.00.

Sted: Auditoriet, Juliane Maries

Vej 26-36.

Planetary Magnetic Fields
David J. Stevenson, George Van Osdol Professor of Planetary

Science, Caltech, USA

Tid: 10/11 kl. 15.15

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

Arr.: Niels Bohr Lecture

Large magnetic fields in the cosmos arise from a dynamo pro-

cess. Some planets have dynamos, some do not and at least

one (Mercury) is ambiguous. We also use induced fields (ana-

logous to magnetotelluric fields) to determine the conducti-

vity structure of some planets and satellites. David J. Steven-

son will discuss how we interpret the observed fields and why

it is that Mars and Venus no longer have active dynamos, even

though at least one smaller body (Ganymede) has an active

dynamo. This provides insight into the thermal histories of

planets, their composition, and maybe even the underlying

MHD properties of dynamos.
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Earth’s magnetosphere

Vil du være advokat?
Stud.Samf./Forenede Jurister afholder i samarbejde med Foreningen

af Advokater og Advokatfuldmægtige i DJØF (FAAF) informations-

møde om arbejdet som advokatfuldmægtig og advokat den 10/11 kl.

16.30 i Fiolstræde 22, 4.sal.



Sprogpolitik i Danmark og Tyskland: 
om en topstyret halv succeshistorie og en 
ikke-topstyret halv fiasko
Prof., dr.habil. Henning Bergenholtz, Handelshøjskolen i Århus

Tid: 12/11 kl. 11.15-13.00

Sted: Det ny KUA, lok. 23.4.39

Arr.: Fredagsforelæsninger på Afdelingen for Tysk

Cultural Heritage and Italian Politics
Prof. Salvatore Settis, Italien

Tid: 12/11 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, lok. 8.1.13

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

Athletic Beauty
Hans Ulrich Gumbrecht, Albert Guérard-Professor of Literatur, 

Stanford University, USA

Tid: 12/11 kl. 15.15-17.00

Sted: Det ny KUA, lok. 22.0.11

Arr.: Georg Brandes Skolen, www.georgbrandes.dk

Tiltrædelsesforelæsning: 
Evaluering i og af forvaltning
Prof. Hanne Foss Hansen

Tid: 12/11 kl. 16.15-17.00

Sted: Rosenborggade 15, Auditorium RO 9

Arr.: Institut for Statskundskab

The Model in the Mirror of Art
Wendy Steiner, Richard L. Fischer professor of English, Founding 

Director, Penn Humanities Forum, University of Pennsylvania, USA

Tid: 15/11 kl. 11.15-13.00

Sted: Det ny KUA, lok. 23.4.39

Arr.: Georg Brandes Skolen, www.georgbrandes.dk
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Aesthetic Materiality
Peter de Bolla, Fellow, King’s College, Cambridge University, England

Tid: 15/11 kl. 14.15-16.00

Sted: KUA, Pavillon 3

Arr.: Georg Brandes Skolen, www.georgbrandes.dk

Landskab og mennesker
Prof., dr.phil. Lise Hannestad

Tid: 15/11 kl. 19.30

Sted: Det Kongelige Danske Videnskabers Selskab, 

H.C. Andersens Boulevard 35

Arr.: Det Kongelige Danske Videnskabers Selskab

The Power of Beauty
Prof. Dr. Winfried Menninghaus, Seminar für Allgemeine und 

Vergleichende Literaturwissenschaft der Freien Universität Berlin,

Tyskland

Tid: 16/11 kl. 11.15-13.00

Sted: KUA, lok. 16.1.20

Arr.: Georg Brandes Skolen, www.georgbrandes.dk

Events of Appearing
Prof. Dr. Martin Seel, Zentrum für Philosophie und Grundlagen der

Wissenschaft, Justus-Liebig Universität Giessen, Tyskland

Tid: 16/11 kl. 14.15-16.00

Sted: KUA, lok. 16.1.20

Arr.: Georg Brandes Skolen, www.georgbrandes.dk

Værd at vide om håndhygiejne: 
Danske og internationale studier som 
baggrund for udvikling af SSI’s interaktive,
webbaserede materiale
Jette Holt, Dorte Buhl og Elsebeth Tvenstrup Jensen, 

Antibiotikaresistens og sygehushygiejne, SSI

Tid: 16/11 kl. 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, kantinen

Arr.: Polymorfien

Kampen om danskheden
Ove Korsgaard

Tid: 16/11 kl. 16.30-18.00

Sted: Studiegården, Studiestræde 6, Aud. B

Arr.: Georg Brandes Selskabet

Ejaculation retardata – tilbageblik og nutid
1. reservelæge Karen Rischel

Tid: 16/11 kl. 17.00-19.30

Sted: Sexologisk Klinik, Tagensvej 18A

Arr.: Sexologiske Temamøder. Dansk Forening for Klinisk 

Sexologi. 30 kr. for ikke-medlemmer. Se www.klinisksexologi.dk

Skjønnhetens vold/Voldens skjønnhet: 
Henrik Wergelands ‘Jan van Huysums 
Blomsterstykke’
Prof. Frode Helland, Institut for Nordistikk og litteraturvitenskap,

Universitetet i Oslo, Norge

Tid: 17/11 kl. 9.15-11.00

Sted: KUA, lok. 6.1.58

Arr.: Georg Brandes Skolen, www.georgbrandes.dk

Paul von Klenau og den toneartsbestemte
tolvtonemusik. Strategier for promovering af
‘moderne musik’ under nationalsocialismen
Michael Fjeldsøe 

Tid: 19/11 kl. 13.15-14.30

Sted: Musikvidenskabeligt Institut, Klerkegade 2, lokale 1

Arr.: Musikvidenskabeligt Institut

Plasticity of normal and malignant breast 
and the mechanism of MMP-induced genomic
instability
Mina J. Bissell

Tid: 10/11 kl. 15.00

Sted: Panum Instituttet, Blegdamsvej 3, Dam Auditorium

Arr.: Biologisk Selskab i samarbejde med Biokemisk Forening og

Dansk Selskab for Cancerforskning

Griberen bag glasset
Tore Leifer, cand.mag., programmedarbejder og studievært på 

KulturNyt, DR P1 og P2

Tid: 10/11 kl. 15.15-16.30

Sted: Njalsgade 80, pavillon 4

Arr.: Oversættelseskredsen, www.engelsk.ku.dk/translationstudies

Seksualitet og eksistens
Bjarne Jacobsen

Tid: 10/11 kl. 19.30

Sted: KUA, lok. 6.1.48

Arr.: Forum for eksistentiel psykologi og terapi. Entré for ikke-

medlemmer

Til kamp mod dumsmarthed
Mag.art Jørgen Carlsen, Forstander for Testrup Højskole

Tid: 11/11 kl. 20.00

Sted: Trinitatis Sognehus, Pilestræde 67, st.

Arr.: Studentermenigheden ved Trinitatis

I den bløde, den farverige sommernat. 
J.F. Willumsen og farvens modernitet
Lektor Mikkel Bogh

Tid: 12/11 kl. 10.15-12.00

Sted: Det ny KUA, lok. 24.3.07

Arr.: Georg Brandes Skolen, www.georgbrandes.dk

A Manifesto of
New Singing: 
Petrarch’s 
Rerum vulgarium
fragmenta 
(Il Canzoniere) 
125-129
Prof. Karlheinz Stierle, 

Universität Konstanz, 

Tyskland

Tid: 10/11 kl. 13.00-15.00

Sted: Det ny KUA, 

lok. 24.4.07

Arr.: Italiensk Studienævn

og Renæssanceforum

Francesco Petrarca (1304-1375) er især kendt for sine kærlighedsdigte til Laura, samlet i Il canzoniere hvis billedsprog og temaer blev

forbillede for den europæiske kærlighedslyrik i mange århundreder, så meget at Petrarca har givet navn til en -isme, petrarchismen.

Han gjorde sonetten til kærlighedsdigtets hovedform, genoptaget af mange, heriblandt Shakespeare. I samtiden var Petrarca mest

kendt som latindigter. Hans dybe interesse for klassisk latinsk kultur og sprog i ‘ren form’, det vil sige bag om middelalderens forstå-

else af klassikerne, hans jagt på manuskripter og bøger, hans kærlighed til det latinske sprog, retorikken, moralfilosofien og forfat-

tere som især Cicero og Horats gjorde ham til det man nu kalder den første humanist. Den senere tids forskning har lagt vægt på en

samlet forståelse af de to sider. I hans store brevsamlinger fremtræder en mærkelig moderne personlighed, en splittet, fascinerende,

iscenesat skikkelse. Petrarca levede det meste af sit liv i Avignon, knyttet til pavehoffet, men han drømte om at Rom skulle genvinde

fordums storhed i en symbiose mellem det klassiske og det kristne.
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Af Lise K. Lauridsen

Sten falder, og bræer kæl-
ver. Et fossil dukker op i
et hjørne, og et par tårer

driver ned ad en væg. Øjnene
bliver ved med at finde nye
motiver at gå på jagt efter i
Geologisk Museums nydekore-
rede rotunde. 

Bag de foruroligende farver
og former der nu pryder muse-
et i Øster Voldgades indgangs-
parti, står billedkunstneren
Per Kirkeby. Sammen med as-
sistenten Erik Peitersen har
han på et halvt år forvandlet
de hvide hvælvinger til et far-
veridt ind i geologiens verden.

Museumsleder Minik Rosing
blev lidt bekymret i starten da

kunstnerne var flyttet ind for-
di han en morgen fandt et
bord fyldt med tomme ølflas-
ker.

Øllet blev dog ikke hældt i
halsen på kunstnerne, men i
malingen. Sammen med sprit
og et kyndigt håndelag har de
på den måde skabt en overfla-
de der minder om de sten som
geologer så gerne samler på og
læser verden ud fra. 

Som geolog og internatio-
nalt anerkendt kunstner var
Per Kirkeby et oplagt valg.
Kunsteren har brugt skitser fra
sine egne rejser på Grønland
og geologisk baggrundsviden,
men Kirkebys udsmykning er
ikke noget didaktisk geologisk
værk, mener Minik Rosing.

»Kirkebys værk viser i højere
grad de svimlende aspekter i
geologien; kontinenternes be-
vægelse, klimaets foranderlig-
hed og jordens tilblivelse,« si-
ger Minik Rosing.

Tilbage til studietiden
Udsmykningen af trapperotun-
den der fører ind til auditori-
um, udstillinger og adminis-
tration på Geologisk Museum,
er et af Per Kirkebys største
værker. 

Geologisk Museum har fi-
nansieret stilladser og klargø-
ring af de pudsede vægge
mens Ny Carlsbergfondet har
skænket museet selve den
kunstneriske udsmykning.

»Udsmykningen af rotunden

ville ikke kunne have ladet sig
gøre hvis ikke stedet her havde
betydet noget for Kirkeby,« si-
ger Minik Rosing. 

Per Kirkeby læste geologi i
selv samme bygning fra 1957-
64. Først i 70’erne flyttede
Geologisk Institut over på den
anden side af gaden hvor de i
dag bor sammen med blandt
andet geograferne.

For personalet på Geologisk
Museum har det været spæn-

dende at følge med i arbejdet
der startede i begyndelsen af
januar i år.

»Det har været dejligt at se
hvordan Kirkeby blev grebet af
opgaven. De store tavler på vej
op ad trappen er blevet til fan-
tastiske selvstændige malerier
i stedet for blot dele af en ud-
smykning,« fortæller Minik
Rosing og tilføjer:

»Kunst og videnskab er to si-
der af samme sag. Vi prøver at

beskrive kaos og forholde os til
verden igennem to vidt for-
skellige udtryk.«

Geologisk Museum har åbent
hver dag fra 13.00 til 16.00,
undtagen mandag. Se også Ja-
kob Lautrups fotos fra Kirkebys
arbejde med rotunden på
www.nathimus.ku.dk/geo-
mus/velkom_m.htm.

likl@adm.ku.dk 

SVIMLENDE – Øverst et kig op i den

farverige rotunde. Nederst kunstneren og 

geologen Per Kirkeby i aktion.

F O T O S :  J A K O B  L A U T R U P  

Verden bliver til og 
knuses igen i Geologisk 
Museums nydekore-
rede rotunde. 
Billedkunstneren 
og geologen Per 
Kirkeby har på et 
halvt år forvandlet 
de hvide hvælvinger 
til et voldsomt farveridt
ind i geologiens verden

Geologisk 
farveeksplosion


