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Intelligent sludder
Teolog Jakob Wolfs forsøg på at supplere
darwinismen med teorien om intelligent de-
sign er præget af at forfatteren savner viden
om det han kritiserer, mener lektor i filosofi
Jan Faye
LÆS SIDE 8-9 OG SYNSPUNKT SIDE 15

KU-forskning 
misbrugt i USA
Amerikansk forsker har fordrejet KU-forsk-
ning og brugt den som dokumentation for at
en lovliggørelse af homoseksuelle ægteska-
ber i USA vil underminere ægteskabet og 
familien som det efter hans mening er sket i
Danmark
LÆS SIDE 11

Akademisk frihed 
før og nu
Efter reformationen fik Københavns Univer-
sitet en ny universitetslov. Synet heri på uni-
versitetets overordnede formål, fagenes rele-
vans og frihed til emnevalg kan sætte nuti-
dens idéer herom i relief
LÆS VIDENSKABET SIDE 12-13

Spin 
eller 

forsvind

Alle taler om det, men meget få ved 
egentlig hvad det er. Et hold danskstuderende 

besluttede sig for at afholde en konference 
der kunne nuancere begreberne 

spin og spindoktorer
LÆS SIDE 6-7
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Reklame for Sundhedsvidenskab  
BRANDING – Malaria, hjertesygdomme, international sundhed og erhvervs-
rettet forskning i tænder. Det er bare nogle af de forskningsområder som 
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet beskriver i et 12 siders annoncefinan-
sieret tillæg der udsendes med Berlingske Tidende den 16. november. Tema-
avisen vil bestå af syv sider med artikler om forskningen og aktiviteterne på
Sundhedsvidenskab og fem sider med annoncer fra danske og internationa-
le medicinalfirmaer. Avisen sætter fokus på fremtidens sundhed og er en 
del af en serie på tre temaaviser om forskning og erhvervsliv. Gennem inter-
views med en række af fakultetets ansatte er det sigtet at beskrive fakultetets
centrale og vigtige rolle i udviklingen af fremtidens sundhed. 

81 mio. kr. til biosimulation
FORSKNING – To forskergrupper med professor Bjørn Quistorff og profes-
sor Niels Henrik Holstein-Rathlou fra KU i spidsen har taget initiativ til et
nyt projekt om biosimulation hvor man anvender virtuelle modeller til ud-
vikling og afprøvning af ny medicin. De biologiske modeller spænder fra 
virtuelle befolkningsgrupper hvor man kan undersøge genetiske forskelle 
til detaljerede modeller af celler og celletyper. EU har bevilget 81 millioner
kroner til projektet for at støtte europæisk forskning og industri med henblik
på bedre muligheder for at udvikle og afprøve ny medicin. »USA er langt for-
an med udvikling af computermodeller der kan efterligne biologiske proces-
ser. Den amerikanske fødevare- og medicinadministration bruger allerede
matematiske modeller til vurdering af prototyper på ny medicin. Europa har
ikke nær så stærk en position på dette område,« fortæller Bjørn Quistorff.
Niels Henrik Holstein-Rathlou vurderer at vi har travlt i Europa fordi USA-
baserede firmaer allerede tilbyder simulerede biologiske modeller til medi-
cinaludviklerne. »Det er sandsynligt at myndighederne i USA i løbet af gan-
ske få år vil forlange test på virtuelle modeller som et led i godkendelsen af
nye typer medicin,« siger han.

Valgmøder en fuser
BESTYRELSE – Valgmøderne med de ni spidskandidater til de to VIP-poster
i den nye bestyrelse blev langt fra noget tilløbsstykke. Der var kun syv tilhø-
rere til mødet på KUA (Humaniora), 20 på Panum (Sund og Nat på Fælle-
den), 12 på Øster Vold (Nat) og fire i Indre By (Samf, Jur og Teo). Interessen
hos det teknisk-administrative personale var noget højere, med cirka 25-30
deltagere på hvert af de fem afholdte valgmøder. De studerende afholdt sig
fra at arrangere valgmøder mellem kandidaterne til de to studenterposter.
Sidste frist for at stemme er fredag den 12. november, og valgresultatet of-
fentliggøres torsdag den 18. november. 

Dansk-russisk udvekslingsaftale
Den 8. november hav-
de Københavns Uni-
versitet besøg af en
delegation på 35 med-
lemmer fra St. Peters-
borg Statsuniversitet –
der er Ruslands ældste
universitet fra 1724 og
har nogenlunde lige 
så mange studerende
som KU. Om formid-
dagen gik turen ud på
fakulteter og institut-
ter – sidst på dagen
underskrev de to
kvindelige rektorer en
fornyet aftale om ud-
dannelses-  og forskningsmæssigt samarbejde.  Det er et vigtigt redskab ikke
mindst i lyset af at Universitetsloven nu foreslås ændret således at russiske
studerende der ikke kommer fra samarbejdsuniversiteter skal betale fuld
pris for undervisningen.

Af Jeppe Dong Abrahamsen

Psykologi forlader om godt
et år gamle KUA til fordel
for Indre By for at være i

nærheden af resten af Det
Samfundsvidenskabelige Fa-
kultet som Psykologi jo nu til-
hører. 

En del af instituttet får
hjemme i det nye Center for
Samfund og Sundhed på det
tidligere kommunehospital fra
januar 2006 mens den reste-
rende del flytter ind på Bota-
nisk Institut lige overfor.

Men her knækker filmen.
Botanisk Institut er nemlig
først ledigt i 2008 når Mikro-
biologi flytter over på det store
nye BioCenter på Tagensvej og
botanikerne flytter over i Sølv-
gade.

Det betyder at omkring 75
medarbejdere på Psykologi
midlertidigt må flytte ind i Ro-
senborg-annekset og i Lande-
mærket i stedet for Statskund-
skab som også skal bo i Center
for Samfund og Sundhed.

»Det er ikke en optimal løs-
ning at Psykologi skal bo i Ro-
senborg-annekset. Der er væ-
sentligt mindre plads, og an-
nekset er svært at tilpasse til et
nyt institut fordi bygningen er
fredet,« lyder det kritisk fra
psykologistuderende Lars
Lundmann som repræsenterer
de studerende i fagrådets flyt-
teudvalg.

De studerende vil have at
Psykologi skal blive på gamle
KUA indtil Botanisk Institut er
klar så man ikke behøver flytte
to gange. 

Uklare meldinger
Lars Lundmann klandrer Det
Humanistiske Fakultet for at
der ikke har været nok åben-
hed omkring beslutningspro-
cessen. Hverken studerende
eller ansatte ved helt præcis
hvorfor de skal flytte to gange.
Der er ikke meldt klart nok ud,
lyder kritikken.

Der verserer forlydender om

at gamle KUA skal rives ned
fordi Ørestadsselskabet skal
bygge en velkomstportal på
stedet, oplyser Lars Lund-
mann.

Det afvises blankt af vicein-
stitutleder Ole Elstrup på
Psykologi der er ansvarlig for
logistikken omkring flytning-
en.

»Ørestadsselskabet skal ikke
bygge noget. Vi ejer jo grun-
den. Det nye KUA skal fungere
som portal til Ørestaden. Det
andet er noget Lars Lundmann
har misforstået,« siger han.

Sekretariatschef på Det Hu-
manistiske Fakultet, Kirsten
Stenbjerre, oplyser at det er
Musikvidenskab der skal flytte
ind på Psykologis arealer: 

»Fakultetet har længe haft
planer om at flytte Musikvi-
denskab ud på KUA. Det er fa-
kultetets mål at alle humanis-
tiske institutter med tiden skal
samles ude på KUA.«

Kirsten Stenbjerre bekræfter
dog at en del af gamle KUA
skal rives ned og en anden del
bygges om, men hvilke arealer
der skal hvad, er endnu uvist.

»Selv hvis vi fortsat havde
været en del af Humaniora,
skulle vi nok have flyttet to
gange under alle omstændig-
heder,« påpeger Ole Elstrup.

Han er dog overrasket over
meldingen om at Musikviden-
skab flytter ind når Psykologi
rykker ud.

»Det vidste jeg ikke. Det er
dybt interessant, for hvorfor
kan de ikke vente et år eller
halvandet til vi flytter?«, spør-
ger han.

Universitetsavisen ville godt
have haft dekan for Det Huma-
nistiske Fakultet, John Kuhl-
mann Madsen, til at kaste lys
over sagen, men det er ikke
lykkedes at få en kommentar. 

Skader studiemiljøet
Dobbeltflytningen er et irrita-
tionsmoment både blandt an-
satte og studerende.

»Vi havde gerne set at vi ik-

ke skulle flytte to gange. Det
er træls for nu at sige det på
godt jysk,« synes Ole Elstrup.

Og så koster det penge. Præ-
cis hvor mange ved ingen. Til
gengæld er huslejen billigere
end på KUA.

»Det er universitetet der skal
betale for den ekstra flytning.
Vi kan ikke betale, og det har
heller aldrig været meningen.
Vi anser det heller ikke for at
være vores problem. Vi har an-
dre økonomiske problemer at
tænke på i forbindelse med
flytningen. Der skal fx købes
ekstra udstyr fordi vi jo skal
ligge to forskellige steder,« si-
ger Ole Elstrup.

De studerende er utilfredse
med at instituttet netop ikke
bliver samlet under ét tag. De
frygter at det vil skade studie-
miljøet.

»Tidligere var Psykologi 
også opsplittet i to institutter,
men i 1996 blev de to lagt
sammen til stor jubel. I mål-
bare enheder er afstanden ved
den nye opsplitning ikke sær-
lig stor. Problemet er at den
daglige kontakt parterne imel-
lem kan forsvinde, og det kan
virke uheldigt i forhold til at
skabe ét samlet institut,« påpe-
ger Lars Lundmann.

Ole Elstrup har dog svært
ved at se de studerendes pro-
blem:

»Vi snakker om at de stude-
rende skal krydse vejen. Vi
snakker om 100 meter. Der er
ikke længere fra Kommune-
hospitalet til Botanisk Institut
end der er fra mit kontor på
KUA til kantinen. Men man
kan da godt blive våd, det ind-
rømmer jeg.«

jdab@adm.ku.dk

FLYTNING

KU-vindere i social ansvarlighed
KONKURRENCE – Fire studerende fra KU – Johannes Bahlsted og
Martin Marchman Andersen fra Filosofi og Aske Hougaard og
Martin Primdahl fra Statskundskab – vandt sidst i oktober den før-
ste nationale konkurrence i Corporate Social Responsability hvor
fem universiteter og handelshøjskoler dystede over 48 timer. KU-
holdet vandt ved at problematisere hvor langt en virksomhed skal
gå i etisk og social ansvarlighed i lande med andre styreformer end
de vesteuropæiske. 
På billedet overrækker Søren Hjuler Vogelsang fra Danisco præmier
til de glade vindere. 

Flyttetraumer på Psykologi

Når Psykologi til januar 2006 forlader gamle KUA, er en del af 
instituttet nødt til at rykke midlertidigt ind i Statskundskabs lokaler.
De studerende er utilfredse med at nogle skal flytte to gange, 
og at instituttet bliver delt i to som følge af flytningen
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1,3 millioner til ny rektor
LØN – Vores førstedame, rektor Linda Nielsen, tjener årligt 986.000 kr., skriver
Forskerforum i sin novemberudgave. Selv om KU er Danmarks største univer-
sitet og rektor derfor er klassificeret i lønramme 40, får rektor på DTU, Lars 
Pallesen, med sin årsløn på 1.194.000 kr. væsentlig mere end Linda Nielsen.
Forskellen skyldes bl.a. at DTU-rektoren er ansat efter den nye universitetslov
med større ansvar og flere bemyndigelser. Den rektor der skal ansættes af den
nye bestyrelse på KU efter årsskiftet, kan også se frem til en højere løn.
Sammenlignet med DTU kan den nye rektor forvente en årsløn på mindst
1.350.000 kr., skriver Forskerforum. 

Af Lise K. Lauridsen

Fakulteterne bider af hin-
anden. Rektor bjæffer:
»Det bliver ikke bedre«

mens de studerende hyler:
»Hvad med os?« Det handler
om penge her på et af Konsis-
toriums sidste møder nogen-
sinde. Næste år er KUs indtæg-
ter på cirka 3,7 milliarder kro-
ner, men det store spørgsmål
er hvordan de skal fordeles.

Årets budget 2005 får sinde-
ne i kog hos flere af Konsistori-
ums 15 medlemmer. I hoved-
linjer får universitetet samlet
set lidt flere penge, men de er
øremærket til forskeruddan-
nelse og forskning på natur- og
sundhedsvidenskabelige om-
råder. 

Rektoratet ser derfor gerne
at de tørre fag på Humaniora
og Samfundsvidenskab bliver
opprioriteret, men ønsker ikke
at vende op og ned på forde-
lingen et par måneder før den
nye bestyrelse træder til.

Fakulteterne må skære lidt
ned på forskning og undervis-
ning: Det står i grel modsæt-
ning til rektors såkaldte udvi-
klingspulje – til nye projekter
som webbaseret undervisning,
satsningsområder og andet
godt som omverdenen og især
politikerne gerne ser universi-
teterne bruge penge på. Udvik-
lingspuljen skal hvis det står til
ledelsen, stige fra 37 til 58 mil-
lioner kroner. 

Og selv om det er håndører
set i den store husholdning,
vækker udviklingspuljen alli-
gevel harme.

»Som studerende springer
det én i øjnene at der igen i år

bliver færre penge til uddan-
nelse. Vi vil ikke være med til
at skære mere ned. Universite-
tet tager ikke sit ansvar alvor-
ligt hvis politikernes nedskæ-
ringer fuldstændig blindt over-
føres til uddannelserne. Hvis
vi gør det, overlader vi nogle
studier der er kørt fuldstændig
i sænk, til den nye bestyrelse,«
siger Karina Heuer Bach, stu-
denterrepræsentant i Konsisto-
rium.

Bureaukratiet vokser
Også det videnskabelige per-
sonales repræsentant, lektor
Mogens Spang-Thomsen,
finder det ejendommeligt at
der bliver stadig færre penge
til uddannelse og forskning,
men flere til udvikling og ad-
ministration. 

Universitetsdirektør Else
Sommer tilføjer at det jo heller
ikke er alt hvad der går til fa-
kulteterne der går til forskning
og uddannelse.

Steffen Kjeldgaard, dekan
på Teologi, synes der er tale
om mere end blot en kamp
mellem den centrale adminis-
tration på Frue Plads og fakul-
teterne.

»Hele apparatet omkring
universitetet er så enormt og
selvkørende. Nu er tidspunktet
snart kommet hvor vi må sige
klart fra over for alle de krav
som skabes af tidsånden, sam-
fundet, regeringen og medier-
ne. Vi bliver nødt til at forhol-
de os til det her problem,« si-
ger han med henvisning til fx
ministeriets krav om nye stu-
dieordninger, mere webbase-
ret læring, bedre vejledning
etc.

Rektor Linda Nielsen er
enig: 

»Vi vil gerne gøre tingene
færdige før der bliver sat flere
projekter i søen, men det er ik-
ke nemt, for politikere vil altid
gerne kunne profilere sig på
nye projekter. Men vi risikerer
at administrere os selv ihjel.«

Afvikling af udvikling
Men nu og her er det kontante
kroner og ører det drejer sig
om og ikke et større politisk
opgør.

»I nedgangstider bliver vi
nødt til at sænke ambitionsni-
veauet omkring udviklingspul-
jen,« mener prodekan Flem-
ming Nicolaisen fra Naturvi-
denskab.

Rektor kalder det uansvarlig
politik; først at søsætte en ræk-
ke udviklingsprojekter for så
at sætte en stopper for dem
når der skal betales for dem.

»Det bliver langt dyrere hvis
hvert fakultet kører sit eget
projekt,« siger Linda Nielsen. 

Men udviklingsaktiviteterne
foregår allerede ude på fage-
ne, påpeger flere. 

»Det der er brug for, er koor-
dinering på tværs og ikke et
helt kontor til udvikling cen-
tralt,« siger Dorte Heldrup, re-
præsentant for det teknisk-ad-
ministrative personale.

Dyrt plastickrus
At bruge to procent af budget-
tet til udvikling er meget be-

Dansk forskning styrket i 2003
MOD BARCELONA – I 2003 brugte Danmark udregnet i faste priser 36,5 mia. kr.
til forskning og udviklingsarbejde. Sammenlignet med 2002 hvor den samlede
udgift var på 35 mia. kr., er det en stigning i forskningsindsatsen på knap 4 pro-
cent. Det viser en foreløbig opgørelse fra Dansk Center for Forskningsanalyse. 
De 36,5 mia. udgør 2,61 procent af bruttonationalproduktet (BNP) for 2003. Stig-
ningen lover godt for Danmarks opfyldelse af Barcelona-erklæringens mål om at
alle EU-lande skal anvende mindst 3 procent af deres BNP på forskning og udvik-
ling i år 2010. Danmark mangler dog stadig at anvende yderligere 5,5 mia. kr. til
forskning og udviklingsarbejde for at nå målet.
Se mere på www.forskningsanalyse.dk.

BUDGETSLAGSMÅL

Bureaukrati eller udvikling

skedent, synes et af konsisto-
riums eksterne medlemmer. 

»Det er jo efterhånden ikke
noget nyt at universiteterne
skal spare, derfor er det også
på sin plads at tænke fremad
og udvikle sig for på sigt at
kunne få flere ressourcer,« si-
ger eksternt medlem Torben
Klein. 

»Den type udvikling Klein
taler om, foregår allerede på
vores studier. Den eneste type
udvikling der foregår centralt,
er administrativ,« fastslår John
Kuhlmann Madsen, dekan på
Humaniora, og foreslår bud-
gettet for udviklingspuljen
nedjusteret til dette års niveau.
En besparelse på godt 20 mil-
lioner.

Hvem får hvad?
Universitetets samlede budget for 2005 er på 3.7

millarder. Heraf er cirka 650 millioner ekstern fi-

nansiering der er bundet til specifikke formål. 

Budget i millioner kroner 2005

Fakulteter:

Teologi: 29

Jura: 108

Samfundsvidenskab: 194

Sundhedsvidenskab: 561

Humaniora: 358

Naturvidenskab: 618

Tværgående aktiviteter:

Bygningsdrift: 743

Administration: 120

Særlige aktiviteter: 86

Udviklingspulje: 58

Diverse 35

KU-kagen 2005
De 3.7 milliarder Københavns Universitet får fra

staten og tjener på ekstern virksomhed, skal næste

år gå til følgende formål:
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Universitetslov, udviklingskontrakt,
mere vejledning og innovation.
Politikerne har mange ambitioner
på universiteternes vegne, og det
går hårdt ud over forskning og
undervisning, lød en anke under
årets budgetforhandlinger

Forskning
42 %

Bygninger
26 %

Ledelse, 
administration
og service 5%

Videndeling
5%

Formidling
1%

Uddannelse
21%

Diskussionen får rektor Lin-
da Nielsen til at hente følgen-
de allegori frem: 

»At skændes om udviklings-
puljen er som at bo i kollektiv
og skændes om hvem der ejer
det røde plastickrus.«

Mogens Spang-Thomsen
kalder det et dyrt plastickrus.
For 20 millioner kan man an-
sætte 40 videnskabelige med-
arbejdere eller 60 teknisk-ad-
ministrative medarbejdere.

Budgettet for 2005 bliver
først endeligt vedtaget senere
på året.

likl@adm.ku.dk
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tens Naturhistoriske Museum.
Fra ministeriets side mener

man at have holdt museerne
fri af SEA-ordningen, men i re-
aliteten får de tre naturhisto-
riske museer og Botanisk Have
et problem alligevel fordi uni-
versitetet har besluttet at hæf-
te solidarisk. Begrundelsen er
at der stadig skal findes m2 for
55 millioner kroner, og hvis
museerne holdes fri skal andre
skære så meget desto mere. 

Museumsdirektør Henrik
Enghoff forklarer at museerne
er forpligtet til at bibeholde og
udvide deres samlinger ifølge
museumsloven, og derfor
paradoksalt nok snart har
brug for mere plads end nu.

»Hvis ikke vi får mere plads
til vores samlinger må vi i
yderste konsekvens stoppe for
tilgangen af nye fund. Hvis vi
bliver ved med at stable sam-
lingerne oveni i hinanden van-
skeliggør vi i høj grad brugen
af nogle af vores vigtigste red-
skaber i forskningen,« siger
Henrik Enghoff og tilføjer at
museernes samlinger af plan-
ter, dyr og sten desuden risike-
rer at blive ødelagt hvis de ik-
ke opbevares korrekt.

»Hvis ikke man fra universi-
tetet og ministeriets side tager
hensyn til museerne, så kom-
mer vi og dermed fakultetet
gevaldigt i klemme,« siger
Henrik Enghoff.

I universitetets ledelse og
tekniske administration er alle
fakulteternes indsigelser over
arealberegningerne i øjeblik-
ket under behandling. 

»Naturvidenskab har selv
været med til at vedtage de her
ting i Konsistorium,« siger pro-
rektor Jørgen Olsen der ikke
ønsker at komme med yderli-
gere kommentarer før univer-
sitetets tekniske administra-
tion har undersøgt Naturvi-
denskabs kritikpunkter nær-
mere. 

likl@adm.ku.dk
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NATURVIDENSKAB

Af Lise K. Lauridsen

Naturvidenskab skal sæl-
ge eller leje 19.000 m2

af sine 123.000 m2 ud
de næste syv år. Kvadratmeter-
beregningerne volder især
problemer på Biologi, Geologi
og Statens Naturhistoriske
Museum.

Men Naturvidenskab finder
at KU’s ledelse lader pladspro-
blemerne gå urimeligt hårdt
ud over universitetets areal-
mæssigt største fakultet.

Baggrunden for KU’s stille
interne krig mod overflødige
kvadratmetre, er den forkætre-
de SEA-ordning. SEA står for
Statens Ejendoms Administra-
tion og betyder at universite-
terne skal betale husleje – el-
ler, som det hedder, ‘gøres an-
svarligt for forbruget af kva-
dratmeter’. 

Universitetet får stillet en
pose med huslejekroner til fri
disposition udfra antal ansatte
og studerende der består eksa-
men. 

Problemet er bare at Køben-
havns Universitets placering
og størrelse giver en tårnhøj
husleje som resulterer i et
underskud på 55 millioner i
2011. 

Det betyder at KU’s ansatte
og studerende skal flytte tæt-
tere sammen. 60.000 kvadrat-
meter skal væk hvilket svarer
til at lukke Teologi og Sam-
fundsvidenskab.

Hjemmelaboratorier
Naturvidenskab skal rømme
hvad der svarer til hele H.C.
Ørsted-komplekset og er der-
for allerede flyttet ud af 3000
m2 lokaler på Jagtvej. Det har
blandt andet medført at de
studerende i Universitetspar-
ken står uden fredagsbar. 

Næste år er planen at yderli-
gere 2400 m2 skal skæres væk,
og det bliver især på institut-
terne Biologi og Geologi samt
på Statens Naturhistoriske
Museum at kvadratmetrene
skal findes.

Men selvom Naturviden-
skab er i fuld gang med at må-
le op, skære ned og rykke tæt-
tere sammen, føler de sig over-
set af universitetets ledelse. 

I et brev fra september påpe-
ger Naturvidenskab en lang
række mærkværdigheder i be-

regningen af kvadratmeter per
hoved.

En af ankerne er at ledelsen
ikke har taget højde for hvilke
fag de studerende sidder og
læser ude på Nørre Fælled. De
naturvidenskabelige speciale-
studerende har fx brug for lidt
mere end et skrivebord og en
computer når de laver specia-
le.

»Vores specialestuderende
skal have plads til at lave ek-
sperimenter på fakultetets la-
boratorier. Det kan vi ikke for-
vente at de studerende har
adgang til andre steder. Det er
ikke et luksus- eller service
problem, men et spørgsmål
om naturfagenes karakter,« si-
ger økonomichef på Naturvi-
denskab, Asbjørn Jessen.

Uddanner ikke jurister
Et andet problem ved at ud-
danne naturvidenskabsfolk er
at de traditionelt skal ud i na-
turen for at se på sten, dyr el-
ler planter. Derfor råder Na-
turvidenskab over ti feltstatio-
ner som de studerende og de-
res undervisere kan bruge som
base når naturens vidundere
skal studeres på nært hold.

»I de modeller man anven-
der går man ud fra at vi ud-
danner studerende der kun
har brug for et auditorium og
et bibliotek ligesom jurister.
Feltstationerne bliver derfor
regnet som rent overskudsare-
al,« siger Asbjørn Jessen og
forklarer at det i længden vil
blive langt dyrere at lukke felt-
stationerne fordi Naturviden-
skab, så vil skulle leje vandre-
hjem eller sommerhuse når de
studerende skal se på klippe-
grund på Bornholm eller have
fingrene i den vestjyske hede.

På Geologi forklarer studie-
leder Lars Clemmensen at det
vil være ekstremt uheldigt at
skulle lukke feltstationer net-
op nu.

»Vi har lige lavet ny studie-
ordning, så de nye geologistu-
derende kan komme mere ud i
felten allerede fra starten af
studiet.« siger Lars Clemmen-
sen.

Lovbestemt vokseværk
Fakultetets absolut mest mas-
sive pladsproblem har de tre
museer og Botanisk Have der
for nylig fusionerede til Sta-

Universitetets største fakultet føler sig groft dis-
favoriseret i kampen om de kostbare kvadratmetre

Kvadratmeter-
krigen

Idræt får travlt
»Institut for Idræt er særligt pladskrævende. De studerende har blandt andet behov 

for idrætshaller, svømmehal og omklædningsrum. Disse faciliteter fylder 6377 m2(..) 

Det svarer til at idræt skal producere 2125 STÅ (beståede eksaminer, red.)  hvert år. 

Idræt havde i 2003 282 STÅ.«

Brev fra Det Naturvidenskabelige Fakultet til Teknisk Administration, Indre By, 

om nedskæring på arealforbruget, 2. september 2004 

OVERFLØDIGHEDSHUS – Botanisk Have skal ikke plante for

meget ud. Det Naturvidenskabelige Fakultet skal spare en sjettedel af

sit areal væk, og det vil formodentlig især gå ud over universitetets

gamle have, museerne, Biologi og Geologi.
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GLOBALT

Af Lise K. Lauridsen

Vil et dansk universitet
gerne udbyde en af sine
uddannelser i udlandet

– herunder Færøerne og Grøn-
land – så kan det fremover bli-
ve rigtig svært. 

Med en lovændring der
skulle fjerne barriererne for
universiteternes internationa-
lisering, har Videnskabs- og
Undervisningsministeriet i ste-
det introduceret langt mere
styring, mener flere kilder på
universitetet.

Ændringen af universitetslo-
ven som netop har været til
høring på universiteterne,
vækker dyb undren. KU’s rek-
tor, Linda Nielsen, der også er
formand for Rektorkollegiet,
finder det dybt uheldigt at lov-
ændringen fjerner universite-
ternes mulighed for at udbyde
de statsanerkendte danske ud-
dannelser i udlandet.

»Vi forstår godt at der ikke
skal ydes offentligt tilskud til
disse aktiviteter. Men vi forstår
ikke at universiteterne for
fremtiden ikke må udbyde
danske uddannelser i udlandet
for betalende studerende. Hvis
danske universiteter skal være
internationale, må de også
kunne handle på den interna-

tionale scene. Og det sætter
den nye lovændring en effek-
tiv stopper for,« siger Linda
Nielsen.

Tillidsbrud
John E. Andersen leder af Det
Internationale Kontor på KU
kalder ministeriernes tiltag for
et tillidsbrud fordi intentionen
oprindeligt var at øge univer-
siteternes frihedsgrader i for-
hold til fx at kunne udbyde ud-
dannelser i udlandet hvilket
en række udenlandske univer-
siteter allerede er godt i gang
med.

»Ændringen af universitets-
loven på internationalise-
ringsområdet betyder meget
mere statslig kontrol end før.
Det virker som om ministeriet
mangler tiltro til at universite-
terne kan agere i en interna-
tionaliseret verden. Hvorfor
må vi ikke tilbyde udenland-
ske studerende det vi er bedst
til?« spørger John E. Ander-
sen.

Forslaget har netop været til
høring og er især blevet kriti-
seret fordi taxameteret til
udenlandske studerende uden
for EU/EØS-landene bortfal-
der allerede fra september
næste år.

»Det er urimeligt at det skal

gå så stærkt. Mange af vores
studerende fra udlandet har
allerede planlagt at komme til
Danmark, og nu får de så at vi-
de at de skal til at betale for
deres uddannelse,« siger John
E. Andersen.

Stor besparelse
Som kompensation for det
bortfaldne taxameter er der
blevet oprettet en stipendie-
ordning på 35 stipendier næs-
te år. Stipendiepuljen skal sti-
ge til 75 stipendier om året,
men det er stadig for lidt, me-
ner universiteterne.

Både Dansk Industri og uni-
versiteterne kritiserer lovæn-
dringen for at være en skjult
besparelse. Ministerierne ud-
lægger nemlig lovændringen
som værende udgiftsneutral –
det vil sige at der ikke skal spa-
res penge på internationalise-
ringen.

Men ifølge Rektorkollegiets
nyeste tal vil der blive sparet et
klækkeligt millionbeløb hvis
ikke der bliver skruet alvorligt
op for antallet af stipendier til
de studerende der rammes af
taxameterets bortfald.

Ifølge universitetslærernes
blad, Forskerforum, kan der
oprettes 500 stipendier om
året for det beløb regeringen

sparer ved at lukke for gratis
uddannelse for primært stude-
rende fra Asien og Afrika.

Rektorkollegiet påpeger at
regeringens tal for udenland-
ske studerende er flere år
gamle. Antallet af udenland-
ske studerende er de sidste
fem år vokset voldsomt i takt
med at udbuddet af kurser på
engelsk er steget. Rektorkolle-
giet vurderer at der er cirka
1200 studerende i Danmark
fra lande udenfor EU.  

Tab af potentiale
Videnskabsminister Helge
Sander ønsker ikke at besvare
spørgsmål omkring internatio-
naliseringsændringen i univer-
sitetsloven før høringssvarene
er behandlet.

Intentionen bag lovæn-
dringen har været at stoppe for
rovdrift på de gratis uddan-
nelser i Danmark. Men ved at
være nærig med stipendierne
risikerer de danske universite-
ter at sakke bagud, frygter
Dansk Industri (DI).

»Globaliseringen rækker
længere ud end Europa. Det er
lige præcis studerende fra de
voksende markeder som Kina
vi har allermest brug for lige
nu,« siger forskningschef i DI,
Charlotte Rønhof, til Ingeniø-

ren. Hun forsætter:
»Erhvervslivet mister et

stort potentiale. Vi får brug for
flere dygtige folk udefra der
dels kan arbejde i Danmark,
dels være ambassadører for
danske virksomheder i udlan-
det. Udlændinge trænet i
dansk mentalitet er uvurderli-
ge for samhandlen.« 

Flere universitets- og er-
hvervsfolk kritiserer desuden
den nuværende lovgivning for
at sætte en stopper for at
udenlandske studerende kan
blive og arbejde i Danmark ef-
ter de er færdige med deres
uddannelse. 

På det punkt kunne Dan-
mark lære af Singapore, påpe-
ger Ingeniøren. Her får uden-
landske studerende en gratis
uddannelse mod at binde sig
til at blive og arbejde i landet i
tre år efter endt uddannelse.

likl@adm.ku.dk

Uddannelse skal koste knaster
»Overordnet mener regeringen ikke at danske skatteydere skal betale for at alle inter-

esserede fra udlandet – og det er især fra Kina – kommer her og læser. Netop med hen-

blik på internationalisering skal skatteydernes penge hellere gå til at opbygge kompe-

tencer og kvalitet der gør at vi er attraktive internationalt.«

Videnskabsminister Helge Sander om internationalisering, Politiken 10. september 2004.

BEGRÆNSNING – Det skal

være slut med at alle udenland-

ske studerende kan få en gratis

uddannelse i Danmark. Universi-

teter og erhvervsliv kritiserer dog

regeringens stramning af univer-

sitetsloven for i sidste ende at

komme til koste Danmark flere

penge på globaliseringskontoen.

Stop for internationalisering
Danske universiteter skal have endnu sværere ved at udbyde uddannelser 
i udlandet hvis det står til Videnskabsministeriet 
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KONFERENCE

Af Kristoffer Holm 
Pedersen

Ved du hvad en spindoktor er? En spin-
doktor er en fed, skaldet mand der
undergraver demokratiet ved hjælp af

udspekulerede og bevidste mediekneb og -
tricks. Han sælger sine manipulatoriske evner
til højestbydende og er i det hele taget en amo-
ralsk og skruppelløs person. Eller sådan er den
gængse opfattelse i hvert fald.

Og det er denne opfattelse de overbygnings-
studerende på faget ‘Medieret selvfremstilling’
gerne vil ændre på. I samarbejde med Kommu-
nikation og Institut for Nordiske Studier og
Sprogvidenskab arrangerede de den stort an-
lagte konference SPIN! fra den 4. til den 5. no-
vember. 

Konferencen tiltrak begge dage godt 200
spørgelystne og diskussionsivrige mennesker,
og foredragsholderne talte så prominente og
forskellige personligheder fra medier, reklame-
verden og det politiske liv som Weekendavisens
chefredaktør Anne Knudsen, Dansk Folkepartis
spindoktor Søren Espersen og den politiske re-
daktør for TV2, Kaare R. Skou. 

»Det er vores opfattelse at man ikke længere
kan tale om at være enten for eller imod spin,«
forklarer en af arrangørerne studerende Louise
Mertins. 

»Vi spinner alle sammen, vi ER i spin. Målet
med konferencen har været at eksplicitere be-
grebet spin, at nuancere det og aflive de myter
der er om spin. Det kan så give os nogle redska-
ber til at gennemskue spinnet og dermed kvali-
ficere den demokratiske debat.«

Hvad er spin?
Og man kan roligt sige at begreberne spin og
spindoktor blev nuanceret i løbet af konferen-
cen. Blandt de tyve hovedtalere var der nær-
mest ligeså mange forskellige opfattelser af
hvad spin dækker over som der var talere.

Kaare R. Skou benægtede således i sit oplæg
nærmest eksistensen af spin. Han så blot spin-
doktoren som en moderne betegnelse for noget
vi altid har haft.

»Hvad er egentlig problemet?« spurgte han
og påpegede at spindoktoren netop ikke er et
problem, men et symptom.

Det synspunkt var Rasmus Jønsson, ekstern
lektor på RUC, ikke enig i. Problemet med spin-
doktoren er hvis han begynder at influere på
den politik der bliver ført, mente han og kon-
kluderede at det er vigtigt at holde kommunika-
tion og politik adskilt. Men spindoktoren er
samtidig en nødvendig hjælper for den politiske
kommunikation i de moderne medier.

»10,9 sekunder er hvad en politiker i gen-
nemsnit får i 19-nyhederne. Selvfølgelig kræver
det medietræning,« sagde Jønsson.

Hvis der var noget man var enige om på kon-
ferencen, så var det at spin havde en indbygget
dobbelthed i sig: spin er både manipulerende
og en hjælp.

Martin Hein, der er leder af Nordjyske og Fy-
ens Stiftstidendes Christiansborg-redaktion, på-
pegede at spindoktorerne ofte hjælper journa-
listerne med at finde frem til den rette historie.
Spindoktorer er tit selv tidligere journalister og
ved derfor hvilke oplysninger journalisterne har
brug for. Der kan til gengæld godt være grund
til at være nervøs for at spindoktorerne mani-

pulerer med journalis-
terne. Tidens tendens er
at de politiske redaktio-
ner skærer ned, mens
pressetjenesterne oprus-
ter. Men indtil videre
kan journalisterne godt
følge med. For:

»Det meste spin er relativt dårligt,« kunne
Martin Hein berolige med.

Heller ikke professor Thomas Bredsdorff var
overdrevent nervøs for udviklingen.

»Spin er en god ting, man skal bare kunne af-
kode den,« mente han og brugte lejligheden til
at slå fast at det lærer man blandt andet på
danskuddannelsen.

»Man har først forstået hvad der siges når
man har forstået hvorfor det siges. Spin kan
kun modsvares af mentalt modspin.«

Vellykket spin
I øvrigt blev det fra flere oplægsholdere obser-
veret at spindoktoren måske snart afgår ved dø-
den. Spinning kan blive afløst af framing, pri-
ming og astroturfing, og spindoktoren som vi
kender ham, er på vej til at blive afløst af event-
mageren og iscenesætteren. Og så vil spindok-
toren for fremtiden gemme sig, da det gode
spin er det spin vi ikke opdager at vi bliver ud-
sat for.

Men spin har altid været og vil altid blive ved
med at være. Som Anne Knudsen påpegede, så
agerede selveste Julius Cæsar sin egen spindok-
tor da han i gallerkrigene skulle legitimere sine
dyre felttog. Og der er ingen grund til at tro at
spin vil forsvinde, det vil være naivt. Men Anne

Spin om så det gælder

Knudsen mente på den anden side heller ikke at
der er grund til at være særlig forarget over at
politikerne bliver ved med at spinne.

»Almindelige mennesker gør også alt hvad de
kan for at fremstille sig selv i et gunstigt lys,«
sagde Anne Knudsen.

»Det ville være mærkeligt hvis politikerne var
anderledes.«

De to dages SPIN!-konference var i det store
hele rigtig vellykket. Diskussionerne og debat-
terne var mange og spændende, begreber blev
vendt og belyst, og Louise Mertins og hendes
medstuderende fra Medieret Selvfremstilling
kunne efter konferencen være godt tilfredse
med resultatet af deres hårde arbejde.

»Ja, det synes jeg bestemt. Når folk er så villi-
ge til at debattere og støtter op om konferen-
cen, er det et tegn på succes,« siger Louise,
inden hun med resten af deltagerne går over i
KUA’s multisal for at drikke en enkelt øl, høre
noget jazzmusik – og måske spinne videre.

Kristoffer Holm Pedersen er overbygningsstude-
rende på Dansk.

Alle taler om det, men meget få ved egentlig hvad det er. 
Et hold danskstuderende besluttede sig for at afholde en kon-
ference, der kunne nuancere begreberne spin og spindoktorer

VI SKAL SKELNE – Kommunikation for sig,

politik for sig, sagde Rasmus Jønsson fra RUC.
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En mandeting
»Der findes omkring 65 spindoktorer på Christiansborg. Fire ud af fem er mænd, typisk mellem 30 og 

50 år. Ca. halvdelen er uddannede journalister, resten er akademikere. Ofte har spindoktorerne tidligere

arbejdet på Christiansborg på f.eks. aviser.«

Kilde: Rasmus Jønsson, ekstern lektor på Kommunikation, RUC i Information 6. november 2004.
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Af Kristoffer Holm 
Pedersen

Tyve år gammel er han,
spindoktoren. Han duk-
kede første gang op i

engelsk sprogbrug i 1984, og
det er der en ganske god sym-
bolik i hvis man skal tro pro-
fessor i retorik Christian Kock.
For det er i George Orwells
klassiske dystopi af samme
navn, 1984, at man finder be-
grebet newspeak. Newspeak er
et middel for magthaverne til
at kontrollere befolkningens
tanker. Og ifølge Koch er new-
speak og spin egentlig to sider
af samme sag.

Debat bliver pjat
Christian Koch kan pege på
flere forskellige konkrete for-
mer for spin som vi møder i
dag. Såkaldte photo opportuni-
ties som er arrangerede begi-
venheder der er sagligt over-
flødige, men som giver gode
billeder; at man ændrer ord-
valg (fra tax cuts til tax reliefs
for eksempel) og dermed for-
udsætter en bestemt betragt-
ningsmåde; at man siger noget
uden direkte at sige det, men
imellem linjerne i stedet for;
og at man med vilje fejlrepræ-
senterer en modstanders
standpunkter.

»Spin og newspeak går altså

Af Kristoffer Holm 
Pedersen

Da Søren Espersen var lil-
le, og han havde været
så uheldig at slå finge-

ren, gik han ind og fortalte det
til sin mor. Det gjorde ondt, og
han græd, men pludselig pege-
de hun ud af vinduet og sagde:
‘Se, der er en gråspurv.’ Det fik
den lille Søren til at glemme
smerten og i stedet fokusere
på den lille gråspurv der rigtig
nok sad i træet udenfor.

Da Søren Espersen blev lidt
ældre, sad han og hørte en
landskamp over radioen. Dan-
mark var bagud 0-6 mod Sve-
rige da kommentatoren Gun-
nar Nu Hansen brød igennem
og sagde: ‘Men Danmark fører
i hjørnespark!’ Og så var det
hele ligesom lidt bedre. 

For Søren Espersen er det
skoleeksempler på spin.

»Ja, det er jo nok det I vil
kalde spin. Det min mor og
Gunnar Nu Hansen lavede, var
jo afledningsmanøvrer. De var
spinmestre, de talte kun de ly-
se timer. Men de løj ikke. De
ændrede dagsordenen, de flyt-

tede fokus fra det ubehagelige,
det uafvendelige.«

At vende ting på 
hovedet
Søren Espersen har det altså
ikke fra fremmede, det der
med at spinne. Han ligner og-
så prototypen på den onde
spindoktor med sin skaldede
isse og sit imponerende korpus.
Det er først når han åbner mun-
den, man får et andet, mere
nuanceret indtryk. Espersen er
sjov, underspillet og charme-
rende, og bag den jyske accent
fornemmer man en intelligens
der kan sætte de fleste til vægs.

At være spindoktor er ifølge
Søren Espersen at vende tinge-
ne på hovedet. Og det har al-
drig været et problem for ham,
snarere en naturlig reaktion.
Espersen kan nemlig ikke for-
drage når alle er enige.

»Når alle er enige om en el-
ler anden sag, så tænker jeg in-
stinktivt at der må være noget
galt,« forklarer han og indrøm-
mer at han selv blandt parti-
fællerne i Dansk Folkeparti har
det sådan. Men det er en for-
del som spindoktor. Når man

vender ting på hovedet, så
ændrer man nemlig samtidig
fokus på sagen, og gøres det
dygtigt nok, kan man bestem-
me hvad der skal tales om. Og
bestemmer man hvad der skal
tales om, så sætter man dags-
ordenen. Og det er ifølge 
Søren Espersen målet med
spin.

»I Dansk Folkeparti bestem-
te vi fra starten at vi selvfølge-
lig blev nødt til at forholde os
til tidens emner. Men vi ville
have at tidens emner skulle
formuleres af os.«

Det gjaldt om at få DF’s
dagsorden trumfet igennem i
stedet for modstandernes eller
journalisternes. Så i stedet for
at tale om det journalisterne
ville tale om, talte DF om det
de selv ville tale om. Og det
blev journalisterne sure over,
fortæller Søren Espersen.

»Men hvem siger at det er

Fra newspeak til spin
George Orwell advarede i 1984 mod Big Brothers tankekontrol. 
Tyve år senere er det ved at blive virkelighed, advarer professor Christian Koch

»En ting er spin, men det der er svindel.«

slet ikke ud på at sige noget
faktuelt. Det går ud på at på-
virke modtagerne mentalt,« si-
ger Christian Koch og mener
at en stor del af det der kaldes
spin i nutidens vestlige demo-
kratier i virkeligheden er raffi-
neret bedrag og vildledning.

Og det er selvfølgelig et pro-
blem i den demokratiske de-
bat. For selv om befolkningen i
første omgang måske lader sig
narre, så vil den på et eller an-
det tidspunkt blive træt af at
høre på politikernes spin.

»Der findes en intuitiv for-
nemmelse i befolkningen af at
der foregår et eller andet fishy
her. Den demokratiske debat
bliver pjat.«

Gør noget
Christian Koch mener at det
først og fremmest er universi-
teterne der kan gøre noget ved
spin. Universitetets troværdig-
hed kan bruges til at pointere
når der er spin i gang.

»Vi på universitetet er gode
til at kaste os over statistik og

påvise uregelmæssig brug af
statistik. Vi kan tjekke sprogli-
ge urigtigheder og påpege det.
For sandheden findes nogle
gange. Jeg tror ikke det er et
forældet begreb.«

I alt for stor udstrækning
sidder medierne nemlig med
hænderne i skødet og lader det
ske, mener Koch. Og hvis den
demokratiske styreform skal
bevare borgernes tillid, så må
medier og borgere i fællesskab
tage affære. Men de skal hjæl-
pes på vej. Af universiteterne.

»Vi kan gøre noget ved det.
Og så lad os for helvede gøre
det i stedet for bare at sige at
spin er kommet for at blive.«

Så når vi som studerende el-
ler forskere møder løgnagtigt
spin, skal vi være bedre til at
slå ned på det, slår Koch fast.
»Og sige: En ting er spin. Men
det der er svindel.«

journalisternes dagsorden der
gælder? Journalisterne regner
med at de har patent på at sæt-
te dagsordenen, og at jo større
udbredelse den får, jo bedre.
Men sådan har vi det også i
DF.«

Dette har givet DF beskyld-
ninger for at snakke udenom
og med vilje flytte fokus fra én
ting til deres egen. Og ikke
svare ordentligt på kritikken,
men i stedet vige udenom.
Men det synes Søren Espersen
er uretfærdigt.

»Det er unfair at betragte

det som noget negativt. For
ved at tale om en bestemt ting,
kan befolkningen finde ud af
hvad det er man lægger vægt
på.«

Løgn og spin
For Søren Espersen er der såle-
des milevidt mellem at spinne
og at lyve.

Jeg synes det er irriterende
hvis folk sætter lighedstegn
mellem spin og løgn. I mod-
sætning til hvad man skulle
tro, så er løgn faktisk bandlyst
på Christiansborg. Jeg plejer
altid at sige til vores nye MF’er
at hvis du ikke kan sige noget
sandt, så hold mund. Eller tal
om noget andet.«

At DF bevidst skulle være
provokerende i deres kampag-
ner, mener Søren Espersen
heller ikke er rigtigt. Når DF
indrykker en avisannonce med
navnene på tusind nye asylan-
søgere, så er det ikke DF der
startede med at provokere,
men altid de andre.

»Hvem provokerer mest? Os
der indrykkede en annonce
med Osama bin Laden og gjor-
de opmærksom på at han fak-
tisk opfyldte betingelserne for
at få asyl i Danmark? Eller de
politikere der udformede den
asyllov?«

Når man hører Søren Esper-
sen tale, føler man sig hurtigt
fanget ind i hans spin. Og det
lader til at komme helt natur-
ligt til ham. Han vender og
drejer lynhurtigt synspunkter

og meninger, så han kan over-
bevise en om at det han me-
ner, er det rigtige. Det er inter-
essant og meget, meget dyg-
tigt. Man glemmer næsten
man bliver udsat for spin.

Det sidste spørgsmål Søren
Espersen svarer på, er hvordan
han har tænkt sig at spinne DF
til et midterparti. Men det sy-
nes han egentlig allerede det
er, fortæller han.

»Der skal ikke være tvivl om
at vi føler os tættere på Social-
demokraterne end på de Kon-
servative. Vi bryder os ikke om
de Konservative. Jeg har været
til landsmøde med de Konser-
vative, og de er alle sammen
fisefornemme og har lilla hår.
Jeg er ikke i tvivl om at når vi
kommer i regering første gang,
så bliver det med Socialdemo-
kratiet. Jeg har det bedst når
der er fest i S.«

Og skal man tro Søren Es-
persen, så ligger den mulighed
måske ikke så langt fremme i
tiden. Og metoden han har
tænkt sig at bruge?

»Jeg tror på synlighed. Jeg
tror på konstant synlighed.«

Mr. Spin
Hvad har en spindoktor i værktøjskas-
sen? Dansk Folkepartis pressechef, 
Søren Espersen, kom, så og spandt sig
ind i hjerterne på sine tilhørere 

SÆT DAGSORDEN –
I Dansk Folkeparti bestemmer vi

hvad vi vil tale med pressen om 

– ikke omvendt, fremturede 

Søren Espersen, der også afsløre-

de at han elsker at feste med 

socialdemokraterne.

Blair er sovset ind i spin
»Tony Blair har officielt erklæret spin afgået ved døden. Kritikere siger dog, at også denne melding 

er spin, og i en satiretegners udgave blev udtalelsen suppleret af Campbell (Blairs spindoktor, red.), der i

baggrunden sagde: »Den udtalelse vil gøre sig godt.«

Weekendavisen, 30. januar 2004.

»Løgn er bandlyst på
Christiansborg«
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INTELL IGENT DES IGN

Af Jeppe Dong Abrahamsen

Kan darwinismens dogme
bruges som forklaring på
livets opståen og udvik-

ling, eller har det hele en intel-
ligent årsag som måske er
Gud?

Dette spørgsmål debattere-
de teolog Jakob Wolf i sidste
nummer af Universitetsavisen
med videnskabsteoretiker
Claus Emmeche. 

Anledningen var at Jakob
Wolf har skrevet bogen Rosens
råb som Claus Emmeche efter-
følgende sablede ned i en an-
meldelse. Wolfs bog introdu-
cerer den såkaldte intelligent
design-teori i Danmark. Teori-
en gør op med darwinismen
og plæderer i stedet for at na-
turen er for sindrigt indrettet
til at darwinismens mekanis-
mer alene kan stå bag. Der må

være en intelligent designer,
mener tilhængerne af teorien
og Jakob Wolf.

Vrøvl, mener Claus Emme-
che og de fleste andre naturvi-
denskabsfolk der klandrer til-
hængerne af teorien om intel-
ligent design for at ville gen-
indføre Gud i naturvidenska-
ben.

Det er de mange ligheds-
punkter imellem intelligent
design-teorien og filosoffen
Kants og den fænomenologis-
ke filosofis brug af den analo-
ge erkendeform der har været
Wolfs incitament til at skrive
Rosens råb. For Wolf er bogen
hverken et naturvidenskabe-
ligt eller religiøst felttog mod
evolutionsteorien, men snare-
re et filosofisk argument for
den analoge erkendeforms be-
rettigelse i biologien. 

Universitetsavisen har der-

for bedt lektor i filosofi på Kø-
benhavns Universitet Jan Faye,
der netop har videnskabsfilo-
sofi, metafysik og erkendelses-
teori som sine hovedforsk-
ningsområder, om at kigge bo-
gen efter i sømmene.

Bogen mangler tyngde
Og Jan Fayes dom er hård:

»Jakob Wolfs filosofiske pro-
jekt lader meget tilbage at øn-
ske. Det virker som om Wolf
overhovedet intet kender til de
moderne videnskabsteoretiske
diskussioner. Han appellerer
til Kant, og så taler han ube-
stemt om den fænomenologis-
ke retning, men involverer sig
ikke nærmere i hvad den går
ud på, andet end at den har
noget at gøre med vores direk-
te oplevelse af verden. Det be-
grebsapparat som fænomeno-
logien normalt betjener sig af,
bruger han slet ikke. Man kan
ikke sige at han ikke ved noget
om det, men han viser det ik-
ke,« lyder det lakonisk.

Det tjener til Jakob Wolfs
ros at han i modsætning til alle
andre tilhængere af intelligent
design-teorien indrømmer at
den ikke er en videnskabelig

teori, understreger Jan Faye.
»Det ville også have været

en horribel påstand.«
Men det er et problem at Ja-

kob Wolf i stedet for at proble-
matisere de indvendinger til-
hængerne af intelligent de-
sign-teorien har imod evolu-
tionsteorien, blot agerer tale-
rør for hvad andre siger, me-
ner han.

»Forståelsen for biologien
har han fra andre. Det synes
jeg måske gør bogen lidt min-
dre vedkommende hvis vi skal
sige det pænt. Den har ikke
den tyngde den kunne have.
Han er selvfølgelig teolog og
ikke biolog, men hvis man vil
diskutere så fundamentale
spørgsmål som de her, må
man have så stor viden om
biologien at man kan tale lige
op med biologerne. Det er Ja-
kob Wolfs viden om biologi ik-
ke tilstrækkelig stor til at han
kan gøre.«

Trosspørgsmål
Et eksempel på Jakob Wolfs
manglende biologiske viden
kommer ifølge Jan Faye til ud-
tryk i Wolfs sammenkædning
af Kants analyse af den analo-

ge erkendeform og Kants defi-
nition af organismen. Kant be-
skriver organismen ved at den
består af dele der er organise-
ret i en helhed som kan udføre
en bestemt funktion. Det sam-
me gælder for menneskeskab-
te maskiner. Da de er frem-
bragt af en intelligens, må det
samme også være tilfældet for
organismen. Det erkender vi
intuitivt og ufejlbarligt ved
hjælp af den analoge erkende-
form. Vi  kan simpelthen ikke
lade være, lyder Wolfs på-
stand.

Men her modsiger Jakob
Wolf sig selv ifølge Faye.

»Han erkender jo samtidig
at den analoge erkendeform
som al anden erkendelse ikke
er ufejlbarlig. Hvis det er så-
dan, hvorfor søren gælder det
så ikke også i spørgsmålet om
intelligent design? Det tyder
på at det for ham er en ufejl-
barlig måde at se verden på,«
siger Jan Faye.

Det intuitive er noget som
Wolf selv læser ind som præ-
mis for den analoge erkende-
form. Den er kun intuitiv hvis
man allerede tror på en trans-
cendent magt, mener Faye.

Provokerende og inspirerende
»Det er godt at Jakob Wolf udsender sin bog som er uhyre provokerende. Den vil blive

diskuteret og modsagt, men den er inspirerende læsning. Imponerende at en teolog er

så selvfølgeligt hjemme i biologien og naturvidenskaben at han kan diskutere med den

i øjenhøjde. Han er selvstændigt tænkende og uhyre velskrivende.«

Johannes Møllehave i Politiken, 12. september, 2004.

Filosof om intelligent design-teorien:

»Det er simpelthen noget sludder«
Teolog Jakob Wolfs bog Rosens råb som 
er et angreb på darwinismen, er præget 
af at forfatteren savner viden om det han 
kritiserer, mener lektor i filosofi Jan Faye
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»Hvis man ikke som Wolf
tror på at der findes en trans-
cendent magt som har desig-
net verden, så er der ikke no-
get argument. Hvis der over-
hovedet skal være tale om er-
kendelse, skal der være mulig-
hed for at vi kan tage fejl. Al
erkendelse er fejlbarlig. Også
vores tro på at der findes en
Gud er fejlbarlig. Men hvad er
kriterierne for at vi tager fejl?
De står ingen steder til syne i
bogen. Hvis vi ikke kan tage
fejl, er det ikke nogen erkende-
form. Så forbliver det et tros-
spørgsmål,« siger Jan Faye.

»Når Wolf så svarer,« fort-
sætter Faye, »at vi umiddelbart
ser at rosen er designet, så vir-
ker hans tro som filter. Bare
med lidt videnskabsfilosofiske
kundskaber ville han vide at vi
ofte ser det vi gerne vil se fordi
vores observationer er farvet
af teori.«

Et andet sted Jakob Wolf går
galt i byen, er i spørgsmålet
om den moderne opfattelse af
hvordan man redegør for
funktioner:

»Den måde man forstår
funktionelle forklaringer på i
den moderne biologifilosofi,
er en helt anden end den som
Kant og Aristoteles havde.
Derfor er det lidt ude af trit
med den filosofiske tænkning
at henvise til de gamle filosof-
fer. I dag henviser man ikke til
en formålsbestemt årsag i en
funktionel forklaring, men i
stedet til en virkning,« pointe-
rer Faye.

Desuden er Jakob Wolf
blind for at naturvidenskaben
også opererer med andre for-
klaringsformer end den han
kalder for »den mekaniske,
uintelligente årsagsforkla-
ring«, påpeger Faye.

»Kun at kalde de fysiske
årsagsforklaringer for meka-
niske er enten tendentiøst eller
et udtryk for manglende for-
ståelse for hvad det videnska-
belige projekt går ud på. Det er
vigtigt at holde fast i at viden-
skaben beskæftiger sig med
mange typer forklaringer, også
analoge forklaringer som er
bestemt af hvad man egentlig
ønsker at forklare,« understre-
ger han.

Dobbeltstandard
Jan Faye understreger at hans
kritik af Jakob Wolf ikke er et
udtryk for at darwinismen
hverken kan kritiseres eller
måske endda tage fejl. 

»Hans kritik er selvfølgelig
hverken forbudt eller overflø-
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dig, men jeg har intet set i
fremstillingen af det her som
darwinismen ikke med rime-
lighed kan svare på. Han har
en forkert opfattelse af hvad
darwinismen går ud på,« giver
Jan Faye som årsag til at han
mener at Wolfs kritik er skudt
langt over målet.

»Det tager lang tid at artiku-
lere en videnskabelig teori.
Det tog mange år før Newtons
mekanik var artikuleret så me-
get at man kunne sige at den
var forkert. Det kan godt være
at man efterhånden må udbyg-
ge darwinismen og få et andet
paradigme som i en eller an-
den forstand minder om Dar-
wins teori. Det vil dog stadig
være en teori der redegør for
organismerne som resultat af
naturlige processer. Det er vig-
tigt at holde fast i.«

Men hvem ved hvad fremti-
den vil bringe? Darwinisterne
siger fx at løsningen på de
mange problemer der er ved
evolutionsteorien, nok skal
komme en gang i fremtiden,
men det argument gør darwi-
nismen til en spekulativ teori
fordi den dermed forlader sig
på noget så usikkert som frem-
tiden, lyder Wolfs kritik.

»Men når det gælder den
kritik man rejser imod intelli-
gent design-teorien, bruger
Wolf pludselig fremtiden som
et godt argument idet han si-
ger: “Vi ved ikke hvad fremti-
den kan bringe”. Det er som
om at Jakob Wolf kører med
én standard når det kommer
til intelligent design-teorien,
og en anden når det gælder
darwinismen,« mener Jan
Faye. 

At Jakob Wolf bruger darwi-
nismens manglende evne til at
forklare livets oprindelse og
udvikling ned til mindste de-
talje, er endnu et eksempel på
Wolfs dobbeltstandard, mener
Faye. Wolf postulerer nemlig
at darwinismen dermed ikke
er en videnskabelig teori.

»Videnskaben kan jo kun
forklare tingene på det niveau
videnskaben er nået til. Han
skriver et sted i bogen at fordi
darwinismen ikke kan forklare
udviklingen i detaljer, er det
ikke en videnskabelig forkla-
ring,« siger Jan Faye og holder
en kunstpause hvorefter han
udbryder:

»Det er simpelthen noget
sludder.«

»Det er simpelthen noget
sludder,« gentager han.

jdab@adm.ku.dk

KRITIK – Lektor i filosofi Jan Faye har gennem-

gået Jakob Wolfs bog Rosens råb, og han er langt

fra imponeret: »Jakob Wolfs filosofiske projekt la-

der meget tilbage at ønske.«
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VALG I  USA

Af Ellen Trane Nørby

Puff Daddy, MTV, REM,
Eminem, Rock the Vote,
alle har de haft del i den

amerikanske valgkamp. Blandt
de unge vælgere er der enig-
hed om at tv-kanalerne og de-
res forældres mening har på-
virket dem meget. 

Som den 22-årige Allan si-
ger: 

»Mine forældre er demokra-
ter, og det har jeg nok også
været siden min barndom.« 

Men der holder enigheden
op. Unge amerikanere var lige
så splittede i deres valg af præ-
sident som resten af den ame-
rikanske befolkning. De u-For-
enede Stater er ikke kun et be-
greb som man møder blandt
den ældre del af befolkningen.
Det er især de såkaldte moral-
ske spørgsmål som skiller van-
dene.

Kerry-land
Washington DC er Kerry-land.
91 procent af vælgerne satte
deres kryds ud for Demokra-
ternes John Kerry da amerika-
nerne, med hele verdens fokus
gik til valg den 2. november. 

På et af DC’s universiteter,
det katolske universitet Brook-
lyn CUA, er stemningen en 
anden. Her kommer elever fra
mange dele af USA, og kanti-
nen emmer af diskussion da-
gen efter valget. 

Diskussionsemnet er valget.
Klokken er næsten 12, og Kerry
har netop accepteret nederla-
get. 

Det er ellers sjældent at der
er politik på dagsordenen
blandt amerikanske universi-
tetsstuderende. Normalt gider
de ikke engang stemme. Men
denne gang har det været an-
derledes.

Krigen i Irak og Bush som
person har fået de unge op af
stolen. For og imod. Til valget
den 2. november blev der sat
vælgerrekord. Stemmeprocen-
ten kom flere steder op på 
70 procent, og knap 14 millio-
ner nye vælgere var blevet
registreret. På valgdagen skete
det flere steder at folk måtte
stå i kø i tre-fire timer for at 
få lov til at afgive deres stem-
me.

I Washinton Post gav en me-
ningsmåling i dagene op til
valget Kerry en massiv støtte
blandt de unge vælgere. Ifølge
avisen ville 60 procent af de
18-29 årige støtte Kerry, mod
kun 37 procent til Bush. Også
de sorte og kvinderne så ud til
at ville støtte Kerry. 

Demokraterne forventede at
den store mobilisering ville
være til deres fordel. De unge
er på vores side, sagde Ivan,
som arbejder for demokrater-
ne, et par dage inden valget.
Kerry ville vinde, for menings-
målingerne op til valget havde
ikke medtaget folk med mobil-
telefon, kun dem med landli-

nes, så alle de unge stemmer
var ikke talt med.

Her efter valget kan vi kon-
statere at det ikke var tilfæl-
det. Demokraterne tabte den
såkaldte popular vote med ca.
3,5 millioner stemmer, de tab-
te i Senatet, de tabte i Repræ-
sentanternes Hus og de tabte
præsidentvalget.

Forskellige meninger
Demokraterne troede på det.
Det gjorde Dan også. Han og
Steve er gode venner. De er
begge 20 år, begge amerika-
nere og begge i gang med at
spise deres frokost; en bagel-
sandwich, fries og Dr Pepper
sodavand. Begge stemte de for
første gang til præsidentval-
get, men på hver sin kandidat. 

Dan er i dårligt humør, og
han fatter ikke hvordan Steve
kunne stemme på Bush. Han
bryder sig ikke om Bushs mil-
jøpolitik, udenrigspolitik,
skattepolitik og mener at han
har bragt USA ind i en skræm-
mende krig i Irak. 

Steve på den anden side me-
ner at det er vigtigt at USA ta-
ger et ansvar, og han er godt
tilfreds med udfaldet af valget.
Det er Christian også. Han er
18 år og læser statskundskab.
Han stolede ikke på at Kerry
ville kunne håndtere den glo-
bale terrorisme. Som han si-
ger, så er det allerede ved at
glide ud af vores hænder, så vi
behøver mere handlekraft og
kontrol, ikke mindre. Han

stemte på Bush fordi terroris-
men også påvirker hans per-
sonlige frihed.

Kimmie har stemt på Kerry
fordi hun ikke bryder sig om
Bush, mere end fordi hun var
enig med demokraternes kan-
didat. Hun vil gøre næsten alt
for at få Bush »out of office.«
Hun savnede dog værdierne
og moralen hos den demokra-
tiske kandidat. Og som hun
påpeger stemte han også selv
for krigen i Irak i sin tid som
senator.

Kerry var også den 26-årige
Vincents valg. Noget af det
som bekymrer ham mest, er at
Bush ikke har sikret ressourcer
til uddannelsessystemet. Peng-
ene er i stedet gået til krigen i
Irak.

Uddannelse og forskning
ikke på dagsordenen
Uddannelses- og forskningspo-
litik blev aldrig et emne i den
amerikanske valgkamp. På pa-
piret var der da heller ikke så
stor forskel. Demokraterne
fremlagde et detaljeret pro-
gram, men kernen var som hos
Bush tanken om uddannelse
til alle.

Siden Bush blev guvernør i
Texas har »no child left be-
hind« været højt på den repu-
blikanske dagsorden. Pro-
grammet skal sikre at alle børn
i USA får en uddannelse sva-
rende til den danske folkesko-
le. 

Selv om deres politik næsten

var enslydende, valgte lærer-
nes landsorganisation alligevel
at støtte Kerry i valgkampen.
De håbede på flere ressourcer.
Ingen vidste dog hvordan de
ekstra midler skulle finansie-
res. 

Et punkt hvor Bushs religiø-
se holdning slår igennem, er
på forskningspolitikken. Der
skal forbydes forskning i stam-
celler.

Denne del af forskningspoli-
tikken har Arnold Schwarze-
negger som guvernør i Califor-
nien udfordret direkte i forbin-
delse med valget. Her var et
forslag om at anvende 18 mil-
liarder til forskning i menne-
skelige stamceller over de næs-
te ti år også på stemmesedlen.
Det blev vedtaget med 59 pro-
cent for. Håbet er at kunne til-
trække forskere fra hele ver-
den.

Religiøs moralisme
For Lauren var forskningen i
stamceller og kvinders ret til
abort de vigtigste årsager til at
hun stemte på Kerry. Hun har
brugt de sidste par uger af
valgkampen som volunteer
hos demokraterne i Arlington i
staten Virginia. Staten har væ-
ret republikansk i årtier, men
denne gang var der et håb om
at det kunne ændres. Sådan
gik det dog ikke.  

På en skala fra et til ti giver
Lauren syv til Kerry. Det er ty-
deligt at hun selv er bevidst
om at hendes svar burde have

været ti, men syvtallet kom-
mer spontant, og graver man
lidt i det, så er hendes svar at
Hillary ville være demokrater-
nes bedste kandidat. 

Clinton-familien spøger sta-
dig. Blandt demokraterne ta-
les der allerede om at Hillary
og Barrack Obama, den ny-
valgte unge african-american
senator fra Illinois, kan være et
bud på et team til valget 2008.
Men er USA klar til en kvinde
og en sort på landets højeste
embede? 

Svaret er nok nej. Dette valg
viste med stor tydelighed at
amerikanerne sætter værdier,
religion og moralske spørgs-
mål højt. De vil have Gud på
deres side, en pistol i hjemmet
og abort eller sex før ægteska-
bet bandlyst.

George W. Bush blev gen-
valgt på grund af sin religiøse
moralisme. End ikke blandt de
unge vælgere vandt demokra-
ternes frisind frem. Det sætter
demokraternes fremtidige po-
litik under pres. Der skal defi-
neres en ny værdipolitik, for
Jenna og Rebecca på 23, deres
forældre og deres venner re-
spekterer alle Bush for hans
moralske og religiøse stand-
punkter. 

Med forældrene og MTV 
som meningsdannere
I et splittet USA tog de unge vælgere resultatet af præsidentvalget med forbehold, glæde
eller frygt. Der er ingen trend. De studerende er lige så splittede som resten af USA

Ellen Trane Nørby
Mens de fleste danskere måtte tage til takke med at følge den amerikanske valggyser foran fjernsynet,

befandt specialestuderende på kunsthistorie ved Københavns Universitet Ellen Trane Nørby sig under 

valget i orkanens øje i Washington D.C. Universitetsavisen bad Ellen Trane Nørby om at vejre stemningen

blandt de amerikanske universitetsstuderende efter valget. Hvis ansigtet og navnet virker bekendt, er det

nok fordi hun stillede op for Venstre til sommerens valg til EU-parlamentet.
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UREDEL IGHED

Af Jeppe Dong Abrahamsen

Danske homoseksuelles
ret til at indgå registre-
ret partnerskab er skyld

i at 60 procent af antallet af
førstefødte børn i Danmark fø-
des uden for ægteskab. Ægte-
skabet og familien som institu-
tioner er truet på livet i Dan-
mark. Moralen er i forfald. 
Og det er de homoseksuelles
skyld.

Det konkluderer den ameri-
kanske forsker Stanley Kurtz
fra den republikanske tænke-
tank Hoover Institution på
Stanford University i Californi-
en i hvert fald i en række artik-
ler som har været trykt i kon-
servative medier som The Wee-
kly Standard og National Revi-
ew Online som Stanley Kurtz
er medredaktør af, men også i
den liberale The Boston Globe
som er søsteravis til den mest
velansete avis i USA, The New
York Times.

Stanley Kurtz bruger i sine
artikler Danmark som skræm-
mebillede på hvor galt det vil
gå hvis ikke USA, som præsi-

dent George W. Bush også øn-
sker, skriver et forbud mod
homoseksuelle ægteskaber ind
i forfatningen. 

Som udgangspunkt kan to
personer af samme køn ikke
gifte sig med hinanden ifølge
den såkaldte Defense of Marri-
age Act som definerer ægte-
skabet som et partnerskab
mellem en mand og en kvinde.
I nogle stater, blandt andet i
Massachusetts, har domstole-
ne dog tilladt homoseksuelle
ægteskaber. Konservative, høj-
rereligiøse kræfter i Det Repu-
blikanske Parti har derfor
travlt med at få et forbud mod
homoseksuelle ægteskaber ind
i forfatningen inden for mange
stater følger Massachusetts’
eksempel.

Helt hen i vejret
En af disse konservative er alt-
så Stanley Kurtz. Han har en
ph.d. i socialantropologi fra
det estimerede Harvard Uni-
versity og har tidligere været
ansat på University of Chicago
og på Harvard.

Men trods Stanley Kurtz’

særdeles imponerende gene-
ralieblad er hans konklusion
helt hen i vejret, mener Hen-
ning Bech, professor ved
Sociologisk Institut på Køben-
havns Universitet. 

Stanley Kurtz har ret i at
Danmark tillader de facto æg-
teskaber mellem personer af
samme køn og at over halvde-
len af danske børn er født
uden for ægteskab. 

»Ingen forskere har imidler-
tid fundet påviselig, kausal
sammenhæng imellem de to
ting,« siger Henning Bech.

Stanley Kurtz’ sammenkæd-
ning svarer til at sige at hvis
bestanden af storke i Danmark
stiger, gør børnetallet det og-
så.

Og Henning Bech spiller
langt fra nogen tilfældig rolle i
forhold til Stanley Kurtz. Han
er nemlig en af de tre danske
forskere med tilknytning til
Københavns Universitet hvis
forskningsresultater Stanley
Kurtz baserer sin konklusion
på. 

»Der er intet i det jeg har
skrevet som kan tages til ind-

tægt for det han påstår,«
understreger Henning Bech.

Ingen garanti mod 
misbrug
De to andre er lektor i Sociolo-
gi ved Københavns Universitet
Peter Abrahamson samt se-
niorforsker på Socialfors-
kningsinstituttet Mai Heide
Ottosen der også er ekstern
lektor i Sociologi på KU.

»Det er uundgåeligt at blive
misbrugt som forsker, men det
er  irriterende og beklageligt
når det sker,« siger Peter Abra-
hamson som dog tager hele sa-
gen stille og roligt.

Det samme gør Mai Heide
Ottosen. Nu.

»Efter den første forargelse
havde lagt sig, tænkte jeg: “Så-
dan er vilkårene”. Men det er
da hamrende ubehageligt at se
ens gode navn optræde i nogle
sammenhænge som man ikke
har lyst til at blive sat sammen
med,« siger hun.

Som den eneste af de tre har
Mai Heide Ottosen dog faktisk
været i kontakt med Stanley
Kurtz. I sommeren 2003 blev
hun kontaktet per mail af
Kurtz som præsenterede sig
som »researcher på Stanford
University«. 

»Det er nok bare en kolle-
ga,« tænkte Mai Heide Ottosen
om mailen. Kurtz spurgte
interesseret til hvad hun har
publiceret, og om hun kunne
sende ham nogle resultater.
Hun sendte derfor henvisning-
er til nogle af sine engelske pu-
blikationer. Senere skrev han

igen og bad om alle hendes
publikationer – også dem på
dansk.

»Jeg begyndte at få en mær-
kelig fornemmelse, og så kom
der endnu en mail hvor han
begyndte at stille moralsk la-
dede spørgsmål. På det tids-
punkt gik jeg ind på nettet for
at finde ud af hvem det egent-
lig var, jeg havde med at gø-
re.«

Herefter cuttede hun al kon-
takt med Stanley Kurtz.

Bush mod homoseksuelle
Debatten for eller imod homo-
seksuelle ægteskaber var i lø-
bet af den amerikanske præsi-
dentvalgkamp et forholdsvist
stort tema. 

Allerede i januar i år i sin år-
lige tale om nationens tilstand
som agerede startskuddet på
Bushs kampagne for ‘four mo-
re years’, pointerede præsiden-
ten at et ægteskab ifølge ame-
rikansk lovgivning er et »part-
nerskab mellem en mand og
en kvinde«.

En måned senere publicere-
de The Weekly Standard så
Kurtz’ artikel, The End of Mar-
riage in Scandinavia.

»Der er ingen tvivl om at
Stanley Kurtz’ motiver er poli-
tiske og ideologiske,« siger Pe-
ter Abrahamson som person-
ligt har det skidt med at hans
forskning måske er blevet mis-
brugt i en valgkamp.

Kort efter at Stanley Kurtz’
artikel var blevet bragt, trådte
Bush frem og foreslog en tilføj-
else til den amerikanske for-
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Ægteskabets bannerfører
»Et stærkt Amerika må værne om ægteskabet som et partnerskab mellem en mand og

en kvinde. (...) Aktivistiske dommere er dog begyndt at omdefinere ægteskabet ved

hjælp af retskendelser uden hensyntagen til hvad befolkningen og dens valgte repræ-

sentanter ønsker. Hvis dommere insisterer på at påtvinge folket deres vilkårlige vilje,

kan folkets eneste alternativ være den forfatningsmæssige proces.«

Præsident George W. Bush i sin tale om nationens tilstand, 20. januar 2004.

FORBUDT – En amerikansk

forsker har misbrugt KU-

forskning som et led i kampen

for at gøre homoseksuelle ægte-

skaber forbudt.

Foto: Scanpix

KU-forskning misbrugt i USA
En amerikansk forsker har fordrejet KU-forskning 
og brugt den i en høring i Kongressen som doku-
mentation for at en lovliggørelse af homoseksuelle
ægteskaber vil underminere ægteskabet og 
familien ligesom han påstår det er sket i Danmark 

fatning som ville gøre homo-
seksuelle ægteskaber forbudt.

I april kom forslaget til hø-
ring i Repræsentanternes Hus.
Og Kurtz blev ført som vidne.
Her gentog han sine konklu-
sioner fra artiklen i The Wee-
kly Standard og brugte igen
Danmark som skræmmebille-
de på hvorfor homoseksuelle
ægteskaber bør forbydes.

Hverken i Repræsentanter-
nes Hus eller Senatet opnåede
forslaget imidlertid de kræve-
de to-tredjedele af stemmerne.
Til præsidentens store ær-
grelse.

Men efter Republikanernes
overraskende fremgang i beg-
ge kamre af Kongressen har
præsident Bush fået nyt håb. I
hvert fald erklærede præsiden-
tens chefstrateg, Karl Rove,
kort efter valget at George W.
Bush vil genoptage bestræ-
belserne på at få et forfat-
ningsforbud mod homoseksu-
elle ægteskaber.

»Hvis vi vil have et samfund
med håb og anstændighed,
bør vi også opstille et ideal, og
idealet er at ægteskabet burde
være – og bør være – et part-
nerskab mellem en mand og
en kvinde,« sagde Rove til Fox
News.

jdab@adm.ku.dk
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at man kun anså dem for at være teorier og ikke
udsagn om virkelige forhold. 

Den praksis fortsatte på den anden side af re-
formationen, og det var fx sådan at astronomen
Kopernikus’ teori om det heliocentriske verdens-
billede (det vil sige en model af universet hvori
solen var centrum og ikke jorden) kunne blive
trykt i 1543: bogen var forsynet med en afvæb-
nende fortale der præsenterede teorien som
kun en teori og ikke et forsøg på at beskrive
universets fysiske indretning.

Københavns Universitets tidlige historie er
også præget af den slags hensyn. Universitetet
blev stiftet i 1479 og lå fra begyndelsen i slip-
strømmen på den relativt autonome tradition
fra middelalderen. Det var dog den danske kon-
ge der stod bag etableringen af universitetet, og
det blev derfor oprettet som noget der minder
om en statsinstitution. Det billede forstærkedes
markant ved reformationen i 1536. 

Københavns Universitet var
før reformationen en katolsk
læreanstalt, men da Danmark
nu var blevet et luthersk land,
måtte universitetet også gen-
nemgå en reformation. Der
blev derfor udstedt en ny fundats i 1539 som re-
formulerede universitetets opgave i forlængelse 
af de krav det nye samfund stillede. 

1539-fundatsens bestemmelser var i mange
år bestemmende for den højere undervisning i
Danmark. Først i 1732 blev den afløst af en ny
fundats der endda på mange punkter lignede
forgængeren.

Kærlighed til viden
Hovedopgaven for Københavns Universitet ef-
ter 1536 var først og fremmest at hjælpe til med
at den lutherske kirkeordning og kongemagt
kunne konsolidere sig. Én ting var at reforma-
tionen var gennemført på det politiske plan. Nu
manglede man at implementere konsekvenser-
ne af den i samfundet, og det betød ikke mindst
at nye, protestantiske præster skulle uddannes
og at de gamle præster skulle omskoles under
universitetets ledelse. Man har derfor ofte
sammenfattet universitetets virksomhed i 1500-
tallet som en præsteskole.

Det er imidlertid en forsimplet betragtning.
Som det havde været tilfældet før reformatio-
nen, bestod universitetet af fire fakulteter: det
filosofiske, det medicinske, det juridiske og det
teologiske. 

Der lå for så vidt en klar erhvervsorientering
heri. De jurastuderende (som der var ganske få
af) skulle uddannes til gavn for statstjenesten.
De medicinstuderende (som der heller ikke var
så mange af) skulle være læger. De teologistu-
derende (det var de fleste) skulle være præster.

Det filosofiske fakultet sørgede for den grund-
uddannelse der var fælles for alle. Denne om-
fattede både hvad vi i dag vil betegne som hu-
maniora i form af sprog, retorik, logik og natur-
videnskab i form af matematik, astronomi og
fysik.

Visse af fagene var nødvendige for den kom-
mende præst. Han skulle bruge latin og græsk
for at læse bibel og kirkefædre, ligesom retorik-
ken var god at have når prædikenen skulle ud-
arbejdes. 

Fysik (der indbefattede anatomi) og astrono-
mi er til gengæld fag der ikke umiddelbart fore-
kommer at være nødvendige redskaber for sog-
nepræsten. Ikke desto mindre var de obligato-
riske, for de var en del af den videnskabelige
helhed.

Universitetsfundatsen af 1539 var derfor klar
i mælet i sit forsvar for den kærlighed til viden 
i sig selv der forfølges på universitetet, og som

ikke nødven-
digvis var den
samme viden
der umiddel-
bart synes at
være tilstræk-

kelig for de studerende at besidde, når de skulle
ud på ‘jobmarkedet’ og finde sig et kald.

Ideologisk ensretning
Universitetet skulle uddanne præster, men det
var ambitionen at de studerende i det hele taget
skulle formes til at være forbilleder for hele
samfundet (eller menigheden, som det hed i
1500-tallet). 

Det var slet ikke på tale at universitetet skulle
være et forskningscenter i moderne forstand,
og undervisningen var heller ikke forskningsba-
seret. Det gjaldt om at indprente de studerende
den givne viden. De skulle ikke lære at stille
spørgsmål ved den.

Som udgangspunkt kunne underviseren selv
vælge det emne inden for sit fag han ville doce-
re. Og de studerende kunne gøre det samme
når de skulle vise deres kunnen. Det hele skulle
dog lige censureres først af rektor eller deka-
nerne, så man var sikker på at der ikke blev sagt
noget der virkede politisk eller teologisk anstø-
deligt. Det var altid givet at forelæsningernes
eller øvelsernes konklusioner støttede de her-
skende meninger.

Universitetet udrettede med andre ord en
ideologisk ensretning så det ville noget. Det
indebar dog den væsentlige detalje at for at
man kunne vise hvad der var den rigtige me-
ning eller teori, så skulle de forkerte meninger
eller falske teorier opstilles som modargumen-
ter. Det vil sige at teologerne ikke måtte holde
noget for sandt der stred imod Luther, men på

den anden side skulle de kende fx den katolske
lære ordentligt for at være i stand til at argu-
mentere mod den. Med andre ord indgik der
kætterske og ‘forkerte’ elementer i undervis-
ningen på universitetet.

Det var der kredse som ikke brød sig om, men
fundatsen slog fast at universitetet skulle have
lov til undervise i fag, og gøre det på måder
som folk uden for den lærde verden ikke kunne
forstå. I modsat fald ville videnskaben ikke væ-
re tilstrækkeligt forankret til for alvor at være til
nytte i fremtidens samfund. Det var et slags for-
svar for den tids grundforskning.

Studenter som dydsmønstre
Den censur der herskede internt på universite-
tet, var samtidig rettet mod hele samfundet.
Universitetet var samfundets censurinstans
hvilket betød at man ikke kunne udgive en bog
hvis ikke den forinden var blevet læst igennem
og godkendt af en professor.

Det måtte bevirke at universitetets professo-
rer skulle have de rigtige meninger. Det sikrede
man blandt andet ved at kongen bestemte hvem
der blev ansat. Når en stilling var ledig, kunne
universitetet godt have en række kandidater til
stillingen, men ingen kunne få embedet uden
først at være blevet godkendt af kongen eller i
det mindste af kongens kansler. 

Ofte blev professorater besat på diktat fra
kongen der i princippet var ligeglad med hvad
universitetet i øvrigt mente. Det kunne endda
gå så vidt at universitetet fik besked på at fyre
en professor for at gøre plads til en af kongens
akademiske favoritter. Sådan var spillereglerne. 

For at blive ansat på universitetet skulle de
formelle kvalifikationer være i orden, men alle
vidste at det i sidste ende kom an på ansøgernes
forbindelser til de rigtige folk, og derfor var der
ikke nogen grund til at skjule det. Bedømmel-
sesudvalg med eksterne medlemmer og den
slags var man ikke begyndt at tænke på.

1500-tallets bogcensur, kontrol med under-
visningens indhold og vilkårlige ansættelses-
procedurer har stærkt påvirket universitetets
daglige arbejde. Men det ser nok værre ud på
afstand end det blev oplevet af 1500-tallets
mennesker. Kontrollen var netop udslag af et
ønske om at universitetet skulle ‘bidrage til at
fremme vækst, velfærd og udvikling i samfun-
det’, for nu at bruge formuleringen i vores nu-
gældende universitetslov. 

Det måtte ud fra datidens tankegang som 
noget helt selvfølgeligt omfatte fuldbyrdelsen 
af et samfund der var i overensstemmelse med
Guds planer for menneskeheden. Det kristne
perspektiv i fundatsen var derfor ikke i sig selv
kilde til anstød. 

Det var censuren og andre meningskontrolle-

VIDENSKABET
HISTORIE

Af Morten Fink-Jensen

De fleste forskere, lærere og studerende
ved universiteterne i Danmark vil nok
anse det for at være en noget nær selv-

indlysende sandhed at akademisk frihed må rå-
de på et universitet. 

På trods af forskellige kritiske røster om det
modsatte, slår den nye universitetslov da også
som noget af det første fast at universitetet har
forskningsfrihed og dertil pligt til at værne om
den. I næste åndedrag pointeres det imidlertid
at den forskning der er frihed til at vælge, skal
kaste resultater af sig som skal ‘bidrage til at
fremme vækst, velfærd og udvikling i samfun-
det.’ 

Det lyder både naturligt og uskyldigt og er
det sikkert også. Der må jo være en mening
med at staten finansierer universiteterne, og
hvis ikke de skulle bidrage til samfundets bed-
ste, hvad skulle man så med dem? 

Problemer kan imidlertid opstå hvis de der
har magten til det (det er det der i tidens sprog
hedder det politiske flertal), meget håndfast
begynder at definere hvad samfundets vækst,
velfærd og udvikling skal betyde og derpå for-
venter, hvis ikke forlanger, at forskningens re-
sultater skal bakke op om et bestemt politisk
projekt samt at resultater som ikke passer ind i
billedet, skal undertrykkes.

Det er en problemstilling som Københavns
Universitet har måttet forholde sig til i århun-
dreder, og den akademiske forskningsfrihed
har ikke været lige klar til alle tider. Det gælder
især tiden efter reformationen i 1536. 

Det betyder på den anden side ikke at Køben-
havns Universitet i 1500-tallet var et akademisk
slaveskib. Det handler mere om at akademisk
frihed er et begreb hvis indhold har vekslet gen-
nem tiderne.

Københavns Universitets stiftelse
Toneangivende universiteter i middelalderen,
fx Paris og Oxford, var på mange måder uaf-
hængige institutioner. Der var derfor ikke no-
gen statsmagt der kunne besvære sig hvis ikke
den undervisning universiteterne forestod, var
tilstrækkeligt erhvervsrettet eller nytteoriente-
ret (hvad den dog sagtens kunne være). 

Det betød nu ikke at den forskning der kunne
være tale om, var fri. En universitetsunderviser
havde ikke frit emnevalg og sikkerhed for ikke
at blive forfulgt på grund af sine konklusioner,
for der var hensyn at tage.

Hensynet gjaldt først og fremmest kirken som
institution, og det betød at man ikke kunne un-
dervise i hvad som helst og at man ikke kunne
fremlægge hvilke resultater som helst – i hvert
fald ikke uden at gøre kraftigt opmærksom på

Akademisk frihed 

før og nu
Efter reformationen fik Københavns Universitet en ny universitetslov.

Synet heri på universitetets overordnede formål, fagenes relevans 
og frihed til emnevalg kan sætte nutidens ideer i relief

»akademisk frihed er et begreb hvis
indhold har vekslet gennem tiderne.«



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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rende instanser heller ikke, for i princippet var
alle enige om at synspunkter der stod i vejen for
Guds plan, skulle undertrykkes. At universitets-
undervisningens skulle forme de studerende til
‘dydsmønstre’ var alle enige om.

Gud er designeren
Et vigtigt element i denne enighed var at den
verden Gud havde skabt, og som kunne erfares
fysisk, ikke blev opfattet som værende i mod-
sætning til ordet, det vil sige
det kristne budskab om frelse.
Dermed mente man at natur og
bibel komplementerede hinan-
den. 

Når man gennem anatomi
lærte menneskekroppens sin-
drige design at kende eller gennem astronomi
lærte om planeternes bevægelser, så gav det en
indsigt der bekræftede én i opfattelsen af Gud
som verdens skaber. 

Argumentet var simpelthen at havde man
kendskab til anatomi og astronomi, ville man
ikke kunne hævde at menneskekroppen eller
planeternes rotation var skabt ved en tilfældig-
hed: der måtte ligge en arkitektonisk ånd bag:
Gud måtte være designeren. Denne designteori
bruges den dag i dag til at forbinde naturviden-
skab og bibel.

I 1500-tallet var man altså ud fra den tids for-
udsætninger indstillet på at støtte hvad vi kan
kalde medicinsk og naturvidenskabelig forsk-
ning ud fra det synspunkt at det bragte en ind-
sigt med sig uden hvilken samfundet ville være
fattigere, og det uagtet at den umiddelbare,
hverdagsagtige nytteværdi ikke nødvendigvis
var stor.

Argumentet for at forske bredt fremsættes 
på en anden måde i fundatsen også. Det frem-
hæves at videnskaberne er indstiftet af Gud. 
De er redskaber som det er Guds hensigt at

mennesket skal bruge til at opnå en særlig ind-
sigt. 

Dette krav fra Gud bruges til at understrege
at det var kongens pligt i al fremtid at under-
støtte videnskaberne. Kongen kunne med andre
ord ikke bare tillade sig at se bort fra dem eller
helt forbyde dem.

Det betød selvfølgelig ikke at der var forsk-
ningsfrihed som sådan. Når videnskaberne var
indstiftede af Gud, var det selvfølgelig mening-

en at de skulle
benyttes på en
måde der var
Gud velbeha-
gelig. 

Det var
næppe Guds

mening at de skulle bruges til at bevise at han
slet ikke var til. Da det efterhånden gik op for
teologerne at det kunne gå i den retning, søgte
de at stramme censurskruen yderligere og ind-
hegne den kristne tro, så den kunne modstå an-
grebene fra den moderne naturvidenskab som
vi begynder at ane konturerne af i løbet af
1600-tallet.

Først da indtrådte for alvor det skel som vi i
vor tid mere eller mindre automatisk tænker
med når vi taler religion og videnskab.

Morten Fink-Jensen er forskningsadjunkt ved Af-
deling for Historie, Saxo-insti-
tuttet. Kronikken tager afsæt i
kapitlet ‘Reformation og univer-
sitet’ fra hans bog ‘Fornuften
under troens lydighed. Naturfi-
losofi, medicin og teologi i Dan-
mark 1536-1636’, Museum Tus-
culanums Forlag, 2004.

»Alle var enige om at synspunkter 
der stod i vejen for Guds plan, skulle
undertrykkes.«

FORELÆSNING – Den viden

de studerende skulle lære på ma-

leren Frantz Cleins (1582-1658)

adelige akademi, var baseret på

antikke idealer. Det afspejles i

omgivelserne på dette maleri fra

det tidlige 1600-tal.
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Iår har jeg ligesom tidligere
år modtaget en stemmesed-
del til valget af universitetets

ledelse, og igen i år er stemme-
sedlen fuldkommen uforståe-
lig. Faktisk er den så uforståe-
lig at det ud over at afholde
mange af mine medstuderen-
de fra at stemme også i videre
forstand må være et demokra-
tisk problem.

Hverken kandidaternes eller
de opstillede listers navne kan
jeg forbinde med ret meget.
Og stemmesedlen efterlader
flere spørgsmål end svar. 

Hvorfor er der på nogle lis-
ter opstillet et tocifret antal
kandidater når der kun skal
vælges to studerende til besty-
relsen? Hvad betyder det når
nogle af listerne har indgået
listeforbund, og nogle af liste-
forbundene endvidere har ind-
gået valgforbund? Hvorfor har
de formentligt seriøse lister
som fx Historisk Fagråd indgå-
et listeforbund med en sand-
synligvis useriøs liste med nav-
net Guds Udvalgte?

Demokratisk problem
For en umiddelbar betragtning
ville jeg mene at det burde væ-
re fagrådene der opstillede lis-
ter. Det er der også nogen fag-
råd der har gjort, men store
fagråd som fx Dansk opstiller
ikke mens meget små som fx
Indiansk opstiller. Det er der

formentlig en logisk forklaring
på, men når man modtager
stemmesedlen, bidrager de til-
syneladende tilfældige opstil-
linger ikke til at lette forstå-
elsen.

Hvis man er meget ivrig ef-
ter at forholde sig til valget,
kan man orientere sig i Univer-
sitetsavisens temanummer.
Men så skal man også være iv-
rig. Blandt artikler om VIP-
valg og TAP-valg kan man
finde artiklerne om de stude-
rendes lister, og efterhånden
står det klart at et par lister er
opstillet i opposition til Fore-
nede Studenterråd som ikke
optræder på en eneste liste,
men er repræsenteret af en-
keltpersoner på alle de lister
der ikke erklærer at de er i op-
position! Har man ikke læst
Universitetsavisen, er det ikke
nemt at regne ud hvor man
skal sætte sit kryds hvis man
vil give FSR sin stemme.

Jeg er overbevist om at den
uforståelige stemmeseddel, ud
over at afholde mange fra at
deltage i valget, miskrediterer
hele den demokratiske proces.
Det må være muligt at skabe
en mere demokratisk valg-
handling.

Kasper Andreasen, repræsen-
tant for de studerende i Studie-
nævn for Italiensk.
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Universitetsavisen

Så holder universitetet atter årsfest. Den 11. novem-
ber forsamles mere end 500 gæster i festsalen om
eftermiddagen, om aftenen indtager universitetets

gæster og befolkning hele Det Kgl. Teater, og sidst på 
aftenen vender vi atter tilbage til festsalen til en meget
sen souper. Om eftermiddagen er der sat plads af til
rektors tale. I år har jeg valgt at tale om globalisering –
dels fordi det er et tema der næsten på alle fronter mar-
kerer nye mønstre og giver nye muligheder for interna-
tional samfærdsel, dels fordi der nok nedbrydes græn-
ser, men der sættes stadig også grænser! 

Universitetet har for ganske kort tid siden afleveret
sit høringssvar vedrørende et lovforslag om inter-

nationalisering af uddannelserne. Lovforslaget er et
ændringsforslag til universitetsloven, og vi har ventet
længe på det – med spænding – fordi det skulle tegne
linjerne for hvordan vi kan agere mere internationalt.
Her er vi blevet skuffede. Vi havde nok ventet at der vil-
le blive restriktioner på udlændinges muligheder for 
at fylde de danske uddannelsesinstitutioner. Sådan er
det også blevet, og jeg synes at det kun er rimeligt at vi
nu skal tage betaling for uddannelsen af andre landes
statsborgere. 

Omvendt indeholder internationalisering også en
mulighed. De der kommer hertil, medbringer no-

get vi kan have glæde af. Derfor skal de restriktioner vi
sætter op ikke være større end nødvendigt. Her må jeg
sige at den stipendieordning som er foreslået til at til-
trække de bedste udefra, er helt urimelig begrænset. På
de danske universiteter befinder der sig i øjeblikket
1.200 udenlandske studerende hvoraf flertallet allere-
de fra 1. september skal til at betale mellem 30.000 og
70.000 kr. pr. studieår. Over for dette opereres der,
med de rammer der i forbindelse med lovforslaget læg-
ges op til, ikke med mere end 75 fripladser. Det er gan-
ske utilstrækkeligt. Med disse rammer kan vi måske
nok tiltrække nogle af de bedre betalende fra udlandet,
men det er langt fra sikkert at vi kan tiltrække dem vi
har nok så meget brug for – nemlig de bedste. 

Derudover er det meget uheldigt at en lovændring
der angiveligt skulle gøre det muligt at placere

dansk uddannelse på et globalt marked, slår fast at ud-
dannelser der skal statsanerkendes i Danmark alene
kan udbydes i Danmark. Vi står med et lovforslag hvis
første linie lyder: ‘Danske uddannelser kan alene udby-
des i Danmark.’ Det er der ikke meget hverken interna-
tionalt eller globalt over. Vi må gerne samarbejde med
fremmede universiteter, men de grader der kommer ud
af det, duer ikke i Danmark. Selv Færøerne og Grøn-
land er forbudt område i den sammenhæng. Det er ikke
godt nok, og jeg håber at høringsrunden vil føre til be-
sindelse på de restriktioner jeg her har nævnt. 

Rektoratet er meget bevidst om at det ikke er nok at
tale om globalisering og mere eller mindre halvhjer-

tet erklære sig for internationalisering. Der skal hand-
ling bag ordene. Vi kan og skal ikke forhindre vore ta-
lenter i at rejse udenlands, men vi skal sørge for at være
attraktive nok til at tiltrække andre(s) talenter. Og vi
skal prioritere således at de bedste også vælger os – alt
andet er visions- og ansvarsløst og gør os til lette ofre
for brain gain. 

Københavns Universitet har netop fået en stor hjælp
og opmuntring i forsøget på at synliggøre sig som et

universitet med så høj international kvalitet at det er
hele rejsen værd.  Forleden kom Times Higher Educa-
tion Supplement med sin rangordning af de 200 bedste
universiteter i verden. KU er placeret som nr. 59  og
som eneste nordiske universitet i top-100. Tidligere er
vi i en vidt citeret og respekteret rangering fra Shang-
hai blevet placeret som nr. 53 i verden og nr. 14 i Eu-
ropa. Rangering er naturligvis altid omdiskuteret. Men
kriterierne og metodologien er her lagt klart frem. 
Praleri og selvforherligelse hører ikke til i dansk kultur,
men disse placeringer giver os en unik mulighed for at
tiltrække udenlandske studerende og forskere. Den er
vi parat til at udnytte – så snart de rette lovgivnings-
mæssige rammer er på plads.

Af rektor Linda Nielsen 

DEBAT

Hvorfor fester vi?

Undertegnede der bliver
citeret i artiklen
»Idrætssucces op ad

bakke« i sidste nummer af Uni-
versitetsavisen, vil gerne have
bragt følgende indsigelser
mod artiklen:

For det første har jeg ikke
udtalt at universitetsledelsen
står for enøjet vanetænkning,
som jeg bliver citeret for. Jeg
finder universitetets ledelse
udmærket, dynamisk og meget
omverdensorienteret. Artik-
lens forfatter burde have flyt-
tet artiklens sidste citations-
tegn længere op i artiklen da
sidste sætning og mening står
for hans egen regning.

For det andet vil jeg gerne
understrege at den pågælden-
de journalist ikke har udvist
den største presseetik. Henrik
Brandt kontaktede mig i for-
året i forbindelse med en op-
gave på journaliststudiet og
fortalte at denne opgave ikke
skulle trykkes. Stor var min
forbavselse derfor da jeg så ar-

tiklen i Universitetsavisen, og
stor var min forundring over at
HB ikke har bedt mig godken-
de den passage hvori jeg cite-
res.

Laila Ottesen, lektor, ph.d., vice-
institutleder, Institut for Idræt.

Svar
Jeg beklager meget hvis jeg
under sammenskrivningen
mellem noter og det båndede
interview med lektor Laila Ot-
tesen er kommet til at fejlcite-
re hende for udtrykket ‘enøjet
vanetænkning’ om universi-
tetsledelsen. Min hensigt med
artiklen er alene at bringe em-
net til debat, lødigt og sobert,
og da Laila Ottesen tidligere
har opfordret mig til at sende
min artikel til Universitetsavi-
sen, har jeg fejlagtigt opfattet
det som hendes godkendelse. 

Henrik Brandt, freelance-
journalist.

VALG

Uforståelig 
stemmeseddel

Dårlig presseetik
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Det fremgår af Universi-
tetsavisen (16/2004) at
Det Humanistiske Fa-

kultet sandsynligvis varsler
stillingsstop og nedskæring på
brug af deltidslærere. En op-
lysning der suppleres af tillids-
repræsentant Henrik Preben-
sen med en vurdering af at det
nok er de fag der er ramt af en
dalende efterspørgsel der må
holde for. Faget fransk giver en
glimrende platform for at re-
flektere over denne situation.

At (gen)indføre stillingsstop
efter en årrække med faldende
eller stagnerende bevillinger
er for det første en hån mod de
studerende der forventer
forskningsbaserede uddan-
nelser. For det andet et enormt
spild af de ressourcer der er
brugt til forskeruddannelsens
lønmidler, internationale
forskningsophold, kongresser
og højt kvalificeret vejledning
af den ph.d.-studerende. 

Sommerens politiske ud-
meldinger fokuserede ret ensi-
digt på øgede bevillinger til
forskeruddannelser, men
hvorfor investere så massivt i
denne etape af karriereforlø-
bet når der reelt kan observe-
res en overproduktion af yngre
humanistiske forskere, og når
et økonomisk trængt fakultet
med forstemmende forudsige-
lighed tyer til fravælgelse af
vækstlaget i strategien mod et
fremtidigt økonomisk fodfæs-
te.

Uholdbar genistreg
Det er indlysende at der hver-
ken kan eller skal udstedes be-

skæftigelsesgaranti sammen
med ph.d.-graden. Men virke-
ligheden har i hvert fald på
franskstudiet efterhånden an-
taget så grotesk karakter at
vækstlaget vegeterer i løse stil-
linger på trods af et kontinuer-
ligt behov for deres forsknings-
og undervisningsmæssige
kompetencer. 

Når franskstudiets stab af
ansatte med forskningsforplig-
telse der er halveret siden
1998, nu fremstår så reduceret
at den ikke længere dækker
eksempelvis historie- og sam-
fundsforhold eller kultur og
samfund i de fransktalende
områder uden for Frankrig, så
er der ved at være et problem.
Disse emner er nemlig obliga-
toriske i henhold til fagets stu-
dieordning. 

Når semesterplanen for
efteråret desuden viser at næs-
ten 75 procent af undervis-
ningen på franskstudiet vare-
tages af løst ansatte, så synes
vi faktisk det er berettiget at si-
ge åbent og ærligt og uden at
være illoyale at al tale om
forskningsbaseret undervis-
ning i disse emner enten er i
strid med sandheden eller
dybt dobbeltmoralsk fordi det
i givet fald ville betyde at
undervisningen overvejende
baseres på gratis forskning,
det vil sige udført af deltids-
ansatte uden forskningsforplig-
telse. Det kan naturligvis ses
som en økonomisk genistreg
idet det med rette kan hævdes
at universitetet her får mest
mulig forskning for færrest
penge! Men er det holdbart? 

Legitimerer en dalende
måske konjunkturbestemt
efterspørgsel på bestemte stu-
dier en permanent underbe-
manding der netop rammer de
studerende som har fundet vej
hertil og fuldfører deres studi-
er? Er der grund til at antage
at ansættelsesstop og stadig
mindre forskningsbaseret
undervisning kan skabe gro-
bund for den ønskede forbe-
dring af en mangelfuld STÅ-
produktion? Er stillingsstoppet
det eneste mulige svar på om-
verdenens forventninger til
universitetet som en moderne
virksomhed med visioner? Og
er fravælgelsen af de yngste
forskere virkelig det bedste
bud på en ambitiøs og frem-
tidsorienteret forsknings- og
undervisningsstrategi? 

Maj-Britt Mosegaard Hansen,
lektor, ph.d. og Lisbeth Ver-
straete Hansen, forskningsad-
junkt, ph.d., Afd. for Romansk,
Institut for Engelsk, Germansk
og Romansk, Københavns Uni-
versitet.

Jakob Wolf har skrevet en bog, Ro-
sens råb, om ‘intelligent design’ og
bruger heri nogle eksempler fra den

moderne ID-teoris fader i USA i
1990’erne, nemlig biokemikeren Behes
‘ikke-reducerbare kompleksitet’ som
han mener at konstatere ved mange
biologiske strukturer og processer. 

Begrebet fortolkes sådan at et kom-
plekst system ikke kan undvære en
eneste af sine komponenter hvis den
skal kunne fungere og derfor kan den
ikke være udviklet gradvist fra et sim-
plere stade – et sådant kan ikke funge-
re. 

Desuden postulerer Wolf at levende,
komplekse organismer kan betragtes
som en overbevisende ‘analogi’ til ma-
skiner hvorfor man må slutte at der til-
svarende er en plan og en ‘designer’ og-
så bag organismernes opståen. 

Slutningen fra kompleksitet til en
‘plan’ holder ikke rent logisk, er ikke ra-
tionel og kan kun begrundes i ‘tro’.
Wolfs påstand er imidlertid at den form
for ‘analog erkendelse’ er en forudsæt-
ning for både teologisk og naturviden-
skabelig erkendelse og bygger bro
mellem felterne.

Det er jo virkelig fundamentalt vig-
tigt hvis det er sandt, men kogt ned til
sit simpleste argument siger den ‘analo-
ge erkendelsesmåde’ blot at hvis nogle
ting ligner hinanden ud fra dagligdags
erfaring, så er de af ‘samme slags’ og
dannet på samme måde, fx organismer
og maskiner. 

Nu har en stor del af videnskaben de
sidste 4-500 år fra fysik over biologi til
psykologi gået ud på at vise at så sim-
pelt hænger verden ikke sammen. Mas-
ser af dagligdags eller intuitive erfa-
ringer er helt klart forkerte. Vi lader os
snyde af vore sanser og fornemmelser.
‘Analogisk erkendelse’ er noget vrøvl
selv om den ser besnærende ud og er
en antropocentrisk faldgrube som
Jakob Wolf er dumpet i. 

Bevidst anti-viden?
Det er rigtigt at al erkendelse må starte
med konstatering af nogle ligheder og
forskelle, men videnskabelige analyser
de sidste 200 år især i biologien har vist
at især ‘lighed’ (similarity, sameness,
identity etc) er en lumsk kategori der
må specificeres meget nøje. 

Biologer taler om analogi på stort set
samme måde som Wolf, nemlig som
‘funktionslighed’ (evt. bare overfladisk
lighed), men de ved ud fra basale evo-
lutionære betragtninger om slægtskab
(‘sameness’ hvad organerne angår,
‘identity’ hvad angår afstamning – den
kategori der kaldes ‘homologi’ eller ‘sy-
napomorfi’) at ‘analogi’ er det der of-
test kan snyde forskeren ved at han tror
at analogierne er ‘homologier’. 

Fx er vinger hos flagermus og fugle
evolutionært set ikke ‘det samme’, men
har blot uafhængigt udviklet funktions-
lighed; kropsformen hos fisk og hvaler
er også analog, sådan at Linné oprinde-
ligt tog fejl og klassificerede hvaler som
fisk. 

Hele dette spegede spil kender Jakob
Wolf selvfølgelig intet til, så han kom-
mer med sine naive ‘analogi-betragt-
ninger’ som var de geniale og funda-
mentale ‘erkendelser’. 

Det er helt ude i hampen. Der er ing-
en pointe ved ‘analogisk erkendelse’ og
intet rationelt og videnskabeligt ved ID.
Spillet er ude, det hele er udtryk for re-
ligiøst begrundet, naiv og non-viden-
skabelig antropocentrisme – eller be-
vidst anti-viden. 

ID kan heller ikke ‘gen-fortrylle’ eller
besjæle naturen som JW hævder (mær-
keligt med synspunkter fra animistiske
religioner på Det Teologiske Fakultet)
og hører ikke til på et moderne univer-
sitet hvor der skal undervises op til
‘højeste videnskabelige niveau’.

HUMANIORA

Dobbeltmoral 
bag stillingsstop

INTELL IGENT DES IGN

Helt ude i 
hampen Niels Bonde, 

palæobiolog , 

Geologisk Institut
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ÆDELMETAL

Det Teologiske 
Fakultet

a) N.F.S. Grundtvigs trinitets-
teologi.

b) Den bibelske David-figur i
receptionshistorisk belys-
ning.

c) Hovedtolkninger af Romer-
brevet kap. 7 og deres ideo-
logiske forudsætninger.

d) En kritisk redegørelse for
kenosis-begrebet i nyere
teologisk tænkning. Besva-
relsen skal inddrage både
kristologiske, skabelsesteo-
logiske og pneumatologiske
anvendelser.

e) Forholdet mellem etik og
kristendom hos Friedrich
Nietzsche med særlig hen-
syntagen til Nietzsche-
forskningen efter 1970.

f) Det folkekirkelige præste-
embedes autoritet i dogma-
tisk og praktisk-teologisk
belysning. 

Det Juridiske Fakultet

a) Der ønskes en belysning af
det folkeretlige ansvar for
handlinger foretaget af el-
ler inden for rammerne af
internationale organisatio-
ner, koalitioner eller andre
former for mere eller min-
dre systematiseret statsligt
samarbejde. Ansvarspro-
blematikken ønskes belyst
såvel i relation til samar-
bejdsorganet som sådan
som i forhold til spørgsmål
om, hvorvidt stater kan
tænkes at ifalde et medan-
svar – som stater – for
handlinger eller undla-
delser, for hvilke en anden
eller andre deltagere er
umiddelbart ansvarlig(e).
Endelig bedes der redegjort
for, hvilke regler der måtte
gælde for den form, under
hvilken et ansvar kan gøres

gældende over for en orga-
nisation, koalition el.lign.
(Kontaktperson: Ole Esper-
sen)

b) Der ønskes en analyse og
vurdering af betydningen
af EU’s internationale kom-
petence for den fremtidige
internationale regulering af
formueretten. I takt med
forøgelsen af antallet af for-
mueretlige områder, der
undergives EU-regulering,
øges EU’s internationale
kompetence inden for for-
mueretten. Dette har stor
betydning for muligheder-
ne for indgåelse af samt
indholdet af fremtidige
konventioner, som udar-
bejdes i internationale or-
ganer såsom UNCITRAL 
og Haager-konferencen.
(Kontaktperson: Ulrik
Rammeskow Bang-Peder-
sen)

c) En retsfilosofisk analyse af
retsvidenskaben og dens
betydning for retlig praksis.
Der ønskes en – retsfiloso-
fisk – drøftelse af retsviden-
skabens betydning for retlig
praksis, dvs. praksis ved
domstole, administration
og hos private, og af hvilken
relevans denne (eventuel-
le) betydning har for forstå-
elsen af retsvidenskaben.
(Kontaktperson: Henrik
Zahle)

d) Der ønskes en retspolitisk
vurdering af totalharmoni-
sering som redskab i EU’s
harmoniseringsproces set i
lyset af den voksende an-
vendelse af indre markeds-
direktiver på formuerettens
område.
(Kontaktperson: Vibe Ulf-
beck)

Det Samfundsviden-
skabelige Fakultet

Antropologi
a) Stat og borger. Der ønskes

en antropologisk analyse af
tillidsforhold mellem stat
og borger i samfund under
forandring. Besvarelsen
skal bygge på etnografisk
feltarbejde.

b) Sundhed, teknologi og so-
cial differentiering. Der øn-
skes en antropologisk ana-
lyse af social differentiering
i relation til brug af tekno-
logi på sundhedsområdet.
Besvarelsen skal bygge på
etnografisk feltarbejde.

Sociologi
a) Der ønskes en diskussion af

vidensorganisering, eksper-
tise og politik under foran-
dring.

b) Der ønskes en diskussion af
identitet og styring i vi-
denssamfundet.

Økonomi
a) En teoretisk og eventuelt

empirisk analyse af løn-
spredning i ligevægtsmo-
deller med homogene ar-
bejdere.

b) Der ønskes en diskussion af
Stabilitets- og Vækstpagten
i EU omfattende de op-
rindelige motiver for indgå-
elsen, de tidligere erfaring-
er, de senere års overskri-
delser af reglerne og de ak-
tuelle planer for at ændre
disse.

c) Problemer og muligheder
ved integration af øst- og
centraleuropæiske lande i
EU. Kan vi lære af tidligere
udvidelser?

d) Hvilke økonomiske institu-
tioner kunne give danske

forbrugere og virksomhe-
der de bedste muligheder
for at forsikre sig mod ter-
rorbegivenheder: forsik-
ringsselskaberne, evt. med
ændret lovgivning, en stats-
lig fond, nye finansielle ak-
tiver eller andre mulighe-
der?

Psykologi
Der ønskes en diskussion af de
teoretiske og metodologiske
problemer og muligheder ved
inddragelse af 1.-personsper-
spektivet i nyere kognitionsvi-
denskab.

Statskundskab
Hvorledes påvirker den inter-
nationale terrorisme vores be-
greber om krig og sikkerhed? 

Det Sundhedsviden-
skabelige Fakultet

a) Imaginationens rolle ved
psykiske lidelser. Besva-
relsen kan baseres på egen
og/eller andres forskning.

b) Det regulatoriske peptid
CART’s mulige perifere
funktioner. 
Besvarelsen kan baseres på
egen og/eller andres
forskning.

c) “Overdiagnostisering” i re-
lation til mammografi-
screening. 
Besvarelsen kan baseres på
egen og/eller andres
forskning.

d) Dyremodeller inden for
biomedicinsk forskning i
sygdomme. 
Besvarelsen kan baseres på
egen og/eller andres
forskning.

Det Humanistiske 
Fakultet

Nordisk Filologi
e) Forfatteren som essayist.

En analyse af essayistikken
i et moderne dansk forfat-
terskab (med debut efter
1970).

f) Sprog og identitet. Der
efterspørges en teoretisk og
empirisk baseret drøftelse
af hvordan sproglige prak-
sisser kan medvirke til at
styrke, eller direkte udgøre,
en persons, en gruppes, en
institutions eller en
virksomheds identitet.

g) Tv-reklamer. Der ønskes for
det første en analyse af tv-
reklamens æstetik, som den
giver sig til kende i samti-
den ud fra udvalgte ek-
sempler, for det andet en
redegørelse for tv-rekla-
mens betydning for tv-me-
diet (eksempelvis tv-rekla-
meblokkens betydning i
den samlede sendeflade)
og relaterede medier som
internet, samt for det tredje
en diskussion af forbin-
delsen mellem tv-reklamer
og vores selvopfattelse,
livsstil og ængstelser. Alle
dele skal indgå i besva-
relsen, men første del skal
dog mindst fylde halvdelen
af besvarelsen.

h) En filologisk behandling af
odensepræsten hr. Micha-
els forfatterskab, gerne om-
fattende en udgave (af ét
eller flere af digtene) som
tager hensyn til de senere
års diskussion om udgi-
velse af middelalderlige
tekster.

i) Repræsentation af køn,
identitet og seksualitet.
Analysen kan tage ud-
gangspunkt i forskellige
historiske og kulturelle ud-
tryksformer. 

Indoeuropæisk
Der ønskes et bidrag til belys-
ning af kompositas udvikling
og stilling i indoeuropæisk el-
ler en selvvalgt gren heraf.

Romansk
a) Selvopfattelse og rejsen

mod den anden i en eller
flere romanske litteraturer.

b) Der ønskes en empirisk ba-
seret redegørelse for for-
skelle i den mundtlige de-
batkultur i hhv. Danmark
og et eller flere selvvalgte
romansktalende lande,
med særligt henblik på tur-

tagning og allokution/par-
ticipantstruktur. 

c) Der ønskes en undersøgelse
af de væsentligste hold-
ninger til krigen i Irak 2003
i et eller flere romanske
lande, især som de viser sig
i forholdet mellem opinion
og politiske beslutningsta-
gere.

Kunst- og kulturviden-
skab
a) Dansk teaterpolitik. Der

ønskes en behandling af et
emne inden for dette områ-
de.

b) Konspiration og konspira-
tionsteori i vestlig kultur ef-
ter 1945.

c) Der ønskes en kritisk dis-
kussion af forsøgene på at
give neurologisk baserede
bidrag til kulturteori og
æstetik.

d) Middelalderens visuelle
og/eller litterære kultur.

e) Revolution og tårer. Den
æstetiske og kulturelle isce-
nesættelse af følelsesud-
trykket omkring den fran-
ske revolution.

Historie
a) Den litterære topografiske

tradition i Danmark fra
Jens Lauridsen Wolfs Enco-
mion regni Daniæ (1654)
til Jens Peter Traps Stati-
stisk-topographisk Beskri-
velse af Kongeriget Dan-
mark (1856-60).

b) Christian Albrecht Bluhme
som politiker.

Økonomisk historie
Synet på kaffe og kaffens ud-
bredelse til bredere befolk-
ningslag i Danmark i det 19.
århundrede.

Samtidshistorie
Der ønskes en analyse af et el-
ler flere aspekter af den poli-
tisk-kulturelle amerikanise-
ringsproces i Danmark efter
1945.

Klassisk filologi
a) En sammenligning af korets

rolle i den græske tragedie
(Aischylos, Sofokles, Euri-
pides) og den gamle kome-
die (Aristofanes).

b) Fablens plads i høj- og sen-
middelalderens latinsk-
sprogede pædagogik (ca.
1000-1450).

Opgaver til den store guldmedalje
Københavns Universitet har hvert år siden 1762, bortset fra årene 1769-1791, udskrevet prisopgaver som principielt kan besva-
res af alle. Oplysninger om tildelinger har siden 1849 kunnet læses i universitetets årbog.

Prisbelønningen består af universitetets guldmedalje der tildeles når opgaven er besvaret dækkende og med videnskabelig mo-
denhed. Besvarelser der ikke fuldt ud opfylder disse krav, kan tildeles universitetets sølvmedalje.

Promoveringen af medaljetagerne sker ved universitetets årsfest. Medaljerne der overrækkes ved promoveringen, bærer på
aversen en Pallas Athene-figur og på reversen påskriften Ingenio et studio omgivet af en laurbærkrans. Den forfatter som beløn-
nes med guld- eller sølvmedalje, får tillige udbetalt et nærmere fastsat beløb - i 2004 henholdsvis 1.500 og 1.000 kroner - og et
rejselegat fra Direktør Ib Henriksens Fond.

Besvarelserne skal være fakulteterne i hænde senest 16. januar 2006 kl. 12.00. Læs mere på www.ku.dk/led/prisopgaver.

Prisopgaver for 2005

Det Teologiske Fakultet 

Købmagergade 44-46, st.

Postboks 2164

1150 København K

teol@fak.teol.ku.dk 

Tlf.: 3532 3603

Det Juridiske Fakultet 

St. Kannikestræde 11

Postboks 2177

1017 København K 

jurfak@jur.ku.dk 

Tlf.: 3532 3222 
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Forhistorisk arkæologi
a) Individet i forhistorien.

b) Individet i den arkæologis-
ke forskning.

Klassisk arkæologi
Romaniseringsprocessen i den
materielle kultur i et selvvalgt
område i det mediterrane regi.

Etnologi
a) Kulturelle konsekvenser af

bioteknologiske udvikling-
er.

b) Et etnologisk perspektiv på
sækulariseringsbegrebet.

c) Den europæiske etnologi
og begrebet folk.

d) Johannes Steenstrups kul-
turhistoriske forskningsper-
spektiv. Der ønskes en ana-
lyse og diskussion af Her-
der og Hegels betydning for
Johannes Steenstrups kul-
turhistoriske alternativ til
det, der blev den herskende
historie- og folkelivs-
forskning.

Film- & Medievidenskab
a) Art cinema narration – hi-

storisk, teoretisk og/eller
analytisk.

b) Strukturforandringer inden
for dansk nyhedsformid-
ling. Der ønskes en analyse
af strukturforandringer in-
den for trykte og/eller elek-
troniske nyhedsmedier.
Analysen kan inddrage for-
andringer i økonomiske, 
ejerskabsmæssige, lovgiv-
ningsmæssige eller journa-
listiske forhold, ligesom
tværmediale forhold kan
inddrages. Analysen kan
vedrøre det samlede medi-
esystem på nyhedsområdet
eller særlige nyskabelser
som eksempelvis fremkom-
sten af gratisaviser eller
koncentration af ejerskab.

c) Der ønskes en redegørelse
for karakteristiske træk ved
mobil kommunikation med
særligt henblik på bruger-
nes oplevelse af intimitet
og/eller distance.

d) Der ønskes en analyse af et
eller flere online multipla-
yer spil med særligt henblik
på forholdet  mellem spil-
design og brugernes ople-
velse.

Filosofi
a) Filosofihistorie: Der ønskes

en kritisk analyse af et eller
flere af Rudolf Carnaps
hovedværker på baggrund
af en redegørelse for dets

eller deres placering i den
filosofiske diskussion.

b) Praktisk filosofi: Der øn-
skes en redegørelse for
virksomheders moralske
ansvar (enten en generel
redegørelse herfor eller en
redegørelse for deres an-
svar mht. en central pro-
blemstilling, f.eks. positiv
særbehandling eller rekla-
me). 

c) Teoretisk filosofi: Der øn-
skes en kritisk redegørelse
for den socialkonstruktivis-
tiske forståelse af videnska-
berne.

Pædagogik
Pædagogik og kompetence.
Der ønskes en redegørelse for
og diskussion af aktuelle teori-
er og begreber om kompetence
ud fra en teoretisk pædagogisk
synsvinkel.

Retorik
Der ønskes en retorisk analyse
og kritik af den offentlige de-
bat om et vigtigt samfunds-
mæssigt spørgsmål eller emne-
felt i Danmark inden for de se-
nere år.

Arabisk samfundsfag
a) En analyse af al-Qaedas re-

ligiøse ideologi.

b) En analyse af sproglige og
religiøse komponenter i al-
Qaedas interne og eksterne
kommunikation efter 11/9
2001.

Arabisk sprog og 
litteratur
En undersøgelse af nogle dis-
kursmarkører i narrativer på
arabisk skriftsprog i et prag-
matisk perspektiv. Der udvæl-
ges et korpus fra enten den
moderne eller den klassiske
periode.

Asiatiske fag
a) En analyse og diskussion af

hvordan det sociale og/el-
ler kulturelle liv i et (eller
flere) asiatisk(e) land(e)
har ændret sig som følge af
den økonomiske vækst i de
seneste årtier. Der skal ind-
drages kildemateriale på
originalsprog.

b) En analyse og diskussion af
de typiske problemer der
opstår i oversættelse af en
tekst til og/eller fra et asia-
tisk sprog på basis af mate-
riale på originalsprog.

Balkanistik
a) En analyse af Islams rolle

på Balkan efter kommunis-
mens fald.

b) En vurdering af det nærori-
entalske ordforråds aktuel-
le status i mindst to balkan-
sprog.

Indianske Sprog og 
kulturer
Der ønskes en sammenlignen-
de undersøgelse af to eller fle-
re aztekiske (nahuatl) dialek-
ter (hvoraf een gerne må være
“klassisk aztekisk”) med fokus
på udvalgte konstruktioner.

Islamisk arkæologi og
kunst
Var det islamiske samfund før
nyere tid i det store og hele en
“nyskabelse” eller en generelt
begrænset omformulering af
tidligere tiders kulturelle tra-
ditioner? Diskuter spørgsmå-
let på baggrund af kunst og ar-
kitektur fra en bestemt tidspe-
riode.

(Islamic archaelology and art
Was Islamic society before the
modern era a largely ‘new’ crea-
tion or, rather, a generally limi-
ted reworking of earlier cultural
customs? Evaluate the question
from the perspective of the art
and architecture of a specific ti-
me period.)

Nærorientalsk arkæologi
En undersøgelse af hvordan
mennesker har skabt/skaber
sammenhæng mellem sted, tid
og materiel kultur; generelt el-
ler evt. i et eller flere konkrete
tilfælde fra fortid eller nutid.

Persisk lingvistik
En redegørelse for komposi-
tumkonstruktioner i persisk i
et sproghistorisk lys (Der kan
udvælges segmenter af sprog-
historien).

Persisk litteraturhistorie
En analyse af sammenhængen
mellem nationalstaten Irans
dannelse i begyndelsen af
1900-tallet og litteraturhisto-
rieskrivningen i samme perio-
de, først og fremmest tilbli-
velsen af E.G. Browne’s Litera-
ry History of Persia (1924).

Eskimologi og Arktiske
studier
a) En analyse og diskussion af

forholdet mellem det kom-
munale selvstyres og hjem-
mestyrets udviklinger i
Grønland.

b) En analyse og diskussion af
Grønland som udenrigspo-
litisk aktør.

Religionshistorie
En undersøgelse af et reli-
gionshistorisk tema hos ét
(eventuelt flere) såkaldt op-
rindelige folk. Det fordres, at

undersøgelsen gennem-
føres på basis af religions-
historisk kildemateriale i 
form af tekster på original-
sprog samt eventuelt billeder.

Det Naturviden-
skabelige Fakultet

Geodæsi
Undersøg med hvilken nøj-
agtighed en tilnærmelse til
Jordens tyngdefelt kan be-
stemmes udfra data fra Ør-
sted-satellitten.

Geografi
Der ønskes en analyse af det
bynære landskabs transforma-
tion. Ana-lysen skal fokusere
på en eller flere af de sociale,
økonomiske, politiske og land-
skabsmæssige konsekvenser af
den nyere tids udvikling.

Det Samfundsvidenskabelige

Fakultet 

St. Kannikestræde 13

1169 København K 

samf-fak@samf.ku.dk 

Tlf.: 3532 3546

Det Sundhedsvidenskabelige

Fakultet 

Panum Instituttet

Blegdamsvej 3

2200 København N

sund-fak@adm.ku.dk

Tlf.: 3532 7900

Det Humanistiske Fakultet 

Njalsgade 80-90

2300 København S

hum-fak@fak.hum.ku.dk 

Tlf.: 3532 8811

Det Naturvidenskabelige 

Fakultet 

Øster Voldgade 3

1350 København K

nat-fak@adm.ku.dk 

Tlf.: 3532 4200



Nørrebro

Periode: Fra 15/11 el. 1/12-04 til 

1/7-05.

Størrelse: 12 kvm. soveværelse

og stor hjørnestue i delelejlig-

hed på 135 kvm.

Udstyr: Møbleret, køkken, bad,

walk-in closet og bredbånd.

Husleje: 4.800 kr. pr. md.

Depositum: 14.400 kr.

Kontakt: E-mail: 

pomfritte@hotmail.com.

Nørrebro

Periode: Fra 1/12-04.

Størrelse: Værelse, ca. 16 kvm.

Udstyr: Adgang til køkken, bad,

vaskemaskine og tv.

Beboer: Ikke-ryger.

Husleje: 3.000 kr. pr. md. 

Depositum: 3.000 kr.

Kontakt: Heidi, tlf. 2834 0412.  

Birkerød

Periode: Fra 1/1-05. Maks. 31⁄2 år.

Størrelse: Hus, 179 kvm., 3-4

vær., køkken/alrum og stue.

Udstyr: Umøbleret, have og alle

hårde hvidevarer.

Beboere: Ideel til børnefamilie,

ikke-rygere, ingen husdyr.

Husleje: 15.500 kr. pr. md. ekskl.

forbrug.

Kontakt: Susanne og Søren, 

tlf. 4581 1714.

Frederiksberg

Periode: 1/1-05 i 3 mdr. Evt. for-

længelse i 1 md.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 

70 kvm.

Udstyr: Umøbleret. Vaskekæl-

der.

Leje: 4.500 kr. pr. md.

Depositum: 13.500 kr.

Kontakt: E-mail:

palff@hotmail.com.

Østerbro

Period: From 1/1 to 1/4 or possi-

bly 1/8-05.

Size: Apartment, 2 rooms.

Tenants: Ideal for a couple, can

be shared.

Rent: 6.500 kr. per month.

Contact: E-mail: arvidsson@

hum.ku.dk or tel. 2617 4875.

Nørrebro

Period: From January to July

2005.

Size: Apartment, 3 rooms, 

70 sqm.

Equipment: Furnished or partly

furnished, but unfurnished

will also be possible. 

Tenant: Guest researcher, couple

or similar.  

Rent: 6.000 kr. per month. 

Contact: Karina, tel. 2182 7330. 

Nørrebro

Period: From Feb. to June 2005.

Size: Apartment, 2 rooms, 

60 sqm.

Equipment: Fully furnished,

washing machine. 

Tenants: Guest teacher, non-

smoker.

Rent: 6.000 kr. per month incl.

heating, electricity and water

BOLIGER

Bolig søges

København

Periode: Fra 1/12-04 og 3-6 mdr.

frem.

Størrelse: Min. 60 kvm. 

Udstyr: Gerne møbleret.

Beboere: Iransk læge med hus-

tru og 2 små børn, ikke-rygere.

Husleje: Maks. 5.000 kr. pr. md.

Kontakt: E-mail:

emr@odont.ku.dk el. 

tlf. 3880 7208.

København 

Periode: Fra 1/1 til 1/6-05, evt.

længere.

Størrelse: Lejlighed, 2-3 vær. 

Udstyr: Gerne møbleret. 

Beboere: Gæsteforsker fra Ita-

lien, 2 pers.

Husleje: Maks. 7.500 kr. pr. md.

Kontakt: Mireille Segato Ander-

sen, e-mail: mireille.ander-

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

København

Periode: Fra jan. el. feb. 2005, i

6-12 mdr.

Størrelse: Lejlighed, 1-2 vær.

med køkken og bad.

Udstyr: Gerne møbleret.

Beboer: Italiensk post-doc K, 

ikke-ryger.

Kontakt: Lissie Dahlgren, Mole-

kylærbiologisk Institut, 

e-mail: lissie@my.molbio.ku.dk

el. tlf. 3532 2087.

København

Periode: Fra 1/1-05 og min. 1 år,

gerne længere.

Størrelse: Lejlighed, 2-3 vær.,

min. 60 kvm.

Udstyr: Umøbleret.

Beboer: Udenlandsk forsker M,

ikke-ryger.

Husleje: Maks. 8.500 kr. pr. md.

Kontakt: E-mail: 

mariann.wille@bric.dk.

København

Periode: Fra 1/12-04, min. 1 år.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær. med

bad og køkken.

Beboer: Italiensk ph.d.-stud.

Husleje: Maks. 5.000 kr. pr. md.

inkl. forbrug.

Kontakt: Silvia Adamo, 

tlf. 2882 0707 el. e-mail:

sia@jur.ku.dk. 

Bolig udlejes

Christianshavn

Period: From 1/1-05 and up to 

6 months or more.

Size: Flat, 4 rooms, 120 sqm. 

Equipment: Kitchen, shower

bathroom, central heating,

washing machine, fridge and

freezer. 

Tenants: Ideal for a family with

children.

Rent: 11.000 kr. per month incl.

bills.

Contact: E-mail: 

wenzel.geissler@lshtm.ac.uk

or tel. +44 1223 353593.

Nationalisme
Netværk for Lighed og Pluralisme holder seminar torsdag den 
9. december 2004 på Københavns Universitet Amager, lokale
22.0.11 fra kl. 10 til 16.

På seminaret vil nationalisme blive belyst fra en række forskellige faglige synsvinkler, herunder 

politisk-filosofiske, sociologiske, politologiske og historiske. 

Mehmet Necef, Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse, SDU: 

Hinsides anti-racisme. Post-etniske betragtninger om Danmark

Ulf Hedetoft, Institut for Historie og Internationale Studier, Aalborg Universitet:

Er nationalisme en anakronisme? Overvejelser til statsidealismens mutationer i en global tidsalder

René Karpantschof, Sociologisk Institut, Københavns Universitet:

Danske værdier som en racistisk og meget succesfuld politisk konstruktion

Sune Lægaard, Afdeling for Filosofi, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns

Universitet:

Er den danske udlændinge- og integrationspolitik nationalistisk, og hvad vil det sige at en 

politik er nationalistisk?

Per Mouritsen,Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet:

Australiaday: Citizenship ceremonies og (post)nationalisme down under

Nils Holtug, Afdeling for Filosofi, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns 

Universitet:

Liberal og kommunitaristisk nationalisme, eksemplificeret ved Karen Jespersen og Søren Krarup

Se også http://trappe13.dynamicweb.dk/Default.asp?ID=184.

Rejs til udlandet i praktik med tilskud fra EU

EU’s uddannelsesprogram Leonardo giver tilskud til praktik- og uddannelsesophold i udlandet  

både for lærere, vejledere, elever og studerende inden for de erhvervsrettede uddannelser samt

uddannelsesansvarlige i virksomheder.

Ansøgningsfristen for at søge tilskud til praktik- og uddannelsesophold er den 11. februar 2005.

Den samlede økonomiske ramme er på ca. 9 millioner kr. Ansøgninger skal indsendes af institu-

tioner, organisationer og virksomheder inden for erhvervsuddannelsesområdet på vegne af delta-

gerne.

Informationsmøder

Cirius, som administrerer Leonardo-programmet i Danmark, afholder informationsmøde 

i København den 30. november 2004 kl. 9-13 med efterfølgende frokost hos Cirius, Fiolstræde 44, 

København.

Tilmelding og flere oplysninger: www.ciriusonline.dk.

Deposit: 12.000 kr.

Contact: Katrine Hartung 

Hansen, e-mail: 

katrinehartung@hotmail.com

or tel. 2023 7432.

Holte

Periode: Fra 15/11 el. 1/12-04 i 

6 mdr.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

76 kvm.

Udstyr: Køkken og bad. Gratis

vaskeri.

Husleje: 6.500 kr. pr. md. inkl.

forbrug.

Kontakt: Tlf. 4581 0211 el. 

e-mail: Jannet@ofir.dk.

Smørumovre

Period: From 1/2-05 to 1/2-07.

Size: Country house, 228 sqm.

with kitchen and 7 rooms.

Equipment: Basement, 2 bath-

rooms and garden. Dish-

washer and washing machine. 

Rent: 12.500 kr. per month inkl.

gas/water/electricity.

Contact: Steen Funck Petersen,

tel. 2161 2391 or Anne Mette

Barfod 2167 4425.

Gentofte

Periode Fra 1/2 til 1/8-05.

Størrelse: Villa, 170 kvm., 

4 stuer/3 vær.

Husleje: 15.000 kr. pr. md.

Kontakt: Tlf. 3965 6264.

København K

Periode: Fra 1/1-05. Ca. 1 år

frem, evt. mindre.

Størrelse: Lejlighed, 50 kvm, 

21⁄2 vær.

Udstyr: Fuldt møbleret, fælles

vaskerum.

Beboer: 1 person.

Husleje: 5.600 kr. pr. md. inkl.

forbrug.

Depositum: 11.200 kr.

Kontakt: Mette Madsen, 

tlf. 2685 1876 el. e-mail: 

mettetrm1@hotmail.com.

Lyngby

Period: From 1/12-04 onwards.

Size: 2 rooms, 11 and 6 sqm. in

shared apartment. Kitchen

and shower shared with other

tenant.

Equipment: Furnished/unfurn-

ished. Washing facilities and

shared storage room in base-

ment.

Tenant: One person or couple,

non-smokers, no pets.

Rent: 2.700 kr. per month inclu-

ding heating, washing and

water for both rooms.

Deposit: 2.700 kr.

Contact: E-mail: olander@

gfy.ku.dk or tel. 3532 0590.

Virum

Periode: Fra feb. til april 2005.

Størrelse: Hus, 150 kvm. 

Udstyr: Møbleret, 2 badevæ-

relser, bryggers, åbent køkken

og have.

Husleje: 12.000 kr. pr. md. ekskl.

el, vand og varme.

Kontakt: Anne og Nils, 
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Boliger
Boligannoncer er begrænset til fremlejemarkedet med formidling af boliger til gæste-

forskere og gæstestuderende for minimum tre måneder. Boligannoncer kan sendes på

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

Deadline 15/11 for avis 18 der udkommer 25/11 og 

deadline 29/11 for avis 19 der udkommer 9/12.

DEJLIGT DANSK – Her er et stykke smørrebrød med navnet sol

over Gudhjem på kongeligt porcelæn. (red.) 

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



SU i 2004 
Ansøgningsfrist i 2004

Den 1/12-04 er sidste frist for at søge om støtte i 2004. Her skal 

SU-kontoret senest have din ansøgning hvis du skal søge støtte

(SU-stipendium, SU-lån, slutlån, handicaptillæg og forsørgertillæg)

eller søge støtten ændret med virkning fra december 2004. 

Studerende der får barn efter 1/12-04 og som ønsker at søge om

udbetaling af fødselsklip for december 2004, kan søge efter 

1/12-04. Ansøgningen skal være SU-kontoret i hænde senest den

31/12-04. Læs mere om ansøgningsfrister på www.su.dk under 

‘introduktion til SU’. 

På www.su.dk kan du læse mere om ‘minSU’. Her kan du også be-

stille pinkoder (der er to forskellige) til selvbetjeningssystemet.

Studielån

Hvis du har fået tilbudt studielån i 2004 og endnu ikke har benyt-

tet det, skal SUstyrelsen skal have dit gældsbrev i underskrevet

stand senest 20/12-04 hvis du vil udnytte lånetilbuddet. 

Sørg for i god tid at bestille en kopi af dit gældsbrev hvis du har

mistet det. Bestil kopien på ‘minSU’. Gør det hurtigst muligt og

helst inden 6/12, så du kan nå at få det nye gældsbrev senest i uge

50 til at sende det til SUstyrelsen inden 20/12-04.

Støtteåret  2005

Ansøgningsskema er tilgængelig på www.su.dk fra ultimo 

november 2004. 

SUstyrelsen udsender støttemeddelelser for 2005 i uge 49. 

Søg SU til kandidatuddannelsen

Hvis du regner med at blive bachelor i januar 2005 og fortsætter

på kandidatuddannelsen (overbygningsuddannelsen) fra feb.

2005, skal du  søge om SU til kandidatuddannelsen. Du skal udfyl-

de minimum felt 3-7 og 10 (begyndelsestidspunktet for kandidat-

uddannelsen er normalt ‘022005’), inden du godkender din ansøg-

ning på ‘minSU’. Du kan også udfylde et ansøgningsskema (mini-

mum felt 1-7 og 10) på www.su.dk, skrive det ud, underskrive det

og sende det til SU-kontoret.  

Du skal selv sørge for at få ændret din indskrivning fra bachelor-

til kandidatuddannelse i universitetets indskrivningssystem. Hen-

vend dig til Studie- og eksamenskontoret på dit fakultet for æn-

dring af din indskrivning. Du er ikke nødvendigvis indskrevet på en

kandidatuddannelse, selv om du er tilmeldt kursusfag, udvalgte

fag eller andre kurser/eksaminer på en kandidatuddannelse. Du

kan på Punkt.ku under ‘Selvbetjening’ se dine indskrivningsfor-

hold.

SU-kontoret, Fiolstræde 22, 1171 Kbh. K. Tlf. 3314 1536. Daglig ek-

speditionstid kl. 10-15.
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Holmen

Periode: Fra 1/2-05 for 9 mdr.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 

80 kvm.

Udstyr: Køkken/stue, med kon-

tor m. internet, soveværelse

samt barneværelse med køje-

seng. Møbleret uden person-

lige ejendele, men med alt

nødvendigt udstyr. Vaskesøjle,

opvaskemaskine. 

Beboer: Ikke-ryger.

Husleje: 7.500 kr. pr. md.

Depositum: Efter aftale.

Kontakt: E-mail: ann.fenger.

benwell@natmus.dk.

København K

Periode: Fra 15/1-05 til 15/1-07.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær. med

køkken og bad.

Husleje: 8.500 kr. pr. md. inkl. a

conto el 1.000 kr.

Kontakt: E-mail:

greybrother@pc.dk.

tlf. 4583 3202 el. e-mail:

nnk@Topdanmark.dk.

Indre Nørrebro

Periode: Snarest muligt til 

1/5-05, evt. længere.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., ca.

40 kvm. med spisekøkken og

bad.

Udstyr: Gerne delvist møbleret,

adgang til fællesrum m. va-

skeri og have.

Beboere: Velegnet til par el. 

enlig, ingen husdyr.

Husleje: 5.000 kr. pr. md. inkl.

forbrug.

Depositum: 11.500 kr.

Kontakt: Tlf. 3617 0756.

Amager

Period: From 1/1 to 1/4-05.

Size: Apartment, 76 sqm, 

3 rooms.

Equipment: Furnished.

Rent: 5.500 kr. per month excl.

heating and electricity.

Contact: Lasse or Merete, 

e-mail: 

lasseranders2000@yahoo.dk

or tel. 2720 0765/2855 0569.

Brønshøj

Periode: Fra 3/3 til 7/5-05. 

Størrelse: Villa, 180 kvm. med

kælder.

Husleje: 14.000 kr. pr. md. inkl.

vand og varme, ekskl. el. og

tlf.

Kontakt: Karoline og Peter 

Andersen, tlf. 3860 7672/4058

2857 el. e-mail: 

Karoline@kafkom.dk.

Nørrebro

Periode: Fra 1/2-05 for 3 mdr.

Størrelse: Lejlighed, 31⁄2 vær., 

85 kvm. 

Udstyr: Fuldt møbleret og med

gårdmiljø. 

Husleje: 7.500 kr. pr. md. inkl.

forbrug.

Kontakt: Tlf. 3535 3838/

6094 4085.

Islands Brygge

Periode: Fra 1/2 til 1/9-05, evt.

længere.

Størrelse: Lejlighed, 62 kvm., 

2 vær.

Udstyr: Møbleret, køkken og

bad.

Husleje: 4.500 kr. pr. md. inkl.

vand, varme og el.

Depositum: 12.000 kr.

Kontakt: Tlf. 5188 9406.

Indre Nørrebro

Periode: Pr. 1/12-04.

Størrelse: 2 vær., i alt 40 kvm.

fremlejes i lejlighed på 

123 kvm.

Udstyr: Køkken og bad inkl. 

vaskemaskine deles med K ud-

lejer. Bredbånd og kabel tv. 

Beboer: Ikke-ryger.

Husleje: 3.500 kr. inkl. fjernvar-

me og lys. 

Depositum: 3.500 kr. 

Kontakt: Tlf. 3539 5005, e-mail:

rosi@worldonline.dk.

STILLINGER

VIP-stillinger

Teologi

Undervisningsassistent
Sted: Afdeling for Bibelsk Ekse-

gese.

Indhold: Faget Det Nye Testa-

mentes Eksegese under den

teologiske bacheloruddan-

nelse. Emnet er Det Nye Testa-

mentes Eksegese I.

Omfang: 4 timer/uge i 13 uger 

i forårssemestret 2005.

Ansøgning: Vedlæg dokumen-

tation for relevante faglige

kvalifikationer og oplysninger

om tidligere undervisnings-

virksomhed.

Sendes til: Studieleder Kirsten

Busch Nielsen, Studienævnet

for Teologi, Det Teologiske

Fakultet, Købmagergade 

44-46, stuen, 1150 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 26/11-04, 

kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Afde-

lingsleder Geert Hallbäck, 

tlf. 3532 3640.

Ekstern lektor (vikariat)
Sted: Afdeling for Bibelsk 

Eksegese.

Indhold: Faget Det Nye Testa-

mentes Eksegese under den

teologiske kandidatuddan-

nelse. Emnekursus over emnet

Jødiske fester i Det Nye Testa-

mente.

Omfang: 2 ugentlige undervis-

ningstimer i 13 uger i forårs-

semestret 2005 samt evt. op-

gaveretning.

Ansøgning: Vedlæg forslag til

undervisningsplan samt doku-

mentation for relevante fag-

lige kvalifikationer og oplys-

ninger om tidligere undervis-

ningsvirksomhed.

Sendes til: Stiles til studieleder

Kirsten Busch Nielsen, Studie-

nævnet for Teologi, Det 

Teologiske Fakultet, Køb-

magergade 44-46, stuen, 

1150 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 26/11-04, 

kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Afde-

lingsleder Geert Hallbäck, 

tlf. 3532 3640.

Jura

Lektor
Sted: Det Juridiske Fakultet.

Indhold: Skatteret.

Kvalifikationer: Videnskabelige

kvalifikationer svarende til

det der kan opnås på grund-

lag af ansættelse som adjunkt

el. tilsvarende. Ansøgeren skal

kunne dokumentere viden-

skabelig produktion på inter-

nationalt niveau og undervis-

ningsmæssige kvalifikationer. 

Ansøgningsfrist: 14/12-04, 

kl. 12.00. 

Fuldt opslag: www.jur.ku.dk/

stillinger/.

MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET

F O T O :  B A M / S C A N P I X

NAVNE

Priser

Thomas

Bjørnholm

Den 3. novem-

ber modtog

forsknings-

professor, ph.d. 

Thomas Bjørn-

holm Ib Henriksens Fonds for-

skerpris 2004 på 250.000 kr.

Thomas Bjørnholm, der leder

Nano-Science Centeret på Det

Naturvidenskabelige Fakultet,

modtager prisen fordi hans 

forskerhold har formået at lave

en transistor af et enkelt orga-

nisk molekyle der virker ved at

lukke en elektron ind ad gang-

en. Hertil kommer hans bidrag

til opbygningen af centret som

gennem forskning, uddannelse

og erhvervssamarbejde skal 

være med til at positionere Dan-

mark i den globale nanotekno-

logiske udvikling.

Samfundsvidenskab

Eksternt lektorat 
i erhvervsøkonomi
Sted: Økonomisk Institut.

Indhold: Forelæsninger, eksa-

mensafholdelse og andre 

evalueringer inden for fag-

området.

Kvalifikationer: Relevant kandi-

dateksamen, videnskabelige

kvalifikationer i almindelig-

hed, praktisk erhvervserfaring

og undervisningsmæssige kva-

lifikationer.

Omfang: Min. 100 og maks. 

780 timer pr. undervisningsår.

Stillingen er til besættelse pr.

1/2-05.

Ansøgning: Vedlæg oplysninger

om tidligere undervisnings-

virksomhed samt publika-

tionsliste. Angiv med * – mar-

kering på publikationslisten

hvilke arbejder der påberåbes

med henblik på bedømmel-

sen. Produktionen indsendes i

2 eks. Ansøgningen stiles til

rektor. 

Sendes til: Studieleder Peter 

Erling Nielsen, Økonomisk 

Institut, Studiestræde 6, 

1455 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 19/11-04, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Kontakt Hanne

Bengtsson, Økonomisk studie-

nævn, tlf. 3532 3050.

Yderligere oplysninger: Studie-

leder Peter Erling Nielsen, 

tlf. 3532 3008.

Instruktorer
Sted: Institut for Psykologi.

Indhold: Et antal instruktorstil-

linger inden for Socialpsyko-

logi på bacheloruddannelsen.

Til besættelse: 1/2-05.

Ansøgningsfrist: 1/12-04, 

kl. 12.00. 

Fuldt opslag: www.ku.dk/

stillinger.

Yderligere oplysninger: 

Koordinator Sven Mørch, 

tlf. 3532 8766 el. studieleder

Helle Andersen, 

tlf. 3532 8747.

Undervisningsassistenter
Sted: Økonomisk Institut.

Indhold: Undervisningsassistent-

stillinger. Teoretisk statistik på

Økonomistudiets 1. eller 2.

årsprøve. Makroøkonomi 2,

Økonomien på hhv. lang og

kort sigt. Mikroøkonomi 3,

øvelser (ikke færdige kandi-

dater vil også kunne komme i

betragtning). Økonometri 2,

øvelser (ikke færdige kandi-

dater vil også kunne komme i

betragtning). BA-projektvej-

ledning. På kandidatdelen:

Økonomisk øvelse i Videregå-

ende industriøkonomi samt

økonomisk øvelse i Empirical

Topics in Finance. I forbin-

delse med ansættelse tilbydes

et todages pædagogisk kur-

sus.

Til besættelse: 1/2-05. 

Jens Hjorth

Professor ved

Astronomisk

Observatorium

på Niels Bohr

Instituttet,

ph.d Jens

Hjorth modtager Lundbeckfon-

dens hæderspris til yngre for-

skere i 2004. Prisen er på

150.000 kr. Den 39-årige Jens

Hjorth tildeles prisen som en

anerkendelse af hans fremra-

gende forskning inden for

astrofysik.
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Kurser på 
Danmarks Natur- og
Lægevidenskabelige
Bibliotek
Referencehåndtering. Reference Manager til Windows 

Tid: 25/11-04, kl. 9.15-13.00

Pris: 900 kr. Tilmelding: Senest 11/11

Ph.d.-kurser

Litteratursøgning i de kemiske databaser Chemical Abstracts via

Scifinder Scholar og Gmelin og Beilstein via Crossfire, samt intro-

duktion til patenter og eneretsforhold

Tid: 16/11-04, kl. 9.15-16.00

Pris: 800 kr. Tilmelding: Senest 2/11

Referencehåndtering for kemikere og biokemikere ved brug af

programmet Reference Manager

Tid: 18/11-04, kl. 9.15-16.00

Pris: 1.100 kr. Tilmelding: Senest 4/11

Gratis introduktioner

Kom og se dine muligheder på DNLB

Tid: 2/12-04, kl. 14.15-15.30. Tilmelding senest kl. 12 dagen

inden 

Introduktion til litteratursøgning inden for biomedicin. BIOSIS

Previews 

Tid: 30/11-04, kl. 13.00-14.00. Tilmelding senest kl. 12 dagen

inden

Introduktion til patenter og eneretsforhold

Tid: 30/11-04, kl. 14.30-16.30. Tilmelding senest kl. 12 dagen

inden

Introduktion til artikelsøgning inden for sundhedsvidenskab. 

EMBASE

Tid: 30/11-04, kl. 10.30-11.30. Tilmelding senest kl. 12 dagen

inden

Introduktion til CrossFire

Tid: 30/11-04, kl. 9.15-10.15. Tilmelding senest kl. 12 dagen

inden

Introduktion til artikelsøgning inden for sundhedsvidenskab.

MEDLINE/PubMed, The National Library of Medicine

Tid: 2/11-04, kl. 10.00-11.15. Tilmelding senest kl. 12 dagen

inden

Tilmelding

Alle kurser finder sted på Danmarks Natur- og Lægevidenskabe-

lige Bibliotek, Nørre Allé 49, 2200 Kbh. N. Der er tilmelding på

www.dnlb.dk el. e-mail: kursus@dnlb.dk. Kursussekretær Tine 

Sylvest Jensen, tlf. 3532 5008.

FORTSAT ...

Ansøgning: Oplys om hovedstil-

ling haves. Vedlæg oplysning-

er om faglige og pædagogi-

ske kvalifikationer.

Sendes til: Økonomisk studie-

nævn, Studiestræde 6,2, 

1455 Kbh. K. 

Ansøgningsfrist: 25/11-04, 

kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Hanne

Bengtsson, tlf. 3532 3050. 

Hjælpelærere/
undervisningsassistenter 
Sted: Økonomisk Institut.

Indhold: Mikro- og makroøko-

nomi 1, øvelser. Mikroøkono-

mi 2, øvelser (primært hjælpe-

lærere, men undervisnings-

assistenter vil også kunne

komme i betragtning). Øko-

nometri 1, øvelser. Mikro 3,

øvelser (hjælpelærere el.

undervisningsassistenter). 

Industriøkonomi, øvelser (pri-

mært hjælpelærere, men

undervisningsassistenter vil

også kunne komme i betragt-

ning). I forbindelse med an-

sættelse tilbydes et todages

pædagogisk kursus.

Til besættelse: 1/2-05.

Ansøgning: Vedlæg oplysninger

om faglige og pædagogiske

kvalifikationer.

Sendes til: Økonomisk studie-

nævn, Studiestræde 6,2, 

1455 Kbh. K. 

Ansøgningsfrist: 25/11-04, 

kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Hanne

Bengtsson, tlf. 3532 3050.

Sundhedsvidenskab

Professorat 
i Klinisk Sygepleje
Sted: Det Sundhedsvidenskabe-

lige Fakultet.

Indhold: Professoratet finansie-

res af Lundbeckfonden. Til

stillingen er knyttet forplig-

telse til forskning, undervis-

ning og publicering/videnska-

belig formidling. Hertil kom-

mer en forpligtelse til at vare-

tage forskningsledelse.  

Omfang: 5 år.

Ansøgningsfrist: 10/1-05, 

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.

Yderligere oplysninger: Dekan,

prof. Ralf Hemmingsen, 

tlf. 3532 7050.  

Afdelingstandlæge 
i ortodonti
Sted: Tandlægeskolen i Køben-

havn. 

Indhold: Stillingen er fordelt på

klinisk undervisning og vejled-

ning samt på koordinering af

uddannelsens klinikundervis-

ning og -drift. Undervisningen

foregår i tæt samarbejde med

afdelingens øvrige lærere og

omfatter undervisning og vej-

nology and experimental bio-

logy and physiology.

Period of employment: From 

1 May, 2005.

Deadline for applications: 

3 December, 2004 at noon. 

Full announcement: Applica-

tions cannot be based on this

extract. See www.ku.dk/

stillinger or contact the Per-

sonnel Office, tel. 3532 2645.

TAP-stillinger

Leder af Studieadministra-
tivt Udviklingskontor
Sted: Studieadministrationen.

Kvalifikationer: Ledelseserfa-

ring; erfaring med administra-

tive processer i en kompleks

organisation; erfaring med it-

udviklingsprojekter el. it-sys-

temforvaltning samt statistik;

gerne erfaring med el. kend-

skab til universitetsverdenen.

Ansøgning sendes til: Køben-

havns Universitet, Personale &

Jura, Nørregade 10, P.O.B.

2177, 1017 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 23/11-04, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: www.ku.dk/stil-

linger/ – se under ‘it-området’.

Yderligere oplysninger: Afde-

lingschef Jakob Lange, e-mail:

jal@adm.ku.dk, tlf. 3532 2890.

Fuldmægtige (AC) til 
it-udvikling
Sted: Studieadministrativt

Udviklingskontor, Studie-

administrationen.

Indhold: Videreudvikling af ek-

sisterende systemer; projekt-

styring og ressourceestime-

ring af Fønix-projekter; krav-

specifikation; test, undervis-

ning og administration ved

den løbende ibrugtagning; 

dialog med brugere, bag-

grundsgrupper og program-

mører.

Kvalifikationer: Akademisk ud-

dannelse; erfaring med at for-

mulere ønsker og krav i for-

bindelse med edb-udvikling;

erfaring med kravspecifikatio-

ner og ressourceestimeringer;

erfaring med administrative

it-systemer og evt. andre it-

værktøjer; sans for tal og sta-

tistik.

Ansøgning sendes til: Køben-

havns Universitet, Personale &

Jura, Nørregade 10, P.O.B.

2177, 1017 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 23/11-04, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: www.ku.dk/stil-

linger/ - se under ‘it-området’.

Yderligere oplysninger: Afde-

lingschef Jakob Lange, e-mail:

jal@adm.ku.dk, tlf. 3532 2890

el. fuldmægtig Nina Rafn, 

e-mail: nra@adm.ku.dk, 

tlf. 3532 2871.

ledning i ortodontisk behand-

lingsplanlægning, tilrettelæg-

gelse og udførelse. Koordine-

ring af klinikundervisningen

og -driften sker i samarbejde

med uddannelsens faglige og

administrative ledelse og om-

fatter koordinering af den kli-

niske undervisning, patienttil-

sætning, indkøb til klinikken

mv. 

Omfang: 15 timer/uge.

Ansøgningsfrist: 10/1-05, 

kl. 12.00. 

Fuldt opslag: www.ku.dk/

stillinger.

Naturvidenskab

Associate professor in cell
biology
Place of employment: August

Krogh Instituttet.

Contents/qualifications: The suc-

cessful candidate will be asso-

ciated the research group at

the biochemical department

working on cell volume regu-

lation, apoptosis, cell prolife-

ration, and sensory functions

of motile and primary cilia.

The candidate must have ex-

perience within these scienti-

fic areas with specific empha-

sis on the sensory role of the

cilium in tissue homeostasis

and signal transduction using

immuno-cytochemistry, con-

focal microscopy, 2-D gelelec-

trophoresis analysis, molecu-

lar techniques and sequence

analysis of intracellular signal-

ling pathways. The candidate

must be able to teach at all 

levels in Cell Biology and 

Developmental Biology.

Period of employment: From 

1 September, 2005.

Deadline for applications: 

3 December, 2004 at noon. 

Full announcement: Applica-

tions cannot be based on this

extract. See www.ku.dk/

stillinger or contact the Per-

sonnel Office, tel. 3532 2645.

Associate  professor in 
molecular cell physiology
Place of employment: August

Krogh Instituttet.

Contents/qualifications: The suc-

cessful candidate will be asso-

ciated with the research

groups at Zoophysiological

Department working on epi-

thelial transport at organ, 

cellular and membrane level.

The candidate must have ex-

perience with identification

of genes coding for membra-

ne receptors, ion channels, 

other transport proteins and

intracellular messengers, as

well as expression systems and

methods for their functional

analysis. The candidate should

be able to participate in cour-

ses offered by the institute,

including cell biology, devel-

opmental biology, gene tech-

Laborant/
laboratorietekniker
Sted: August Krogh Instituttet.

Indhold: Stillingen omfatter ar-

bejde med proteinkemiske

metoder, cellebiologiske for-

søg og molekylærbiologiske

teknikker, primært kloning og

ekspression. Forskningsområ-

det dækker både proteinkemi

og cellebiologi og på længere

sigt selvstændigt arbejde med

konkrete projekter samt op-

gaver af mere rutinemæssig

karakter for gruppen som hel-

hed. 

Kvalifikationer: Erfaring med

lign. arbejdsopgaver vil blive

foretrukket.  

Til besættelse: 1/2-05.

Ansøgning sendes til: Institutle-

der Erik Hviid Larsen, August

Krogh Institutet, Universitets-

parken 13, 2100 Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: 3/12-04.

Yderligere oplysninger: Erik 

Hviid Larsen, tlf. 3532 1642. 

Studentermedhjælp 
Sted: Det Internationale Kontor. 

Indhold/kvalifikationer: Selv-

stændig og dygtig studerende

med interesse for internatio-

nalisering og med egen erfa-

ring fra et studieophold i USA

el. Canada søges. Det er en

forudsætning at dit udlands-

ophold har være gennemført

som en del af din uddannelse

ved KU. Endvidere er det en

forudsætning at du kan blive i

stillingen i minimum et år.

Til besættelse: 1/12-04. 

Fuldt opslag: Se www.ku.dk/

international under afsnittet

‘aktuelle opslag’.

Andre stillinger

Specialestuderende til
forskningsprojekt
Sted: Specialet vil foregå som et

samarbejde ml. et laborato-

rium på August Krogh Insti-

tuttet (prof. J.R. Winther) og

Panum Instituttet (lektor M.

Treiman).

Indhold: Specialestuderende

(biokemi/biologi/humanbiolo-

gi) til et forskningsprojekt

vedrørende cellestress og

hjertesygdom. Projektet sigter

på at udforske basale aspek-

ter af hjertecellers overlevelse

efter iltmangel (blodprop el-

ler lign.). Arbejdet vil også

sigte på at udvikle nye mole-

kylære metoder til at overvå-

ge cellernes evne til at modstå

stress. Der vil benyttes mole-

kylærbiologiske og cellebiolo-

giske teknikker samt digital-

mikroskopi og -billedbehand-

ling. 

Til besættelse: 1/2-05. 

Kontakt: Lektor dr.med. 

M. Treiman, tlf. 3532 7510, 

e-mail: M.Treiman@mfi.ku.dk. 

F O T O :  B A M / S C A N P I X

Konflikt og demokrati i Mellemøsten 
Det Strategiske Mellemøstinitiativ som er et samarbejde mellem Institut for Strategi ved Forsvarsakade-

miet og Institut for Statskundskab på KU, arrangerer 25., 26. og 29. november et kursus om de igang-

værende forandringsprocesser i Mellemøsten. Kurset er særlig egnet for studerende der ønsker at skri-

ve en opgave om mellemøstlige forandringsprocesser og specialestuderende der beskæftiger sig med

samme emne. Kurset foregår på Institut for Statskundskab, Rosenborggade 15, mødelokale 201, 2. sal

kl. 9.00-16.30.



MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET

Un i v e r s i t e t s av i s e n  17  . 2 0 0 4 21

DET SKER

Hva’ med velfærden?
Politisk duel mellem Venstres politiske ordfører Jens Rohde og

Christine Antorini, folketingskandidat for Socialdemokraterne 

i København

Tid: 25/11, kl. 19.00

Sted: KUA, Aud. 15.1.30A

Arr.: Institut for Medier, Erkendelse og Formidling og Netværk for

Lighed og Pluralisme

Thanksgiving – en aften med kalkun 
og andet godt
Fællesspisning og sang. Tilmelding senest 22/11 til Carl Fuglsang på

tlf. 3393 0183 el. e-mail: cf@rundtaarn.dk. Pris 75 kr.

Tid: 25/11, kl. 18.00

Sted: Skt. Andreas Kirke, Gothersgade 148

Arr.: Studentermenigheden ved Trinitatis og Studenterpræsten

ved Nat og Sund

Ringen på scenen
Todages internationalt symposium med foredrag og diskussion om

Richard Wagners Ring. Tilmelding senest 12/11 på e-mail:

thorsen@kopenhagen.goethe.org el. tlf. 3336 6451. Deltagergebyr

er 100 kr., 50 kr. for studerende. Se program på

www.hum.ku.dk/musikteater

Tid: 27-28/11, kl. 12.15-16.30

Sted: Det ny KUA, Aud. 23.0.50

Arr.: Goethe Instituttet og Netværk for Musikteater i samarbejde

med Det Kgl. Teater, Teatervidenskab, Musikvidenskab og Littera-

turvidenskab, KU

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.

Se program og oplysninger om tilmelding på www.staff.hum.ku.dk/

vinther

Tid: 2/12 kl. 10.00 – ca. 17.00

Sted: KUA, Njalsgade 128, lok. 27.0.49

Arr.: Netværket for Sprog og Kultur 

Time and Existence
Konference med foredragsholdere Klaus Held, Thomas Schwarz

Wentzer, Piet Hut, Shaun Gallagher, Thomas Fuchs og Wenche Marit

Quist. Se www.cfs.ku.dk

Tid: 2-3/12, kl. 14.00-17.30

Sted: Alexandersalen, Bispetorv 1-3

Arr.: Center for Subjektivitetsforskning

Helse- og medicinhistorisk årsmøde 2004
Emnet er rekonstruktioner af praksis. Patientjournaler, sygehistorier,

dagbøger og fortællinger i tværfagligt perspektiv. 

Mødet bliver indledt med en forelæsning af Petter Aaslestad, pro-

fessor, mag.art., Institutt for Nordistikk og Litteraturvitskap, Norges

Teknisk-naturvitenskapelige Universitet, Trondheim med titlen 

‘Pasienten som tekst’

Tid: 3/12, kl. 10.00-17.30

Sted: Medicinsk Museion, Bredgade 62, Auditoriet

Tilmelding: Til Charlotte Ploug, cp@mm.ku.dk, senest 15/11.

Arr.: Blandt andre Medicinsk Museion, Søren Bak-Jensen,

sbj@mm.ku.dk

Akademisk læsning
Todageskursus. Mange studerende har svært ved at prioritere deres

læsning. Men det er muligt at læse både mere effektivt og samtidig

øge forståelsen. Tilmelding senest 26/11 på e-mail: tha@samf.ku.dk

el. tlf. 3532 3587. Se www.hum.ku.dk/Formidling

Tid: 7/12 og 14/12, kl. 12.15-15.00

Sted: KU

Arr.: Formidlingscentret

Kursus i medicinsk pædagogik
Kurset for lærere ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i foråret

2005 er på i alt 45 timer. Se  program på www.staff.hum.ku.dk/

dohn/medicin.htm. Tilmelding til Beth H. Pedersen, e-mail:

beth@hum.ku.dk el. tlf. 3532 8858

Tid: 1/2-8/3-05

Sted: KUA

Arr.: Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Afdeling for

Pædagogik

Religion, samfund og ret
Seminar med oplæg og diskussion om forholdet mellem religion,

samfund og ret ved bl.a. prof. Kjell A. Modéer, Lunds Universitet,

lektor Tim Jensen, Syddansk Universitet, lektor Lisbet Christoffersen

og prof. Ole Wæver, KU. Se www.ku.dk/satsning/religion. Tilmelding

på e-mail: mobu@adm.ku.dk senest 12/11

Tid: 16/11, kl. 10.00-17.30

Sted: Nørregade 10, Udvalgsværelse 3

Arr.: Satsningsområdet Religion i det 21. århundrede

Waltz Symposium
I anledning af 25-året for udgivelsen af Kenneth N. Waltz’ Theory

of International Politics afholdes symposium med oplæg af prof.

Bertel Heurlin, lektor Birthe Hansen og lektor Anders Wivel

Tid: 16/11, kl. 14.15-16.00

Sted: Institut for Statskundskab, Rosenborggade 15, Caféen

Arr.: Projektet ‘Lost Power’

Mediernes dækning af Irak-krigen
Oplægsholderne er bl.a. professor Stig Hjarvard, KU; adjunkt Nete

Nørgaard Kristensen, KU; adjunkt Mark Ørsten, RUC; professor 

Lars Nord, Demokratiinstitutet, Sverige; professor Rune Ottosen,

Høgskolen i Oslo, Norge; professor Stig Arne Nohrstedt, Örebro 

Universitet, Sverige. Tilmelding nødvendig på www.modinet.dk

Tid: 17/11, kl. 13.00-17.00

Sted: Københavns Universitet, Alexandersalen, Bispetorvet ved

Frue Kirke

Arr.: MODINET, Center for Medier og Demokrati i Netværkssam-

fundet, Annet Krogsdam, aykj@hum.ku.dk

Bliv ph.d. på Jura
Orienteringsmøde om ph.d.-studiet ved Det Juridiske Fakultet. 

Tilmelding senest 16/11 kl. 12.00 på tlf. 3532 3522 el. e-mail:

Helle.Bisgaard@jur.ku.dk. Se program på: www.jur.ku.dk/phd/

Tid: 17/11, kl. 16.15

Sted: Hovedbygningen, Frue Plads, HO10

Arr.: Det Juridiske Fakultet

Legitimiteten af Etisk Råd
Smagsdommeri, etisk vagthund eller politisk skraldespand? Duel

mellem lektor Klemens Kappel, Institut for Filosofi og cand.mag.,

ph.d. Henrik Kjeldgaard Jørgensen, sekretariatet for det Etiske Råd.

Entré 20 kr.

Tid: 17/11, kl. 19.00

Sted: KUA, lok. 14.2.50

Arr.: Nexus: Foreningen for kandidater og kandidatstuderende

ved Institut for Filosofi

Gør naturvidenskaben troen på en skabende
og opretholdende gud umulig?
Oplæg og diskussion ved sognepræst Thorkild Grosbøll og lektor

Jakob Wolf. Entré 20 kr.

Tid: 17/11, kl. 19.30

Sted: Den Teologiske Kældercafé, Købmagergade 44

Arr.: Forum for Eksistens og Videnskab

Fraseologi i Danmark. En status
DANFRAS afholder det første danske symposium med fokus på 

fraseologi på KUA. For tilmelding og yderligere oplysninger kontakt

Ken Farø, Afdeling for Tysk og Nederlandsk, e-mail:

kenfaroe@hum.ku.dk

Tid: 23/11-24/11

Sted: KUA

Arr.: DANFRA
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Hearts and Minds
Tid: 26/11, kl. 11.00-17.00

Sted: Det ny KUA, aud.

23.0.50

Arr.: Institut for Medier, 

Erkendelse og Formidling

En amerikansk officer sag-

de under Vietnam-krigen de berømte ord: ‘Grab’em by the balls and their hearts and minds will follow’. 

Det mislykkedes som bekendt. Men præsidentvalget i USA har vist at meningsdannelsen i verdens eneste supermagt i høj grad hand-

ler om både ‘hearts and minds’. Det er netop titlen på et symposium på det nye humanistiske institut. Der er velkomst ved institutle-

der Jan Riis Flor. Torben Grodal og Casper Tybjerg taler om Filmen som våben – Vejledning i terror? Christian Kock taler om præsi-

dentvalget som retorisk lærestykke. Finn Collin taler om Præsidentvalget: Virkelighed, medier og politik. Sven Erik Nordenbo holder

oplæg med titlen fra progressivisme til liberal pædagogik – kampen om sindene. Endelig taler Anne Jerslev ud fra titlen Kan en film

vælte en præsident? – Om Michael Moores dokumentariske strategier.
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fra SU-kontoret. Andre henvi-

ses til meddelelse i Universi-

tetsavisen hvor det vil blive

oplyst når legatet er uddelt.

Forskningsstøtte

Stud.med. Karsten Hansens
mindelegat
Støtte: 12.000 kr. er til uddeling

som til støtte til forskning til

bekæmpelse af gigt- og

kræftsygdomme.

Ansøgning sendes til: 

Københavns Universitet, 

SU-kontoret, Fiolstræde 22,

1171 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 1/12-04, 

kl. 12.00.

Prisopgaver

Antoniusfonden udskriver
prisopgave med projekt-
mulighed
Indhold: Der ønskes en analyse

af muligheder og begræns-

ninger i et samarbejde ml. det

private erhvervsliv og frivillige

organisationer og foreninger

på det sociale område. Besva-

relsen skal indeholde en di-

skussion af det gensidige ud-

bytte af et sådant samarbejde

og omfatte udkast til et pro-

jekt der kan udmøntes i en

forsøgsvirksomhed. Et på ba-

sis af udkastet udarbejdet for-

søgsprojekt vil kunne støttes

med op til 100.000 kr. 

Præmier: 50.000 kr., 25.000 kr.

og 10.000 kr. Opgaven skal

være på min. 25 s. med 4.500

anslag inkl. mellemrum pr. s.

Sendes på diskette med et

print under mærke. Opgaven

skal være ledsaget af en luk-

ket kuvert indeholdende

navn, adresse, tlf.nr. og e-mail

samt tydelig angivelse af an-

vendt mærke på kuvertens

forside.

Sendes til: Antoniusfonden, af-

delingsleder emeritus Knud-

Erik Sabroe, Nordre Strandvej

103, 8240 Risskov.

Frist: 1/3-05 (poststemplets 

dato).

Yderligere oplysninger: Knud-

Erik Sabroe, tlf. 8617 5712, 

e-mail: kesabroe@privat.dk.

FORSVAR

Disputatsforsvar

Naturvidenskab

The urokinase receptor (uPAR)

and the uPAR-associated 

protein (uPARAP/Endo 180): 

Membrane proteins engaged 

in matrix turnover during tissue

remodelling

Doktorand: Forskningsleder

Niels Behrendt.

Tid: 30/11-04, kl.14.00.   

Sted: Annex B, Studiestræde 6.     

Officielle opponenter: Prof.

Flemming M. Poulsen og Prof.

Clare M. Isacke.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen.

Afhandlingen: Kontakt Niels 

Behrendt, Finsenslab., Strand-

boulevarden 49, bygn. 7.2.

Indstillingen fås ved henven-

delse på tlf. 3532 4256 el. 

gin@adm.ku.dk.

Ph.d.-forsvar

Samfundsvidenskab

Confronted by Practice. 

Towards a critical psychology 

of prison practice in Nigeria

Kandidat: Andrew M. Jefferson.

Tid: 6/12-04, kl. 13.00. 

Sted: KUA, Aud. 6.1.66.

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn og hjemlån i Det Kgl.

Biblioteks Information, KUA

samt på Institut for Psykologis

bibliotek, Njalsgade 88.

Sundhedsvidenskab

Adjunctive Bright Light in 

Non-seasonal Major Depression

Kandidat: Klaus Martiny.  

Tid: 18/11-04, kl. 14.30.

Sted: Panum Instituttet, Lunds-

gaard Auditoriet.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

kmar@fa.dk. Se

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

svar/resumeKlausMartiny.htm.

Gene expression underlying 

cardias hypertrophy

Kandidat: Claes C. Strøm.  

Tid: 24/11-04, kl. 14.00.

Sted: Rigshospitalet, Teilumbyg-

ningen, Aud. A.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, Fager-

lunden 30, 2950 Vedbæk. 

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

svar/resumeClaesStrøm.htm.

Intestinal changes in trapezius

muscle during repetitive 

low-force work 

Kandidat: Lars Rosendal

Tid: 25/11-04, kl. 13.00.

Sted: Arbejdsmiljøinstituttets

auditorium, Lersø Parkallé

105.  

Afhandlingen: Kontakt Ingrid

Lauritsen, tlf. 3916 5495 el. 

e-mail: IBL@ami.dk. Se

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

svar/resumeLarsRosendal.htm.

Læs om flygtninge og grænsekontrol
Et nyt nummer af tidsskriftet Politik er netop kommet på gaden. Temaet er denne gang flygtninge 

og grænsekontrol, og der er blandt andet fokus på staters og statssystemets skabelse af flygtninge og

immigranter som subjekter for kontrol, lovgivning og sikkerhed gennem kriterier for adgang, 

ophold og naturalisation. Tidsskriftet Politik udgives ved Institut for Statskundskab.

STØTTE 

Stipendier

P. Carl Petersens Fond  
Målgruppe: Lægevidenskabelig

forskning.  

Støtte: 2-4 kandidat-/introduk-

tionsstipendier samt et min-

dre antal skolarstipendier.  

Periode: 2005/2006.  

Ansøgning: Ansøgerkvalifikatio-

ner og retningslinjer oplyses

på tlf. 3331 5849 mandage og

onsdage kl. 10.00-12.00.  

Sendes til: Fondens Sekretariat,

Vesterbrogade 10, 2., 

1620 Kbh. V.  

Ansøgningsfrist: 31/1-05.  

Thomas E. & Margaret C.
Brittingham Scholarship  
Målgruppe: Dansk statsborger

på 21-25 år på afrejsetids-

punktet der studerer ved et

universitet el. højere lærean-

stalt og som har gennemført

min. 1 års studier.  

Støtte: Til et års studier ved Uni-

versity of Wisconsin-Madison.

Stipendiets værdi er ca.

30.000 USD som dækker rejse-

omkostninger, studieafgift,

kost og logi samt i begrænset

omfang lommepenge.  

Periode: Medio august 2005 til

medio juni 2006.  

Ansøgning: 

Se www.brittingham.dk.  

Ansøgningsfrist: 26/1-05. Samta-

ler med udvalgte ansøgere

6/3-05 i Kbh.  

Gigtforeningens 
introduktionsstipendier 
Støtte: To introduktionsstipen-

dier er ledige til besættelse. 

Periode: 6 mdr. pr. 1/3-05 el. sna-

rest derefter.

Ansøgning: Ansøgningsskema

kan rekvireres hos Marianne

Pagels på tlf. 3977 8000 el. på

www.gigtforeningen.dk/forsk

ning hvor man også kan finde

yderligere oplysninger. An-

søgning inkl. bilag sendes i 

12 eks. 

Ansøgningsfrist: 13/12-04, 

kl. 10.00.

Yderligere oplysninger:

Forskningsrådet, Gigtfor-

eningen, Gentoftegade 118,

2820 Gentofte.

Legater

Cecilius Lyngby Larsens 
legat
Målgruppe: Trængende medi-

cinske studerende ved danske

universiteter.

Støtte: 50.000 kr. er til uddeling

i flere portioner. 

Ansøgning: Anvend ansøgnings-

skema for Københavns Uni-

versitets legater der fås på

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

gat/. 

Sendes til: Københavns Universi-

tet, SU-kontoret, Fiolstræde

22, 1171 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 1/12-04, 

kl. 12.00.

Uddeling: Ansøgere der ikke

inden 1/2-05 har fået svar, er

ikke kommet i betragtning.

Herboms Legat 
for Botanikstuderende
Støtte: Til bogindkøb der direk-

te er nødvendigt for specialet

for studerende med speciale i

botanik på KU, tilhørende Det

Naturvidenskabelige Fakultet. 

Ansøgning: Oplys prioriteret og

prissat bogliste, navn, cpr.nr.,

privatadresse, tlf., bankens

navn, reg.nr. og konto nr. An-

søgningen skal attesteres af

vejleder el. forskningsgruppe-

leder.

Sendes til: Herboms Legat, Bio-

logisk Institut, Øster Farimags-

gade 2D, 1353 Kbh. K, att.:

Marianne Philipp.

Ansøgningsfrist: 10/12-04, 

kl. 12.00.

Jacob Claes Vermehrens
Mindelegat
Målgruppe: Klassisk-sproglige

studenter som læser ved 

Københavns Universitet.

Støtte: En legatportion a 

4.000 kr. er ledig.

Ansøgning: Anvend ansøgnings-

skema for Københavns Uni-

versitets legater der fås på

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

legat/. På forsiden angives 

legatets navn. 

Sendes til: SU-kontoret, Fiol-

stræde 22, 1171 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 13/12-04, 

kl. 12.00.

Overlæge, dr.med. Alfred
Helsted og hustru dr.med.
Eli Møllers Legat
Målgruppe: Medicinske kandi-

dater der søger videregående

uddannelse. Medlemmer af

legatstifterens slægt har for-

trinsret når de i øvrigt opfyl-

der betingelserne.

Ansøgning: Vedlæg udførlige

og attesterede oplysninger.

Sendes til: Advokat Hans 

Fischer-Møller, Købmager-

gade 3, 1150 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 15/12-04.

Stud.med. Karsten Hansens
mindelegat
Målgruppe: Lægevidenskabe-

lige studerende ved Køben-

havns Universitet.

Støtte: En legatportion a 

24.000 kr. er ledig.

Ansøgning: Anvend ansøgnings-

skema for Københavns Uni-

versitets legater der fås på

www.ku.dk under SU-konto-

ret.

Sendes til: Københavns Universi-

tet, SU-kontoret, Fiolstræde

22, 1171 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 1/12-04, kl.

12.00.

Uddeling: Svar på de indgivne

ansøgninger vil blive givet så-

ledes at de, der er kommet i

betragtning ved uddelingen,

modtager meddelelse direkte

Effects on psoriasis of fully 

human antibodies against IL-15

and CD4 investigated in a xeno-

graft model

Kandidat: Louise Slivsgaard 

Villadsen.  

Tid: 25/11-04, kl. 13.00.

Sted: Gentofte Amtssygehus,

Store Auditorium.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren på for-

svarsdagen. Se www.sund.ku.

dk/ph.d.-forsvar/resume-

LouiseVilladsen.htm.

Genotypic Resistance Profiles in

a HIV1-Infected Danish Patient

Population on Highly Active

Antiretroviral Therapy (HAART).

An Investigation of Virological

Failure during different Drug

Combinations

Kandidat: Birgit Thorup Røge.  

Tid: 26/11-04, kl. 13.00.

Sted Panum Instituttet, Dam 

Auditoriet. 

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

roege@dadlnet.dk. Se

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

svar/resumeBirgitRøge.htm.

Knowing the unseen and 

seeing the unknown. Health

consequences of sexual abuse –

a gynaecologic perspective

Kandidat: Malene Hilden.

Tid: 26/11-04, kl. 14.30.

Sted: Rigshospitalet, opg. 44,

kantinebygningen, aud.1.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

malenehilden@dadlnet.dk. 

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

forsvar/resumeMaleneHilden.

htm.

Naturvidenskab

The role of micronutrients and

co-infections in pulmonary

tuberculosis: a randomized 

controlled trial in Mwanza, 

Tanzania

Kandidat: Nyagosya S. Range.

Tid: 15/11-04, kl. 13.00.

Sted: Danish Bilharziasis Labora-

tory,  Jægersborg Allé 1D.

Regulation of lipid utilization in

human skeletal muscle during

exercise

Kandidat: Carsten Roepstorff.

Tid: 16/11-04, kl. 14.00

Sted: August Krogh Instituttet,

Universitetsparken 13, Audi-

torium 1.

Afhandlingen: Kan købes hos

boghandlere fra den 16/11.

Electric and magnetic properties

of ultra thin (Ga,Mn)As

epilayers

Kandidat: Brian Skov Sørensen.

Tid: 24/11-04, kl. 13.15.

Sted: H.C. Ørsted Instituttet,

Universitetsparken 5, Aud. 4.

Afhandlingen: Downloades fra

www.fys.ku.dk/~skov.

Praktikant
Sted: Det Danske Institut i 

Damaskus.

Indhold: Praktikanten skal ar-

bejde for Det Danske Institut 

i Damaskus med registrering

af materiale indgået til biblio-

teket, forberedelse og afhol-

delse af  kulturelle aktiviteter,

forestå oversættelser fra ara-

bisk til dansk og bistå med

div. administrativt arbejde.

Stillingen er ulønnet.

Kvalifikationer: Kendskab til

arabisk er en forudsætning.

Omfang: 6 mdr. til besættelse

1/2-05.

Ansøgning: Vedlæg kortfattet

cv.

Sendes til: Kulturråd Jørgen

Bæk Simonsen, Den Danske

Ambassade i Damaskus, via

Postforsendelsen, Udenrigs-

ministeriet, Asiatisk Plads 2,

1448 Kbh. K el. til Det Danske

Institut i Damaskus, P.O.B. 

12 62, Damascus, Syria.

Ansøgningsfrist: 10/12-04.

Yderligere oplysninger: Institut-

tet, e-mail: did@scs-net.org.

Ph.d.-stipendier

Økonomi
Sted: Økonomisk Institut, Det

Samfundsvidenskabelige 

Fakultet.

Indhold: Ph.d.-uddannelsen har

til formål både at forberede

den studerende til en fortsat

karriere inden for økonomisk

forskning og undervisning og

at uddanne højt kvalificeret

arbejdskraft til job indenfor

såvel den offentlige som den

private sektor. Uddannelsen

sikrer den studerende kvalifi-

kationer af god international

standard på følgende tre

hovedområder. En generel vi-

den om økonomisk teori og

empiriske metoder, en special-

viden indenfor området for

ph.d.-afhandlingen og en

selvstændig forskningsindsats

i form af ph.d.-afhandlingen. 

Kvalifikationer: Ph.d.-stipendier

kan søges efter 5+3 eller 4+4

modellen. Stipendier efter

5+3 modellen tildeles ansøge-

re der har afsluttet kandidat-

eksamen. Stipendier efter 4+4

modellen tildeles ansøgere

der har bestået 4. år af deres

kandidatstudium el. tilsvaren-

de.

Til besættelse: Pr. 1/1-05 el. efter

nærmere aftale.

Ansøgningsfrist: 3/12-04, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: www.ku.dk/led/ge-

nerel/ – klik på stillingsopslag

Yderligere oplysninger: Ph.d.-

studieleder Christian Schultz,

tlf. 3532 3039, e-mail: 

christian.schultz@econ.ku.dk. 

FORTSAT ...
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Unbekannte ‘Wende’-Prozesse: 
Die Revolution von 1989/90 in der DDR in
Städten und Gemeinden
Prof. Dr. Günther Heydemann, Universität Leipzig, Tyskland

Tid: 19/11 kl. 11.15-13.00

Sted: Det ny KUA, lok. 23.4.39

Arr.: Fredagsforelæsninger på Afdelingen for Tysk

Vergleichende Diktaturforschung
Prof. Günther Heydemann, Tyskland

Tid: 19/11 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, lok. 8.1.13

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

Tiltrædelsesforelæsning: Myten om A- og B-
holdet. Uddyber internettet og andre medier
de sociale og politiske skel i befolkningen?
Prof. Jens Hoff, Institut for Statskundskab

Tid: 19/11 kl. 16.15-17.00

Sted: Rosenborggade 15, Aud. RO9

Arr.: Institut for Statskundskab. Instituttet er efterfølgende vært

ved en reception

Hjertets længsel: 
Om kærligheden – og det med Gud
Lektor Troels Nørager

Tid: 23/11 kl. 19.30

Sted: Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6

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

Kognitive og etologiske perspektiver 
på religiøse ritualer
Religionsforsker Jesper Sørensen

Tid: 23/11 kl. 19.30

Sted: Zoologisk Laboratorium, Universitetsparken 15, aud. B

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

Fremtiden for dansk homosex
Prof. Henning Bech, Sociologisk Institut

Tid: 23/11 kl. 20.00

Sted: Studenterhuset

Arr.: BLUS - bøsse/lesbiske studerende, www.BLUS.dk

Idiomatik vs. idiomatologi. 
Om arbitraritet og ikonicitet i fraseologien
Ken Farø, KU

Tid: 24/11 kl. 14.00-16.00

Sted: Det ny KUA, lok. 23.2.47

Arr.: Dansk Funktionel Grammatik

Water and Solute Channels (Aquaglycero-
porins) from Human Pathogenic Parasites
Eric Beitz

Tid: 24/11 kl. 16.00

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

Arr.: Biologisk Selskab

Medicine Murder in Lesotho: 
The Anatomy of a Moral Crisis
Prof. Colin Murray, Department for Development Policy and 

Management, University of Manchester, England

Tid: 25/11 kl. 15.00-17.00

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

aud. 12

Arr.: Center for Afrikastudier

Evighed og/eller endelighed: 
Kierkegaard og Heidegger
Ph.d., cand.mag. Wenche Marit Quist

Tid: 25/11 kl. 19.30

Sted: Købmagergade 44, over gården, Kældercafeen

Arr.: Søren Kierkegaard Selskabet
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Runer før, nu og fremover
Marie Stoklund, fhv. seniorforsker, museumsinspektør

Tid: 25/11 kl. 19.30

Sted: Det Ny KUA, lok. 27.0.09

Arr.: Selskab for Nordisk Filologi

Nyere amerikansk teologi
Prof. Niels Henrik Gregersen

Tid: 25/11 kl. 20.00

Sted: Vartov, Farvergade 27, opg. H

Arr.: Studenterkredsen, 25 kr. for ikke-medlemmer

Von Lueger zu Haider: 
Kontinuität und Aufbruch in der österreichi-
schen Geschichte des 20. Jahrhunderts
Lektor Flemming Talbo Stubkjærleder af Østrigsk Afdeling, 

Syddansk Universitet

Tid: 26/11 kl. 11.15-13.00

Sted: Det ny KUA, lok. 23.4.39

Arr.: Fredagsforelæsninger på Afdelingen på Tysk

Aktuella frågor inom svensk ortnamnsvård
Namnvårdskonsulent Leif Nilsson, Språk- och folkminnesinstitutet,

Uppsala, Sverige

Tid: 26/11 kl. 14.15-16.00

Sted: Det ny KUA, lok. 27-5-26

Arr.: Afdeling for Navneforskning, Nordisk Forskningsinstitut

Between a chaos and a plan. 
Western scientists view the Soviet experiment
Karl Hall, Central European University, CEU, Budapest, Ungarn

Tid: 15/11 kl. 15.15

Sted: KUA, lok. 15.2.63

Arr.: Saxo-Instituttet, Afdeling for Historie

Inchoative konstruktioner og leksikalsk 
organisation
Michael Fortesque, KU

Tid: 17/11 kl. 14.00-16.00

Sted: Det nye KUA, lok. 23.2.47

Arr.: Dansk Funktionel Grammatik

Dantes guddommelige komedie: 
epos eller roman? En diskussion af 
oversættelsesstrategier
Ole Meyer, dansk lektor, Firenze

Tid: 17/11 kl. 15.15-16.30

Sted: Njalsgade 80, pavillon 4

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

The Kaliningrad Enclave within the Baltic Sea
Region and the Russian-EU Relations
Lars Grønbjerg, Head of Section, Royal Danish Ministry of Foreign Af-

fairs

Tid: 17/11 kl. 16.15-18.00

Sted: Department of Political Science, University of Copenhagen,

Rosenborggade 15, Auditorium RO 8

Arr.: Centre for Baltic Studies, www.balticstudies.org 

Pest eller ej? Var den historiske pest identisk
med den moderne byldepest?
Lise Knudsen, cand.mag., Medicinsk Museion, KU

Tid: 18/11 kl. 14.30-16.00

Sted: Medicinsk Museion, Fredericiagade 18, mødelok. på 1.sal

Arr.: Forum for tværfaglig medicinhistorie

Evolutionære hypoteser: Lille=>stor=lille=>stor.
Foredrag om havbørsteorme
Ph.d.-stud. Katrine Worsaae, Zoologisk Museum

Tid: 18/11 kl. 19.30

Sted: Zoologisk Institut, Aud. B

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

Et liv med dyr
Bent Jørgensen

Tid: 18/11 kl. 19.30

Sted: Zoologisk Institut, aud. B

Arr.: Dansk Naturhistorisk Forening

Religion fra nær og fjern 
– religiøse levn i det kgl. Kunstkammer
Projektforsker Bente Gundestrup, Nationalmuseet

Tid: 18/11 kl. 20.00

Sted: Afdeling for Religionshistorie, Artillerivej 86

Arr.: Religionshistorisk Forening

Da det levende ord fik mæle
Adjunkt Sune Auken, Institut for Nordisk Filologi

Tid: 18/11 kl. 20.00

Sted: Borchs kollegium

Arr.: Studentermenigheden ved Trinitatis

Fiction
Jean-Marie Schaeffer, Directeur de recherches sur les arts et le 

langage (CNRS), Paris, Frankrig

Tid: 19/11 kl. 09.15-11.00

Sted: se www.georgbrandes.dk

Arr.: Georg Brandes Skolen, www.georgbrandes.dk
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Nyfeministisk cyber-retorik: 
Guerilla-piger og PowerBabes
Adjunkt Charlotte Kroløkke, Syddansk Universitet

Tid: 24/11 kl. 16.00-18.00

Sted: Psykiatrisk afd. O’s aud., Borgmester Jensens Allé 55, opg.

61a

Arr.: Dansk Forening for Klinisk Sexologi og Foreningen Sex &

Samfund, www.klinisksexologi.dk

I slutningen af 1990’erne kunne man finde talrige eksempler på

dansk og udenlandsk nyfeministisk retorik, tydeligst i den nu glo-

bale internetkultur. Her gjorde Geekgirl, Riotgrrl, Guerrilla girls,

gURL, Cybergrrl, NetChicks og Chickclicks deres entré. Pigerne 

(eller tøzerne som de kaldte sig selv) var selverklærede pionerer i

et nyt forjættet land – internettet. Og de var stolte piger – super-

pigede og maskuline samtidig med, at de ved hjælp af parodi og

humor konfronterede det stereotype pige- og feministbillede. I

oplægget sættes fokus på to nyfeministiske eksempler: et tidligt

nordamerikansk (Guerrilla Girls) og et dansk (PowerBabes). Ameri-

kanske Judith Butlers talehandlingsteori vil være med til at danne

teoretisk ramme for diskussionen om den nyfeministiske retorik.
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