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tænketanke jagter KU-talenter 
Superliberalisterne i Cepos får nu kamp til stregen af lyserøde aka-

demikere fra Cevea. Tænketankene satser på at uddanne studeren-

de til at deltage i den ideologiske kamp.  Læs side 11-1�

Facebook-demoer har indtaget KU
Mange studenterdemonstrationer foregår i dag på internetsider 

som Facebook. Men hjælper det overhovedet noget at gøre oprør 

elektronisk, eller er det bare tom snak uden handling?  Læs side �

Byggeplaner til milliarder
Folketingets Videnskabsudvalg var inviteret på rundvisning så de 

ved selvsyn kunne se hvor nedslidte KU’s laboratorier er – og hvad 

det kræver at nå op i verdensklasse.  Læs side 8-�

Lup på rektors  
lederevner 
»Vi har fået nok af rektors magt- 
arrogance,« lyder den klare  
besked fra KU’s tillidsfolk. En  
rystet Ralf Hemmingsen har  
taget kritikken til efterretning  
og venter nu spændt på hvor- 
dan hans nærmeste med- 
arbejdere vil evaluere ham.   
Læs side �-�
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Kort nyt

KU-forsker: AIDS ældre end antaget
NY VIDEN – DNA-forskeren Thomas Gilbert på Københavns Universitet har gennem to år udviklet 

en ny genetisk metode til at spore HIV-forekomst i gamle vævsprøver som før var ubrugelige fordi 

de ikke var frosset ned. Den nye metode har nu været med til at påvise at spredning af HIV og 

dermed AIDS-epidemiens begyndelse skete allerede omkring 1910 i det tidligere Belgisk Congo. 

Videnskaben har hidtil antaget at den store spredning først skete i 1930’erne og 1940’erne. Det 

opsigtsvækkende resultat er fremkommet ved at Thomas Gilbert i samarbejde med blandt andet 

AIDS-forskeren Michael Worobey fra University of Arizona har analyseret 27 gamle vævsprøver 

som blev fundet i den congolesiske by Kinshasa. Forskerne ved med sikkerhed at smitten oprinde-

ligt blev overført fra chimpanser til mennesker i Cameroun. Men hvornår virussen blev aktiv i os 

mennesker, er fortsat ukendt.

e-UnIverSItet

Af Tania Maria Johannesen

På Det Juridiske Fakultet er 
det slut med kompendier der 
ligger og bliver nussede i bun-
den af tasken. Fra semester-
start i år er alle kompendier og 
materialesamlinger på kandi-
datuddannelsen nemlig gjort 
elektroniske. Og den udvikling 
kan man forvente at se mange 
andre steder på Københavns 
Universitet de kommende år.

Beslutningen om at gøre 
kompendierne elektroniske er 
taget dels ud fra en formod-
ning om at det i fremtiden vil 
blive dyrere at håndtere de 
trykte kompendier, dels for at 
bakke op om Københavns Uni-
versitets samlede plan for et 
bæredygtigt klima.

Men trods de gode intentio-
ner er der ikke blevet taget 
godt imod kompendierne. 
Tværtimod synes listen af kri-
tikpunkter nærmest uendelig:

Mange tekster er så dårligt 
scannet ind at de er næsten 
umulige at læse; mange kom-
pendier mangler indholdfor-
tegnelse så det er tidskræven-
de og besværligt at finde frem 
til den relevante tekst; tekster-
ne kan kun læses på og printes 
fra den computer de er down-
loadet på; undervisningsloka-

lerne på Jura er ikke gearet til 
at alle studerende medbringer 
bærbare computere – mange 
steder er der kun enkelte stik-
kontakter; det er ikke optimalt 
at have så meget skærmarbej-
de som de elektroniske kom-
pendier lægger op til når både 
forberedelsen og selve under-
visningen foregår ved compu-
teren; og hvis studerende øn-
sker at printe kompendierne 
skal de både betale for det og 
for selve kompendiet, Jura stil-
ler ikke printfaciliteter til rå-
dighed; der er ikke meget vun-
det for miljøet hvis studerende 
alligevel printer kompendier-
ne – oven i købet på små hjem-
meprintere der kun kan printe 
på én side. 

Fordelene er det så som så 
med.

Søsat for hurtigt
Medlem af Forenede Jurister 
og næstformand i studienæv-
net, Jasper Lyngsig, kan nikke 
genkendende til mange af 
ovenstående problemer.
 »Det er rigtig ærgerligt at 
det er gået sådan. Vi var oprin-
deligt selv med til at vedtage 
projektet fordi vi kunne se 
mange fordele for de stude-
rende, men der er nok for me-
get man ikke har fået gennem-
arbejdet før projektet blev sø-
sat. Det har gjort at der er en 

masse praktiske problemer, og 
i den nuværende form er det 
ikke tilfredsstillende,« lyder 
hans vurdering.
 Samtidig sætter han fokus 
på en anden mangel ved pro-
jektet:
 »Ebog som forhandler kom-
pendierne, findes kun på 
dansk hvilket gør det svært for 
internationale studerende at 
købe de materialesamlinger de 
skal bruge. Og desuden er det 
nok de færreste internationale 
studerende der medbringer en 
printer, og de har heller ikke 
mulighed for at printe i Juras 
lokaler, så de kan få problemer 
i den forbindelse,« forklarer 
han.
 Også blandt de ansatte er 
der skepsis. Martin Mennecke 
er ekstern lektor i Folkeret og 
International Politik, og indtil 
videre er han heller ikke begej-
stret for kompendierne. Ud 
over de rent tekniske mangler, 
mener han også kompendier-
ne giver andre og mere grund-
læggende problemer.

»Det er ikke alle tekster der 
egner sig til at blive læst på en 
skærm. Formatet er ikke veleg-
net til lange komplekse tek-
ster. Og i undervisningen har 
jeg ofte brug for at henvise til 
paragraffer, og så giver det et 
bedre overblik hvis de stude-
rende sidder med teksten på 

E-kompendier skaber kaos
På Jura er de rykket et skridt nærmere fremtidens papirløse universitet 

ved at erstatte trykte kompendier med elektroniske. Men både stude-

rende og ansatte mener fordelene er druknet i startvanskeligheder

teologer strides om ny uddannelse
KONFLIKT – Teologiuddannelserne i Århus og København er røget i totterne på hinanden over 

udformningen af fremtidens teologiske uddannelser. Det skyldes at et nyt forslag om at moder-

nisere uddannelsen lægger op til et brud med 500 års tradition for obligatorisk undervisning i 

de klassiske sprogfag latin og hebræisk for alle teologistuderende. Det nye forslag har ifølge 

Kristeligt Dagblad vakt så megen harme at det har skabt helt nye alliancer mellem ellers hård-

nakkede modstandere, herunder Niels Peter Lemche fra Københavns Universitet og lektor Nico-

lai Winther-Nielsen fra Dansk Bibel-Institut. De har skabt en fælles faglig front fordi en nedprio-

ritering af hebræisk vil være et brud med den dybe sproglige del af teologiuddannelsen der har 

været en del af studiets fundament lige siden Luthers tid, anfører de, mens kritikernes egentli-

ge bannerfører, Steffen Kjeldgaard-Pedersen, dekan på Det Teologiske Fakultet på Københavns 

Universitet, påpeger at forslaget, som er fremsat at dekankollegaen Carsten Riis fra Aarhus Uni-

versitet, giver køb på »solid teologisk faglighed.«

KU får internationale uddannelser
ELITE – KU’s nye internationale flagskib, Copenhagen Masters of Excellence-uddannelserne 

(COME), er stort set klar til at lette anker. Det er besluttet at de fire kandidatuddannelser Inter-

national Law, Economics and Management, Miljøkemi og Sundhed, Humanbiologi og Moleky-

lær Biomedicin der har fået Videnskabsministeriets elitemidler til særligt engelsksprogede kan-

didatgrader, skal have status af COME-uddannelser. Herudover skal der findes fire-fem andre 

toårige kandidatuddannelser. Målet er at KU skal have mindst 12 internationale kandidatgra-

der under COME-paraplyen i 2012 der appellerer til udenlandske studerende som går efter at 

læse en hel grad i et andet land. 

tryk foran sig. Desuden mener 
jeg det er meget at forlange af 
de studerende at de skal have 
en bærbar computer,« siger 
han.

Information skal hjælpe
Hverken Forenede Jurister el-
ler Martin Mennecke er i ud-
gangspunktet imod elektroni-
seringen af kompendier, men 
processen har ikke været god.

»Introduktionen var ikke 
særlig optimal. Vi fik alt for 
sent at vide at nu var man gået 
over til elektroniske kompen-
dier, og der var ingen informa-
tion om de fordele og mulighe-
der der er ved kompendierne, 
fx interaktive indholdsforteg-
nelser, og derfor har vi ikke 

kunnet udnytte dem,« forkla-
rer Martin Mennecke.

Forenede Jurister har taget 
sagen op i Studienævnet. Her 
er man blevet enige om at ud-
arbejde bedre informations-
materiale om de nye kompen-
dier så det bliver nemmere for 
studerende og undervisere at 
se fordelene, og for at komme 
nogle af de misforståelser der 
er opstået, til livs. Men man er 
ikke på vej tilbage til trykte 
kompendier.

»Vi har erkendt at elektroni-
ske kompendier er fremtiden, 
og når det fungerer, kan det 
være rigtig godt, men lige nu 
er der en hel del udfordringer. 
Og til andre fakulteter der står 
for at gå over til elektroniske 

materalesamlinger vil jeg sige 
at de skal huske at have de 
praktiske ting for øje og ikke 
glemme de internationale stu-
derende,« lyder det fra Jasper 
Lyngsig.

Martin Mennecke er lidt me-
re loren ved situationen.

»Jeg oplever at de studeren-
de printer teksterne alligevel, 
og så er modellen vel i bund 
og grund lidt absurd. Der bli-
ver ikke sparet papir – tværti-
mod. Og det koster mere for 
dem,« siger han.

Det Juridiske Fakultet har 
indgået en toårig aftale med e-
bog om de elektroniske kom-
pendier.

tmjo@adm.ku.dk

tI tOMMeLFInGre – De 

studerende skal tage mere end 

ti fingre og ti tæer i brug hvis 

det skal lykkes dem at downloa-

de et komplet og nogenlunde 

læsbart kompendium til kandi-

datuddannelsen. Mange gode 

intentioner til trods er listen af 

begyndervanskeligheder for 

ordningen med elektroniske 

kompendier på Jura alenlang.
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SOnnInGprISen �008

Af Christoffer Zieler

1. oktober uddelte Køben-
havns Universitet Sonningpri-
sen til arkitekt Renzo Piano, så 
klokken 13 skramlede folk sig 
forventningsfulde på plads i 
festsalen ved Frue Plads.

Her sad de lidt og kiggede 
rundt i et lokale så prægtigt at 
man nok var nødt til at beslut-
te at det også var pænt – med 
meterhøje paneler, malerier, 
bladguld, og et overdådigt 
mønstret loft som en serviet på 
et fødselsdagsbord. Publikum i 
de grønne stolerækker tilhørte 
det grå guld, kun stedvis stak 
en yngre arkitektlignende per-
son frem iført velsiddende jak-
ke. Hvis der var studerende til 
stede, havde de gemt sig. 

»Han fløj ind i privatjet,« 
hviskede sidemanden da da-
gens prisvinder trådte ind i 
festsalen med sin kone. 

en eksklusiv klub
»Jeg er en ivrig flanør,« sagde 
rektor Ralf Hemmingsen som 
lagde for med en kort person-
lig tale om at værdsætte arki-
tektur på sine europæiske by-

vandringer. Ralf Hemmingsen 
pegede på Renzo Pianos socia-
le engagement i det »Ge-
samtkunstwerk« hans virke re-
præsenterer, og bød ham til 
slut velkommen i »Alvar Aalto 
og Jørn Utzons klub«. Piano er 
den tredje arkitekt som mod-
tager Sonningprisen. 

Dagens festforelæsning blev 
holdt af Martin Zerlang, pro-
fessor ved Institut for Kunst og 
Kulturvidenskab på KU. Med 
udgangspunkt i en gargoyle på 
Notre Dame katedralen, som 
fra sin plads højt over Paris 
kan betragte Pianos Pompi-
dou-center, tog Martin Zer-
lang tilhørerne på rundrejse i 
Renzo Pianos arkitektoniske 
univers. Zerlang talte – med fi-
losoffen Martin Heidegger og 
kunsthistorikeren Hans Sedl-
mayer – om hvordan arkitek-
ten må overvinde det moderne 
livs fremmedgørelse og få 
mennesket til at føle sig hjem-
me i en verden splittet mellem 
modsatvirkende kræfter som 
tradition og modernisering, 
vækst og bæredygtighed. Det 
var en forelæsning som trak 
mange tråde mellem sociologi-
ske og kunsthistoriske ideer og 

arkitektens indretning af det 
fysiske rum.

Ikke mindst i sit arbejde 
med den runde form, fastslog 
Martin Zerlang, hjælper Renzo 
Piano mennesket med at gen-
finde sit centrum i verden.

Funky musik bevægede
Stort set uden varsel satte en 
kvartet af saxofonister i med et 
voldsomt, disharmonisk og for-
kølet messingbrøl. Fotograferne 
skuttede sig på deres fremskud-
te pladser ved siden af talersto-
len. Der var udspilede kinder og 
virrende hoveder over mund-
stykkerne mens melodien trin-
vis snoede sig ud af kakofonien. 
Snart var rummet fuldt af mu-
sik. Det var Iannis Xenakis’ 

komposition ’Xas’ der blev spil-
let. Et modigt, funky valg.

Musikken ramte plet, og 
Renzo Piano var synligt bevæ-
get. Han hang ud med Xenakis 
i 1970’erne. 

»Jeg føler mig som en bi-
skop der skal til at prædike!« 
indledte han sin takketale og 
rakte armene ud til hver side 
af talerstolen. Piano lovede at 
de mange penge ikke skulle gå 
til en fritidsbåd (eller rejser i 
privatfly). I stedet vil de bidra-
ge til en fond til støtte for arki-
tekturstuderende. 

»Set udefra er Europa ét 
land,« sagde Renzo Piano. »Og 
det skyldes vores vane med at 
blande kunst og videnskab 
sammen til humanisme. Det er 

dette vi har at tilbyde verden 
som europæere.« 

Piano talte også om arkitek-
tens rolle i kunstens grænse-
område og beskrev arkitektur 
som »kunst der er smittet med 
liv.« 

»Arkitektens dag betyder at 
man klokken ni er digter, klok-
ken ti er man sociolog, klok-
ken 11 er man bygmester, og 
klokken 12 ... ja, klokken 12 er 
man vel gourmet.« 

Hvilket gav ham en anled-
ning til at runde sin tale af og 
minde de tilstedeværende om 
at det var frokosttid.

James Bond-buffet
Saxofonisterne gav et par 
numre af Scarlatti i den til-

gængelige ende som fik fødder 
til at vippe rundt om i salen. 
Derpå lod rektor buffeten 
åbenbare, ved at lade tunge 
træpaneler synke ned i gulvet i 
James Bond-stil med et tryk på 
en knap hvorefter gæsterne 
kunne kaste sig over snurrige 
kanapeer, dekadente kager, 
vin og fade med skåret frugt. 
Der blev spist, minglet og slud-
ret før folk kunne gå tilbage til 
deres skriveborde og forsøge 
at holde sig vågne festdagen 
ud. 

Piano udsat for
messinghorn
Arkitekt Renzo Piano fik sin kulturpris som 

han vil bruge til at støtte arkitektstuderende i 

at skabe »kunst der er smittet med liv«

Studerende til møde i ministeriet 
MINISTERMØDE – Ti studenterorganisationer var den 24. september inviteret i Videnskabsmi-

nisteriet for at diskutere hvordan man gør universitetsmiljøet mere attraktivt. Fra KU havde 

Studenterrådet en revidering af den udskældte universitetslov samt en revidering af finansie-

ringen og taxameterordningen på dagsordenen. Partipolitiske studenterorganisationer har 

desuden kritiseret studenterdemokratiet på KU, og videnskabsministeren vil nu drøfte med 

universitetets ledelse hvorvidt der eksisterer barrierer for at andre organisationer end Studen-

terrådet kan repræsenteres i de besluttende organer.

Globaliseringsmidler på vej
PULJE – Universiteterne har længe efterspurgt at der kom skub i fordelingen af den såkaldte 

globaliseringspulje, og nu ser de ud til at få deres ønske opfyldt. Videnskabsminister Helge 

Sander vil således ikke alene i år fordele den ene milliard kroner der var afsat i 2009, men også 

to milliarder kroner fra globaliseringspuljen for 2010. Herefter resterer en pulje på to milliar-

der kroner til forskning og udvikling i 2010 til fordeling ved forhandlingerne næste år. Der vil 

endvidere være ufordelte bevillinger i 2011 og 2012 på cirka 8,5 milliarder kroner.

Dansk universitetscenter i Beijing  
SAMARBEJDE – Danske studerende, forskere og virksomheder kan nu se frem til et dansk uni-

versitetscenter i Kinas hovedstad Beijing. Det er planen at byggeriet vil starte allerede til næste 

år, og at det vil være fuldendt i 2013. Derved vil Danmark være blandt de allerførste lande der 

etablerer forskningsbaserede universitetsuddannelser i Kina. 

tandlægeskolen i København 
udsat for hård kritik

IKKE BESTÅET – 21 studerende ud af 28. Så mange 

måtte professor på Århus Tandlægeskole Birte Mel-

sen dumpe da hun var censor ved sommerens eksa-

mener på Københavns Tandlægeskole. Fremtidens 

tandlæger er simpelthen ikke dygtige nok. Den nye 

studieordning der trådte i kraft for to år siden, får 

skylden. Birte Melsen bakkes op i sin kritik af den 

nye studieordning af professorer fra både Køben-

havn og Århus Tandlægeskole. En professor har end-

og indgivet en klage til censorkorpset som er et sam-

let organ for begge tandlægeskoler. Den pågælden-

de professor vil ikke oplyse indholdet af klagen, men 

siger at den peger på mangler i studieordningen. 

I løbet af de første tre år på Københavns Tandlæge-

skole følger de studerende en række kurser som ikke 

afsluttes med en eksamen. De studerende kan derfor 

sløse med undervisningen og ender måske med at 

være blandt de 75 procent i studentergruppen som 

Birte Melson senere i studiet må dumpe ved eksa-

mensbordet. Også de studerende er bekymrede over 

det lave niveau.  Den tid der er afsat til at øve sig på 

patienter og plastiktænder, er blevet beskåret med 

en tredjedel. Derfor er de studerende nervøse for at 

ende som dårligere tandlæger end årgangene over 

dem, skriver Kristeligt Dagblad.
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GeSAMtKUnStWerK – 

Europæere har for vane at 

blande kunst og videnskab sam-

men til humanisme, og det er 

vort særlige bidrag til den øvri-

ge verden, sagde dagens mand, 

yderst til højre.
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Af Claus Baggersgaard

Rektor Ralf Hemmingsen lover 
nu at ændre stil ved at lytte 
mere til repræsentanterne for 
medarbejderne og inddrage 
dem i væsentlige beslutninger 
på et tidligere tidspunkt frem-
over.

Det sker efter det seneste 
møde i Hovedsamarbejdsud-
valget (HSU) den 24. septem-
ber blev afbrudt før tid da 
samtlige 14 medlemmer fra B-
siden (medarbejderne) udvan-
drede i protest mod hvad de 
kalder ledelsens magtarrogan-
ce.

Et mæglingsmøde mellem 
rektor og medarbejderrepræ-
sentanterne den 30. septem-
ber resulterer nu i at samarbej-
det bliver videreført.

»Det er klart jeg tager sådan 
en kraftig markering meget al-
vorligt. Jeg er oprigtig talt me-
get ked af at blive opfattet som 
magtarrogant. Jeg har siden 
min tiltrædelse været fortaler 

for at der skal være plads til 
den argumenterende debat på 
universitetet da ledelsen ellers 
risikerer at blive isoleret i et el-
fenbenstårn uden kontakt med 
virkeligheden,« siger Ralf 
Hemmingsen.

Han føler at parterne havde 
en frugtbar diskussion på 
mæglingsmødet.

»Jeg er indstillet på at tage 
mere hensyn til medarbejder-
nes ønsker, men jeg bad også 
om større forståelse for ledel-
sens vanskelige arbejdsvilkår. 
Der kan indimellem være be-
hov for at tingene går hurtigt,« 
siger rektor der nu vil indkalde 
til et statusmøde for samarbej-
det i HSU på et endnu ikke 
fastsat tidspunkt.

Han overvejer også i større 
udstrækning end i dag at op-
rette følgegrupper med repræ-
sentanter for medarbejderne i 
forbindelse med større sager 
så de bedre kan følge med.

Afgørende uger
HSU-næstformand, forsk-
ningstekniker Poul Erik Krogs-
have er også tilfreds med re-
sultatet af mæglingsmødet.
 »Der var tilslutning til at vi-
dereføre et fremadrettet sam-
arbejde i HSU hvor de påpege-
de problemer skal forsøges 
løst tilfredsstillende for både 
ledelses- og medarbejderside,« 
siger han. 

Poul Erik Krogshave hæfter 
sig også ved at rektor lovede at 
genoverveje nogle af de be-
slutninger som har skabt vrede 

blandt medarbejderne og drøf-
te dem igen i HSU. Han vil dog 
sammen med sine medarbej-
derkolleger i HSU afvente om 
rektor også følger op på sine 
løfter de kommende uger og 
ved det næste møde den 22. 
oktober.
 Ifølge lektor og HSU-med-
lem Henrik Prebensen har om-
lægningen af Universitetsavi-
sen fra trykt publikation til  
netavis blot været krystallise-
ringspunkt for en længe opar-
bejdet frustration over hvad 
medarbejderrepræsentanterne 
oplever som magtarrogance.

De er fortørnede over at rek-
tor har truffet beslutningen 
uden at informere endsige hø-
re avisens bladudvalg eller 
HSU. 

Lang liste med klage-
punkter
Derudover er der en mere 
grundlæggende utilfredshed 
med arbejdet med personale-
politikken hvor medarbejder-
nes repræsentanter i udvalget 
siger at deres oplæg og forslag 
ikke tages op, men blot lægges 
til side. 

»Hertil kommer en lang 
række enkeltsager hvortil hø-
rer afvisning af at lave en afta-
le om udbetaling af særlige fe-
riedage, Det Indre Marked 
som blev præsenteret uden at 
personalet blev hørt, udlicite-
ring af rengøring hvor HSU ef-
ter hvad vi kan se, er blevet 
forholdt informationer eller er 
blevet direkte misinformeret. 

Endelig er der surhed over alle 
de floromvundne planer og 
oplæg om moderne ledelse 
som ikke følges op af realite-
ter,« siger Henrik Prebensen. 

Han var forhindret i at kom-
me til mæglingsmødet, men 
anser det for at være et skridt i 
den rigtige retning hvis rektor 
virkelig vil forbedre samarbej-
det i HSU og genoverveje sine 
upopulære beslutninger.   

Ifølge Ralf Hemmingsen 
blev der bragt forskellige em-
ner op på mæglingsmødet som 
han nu vil overveje at bringe 
til drøftelse i HSU.

»Jeg sagde på mødet at jeg 
godt vil have de næste par 
uger til at tænke mig grundigt 
om. Jeg har beklaget at om-
lægningen af Universitetsavi-
sen skete uden først at høre 
medarbejderne og de stude-
rende. Jeg opfattede det som 
en ren udviklingsopgave, men 
jeg har åbenlyst undervurde-
ret interessen for spørgsmå-
let,« siger Ralf Hemmingsen. 

clba@adm.ku.dk

Rektor  
lover bedre  
samarbejde efter  
medarbejderudvandring
Mæglingsmøde har renset luften 
efter medarbejderrepræsentanter i 
Hovedsamarbejdsudvalget har be-
skyldt rektoratet for at lide af 
magtarrogance. Ralf Hemmingsen 
vil lytte mere og genoverveje upo-
pulære beslutninger som omlæg-
ningen af Universitetsavisen
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MY WAY – Tillidsfolkene er 

trætte af at være statister i rek-

tors one-man-show. Her en situ-

ation fra en tidligere HSU-kon-

ference hvor rektor demonstre-

rede sine evner som dirigent.

OUr WAY – Universitetsavi-

sen, særlige feriedage, det in-

dre marked, udlicitering af ren-

gøring, floromvundne oplæg 

om moderne ledelse… Fællestil-

lidsmand Henrik Prebensens li-

ste over ledelsens forsømte mu-

ligheder for samarbejde bliver 

længere og længere.  

Nyheder
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evALUerInG

Af Claus Baggersgaard

Medarbejderrepræsentanterne 
i Hovedsamarbejdsudvalget 
har for nyligt anklaget rektor 
Ralf Hemmingsen for at lide af 
magtarrogance og mangle vil-
je til at lytte og inddrage de 
ansatte, men snart får han lej-
lighed til at høre sandheden 
om sine lederevner fra sine 
nærmeste medarbejdere. 

Universitetets nye ledelses-
grundlag, ’God ledelse på KU’, 
er færdigt, og næste skridt bli-
ver at alle cirka 600 ledere 
skal have evalueret deres stær-
ke og svage sider som chef. Af 
ledelsesgrundlaget fremgår 
det blandt andet at en af seks 
ledelseskompetencer på KU er 
’involverende kommunikati-
on’. Den gode leder skal ’kom-
munikere systematisk og retti-
digt om alle væsentlige for-
hold’ og ’involvere relevante 
parter og fora inden beslutnin-
ger træffes’, står der.

Eftersom Ralf Hemmingsen 
har besluttet også at deltage i 
evalueringen, ønsker han ikke 
at foregribe begivenhedernes 
gang ved at gætte på resultatet 
eller komme med vurderingen 
af sin egen indsats som rektor 
set i lyset af de seneste begi-
venheder i HSU. Han vil dog 
gerne afsløre at han ser frem 
til resultatet både med en del 
spænding og nervøsitet.
 »Vi går jo alle rundt med en 
indre forestilling om os selv, så 
jeg er spændt på om jeg er helt 
ude i skoven i min selvvurde-
ring. Det vil selvfølgelig gøre 
ondt hvis der er folk i min nær-
hed der ikke synes at tingene 
fungerer optimalt, men på den 
anden side bliver det lettere at 
komme frem til en erkendelse 
af at det er nødvendigt at gøre 
noget ved det,« siger Ralf 
Hemmingsen.

Han har tænkt sig at skrive 
sine forventninger ned, gem-
me konvolutten langt væk i sin 

skrivebordsskuffe og først tage 
den frem når resultatet forelig-
ger.

evalueres af de udvalgte
Ifølge Niels Balslev Wendelboe 
er vedtagelsen af ledelses-
grundlaget første led i en pro-
ces der kommer til at strække 
sig de næste tre år. Næste 
skridt bliver at samtlige cirka 
600 ledere på KU skal igen-
nem et fælles, tværgående le-
delsesprogram for at supplere 
deres kompetencer. Første se-
minar på kursusprogrammet 
indeholder en ledelsesevalue-
ring der skal danne udgangs-
punktet for en handlingsplan 
for den enkelte leder. 

Cheferne i Fællesadmini-
strationen, dekanerne og insti-
tutlederne skal først i ilden. 

Rektor skal dog ikke frygte 
at det er medarbejderrepræ-
sentanterne i HSU der skal 
vurdere hans lederevner. Niels 
Balslev Wendelboe forklarer at 
det er meningen at den enkel-
te leder skal evalueres af om-
kring ti af sine umiddelbare 
medarbejdere. For rektors 
vedkommende bliver det 
sandsynligvis et udvalg af de-
kaner, medarbejdere i Fælles-
administrationen og vicedirek-
tører der skal vurdere hans 
indsats på en skala fra et til 
fem ud fra 45 udsagn.

De skal blandt tage stilling 
til i hvilken udstrækning han; 
’opmuntrer med sin kommuni-
kationsform til dialog og delta-
gelse.’ ’Anerkender spontant 
og løbende den enkeltes ind-
sats og resultater’. ’Lytter til 
kritik og vurderer den sagligt’.  

Hovedpersonen får ikke at 
vide hvem der har svaret hvad, 
men dog hvem der har delta-
get i evalueringen. Hvis nogen 
skulle ønske at komme med 
kvalitative udsagn, må ved-
kommende stå ved det med 
navns nævnelse.
 »Den enkelte må spørge sig 
selv hvor direkte vil jeg kritise-
re min chef. Hvis jeg ikke kan 

overordnede. En samlet evalu-
ering af ledelsen på KU vil dog 
ifølge Niels Balslev Wendelboe 
blive offentligt tilgængelig.
 »Meningen er ikke at hænge 
folk ud eller true den enkelte. 
Det er ikke den kultur vi øn-
sker at udvikle på KU. Det er et 
redskab til at finde ud af hvor 
den enkelte har nogle svaghe-
der og give vedkommende 
redskaberne til at forbedre 
sig,« siger HR- vicedirektøren.
 Ralf Hemmingsen hører ind-
imellem medarbejdere efter-
spørge at det skal få konse-
kvenser at en leder ikke funge-
rer i dagligdagen, men han un-
derstreger at det ikke ligger in-
den for rammerne af projektet 
´God ledelse på KU´ at udpe-
ge og skille sig af med dårlige 
ledere.
 »Lederudvikling bygger på 
tillid, så det skal ikke opfattes 
som en karakterbog, en rygen-
de pistol eller en ubehagelig 
samtale bag lukkede døre. Det 
er et tilbud om at få støtte til at 
udvikle sine kompetencer. Det 
eneste der forventes er at alle 
deltager,« siger Ralf Hem-
mingsen.
 Niels Balslev Wendelboe til-
føjer at langt de fleste faktisk 

har ambitioner om at blive 
bedre til deres ledelsesarbejde.

Særlig kultur 
At det ikke er en let opgave at 
lede en flok universitetsansat-
te, fremgår også af ledelses-
grundlaget.

Af særlige vilkår peges der 
på de mange interessenter der 
på godt og ondt blander sig i 
KU´s virke; selvstændigheds-
kulturen blandt de akademisk 
ansatte er en uundværlig driv-
kraft, men gør det samtidig 
vanskeligt at opbygge en fæl-
les identitet; den kritiske ånd 
der gør at medarbejdere tæn-
ker selv og udfordrer ledelses-
beslutninger; den akademiske 
ledelsestænkning hvor forske-
re vil lede sig selv og hinan-
den, og den demokratiske le-
delsestradition der betyder at 
medarbejdere og studerende 
forventer at blive inddraget i 
og få indflydelse på vigtige be-
slutninger.
 Ifølge Niels Balslev Wendel-
boe er mere end 150 ansatte 
og ledere på KU som en del af 
processen blevet interviewet 
eller har deltaget i workshops 
om det det særlige ved ledel-
sesopgaven på KU, det bedste 

ved den hidtidige ledelsestra-
dition samt det nye lederne 
skal kunne for at indfri fremti-
dens krav til universitetet. Me-
ningen er altså ikke ’at smide 
barnet ud med badevandet.’
 »Ledelsesgrundlaget bygger 
ikke på et eller andet du kan 
slå op i en managementlære-
bog, men er blevet defineret af 
KU’s egne ledere og medarbej-
dere på baggrund af vores hi-
storiske kvaliteter. 
 Den kritiske tradition hører 
naturligt til i den videnskabeli-
ge disciplin, og mange misun-
der os faktisk at vi har medar-
bejdere der kan og vil tænke 
selvstændigt, så KU er noget 
særligt,« siger Niels Balslev 
Wendelboe.
 Ralf Hemmingsen er da og-
så indstillet på at det nye le-
delsesgrundlag kan give an-
ledning til intern debat på KU.
 »Man kan altid mytologisere 
nye tiltag fra ledelsen, men jeg 
opfordrer folk til at gå efter 
indholdet. Deltag i processen 
og døm bagefter. Hvis det har 
været dårligt, spild af tid eller 
direkte ubehageligt, kan de 
beklage sig efterfølgende når 
projektet skal evalueres,« siger 
rektor.  

clba@adm.ku.dk

Rektors lederevner skal under lup

•  Målrettet handlen  

Lederen sikrer tydelige beslut-

ninger, der skaber gode ram-

mer og resultater.

•  Organisatorisk fokus 

Lederen forbedrer enhedens 

interne processer og styrker 

eksterne relationer.

•  engageret indlevelse 

Lederen viser ægte interesse 

for medarbejdernes udvikling 

og trivsel.

•  personlig integritet 

Lederen handler konsistent og 

demonstrerer indsigt i egne 

styrker, begrænsninger og 

værdier.

•  resolut problemhåndtering 

Lederen griber hurtigt og sik-

kert ind ved problemer og 

konflikter.

•  Involverende kommunikation 

Lederen informerer og invol-

verer relevante interessenter.

De seks kernekompetencer hos ledere på KU

Nyheder

Ralf Hemmingsen og 600 andre ledere på Københavns 
Universitet skal en tur på skolebænken og bedømmes af 
udvalgte medarbejdere. De dårlige skal dog ikke frygte at 
få et rap over fingrene eller at blive hængt ud offentligt

sige det ansigt til ansigt, bør 
jeg måske heller ikke skrive 
det ned,« siger Niels Balslev 
Wendelboe.

Ralf Hemmingsen tilføjer at 
erfaringerne viser at man ikke 
kun får jubelsvar selvom be-
svarelserne altså ikke er totalt 
anonyme, men der er ingen 
forventning om at lederne sco-
rer topkarakterer. 

»De seks ledelseskompeten-
cer er et ekstrakt af hvad der 
efterspørges af medarbejderne 
og lederne på KU. De findes i 
en eller anden udstrækning 
ude i virkeligheden, men der 
er formentligt meget få ledere 
der opfylder alle punkterne,« 
siger rektor. 

Niels Balslev Wendelboe 
forventer at den samlede score 
for lederne på KU vil ligge un-
der hvad man normalt ser i 
Danmark da universitetet 
grundlæggende er kendeteg-
net ved at have en kritisk ånd 
og kultur.

  
Ikke offentligt
Offentligheden eller de ansat-
te skal ikke forvente at få at vi-
de hvordan den enkelte leder 
er blevet bedømt. Resultatet af 
evalueringerne forbliver nem-
lig en sag mellem den enkelte 
leder og dennes umiddelbare 
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eLeKtrOnISK Oprør

Af Mathias Holm Pedersen

Hvis du som studerende er 
utilfreds med hvordan tingene 
foregår på dit universitet, er 
vejen til oprør nu kun et klik 
væk. I internetfællesskabet 
Facebook kan man nemlig 
nemt og enkelt gøre sin pro-
test hørt uden hverken at skul-
le op på barrikaderne eller ned 
i studenterforeningen til kede-
lige møder.

Flere og flere universitets-
studerende opretter i dag så-
kaldte ’grupper’ på Facebook 
når de er utilfredse med rek-
tors eller politikernes beslut-
ninger. Her kan andre brugere 
så melde sig ind og dermed vi-
se deres støtte til gruppens 
synspunkt. Tidligere på året 
fortalte vi om en KU-studeren-
de der fik over 10.000 danske-
re til at melde sig ind i grup-
pen imod lukningen af Fiolbib-
lioteket, og senest har Studen-

terrådet på Københavns Uni-
versitet oprettet en gruppe 
med titlen »5.000 mod lukning 
af Universitetsavisen«!

Formanden for Studenterrå-
det, Pia Mejdahl Daugbjerg, er 
glad for at man takket være 
Facebook har fået en ny plat-
form man kan benytte når der 
skal gøres oprør.

»Det Facebook kan, er at 
skabe opmærksomhed samti-
dig med at det giver os mulig-
hed for at komme i kontakt 
med nogle studerende vi ellers 
ikke ville nå ud til,« siger Pia 
Mejdahl Daugbjerg der ikke er 
bange for at den opmærksom-
hed der er omkring Facebook, 
vil overtrumfe budskabet.

Det virker – måske
Spørgsmålet er så om det 
overhovedet har nogen effekt 
at protestere via Facebook.

Ifølge professor Klaus Bruhn 
Jensen fra Institut for Medier, 
Erkendelse og Formidling der 
er ekspert i kommunikation på 

internettet, er det naturligt at 
folk benytter de medier der er 
tilgængelige, hvis de er util-
fredse med noget. Og selvom 
han ikke tror at en Facebook-
gruppe med mange medlem-
mer alene kan få rektor til at 
skifte synspunkt på en sag, vil 
han ikke afvise at de på lidt 
længere sigt kan få reel indfly-
delse.

»Magthaverne lytter til dem 
andre lytter til. Hvis en Face-
bookgruppe har den konse-
kvens at pressen skriver mere 
om sagen, og at der kommer 
opmærksomhed på KU, så må 
man før eller senere som beslut-
ningstager forholde sig til det.«

Den holdning deler Studen-
terrådet.

»Når image kommer til at 
betyde så meget som det gør 
for Københavns Universitet, 
bliver det vigtigt hver gang der 
kommer en negativ sag op i 
medierne. Det bryder man sig 
ikke om på et universitet som 
vil sælge glansbilleder af sig 

selv. Der kan vi med den op-
mærksomhed vi får via Face-
book, være med til at ridse lidt 
i lakken,« siger Pia Mejdahl 
Daugbjerg.

passivt oprør?
Men når det i dag er så let at få 
sin mening hørt via sider som 
Facebook, kunne man måske 
frygte at studerende i fremti-
den ikke længere ser nogen 
nødvendighed i at deltage ak-
tivt når der skal demonstreres 
eller gøres oprør?

Det scenarie tror Klaus  
Bruhn Jensen dog ikke på. 
Selvom der ofte er stor forskel 
på antallet af medlemmer i en 
Facebookgruppe og antallet af 
dem som vælger at gøre noget 
aktivt for sagen, mener han  
ikke at det er et udtryk for at 
Facebook i sig selv gør folk 
mindre villige til at handle.

»Jeg tror ikke det er udtryk 
for at man bliver passiv fordi 
man har været på Facebook. 
Jeg tror mere det er et udtryk 

for at sådan fungerer kommu-
nikation. Der er stor forskel på 
hvad man siger, og hvad man 
gør. Det at mange går ind for 
en sag, er ikke ensbetydende 
med at man vil gøre noget 
konkret ved det,« forklarer 
professoren.

Heller ikke Pia Mejdahl 
Daugbjerg frygter at de stude-
rende i stedet for at deltage 
aktivt i demonstrationer og 
protester fremover vil nøjes 
med at melde sig ind en pro-
testgruppe på Facebook.

»Det er to forskellige ting,« 
siger hun og fortsætter:

»Facebook er et godt sted at 
skabe noget opmærksomhed 
og samtidig fortælle folk at 
hvis de er interesserede i at la-
ve noget mere kampagnear-
bejde for den her sag, så er det 
meget velkomne, men så fore-
går det et andet sted.«

Ikke kun på KU
At universitetsstuderende op-
retter protestgrupper på Face-

book er langt fra et KU-fæno-
men. På Aarhus Universitet fik 
Studenterrådet i foråret skabt 
stor opmærksomhed om pro-
blemerne med håndskrevne 
eksaminer via Facebook, og 
også på andre universiteter 
har studerende benyttet den 
nye protestform.

Danske Studerendes Fælles-
råd, der er landsorganisatione-
nen for studerende i Danmark, 
står ligeledes bag en række 
grupper på Facebook. Her kan 
folk melde sig ind og vise de-
res utilfredshed med luknin-
gen af fredagsbarer, de stude-
rendes dårlige økonomiske 
samt universitetsloven.

mahp@adm.ku.dk

Facebook-demoer har indtaget KU
Mange studenterdemonstrationer foregår i dag på internetsider som Facebook. Men hjælper det 
overhovedet noget at gøre oprør elektronisk, eller er det bare tom snak uden handling?

Fingrene væk fra min fredagsbar!

Gruppen er oprettet af DSF og 

tæller i øjeblikket 3.594 medlem-

mer.

Stud.fattigrøv

DSF der står bag denne gruppe 

der vil forbedre de økonomiske 

vilkår for studerende. Har 1.480 

medlemmer.

Det er hul i hovedet at der findes 

håndskrevne eksamener

Oprettet af Studenterrådet ved 

Aarhus Universitet. Har i øjeblik-

ket 563 medlemmer.

Grønt rUC

Bag gruppen står studenterbevæ-

gelsen ’Grønt RUC’. Tæller i øje-

blikket 165 medlemmer.

Forskningsfrihed?

Bag gruppen står en række for-

skere og studerende fra de danske 

universiteter. Samarbejder des-

uden med Studenterrådet på KU. 

2.204 medlemmer.

Studerendes  
protester på  
Facebook

�.000 mod lukning af Universitets-

avisen!

Oprettet af Studenterrådet på KU. 

Har i øjeblikket 1.529 medlemmer.

�.000 danskere mod nedlæggelse 

af Det Kongelige Bibliotek,  

Fiolstræde

Oprettet af KU-studerende Kri-

stian Kornum. Den største af grup-

perne med 10.344 medlemmer.

Stop citronmåneficeringen

Oprettet af Studenterrådet på KU. 

Er ikke en gruppe, men en såkaldt 

’cause’, men de fleste af funktio-

nerne er de samme. Har 316 med-

lemmer.

ny Universitetslov nu

Et samarbejde mellem studenter-

rådene på KU og RUC samt DSF. 

Har i øjeblikket blot 113 medlem-

mer.

Nyheder

PHOTOS:COM
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rA-DI-Ohh

Af Julie Caspersen

»P3 har rammer. Det har vi – 
så ikke,« siger chefredaktør 
William Abrahamsen. 

Sidste sætning udtales stac-
cato. Det er en konklusion han 
kommer frem til mens han ta-
ler. Emnet er Universitetsradi-
oen. En radiofrekvens hvor 
programmerne er lavet af stu-
derende fra spæd idé til fær-
digklippet montage, og som 
sender både til de morgenfri-
ske og de nattergale. 

Hvad er konceptet? Der fal-
der ikke noget prompte svar 
fra chefredaktøren og de be-
troede medarbejdere som er 
blevet sat stævne uden for Stu-
denterhuset i Købmagergade. 
Gennem et sugerør bliver der 
hevet efter de sidste coladrå-
ber. Det tomme plastikbæger 
hvæser i protest. 

Omsider kommer svaret, og 
det er en benægtelse. Der er 
ikke rigtig noget koncept. Uni-
versitetsradioen har ingen 
kommercielle hensyn at tage. 
Der er kunstnerisk og nørde-
risk frihed og sågar også re-
daktionel frihed over hele sen-
defladen. 

Formidling i praksis
Vi skruer tiden tilbage til en 
halvlun aften i september. 
Købmagergade er fuld af liv, 
selv om det er flere timer siden 
butikkerne lukkede. Dørene 
ind til Studenterhuset svinger 
konstant ind og ud, men der er 
også guf på plakaten denne 
torsdag. Bandet Silhuet er ble-
vet hyret til at give den køben-
havnske ungdom noget at 
danse til. Det er Universitets-
radioen der står bag koncer-

ten. Musikken der om lidt vil 
få det til at runge inde i Run-
detårns sneglegange, vil blive 
optaget og senere spillet for 
lytterne på Universitetsradio-
ens frekvens. 

Arrangementet på Studen-
terhuset er et eksempel på en 
af de mange forskellige idéer 
som bliver undfanget i hove-
derne på Universitetsradioen 
og ført ud i livet. Men hvad er 
Universitetsradioen derud-
over? En legeplads foreslår en. 
Et sted hvor man kan prøve 
formidling i praksis. Et øvelo-
kale.

»Vi laver det vi selv har lyst 
til at lytte til,« siger chefredak-
tør William Abrahamsen og 
klør sig tankefuldt i nogle lyse 
skægstubbe.

Det kræver ingen særlige er-
faringer at blive optaget i lo-
gen af kreativt tænkende ra-
dioamatører. Læren om teknik 
og udtale er noget der kom-
mer hen ad vejen. Kun lyst og 
engagement er ’must haves’.     

Morgenbitter, Dramaherz 
eller heksetimen
To minutters gang fra Studen-
terhuset holder Universitetsra-
dioen til. Udover to studier og 
et køkken fyldt med kaffe af 
alle arter og bønner vil den be-
søgende opleve et stort, lyst 
lokale med slidte træplanker 
og vægge der er tapetseret 
med plakater og påmindelser. 

Et langbord hvor numre af 
Information, Ingeniøren og 
Metroxpress ligger opslået, og 
to sofaer i slidt, rødt stofbe-
træk udgør møblementet. Et 
flyde-ud plateau nær vinduet 
gør det muligt at ligge og tæn-
ke store tanker om radio og 
verden, mens menneskemyld-
ret i Krystalgade et niveau un-

der passerer uvidende forbi. 
Det roder en anelse. Faktisk er 
det lidt af en bule. Måske er 
det derfor at et printet påbud 
er sat op på væggen. »Din mor 
arbejder her ikke!!! Så hils 
hende (og sig tak for sidst!),« 
står der. Det sidste er tilføjet 
med kuglepen.

På en stor, grå filtplade er 
der lavet en oversigt over hvil-
ke programmer der sender 
hvornår. Sendefladen prydes 
af titler som »Olav og Lene + 2 
varme fra kassen«, »Lörte-
larm«, »Jacobs fakultet« og 
»Heksetimen«. En plakat med 
to syntetisk gule kyllinger og 
en petroleumsblå baggrund 
gør det åbenbart også ud for et 
program. Hvad går det ud på? 

»Det hedder Schlagsahne,« 
fortæller Lars Plenge og fort-
sætter.

»Ja, vi gør ret meget ud af at 
finde dækkende titler til vores 
programmer. Det er faktisk 
noget af det allervigtigste.«

Lars Plenge er radioens PR-
chef og mand for at vise besø-
gende gæster rundt i Universi-
tetsradioens gemakker. Han er 
også morgenvært på program-
met Morgenbitter sammen 
med makkeren Lars-Ole Jør-
gensen. Et program hvor der 
bliver fabuleret og filosoferet 
over dagens nyheder, og fakta 
bliver blandet med værternes 
egen know something – live. 
Morgenprogrammerne bran-
der sig selv med at have værter 
»der er cirka 127,3 procent 
kækkere end andre kendte 
mærker.«  

    
Fejl er charmerende
Tilbage i Studenterhuset er af-
tenens band moderigtigt sent 
på den. Forsinkelsen giver 
Universitetsradioens frem-

mødte tid til at fundere over 
hvorfor det er at de betaler for 
at være medlem af en forening 
hvor det gælder om at produ-
cere programmer til faste sen-
detider. 

»Jeg vil bare gerne være vild 
og spontan,« siger Tim Lissau-
er der er radioens grand old 
medlem. Han taler langsomt 
og slæbende. Det lyder lige 
som Wulff. Der bliver grinet 
omkring bordet.

»Jeg havde en ven, og vi la-
vede meget sjovt sammen. Vi 
prøvede vores vittigheder og 
tanker af på vores venner i fre-
dagsbaren, og de var vilde 
med os. Så vi måtte ud med 
det,« uddyber han.

»Jeg er en nørd,« indrøm-
mer Susanne Baden der er næ-
ste person i rundkredsen. 

»Det fede ved at arbejde på 
Universitetsradioen er at den 
ikke er kommercielt styret. Vi 
kan sende et to timers langt in-
terview hvis det er det vi vil,« 

fortsætter Susanne Baden der 
er morgenredaktør og som 
den eneste beskæftiger sig 
med journalistik til daglig. 

Universitetsradioen har om-
kring 1000 lyttere hver gang 
de sender, og netop de ukom-
mercielle omstændigheder gør 
at de store stjerner ikke altid 
har lyst til at medvirke i pro-
grammerne. Til gengæld stiller 
de store hjerner, lektorer og 
forskere fra universiteterne tit 
op til interview. Det sker dog 
ofte at Universitetsradioen går 
efter de utraditionelle kilder. 

PR-chef og morgenvært Lars 
Plenge kan fortælle at grunden 
til at han begyndte på radioen, 
er at han havde fået idéen til 
programmet »Gris«. Det hand-
lede om at tage ud til de stør-
ste udørker man kan finde i 
Danmark og lave noget jord-
nært Her-er-dit-liv-reportage 
derfra. Programmets højde-
punkt udråber Lars Plenge selv 
til at være da han interviewede 

et par sønderjyder der i en dis-
kussion af vejbump nærmest 
overtog styringen af program-
met.  

Chefredaktør William Abra-
hamsen slår fast at det ikke er 
noget krav at man kan lave no-
get der lyder professionelt. 
Fejl er blot charmerende. 

»Vi ved ikke hvilke fejl det er 
som vi ikke må begå,« indsky-
der Tim Lissauer. 

Medlemmerne lytter imid-
lertid til hinandens program-
mer, og de diskuterer hvad der 
fungerer, og hvad der ikke 
fungerer, men det rokker ikke 
ved den frihed der er funda-
mentet for alt hvad der bliver 
sendt på frekvensen. 

Omsider er aftenens band 
på plads i Studenterhuset, og 
toner strømmer ud i natten. 
Lyden er lidt rusten og ikke 
nypoleret pæn. En ting bandet 
har tilfælles med Universitets-
radioen.

jca@adm.ku.dk

Det du lytter til, 
er du selv. På 
Universitetsradi-
oen bestemmer 
de studerende 
selv hvad der 
skal i æteren. 
Alt er tilladt – 
på nær maje-
stætsfornær-
melser

Universitetsradioen

•  Et års medlemskab koster 250 kroner. 

•  Universitetsradioen finansieres derud-

over af Mediesekretariatet under Kultur-

ministreriet

•  Som medproducerende snupper radioen 

omkring en og en halv time

af din tid hver anden uge

•  Morgenbar sender fra 8.30-11.30

•  Natfladen dækker tidsrummet 22.30-

00.00

•  Lyt med på 95,5 Mhz eller 95,2 hybrid og 

vid mere på www.universitetsradioen.

ku.dk

»Seriøst afvigende radio«

DEJLIGt – Så spis dog brød 

til! Værterne på programmet 

Morgenbitter Lars Plenge og 

Lars-Ole Jørgensen har inviteret 

kunstner og dejekspert Søren 

Dahlgaard med i studiet. Sam-

men vil de afprøve hvordan det 

lyder, når man sender live radio 

med dej på hovedet.
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FreMtIDSpLAner

Af Claus Baggersgaard

Regeringen vil have de danske 
universiteter til at levere forsk-
ning i verdensklasse, men på 
Københavns Universitet (KU) 
gør gamle bygninger og foræl-
dede laboratorier det nærmest 
umuligt at leve op til kravene. 
KU vil derfor have bygget et 
helt nyt højhus kaldet Panum-
tårnet til Biomedicin til en pris 
af 925 millioner kroner og en 
ny Niels Bohr Science Park til 
de fysiske, kemiske og mate-
matiske fag til 1,4 milliarder 
kroner, begge på Nørre Cam-
pus der huser Det Naturviden-
skabelige Fakultet (Nat) og 
Det Sundhedsvidenskabelige 
Fakultet (Sund). 

Baggrunden er at en intern 
undersøgelse har afsløret at 
bygningerne på blandt andet 
H.C. Ørsted Instituttet sim-
pelthen er uegnede til at drive 
moderne forskning, og at en 
stor del af laboratorierne er i 
så dårlig stand at en total re-
novering er påkrævet.

»Du kan ikke presse en ele-
fant ind en folkevogn. Vi har 
bygninger på Nat der simpelt-
hen ikke egner sig til forsk-
ningsformål anno 2008,« siger 

rektor Ralf Hemmingsen.
  KU har ikke økonomi til at 

løfte den enorme opgave det 
er at bringe forholdene op til 
nutidig standard, så KU-ledel-
sen håber på økonomisk hjælp 
fra politikerne. Rektor Ralf 
Hemmingsen og bestyrelses-
formand Bodil Nyboe Ander-
sen havde derfor inviteret Fol-
ketingets Videnskabsudvalg på 
rundvisning den 29. septem-
ber så de ved selvsyn kunne 
betragte de elendige forhold.

Lastbiler generer
Lektor Jan W. Thomsen for-
sker i laserlys og kolde atomer 
med henblik på at lave ul-
trapræcist måleudstyr der kan 
bruges til kommunikation, na-
vigation og afstandsbedøm-
melse. Arbejdet bliver hæm-
met af at trægulvet på H.C. Ør-
sted Instituttet der blev opført 
i perioden 1962 til 1964, giver 
sig, og at bygningen ryster når 
tung trafik kører forbi på den 
nærliggende Nørre Allé. Ry-
stelser som kroppen ikke op-
fatter, men som de meget fint-
følende instrumenter registre-
rer. I en moderne forsknings-
bygning er problemet løst ved 
at indbygge store gummi-
membraner ved fundamentet. 
 »Det er voldsomt hæmmen-

de for vores forskning, så vi 
kæmper virkelig med bygnin-
gens mange skavanker,« sagde 
Jan W. Thomsen til medlem-
merne af Videnskabsudvalget.

  Også professor Susan Stipp 
fra Nano-Science Center er ge-
neret af forholdene i sit arbej-
de. Hun forsker blandt andet i 
atomskalaoverflade på kalk 
med henblik på at kunne øge 
olieudvindingen fra Nordsøen 
og at kunne omdanne CO2 fra 
atmosfæren til sten.
 Vibrationerne i H.C. Ørsted 
bygningen forstyrrer også hen-
des eksperimenter, men det 
største problem er det foræld-
ede ventilationssystem i den 
mere end 40 år gamle byg-
ning. Forsøgene kræver en 
helt stabil temperatur, men 
selv om man har investeret i 
ekstra ventilation, svinger 
temperaturen stadig alt for 
meget. Der mangler også ka-
pacitet til at få ekstra udsug-
ning, så vilkårene for at drive 
forskning i verdensklasse er alt 
andet end optimale.

 
nyt er billigere
Efter besøget på H.C. Ørsted 
Instituttet på Nat kørte politi-
kerne videre til Panum-byg-
ningen på Sund. Her fik de at 
se hvor kostbart og omfatten-

de et arbejde det er at gøre de 
gamle bygninger klar til at hu-
se et moderne forskningscen-
ter.

Novo Nordisk Fonden har 
doneret 600 millioner kroner 
til et nyt proteinforskningscen-
ter, men det har vist sig nød-
vendigt at skrælle tre etager på 
i alt 4.500 kvadratmeter i byg-
ning seks på Panum for al in-
ventar og teknisk indmad. Det 
skal nu indrettes helt fra bun-
den. En strengt nødvendig in-
vestering på 130 millioner 
kroner hvis forskerne skal 
kunne rykke ind omkring som-
meren 2009.
 »Det viser at det kræver in-
vesteringer i milliardklassen 
hvis laboratorierne på Nat og 
Sund skal bringes op til inter-
national standard. Den eneste 
logiske løsning er i flere tilfæl-
de at bygge nye lokaler, ikke at 
renovere de eksisterende,« si-
ger Ralf Hemmingsen.

Støtte fra oppositionen
Formand for videnskabsudval-
get Marianne Jelved (Det Ra-
dikale Venstre) er indstillet på 
at staten må investere massivt 
på KU.  
 »Det er mit klare indtryk at 
faciliteterne er for ringe og 
utidssvarende. Regeringen har 

jo en pulje til den slags, nemlig 
de 50 milliarder kroner i kvali-
tetspuljen til investering i gode 
og tidssvarende rammer i den 
offentlige sektor. Alternativt 
vil jeg foreslå at der laves en 
investeringsplan for opdate-
ring af faciliteterne på uddan-
nelsesinstitutionerne,« siger 
hun.

Jonas Dahl, udvalgsmedlem 
for Socialistisk Folkeparti, vid-
ste godt at det står slemt til på 
landets universiteter, men han 
var alligevel overrasket over at 
forholdene er så ringe på KU.
 »Det understreger at der er 
brug for at få en fornyelsespro-
ces i gang. Det er mange pen-
ge, men det er over en længere 
periode, så mon ikke vi kan 
finde en løsning. Det står i 
hvert fald klart at der skal 
statslige finanser til, for KU 
kan umuligt kan løfte opgaven 
alene,« siger han. 

Også Kirsten Brosbøl, So-
cialdemokraterne, er indstillet 
på at investeringer er nødven-
dige. 

»Mit indtryk fra rundturen 
er at infrastrukturen trænger 
til en opdatering. Hvis Dan-
mark fremover skal kunne til-
trække verdens fremmeste for-
skere, så skal der også være 
moderne udstyr og gode ram-

Byggeplaner til milliarder på 

De eksisterende bygninger er uegnede til forskning, og laboratoriernes stand  
er så dårlig at det er billigere at bygge nyt. Planerne kræver politisk opbakning, 
så Folketingets Videnskabsudvalg var inviteret på rundvisning 
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GAMMeLt GULv – Profes-

sor Susan Stipp fra Nano-

Science Center fortalte blandt 

andet medlemmerne af Viden-

skabsudvalget at trægulvene i 

den mere end 40 år gamle H.C. 

Ørsted bygning udgør et pro-

blem for det følsomme måleud-

styr fordi gulvene giver sig.

Nyheder
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mer til rådighed for forsknin-
gen. Derfor er der god grund 
til at Københavns Universitet 
anmoder os politikere om be-
villinger til nye bygninger og 
modernisering af forskningsin-
frastrukturen,« siger hun. 

Ifølge videnskabsminister 
Helge Sander (Venstre) vil 
universiteternes forskningsin-
frastruktur blive prioriteret 
ved de kommende forhandlin-
ger om fordelingen af globali-
seringspuljen, men det gælder 
alene midler til indkøb af ud-
styr og etablering af laborato-
rier. 

»Der er ikke afsat midler i 
globaliseringspuljen til brug 
for renovering og byggeri af 
nye bygninger. Vi er allerede i 
gang med en plan for hvordan 
vi skal restaurere og bygge 
nyt, især på KU, som virkelig 
har et stort behov. Men det lig-
ger i et andet regi,« siger Helge 
Sander til Altinget.dk.
 Han understreger at der ik-
ke bliver bygget hverken i år 
eller til næste år som følge af 
regeringens byggestop.

clba@adm.ku.dk

Læs også KUmmentaren på  
bagsiden af anden sektion.

KU´s byggeønsker �008-�01�

•  Biomedicinsk laboratoriehus på Panum- 

området (SUND): Pris: 925 millioner kroner 

(kræver statslig eller anden ekstern  

finansiering)

•  Niels Bohr Science Park (NAT): Pris:1.450  

millioner kroner (kræver statslig eller anden 

ekstern finansiering)

•  Laboratoriehus på Nørre Allé (FARMA): 

Pris:175 millioner kroner

•  Food-science center på Frederiksberg  

Campus (LIFE): Pris:300 millioner kroner 

LÆS DIGITAL DESIGN
OG KOMMUNIKATION
OG DIGITALISER DIN VIDEN
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Fra game og kommunikation til business og softwareudvikling

Nørre Campus

FOrSKnInGSFOrMIDLInG – Marianne Jelved (RV) og Jonas 

Dahl (SF) fra Folketingets Videnskabsudvalg fulgte interesseret 

med da Susan Stipp fortalte om sin forskning. Hun forsøger blandt 

andet at omdanne CO2 fra atmosfæren til sten.

Har du, hvad indsatsen kræver?

Meld dig til Hjemmeværnets Indsatsstyrke
www.his-kbh.dk

Totalforsvarsregion København dækker hærhjemme-
værnet i Region Hovedstaden.

Vores magasin FELTPOST dækker endnu mere og er 
for dig, der er interesseret i forsvaret og forsvars-
relaterede opgaver.

Du kan tegne et gratis abonnement ved at skrive til 
tfrk-isek@hjv.dk. Du kan også læse mere på 
www.tfrk.dk eller www.feltpost.dk
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nerelle kontakter på eksperi-
mentet. 

Ifølge Jørgen Beck Hansen 
skete der formentlig en sam-
mensmeltning af ledninger 
mellem to af de mange magne-
ter i LHC’en. Ved sammen-
smeltningen skete der en stor 
varmeudvikling, og den fly-
dende, superafkølede helium i 
magneterne der skal holde 
ledningerne superledende, ud-
viklede sig til en gas der læk-
kede ud i tunnelen hvor parti-
kelacceleratoren under Cern 
er installeret. 

Fuld styrke til foråret
Uheldet skete i forbindelse 
med en test af magneterne 
som skal styre partikelstråler-
ne. Alle magneter er justeret 
og afprøvet over jorden ved 
den styrke der svarer til 
LHC’ens fulde kollisionsener-
gi, men under deres flytning 
100 meter ned under jorden til 
LHC’en kan nogle af magne-
terne være blevet påvirket 
ganske lidt, og det betyder at 
de skal justeres og testes igen 
for ikke at få nye uheld. Derfor 
følger nu to måneder med re-

parationer og mest sandsynligt 
lige herefter en planlagt ned-
lukning for vinteren med hen-
blik på eftersyn og af hensyn 
til el-energibesparelser. Jør-
gen Beck Hansens bedste gæt 
på hvornår LHC’en kan kom-
me op at køre igen, er derfor i 
det tidlige forår 2009, og først 
da vil det ifølge ham begynde 
at blive rigtigt spændende.

»Til næste forår, måske alle-
rede fra midten af april, kan vi 
begynde at øve os i at få parti-
kelstråler til at ramme hinan-
den i LHC’en, og i modsætning 
til efterårets nu afbrudte for-
søg vil det være muligt at gå 
helt op til LHC’ens fulde styr-
ke. Dét er vigtigt, for først når 
sammenstødene sker ved nær 
fuld kollisionsstyrke, vil vi 
kunne få helt ny viden om uni-
verset,« fortæller Jørgen Beck 
Hansen. 

Verdens hidtil kraftigste 
partikelaccelerator står i USA 
og kan lave partikelsammen-
stød med en energi svarende 
til en syvendedel af LHC’s i 
Cern. 

anfj@adm.ku.dk

Nyheder
tidligere omtale: 
Universitetsavisen havde i sidste nummer en artikel over fire sider 

om partikelacceleratoren LHC i Cern. 

SAMMenSMeLtnInG – In-

geniører måler på det elektriske 

udstyr i og under de magneter 

der kontrollerer partikelstråler-

ne på LHC’en dybt under jorden 

på et tidspunkt før forsøgsstart 

den 10. september i år. Det er 

dog næppe selve de højtekno-

logiske magneter der har lidt 

overlast, men mere sandsynligt 

de ’lavteknologiske’ ledninger 

mellem magneterne. Sagen vil 

dog først blive endelig afgjort, 

når de beskadigede magneter 

har været skilt ad og undersøgt.

En smeltet ledning mellem to magneter var 

formentlig årsagen til et nedbrud i den gigan-

tiske partikelaccelerator i Cern. Forskere ser i 

stedet frem til de planlagte forsøg for fuld 

styrke til foråret. 
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tiden i år skulle vi køre 
LHC’en, Large Hadron Colli-
der, ved et så lavt energini-
veau at den alligevel ikke ville 
have givet os ny viden. Dette 
efterår skulle udelukkende gå 
med at teste alle systemer, og 
kun for den eksperimentelle 
del betyder uheldet noget,« si-
ger partikelfysiker ved Niels 
Bohr Institutet Jørgen Beck 
Hansen. Han er medarbejder 
på LHC’ens Atlas-eksperiment. 
I øjeblikket er han i Køben-
havn, men han følger med på 
status dels gennem nære kolle-
ger hos Cern, dels gennem ge-

BIG BAnG pAUSe

Af Anders Fjeldberg

Efter starten på de meget om-
talte ’Big Bang-forsøg’ med 
verdens største partikelaccele-
rator i Cern i Schweiz, den 10. 
september, satte et uheld efter 
bare ni dage en foreløbig stop-
per for flere forsøg.

Det påvirker dog ikke stem-
ningen særligt meget hos de 
forskere fra Københavns Uni-
versitet der er med i forsøget. 

»Nej, ingen følelsesudbrud 
her, for i langt størstedelen af 

Halvt års pause for 

Big Bang-maskine 
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Nyheder

Tænketanke rekrutterer  
idékæmpere på KU
Ideologiske tænketanke opruster til fremtidens idékamp ved at uddanne  
studerende fra blandt andet Københavns Universitet til at påvirke samfundsdebatten.  
Og trods det ideologiske indhold er tænketankenes uddannelser blevet meritoverført  
til den almindelige universitetsuddannelse

for på Københavns og Aarhus 
Universitet, og det regner Ce-
vea også med vil blive aktuelt 
for deres uddannelse, fortæller 
uddannelsesleder Anders Dyb-
dal som i september har været 
ude på Københavns Universi-
tet for at rekruttere studeren-
de.

Ideologi eller faglighed?
Cepos er imidlertid blevet kri-
tiseret for til tider at ofre fag-
ligheden til fordel for et ideo-
logisk projekt, men Anders 
Dybdal forsikrer om at Ceveas 
faglige niveau vil være højt.
 »Det bliver slet ikke noget 
problem,« forklarer han. »Vi 
stiller store krav til de stude-
rende og til pensum, og kur-
serne afsluttes med en eksa-
men på universitetsniveau, 
hvilket Cepos’ ikke gør. Al un-

dervisningen skal desuden 
kvalitetssikres af et uddannel-
sesråd bestående af blandt an-
dre universitetsprofessorer,« 
siger Anders Dybdal og tilføjer 
at uddannelsen, udover at give 
en indføring i filosofi og sam-
fundsteori, også vil lære de 
studerende at anvende deres 
viden til at påvirke samfunds-
debatten. 
 »Hvor universiteterne er 
meget teoretiske, vil vi koble 
teori og praksis. Vi vil for ek-
sempel lære folk at holde taler, 
skrive gode indlæg og i det he-
le taget at sætte en dagsor-
den.«

Frihed for underviseren
Og at sætte en dagsorden, det 
formår Cepos i høj grad fra ho-
vedkvarteret på en af de gode 
adresser nær Kongens Nytorv. 

Her holder tænketankens uni-
versitet også til, og her vil 28 
studerende i løbet af efteråret 
modtage forelæsninger om 
økonomi, politik og filosofi 
med udgangspunkt i ideer om 
det frie marked. Uddannelsen 
bestås ved at følge undervis-
ningen samt aflevere tre skrift-
lige opgaver.

Flere af Cepos’ undervisere 
har tilknytning til Københavns 
Universitet. Projektleder for 
Cepos Universitetet, Henrik 
Gade Jensen, har i mange år 
undervist som ekstern lektor 
på KU, og han mener at tænke-
tanke som Cepos tilbyder et 
undervisningsklima som man 
ikke finder på universitetet.
 »Når undervisningen fore-
går i privat regi, kan undervi-
serne få et helle fra hele den 
bureaukratiske omklamring og 

politiske korrekthed som her-
sker på universitetet,« udtaler 
han. »Og for de studerende er 
det også altid mere inspireren-
de at møde undervisere som er 
engagerede og som kan sige 
hvad de vil.«

Åbenlys ideologi
Da Universitetsavisen besøger 
Cepos Universitetet, er det til 
en forelæsning lørdag formid-
dag med cheføkonom Mads 
Lundby Hansen, som også tid-
ligere har undervist på KU. Og 
han lægger ikke fingre imel-
lem i sin kritik af den danske 
velfærdsstat hvor han mener 
de offentlige udgifter er løbet 
ud af kontrol.
 »Før eller siden må politi-
kerne erkende at en semipri-
vatisering af velfærden er nød-
vendig,« fortæller han og  

tænketanke
•  En tænketank er en organisation, et institut el-

ler en gruppe som udfører forskning og pro-

blemløsning inden for et bestemt område, ek-

sempelvis politik, teknologi eller sociale for-

hold. 

•  I Danmark er offentlige tænketanke som Etisk 

Råd og Socialforskningsinstituttet tilknyttet re-

geringen, mens private tænketanke som Arbej-

derbevægelsens Erhvervsråd, Cepos og Cevea er 

tilknyttet interessegrupper.   

•  Private tænketanke er meget udbredte i USA 

hvor de ofte har stor indflydelse på den sidden-

de regerings politik. 

BLÅ StUe – Den indflydelses-

rige liberale tænketank Cepos 

rekrutterer studerende til ideo-

logisk prægede uddannelser 

hvor blandt andre cheføkonom 

Mads Lundby Hansen (billedet) 

forelæser. Uddannelserne har 

studerende fået meritoverført 

til Københavns Universitet. Den 

nystiftede centrum-venstre 

tænketank Cevea går nu i Ce-

pos’ fodspor og vil uddanne 

venstrefløjens fremtidige me-

ningsdannere til at genvinde 

dominansen i samfundsdebat-

ten.

CepOS eLLer CeveA

Af Sune Engel Rasmussen

Fremtidens kamp på ideer skal 
vindes med de studerende un-
der fanerne, det har de ideolo-
giske troppeførere sandet. Se-
nest den nyoprettede tænke-
tank Cevea (centrum-venstre 
akademiet) som til november 
lancerer en uddannelse der 
skal uddanne fremtidens pro-
gressive meningsdannere og 
ruste venstrefløjen til at udfor-
dre det Cevea kalder den bor-
gerligt-liberale samfundskon-
sensus.

Uddannelsen er inspireret af 
den liberale tænketank Cepos 
som i flere år har afviklet ud-
dannelser på det såkaldte Ce-
pos Universitet. Uddannelser-
ne har studerende fået merit 
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siger at han helst så en total 
afskaffelse af efterlønnen og 
beskæringer af offentlige un-
derstøttelser. 
 Det er næppe en stil mange 
universitetsundervisere ville 
lægge for dagen. Og det gjorde 
Mads Lundbye Hansen da hel-
ler ikke selv som underviser på 
KU, forklarer han til Universi-
tetsavisen efter forelæsningen. 
 »Der er en kæmpe forskel på 
min undervisning her og på 
universitetet. Den retorik jeg 
bruger her, kunne jeg aldrig 
finde på at bruge på KU,« siger 
han og tilføjer at hans forelæs-
ninger på KU var mere nuan-
cerede, men at han altid var 
åben omkring sit ideologiske 
standpunkt så de studerende 
vidste hvad de skulle forholde 
sig til.

Anne Hansen læser stats-
kundskab på KU og deltager i 
efterårets Cepos Universitet. 
Hun er også konservativ folke-
tingskandidat og er derfor 
med egne ord ikke enig i alt 
hvad Cepos står for, men kan 
lide tankesættet. Hun mener 
ikke at det stærke ideologiske 
islæt nødvendigvis går ud over 
fagligheden.
 »Selv om undervisningen er 
præget af en liberalistisk tan-
kegang, bygger den stadig på 
solid forskning,« siger hun og 
opfordrer i samme åndedrag 
flere fra venstrefløjen til at an-
søge om at blive optaget på 
Cepos Universitetet »så Cepos 
kan blive udfordret lidt.«

Oprustning
Cepos Universitetet er sponso-
reret af Saxo Bank som i sa-
gens natur er interesseret i go-
de betingelser for erhvervsli-
vet og for investorer, og som 
ifølge projektleder Henrik Ga-
de Jensen er en meget »ideali-
stisk bank«. Og han anerken-
der da også at CEPOS Univer-
sitetet godt kan ses som en op-
rustning til fremtidens idé-
kamp.
 »Det er klart at det ikke er 
uvigtigt hvordan fremtidens 
meningsdannere tænker. De 
har jo stor indflydelse på Dan-
marks fremtid,« siger han, 
men afviser at Cepos fungerer 
som en ideologiskole.
 »Vores undervisning er ikke 
propaganda eller ideologi. Vi 
kalder det frimarkedstænk-
ning, og det handler blandt 
andet om ideologi,« siger han 
og tilføjer: 

»Man kan beskæftige sig lige 
så lødigt med Friedrich Hayek 
eller Robert Nozick (liberalisti-
ske filosoffer, red.) som med 
Foucault, Bourdieu eller Derri-
da«.

Faktisk mener Henrik Gade 
Jensen at de studerende får en 
snævrere horisont på det ’al-
mindelige’ universitet end de 
gør hos Cepos.

 »På universitetet finder det 
akademiske arbejde ofte sted 
inden for et diskursteoretisk 
paradigme som er meget 
snævrere end vores,« fortæller 
han og anerkender dog at det 
hovedsageligt er folk af bor-
gerlig observans som deltager 
i Cepos Universitetet.

rødlige nuancer
Men hos Cevea er man ikke 
enig i at Cepos’ uddannelse er 
tilstrækkeligt bred, og uddan-
nelsesleder Anders Dybdal si-
ger at centrum-venstre tænke-
tanken vil forsøge at udstyre 
sine studerende med en bedre 
og mere varieret ideologisk 
ballast end sin liberalistiske 
modpart
 »Cepos’ uddannelse har fået 
megen kritik for at være filoso-
fisk ensidig, ja nærmest indok-
trinerende. Vores styrke skal 
være en mere varieret teori,« 
siger han og fremhæver som 
eksempel at en af Ceveas fore-
læsninger er en debat med Ce-
pos-direktør Martin Ågerup. 
 Men ikke desto mindre bli-
ver forelæsningsrækken holdt 
i de lyserøde nuancer hvor un-
dervisere som økonomiprofes-
sor Jesper Jespersen fra RUC, 
forfatteren Hanne-Vibeke 
Holst og Christian Friis Bach, 
international chef i Folkekir-
kens Nødhjælp, vil optræde. 
En broget flok, og det samme 
er pensumlisten som blandt 
andet rummer de marxistiske 
filosoffer Michael Hardt og 
Antonio Negri, journalisten og 
globaliseringskritikeren Nao-
mi Klein og sociologen Ulrich 
Beck, siger Anders Dybdal og 
fortæller at Cevea selv har op-
gjort deres uddannelse til 10 
ECTS, men at det er op til det 
enkelte universitet at tage stil-
ling til meritten.

Blåstempling fra KU
På Københavns Universitet ser 
man ikke noget problem i at 
lade stærkt ideologiske organi-
sationer som Cepos og Cevea 
få del i universitetets ECTS-
point. Så længe det akademi-
ske niveau er i orden.

»Man skal jo se på hvad kur-
set indeholder af eksamen, 
pensum og så videre, og hvis 
niveauet er højt nok, ser jeg ik-
ke noget problem i det,« siger 
Peter Erling Nielsen, studiele-
der på Økonomi som sidste år 
gav merit til en studerende fra 
Cepos Universitetet. Han for-
tæller at der senere var nogle 
der mente det var en ren pro-
vokation at kalde Cepos’ ud-
dannelse for et ’universitet’, 
man han mener at verden er 
blevet for kommercialiseret til 
at man knivskarpt kan define-
re hvad der er et universitet, 
og hvad der ikke er.
 »Desuden var det dygtige 
folk fra Københavns Universi-

tet som underviste hos Cepos, 
så vi havde en god fornemmel-
se for det,« fortæller han om 
kurset som udløste fem ECTS-
point på økonomistudiet. 

Institutleder for Statskund-
skab på KU, Lars Bille, mener 
også at en eventuel meritover-
førsel afhænger af den enkelte 
ansøgning, og han synes ikke 
det nødvendigvis er problema-
tisk at undervisere på KU of-
fentligt tager et ideologisk 
standpunkt ved at tilknytte sig 
en tænketank som Cepos eller 
Cevea. Det kan endda være en 
fordel, mener han.
 »Hvis folk toner rent flag, 
kan jeg ikke se at man får no-
get skudt ind ad bagvejen,« si-
ger Lars Bille. »Omvendt vil alt 
hvad man siger blive tolket ud 
fra den udmelding, og det er jo 
heller ikke fair. Det er en evig 
diskussion om hvorvidt sam-
fundsvidenskab er en 100 pro-
cent objektiv videnskab, eller 
om der altid vil være en poli-
tisk dimension i den tolkning 
man lægger ned i stoffet,« for-
klarer han. 
 
McDonald Universitet
Som forskningsinstitutioner 
udfylder tænketanke noget af 
den rolle universiteterne også 
har, så måske er tænketanke-
nes opblomstring et udtryk for 
at universiteterne ikke gør de-
res job godt nok? 
 Det afviser Lars Bille med 
henvisning til at universiteter 
opererer på helt andre præ-
misser.  
 »Universitetet er bundet op 
på nogle videnskabsetiske og 
metodiske standarder som 
tænketanke ikke er underlagt, 
men først og fremmest skal 
universitetet være uafhæn-
gigt,« understreger Lars Bille 
og tilføjer at selv om der ikke 
eksisterer en decideret KU-
tænketank, er det ikke ensbe-
tydende med at KU ikke bidra-
ger til den offentlige debat.
 »KU bidrager en masse med 
de indlæg som forskere fra for-
skellige fag kommer med, og 
jeg mener nok at vores institut 
bidrager stort i den henseen-
de,« siger Lars Bille.

I modsætning til KU har bå-
de Aalborg Universitet og Syd-
dansk Universitet tidligere af-
vist at give ECTS-point for en 
tænketanksuddannelse. I Aal-
borg lød begrundelsen at man 
kun gav point til uddannelser 
fra videregående uddannelses-
institutioner, og at man heller 
ikke ville give merit for en ud-
dannelse på McDonald’s uni-
versitetet.

ser@adm.ku.dk

Interview

CeveA

Af Sune Engel Rasmussen

De borgerlige ideologer skal 
væltes af det idépolitiske flæsk 
som de har siddet på for længe 
uden at blive udsat for kvalifi-
ceret modstand. Sådan lyder 
det fra den nystiftede tænke-
tank Centrum-venstre akade-
miet (Cevea) som vil forsøge 
at genoplive de venstreorien-
terede visioner i en tid præget 
af konsensus og pragmatisme.

Cevea er dannet som et 
modspil til den borgerligt-libe-
rale tænketank Cepos som si-
den 2004 har fyldt meget i 
samfundsdebatten. For idéer-
ne og visionerne trives sådan 
set udmærket på højrefløjen 
hvor man tør formulere sig 
idealistisk, og det er på høje 
tid at venstrefløjen lærer at gø-
re det samme, mener Peter 
Westermann som er medstifter 
og vicedirektør i Cevea og 
samtidig læser statskundskab 
på Københavns Universitet.
 »Villigheden til at tænke ud 
af boksen er ikke så stor hos 
centrum-venstre, og i mange 
år har debatten været skæv,« 
siger han og fortæller at inte-
ressen for den nye tænketank 

har været stor de sidste par 
uger hvilket måske siger noget 
om behovet for at få genopli-
vet ideerne. 

Ideologien skal være  
synlig
En tænketank kan defineres 
som en organisation der ud-
tænker nye løsninger og idéer 
på baggrund af solid, intensiv 
forskning inden for et givent 
område. Det lyder som et job 
for universiteterne. Hvad er 
det en tænketank kan som uni-
versitetet ikke kan?
 »Vi har en eksplicit idealis-
me med i bagagen, hvorimod 
universiteterne ofte på over-
fladen forsøger at holde sig 
neutrale,« fortæller Peter We-
stermann som gerne ser at un-
derviserne på hans eget studie 
bliver mere åbenlyse omkring 
deres ideologiske standpunkt i 
deres undervisning.

»Jeg mener ikke at der fin-
des værdifri forskning, og fak-
tisk er der jo masser af norma-
tivitet i undervisningen – for 
eksempel når vi på Statskund-
skab bliver undervist i økono-
mi og fokus stort set kun er på 
neoklassisk økonomi og mone-
tarisme som har domineret de 
sidste tyve år. Der bliver ikke 

Venstrefløjen skal generobre  
dominansen i samfundsdebatten, 
lyder det fra den nystiftede tæn-
ketank Cevea. Universitetsavisen 
har mødt tænketankens vicedirek-
tør, en 23-årig KU-studerende, til 
en snak om visioner, danskhed og 
behovet for mere eksplicit ideologi 
på universitetet

røD StUe – Medlemmer af den nystiftede tænketank Cevea blev vel modtaget da 

de besøgte Københavns Universitet for at rekruttere studerende til tænketankens 

nye uddannelse. Uddannelsen skal ifølge uddannelsesleder Anders Dybdal opfostre 

fremtidens progressive meningsdannere for centrum-venstrefløjen, og Cevea regner 

med at uddannelsen vil kunne blive meritoverført til universitetet.
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præsenteret mange alternati-
ver, og man burde i stedet tage 
en diskussion om præmisserne 
for økonomisk teori,« forklarer 
23-Peter Westermann som 
netop er gået i gang med sit 
fjerde år på Københavns Uni-
versitet.

Det grå guld
Stifterne af Cevea er ni unge 
fra forskellige politiske organi-
sationer og ungdomspartier på 
centrum-venstrefløjen som al-
le er mellem 22 og 30 år. Et 
hurtigt blik over listen af folk 
tilknyttet tænketanken viser 
imidlertid at de unge stiftere 
har kontakterne i orden. En 
række tidligere toppolitikere, 
fagforeningsbosser, etablerede 
kunstnere og universitetspro-
fessorer bakker op om Cevea, 
enten i det såkaldte advisory 
board eller i bestyrelsen som 
anføres af den tidligere social-
demokratiske kulturminister 
Jytte Hilden.

Men samtidig virker det som 
om organisationen, som vil ny-
tænke dansk politik, samler 

mere på gråt guld end på un-
ge, uslebne diamanter. Blandt 
rådgiverne finder man eksem-
pelvis Mogens Lykketoft (S), 
Marianne Jelved (R) og Hol-
ger K. Nielsen (SF), alle tidli-
gere partiformænd som blev 
vraget da deres respektive par-
tier skulle have en ansigtsløft-
ning. Hvor er det visionære og 
fornyende i det?
 »Det fornyende er sammen-
sætningen,« svarer Peter We-
stermann. »Desuden stammer 
de tre toppolitikere fra en ge-
neration hvor politik handlede 
mere om idealisme end i dag,« 
siger han og understreger at 
det er vigtigt at lade de ældre 
generationers erfaring bære 
fremtidens kræfter frem. 

Men hvilke visionære guld-
æg ruger fremtidens centrum-
venstrefløj så på? Med klima-, 
fødevare- og ikke mindst fi-
nanskrisen buldrende om 
ørerne er der noget der tyder 
på at den kapitalistiske ver-
densorden skal have et reali-
tetstjek. I krogene er folk sågar 
begyndt at hviske om at gode 

gamle Karl Marx måske havde 
ret i sin analyse af den politi-
ske økonomi. Har kapitalis-
men spillet fallit? Skal økono-
mibøgerne skrives om? Peter 
Westermann tager en dyb ind-
ånding. 

»Det er jo kæmpe spørgs-
mål,« begynder han, »og vi har 
bestemt ikke fundet frem til de 
vises sten endnu. Jeg ser dog 
ikke denne krise som et fuld-
stændigt systemfallit for kapi-
talismen, men snarere som et 
foreløbigt fallit for den dere-
gulering vi har set de seneste 
30 år. Men selv om jeg synes 
Marx er mere relevant at læse 
end for eksempel Adam Smith 
og David Ricardo (grundlæg-
gere af klassisk økonomi, 
red.), tror jeg ikke at man kan 
finde løsningen hos en enkelt 
teoretiker som skrev for over 
hundrede år siden,« siger han. 

Opgør med kultur- 
relativismen
Selv om Cevea endnu ikke har 
formuleret konkrete svar på ti-
dens store kriser, har tænke-

tanken fremlagt sin første ana-
lyse. I en kronik har Peter We-
stermann sammen med øko-
nomiprofessor ved RUC Jesper 
Jespersen udformet en ’dansk-
hedsreform’ som skal vinde 
danskheden og »Dannebrog, 
pølsevogn og Dybbøl Mølle« 
tilbage fra højrefløjen.
 »Store dele af centrum-ven-
stre har ikke været gode nok til 
at imødegå globaliseringens 
udfordringer og fastslå at der 
er nogle ideer og værdier som 
er bedre end andre. Der står vi 
fuldstændig fast på eksempel-
vis menneskerettigheder og 
kvinders rettigheder. Vores 
danskhedsreform skal gøre op 
med kulturrelativismen uden 
at den bliver konservativ og 
statisk som Dansk Folkepartis. 
Vi skal insistere på fællesska-
bet,« siger Peter Westermann 
og understreger at Cevea skal 
være provokerende for at 
komme til orde i samfundsde-
batten. Ellers har tænketanken 
ingen eksistensberettigelse.

Men det er vel ikke specielt 
provokerende at være fortalere 

for fællesskabet når man er vok-
set op i en dansk velfærdsstat. 
Hvor er det I går længere end 
politikerne?

»Det vil komme,« svarer Pe-
ter Westermann, »først og 
fremmest vil vi gerne zoome 
ud og arbejde for at dansk po-
litik om 30 år tager udgangs-
punkt i fællesskabstanken 
frem for at fokusere på hurtige 
reformer. Vi vil gerne være 
mindre dogmatiske og skråsik-
re end politikerne.«

I sit arbejde trækker tænke-
tanken blandt andet på forske-
re fra universitetsverdenen, og 
Peter Westermann mener at et 
samarbejde mellem Cevea og 
de faglige miljøer på universi-
tetet kan være frugtbart for 
begge parter.
 »Vores rolle er ikke kun at 
forsøge at vinde en debat. Li-
gesom universitetet er vores 
rolle at bidrage til et højere ni-
veau af viden i samfundet«. 

ser@adm.ku.dk 

»Vi skal ud at provokere«
BLeGrøD DIreKtør – 

Venstrefløjen skal lære at for-

mulere sig idealistisk, siger Pe-

ter Westermann som er vicedi-

rektør i tænketanken Cevea. 

Han læser selv på Københavns 

Universitet på fjerde år og me-

ner at underviserne bør være 

mere åbne omkring deres eget 

ideologiske standpunkt.

CeveA:
Direktør: Jens Jonathan Steen, vicedirektør: Peter Westermann.

Bestyrelsesformand: Jytte Hilden, fhv. kulturminister og MF (S)

Advisory board: Mogens Lykketoft (S), Marianne Jelved (R), Jakob Holdt (fotograf), Henrik Dahl (sociolog),  

Christian Friis Bach (Folkekirkens Nødhjælp), Jane Korczak (3F), Per Schultz Jørgensen (børne- og familieforsker) m.fl.

FOTO: REIMAR JUUL
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InternAtIOnALISerInG

Af Julie Caspersen

Morgenmøde. Man sætter sig 
omkring bordet, og de første 
fem minutter går med at snak-
ke om vejret. Der er høj, blå 
himmel, okay og nå ja, og når 
de fem minutter er gået, ved 
alle de udenlandske gæstefor-
skere hvordan hierarkiet er. 
De danske kolleger vil benæg-
te at et sådant overhovedet 
findes.  

Det er blot en af mange 
overraskende historier fra Pa-
num Instituttet om hvorfor det 
kan være forvirrende at skulle 
tilpasse sig dansk arbejdskul-
tur. I Danmarks Grundforsk-
ningsfonds Center for Hjerte-
earytmi (DARC) på Panum er 
man er helt fremme i skoene 
når det kommer til at rekrutte-
re udenlandsk arbejdskraft til 
Københavns Universitet. I 
Centret der arbejder med hjer-
terytmeforstyrrelser, er en 
tredjedel af 40 forskere udlæn-
dinge. I alt ti nationaliteter er 
repræsenteret. Et faktum der 
glæder centerleder, professor 
Søren-Peter Olesen. Efter 
mange år i laboratoriet ved 
han at jo mere forskelligartet 
en forskergruppe er, desto 
bedre bliver resultaterne.

»Man lærer nogenlunde det 
samme om man læser på Aal-
borg, Aarhus eller Syddansk 
Universitet. Det bliver hurtigt 
noget indavl. Vi har brug for 
folk udefra der har lært andre 
ting og bruger andre metoder i 
deres forskning,« siger han. 

Alle spørgsmål tilladt
Forskningscentret har til huse 
dybt inde i betonlabyrinten 
Panum, og er ifølge medarbej-
derne et godt sted at studere 
hjertets funktioner på moleky-
lært niveau.
 »Folk var venlige fra dag ét. 
Jeg føler at jeg kan spørge om 
alt her. Selv de dumme spørgs-
mål,« siger Kasia Warzyszyns-
ka, laboratoriets 25-årige  
ph.d.-studerende fra Polen.
 I begyndelsen skrev hun Mr. 
og Professor i mails til sine 
kolleger, men Kasia Warzys-
zynska fandt hurtigt ud af at 
omgangstonen i Danmark er 
langt mere uformel. I dag glæ-
der hun sig hver dag hun skal 
på arbejde. Ikke nok med at 
projekterne er gennemtænkte, 

og laboratoriet rummer stor 
viden inden for sit område; det 
er også muligt at skabe et stort 
netværk. Og der er også en an-
den vigtig faktor der spiller 
ind.  

»Her er penge. I Polen kan 
du måske have en god idé, 
men den teknik du har brug 
for, er ekstrem dyr. Hvis der 
ikke er nok penge, er der intet 
at gøre, og det er selvfølgelig 
dybt utilfredsstillende,« siger 
Kasia Warzyszynska. 

Forskellig sproglig logik
I Kina bruges udtrykket ’ikke 
godt nok’ hvor danskerne siger 
at ’det kan blive bedre’. Og det 
er bare en ud af mange vigtige 
nuancer som Bo Liang, DARCs 
29-årige ph.d.-studerende fra 
Shanghai, har måttet erfare i 
løbet af de syv måneder han 
har været ansat på KU. Han er 
positivt overrasket over sit nye 
land. 

»Her kan du nyde livet,« si-
ger Bo Liang og hentyder til 
den danske arbejdskultur der 
ser ansatte som - ja, menne-
sker med sociale behov, og ik-
ke blot arbejdsmaskiner. 

Bo Liang skal være i Dan-
mark i tre år. Der er to vigtige 
årsager til at han laver sit 
phd.-studie studie på KU: Det 
høje, internationale niveau og 
interessante projekter. Han 
har allerede færdiggjort sit før-
ste delprojekt og sendt en arti-
kel til et af verdens førende 
medicinske tidsskrifter.          
 Både Bo Liang og Kasia 
Warzyszynska fremhæver et 
godt arbejdsklima med penge 
til spændende forskningspro-
jekter som grunde til at de er 
glade for laboratorielivet på 
Panum. Desuden er de enige 
om at Danmark er et godt sted 
at komme til som gæsteforsker 
fordi arbejdstiderne er fleksi-
ble, og landet gør det muligt at 
have en rar og spændende 
hverdag.

Google er undtagelsen
Bo Liang opdagede KU ved at 
google sig frem. Som regel op-
står kontakten dog den anden 
vej rundt. Grunden til at DARC 
er et forbilledligt, internatio-
nalt laboratorium er at ledel-
sen arbejder målrettet på at 
opstøve de skarpeste hjerner. 
Networking er kodeordet. Pro-
fessor Søren-Peter Olesen er 
ikke bleg for spontant at invite-

re udenlandske forskere på be-
søg. Et vigtigt sted at gøre sine 
hoser grønne på den internati-
onale scene er imidlertid vi-
denskabelige møder. DARC ar-
rangerer årligt symposier og 
deltager i mange rundt om-
kring i verden. At finde nye 
samarbejdspartnere er en stor 
del af udbyttet. Desuden sen-
der laboratoriet mange af sine 
egne ph.d-studerende til føre-
nde laboratorier ude i verden 
for på den måde at skaffe nye 
kontakter, selv om der derved 
er en risiko for at danskerne 
bliver i udlandet. Sidste år blev 
otte af DARCs ph.d.-studeren-
de og postdocs sendt på halv-
årlige forskningsophold i Ja-
pan, USA og Europa.

Fordelene ved at være inter-
nationalt orienteret er ikke til 
at komme uden om: Det ska-
ber bedre resultater. Derfor 
har andelen af udenlandsk 
hjernekapacitet på DARC hel-
ler ikke nået ledelsens ambiti-
oner endnu. 

»Vi sigter mod at halvdelen 
af vores stab skal være udlæn-
dinge. Vi tror på at vi er attrak-
tive nok til at nå dette mål,« si-
ger professor Søren-Peter Ole-
sen.

jca@adm.ku.dk

Om DArC – et internationalt  
forskningscenter:

På Danmarks Grundforskningsfonds Center for Hjertearytmi 

(DARC) studerer forskerne de molekylære mekanismer der 

forårsager uregelmæssige hjerterytmer. Centret har i alt 40 

ansatte hvoraf 23 er ph.d.-studerende. En tredjedel af de an-

satte er udlændinge, og repræsenterer ti forskellige natio-

naliteter.

Udover at headhunte udenlandske forskere sender afdelin-

gen næsten halvdelen af sine ph.d.-studerende ud på op-

hold ved verdens førende laboratorier.  

DARC blev etableret i 2005, og er finansieret af Danmarks 

Grundforskningsfond og Det Sundhedsvidenskabelige Fakul-

tet.

Udenlandske forskere
er et scoop
Holland, Frankrig, Sverige, Kina, Rusland, Italien, Polen,  
Norge, USA, Tyskland. Hver morgen blandes nationaliteter fra 
nær og fjern i et internationalt forskningsteam på Panum 

AnDre MÅDer – ’Det skal 

vi nok finde ud af’. En standard-

vending på en dansk arbejds-

plads, men er det et udtryk for 

målrettethed eller usikkerhed?

Polske Kasia Warzyszynska glæ-

der sig både over de store og 

de små udfordringer ved at ar-

bejde på et dansk laboratorium.
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tIDSSpILD

Af Julie Caspersen

To til tre arbejdsdage. Plus det 
løbende. Så lang tid bruger Ni-
cole Schmitt, lektor på DARC, 
Danmarks Grundforsknings-
fonds Center for Hjertearytmi 
på praktiske gøremål hver 
gang centret ansætter uden-
landsk arbejdskraft. Og det 
sker tit. En tredjedel af afde-
lingens 40 ansatte kommer fra 
udlandet, og ambitionen er at 
omkring halvdelen af labora-
toriets forskere snart har en 
anden nationalitet end dansk. 
Nicole Schmitt er fra Tyskland, 
og selv om hun blev headhun-
tet til Det Sundhedsvidenska-
belige Fakultet for seks år si-
den i grundforskningens navn, 
så må hun jævnligt bruge sin 
arbejdstid på blandt andet at 
gå på Folkeregisteret, søge bo-
lig og oversætte breve fra myn-
dighederne.

vil gerne tage godt imod  
Nicole Schmitt ved godt at hun 
ikke er blevet hentet til Dan-
mark for at agere sekretær på 
Panum. På den anden side kan 
hun ikke lade være med at ta-
ge ansvar hver gang en ny 
medarbejder forlader sit hjem-

land til fordel for betonklod-
sen på Blegdamsvej. 

»Man får en ny medarbejder 
til at føle sig velkommen ved 
at have styr på alle de prakti-
ske foranstaltninger. Det viser 
at vi bekymrer os om deres ve 
og vel. Jeg synes det er mær-
keligt at jeg som udlænding 
skal ordne alle de praktiske 
gøremål. At se på en enkelt sag 
er ikke noget problem, men 
det er summen af al den tid jeg 
bruger der tæller.« 

Helt konkret bruger Nicole 
Schmitt tid på at skaffe visum 
og arbejdstilladelser. Hun sta-
bler sociale velkomstarrange-
menter på benene og opfor-
drer forskerne til at begynde 
på danskkursus. Hun tager sig 
af indkvartering i SUND’s gæ-
steboliger, og derudover hæn-
der det at hun må følge med 
en nyankommen ud og banke 
på hos myndighederne. 

»Nogle gange kan jeg forud-
se et problem. I situationer 
hvor vores forskere ellers ville 
blive bedt om at komme tilba-
ge ugen efter, tager jeg med 
vedkommende ned på Folke-
registeret. Alting kan ordnes 
på to minutter hvis jeg tager 
med. Problemet er at systemet 
er lavet til at afvise.«

Nicole Schmitt bakkes op af 

centrets leder professor Søren-
Peter Olesen. Han finder også 
at der går forskerressourcer til 
spilde hver gang afdelingen 
forsøger at shanghaje uden-
landsk hjernekapacitet.

»Vi er gået i amerikansk mo-
de. Danmark er præget af at 
man holder folk ude. Man skal 
holde godt fast i bordkanten, 
hvis man vil ind i Danmark – 
specielt hvis man kommer fra 
ikke-EU-lande som Rusland og 
Kina. Det er et forhindringsløb 
blot at få visum til et jobinter-
view. Det kræver tæt opfølg-
ning med direkte kontakt til 
ambassader, udenrigsministe-
riet og udlændingeservice,« si-
ger Søren-Peter Olesen. 

hjælp på vej
Ledelsen på KU er bevidste om 
at mulighederne for at ansætte 
udenlandske forskere skal for-
bedres hvis KU vil have del i 
den internationale forsknings-
lagkage. Det har medført at Vi-
vian Tos Lindgaard blev ansat 
som chefkonsulent i persona-
lesektionen den første august 
på et projekt med navnet ’In-
ternational Staff Mobility’ 
(ISM). Enheden der indtil vi-
dere består af to ansatte, kom-
mer forhåbentlig til at vareta-
ge mange af de opgaver som 

Nicole Schmitt tidligere har 
stået for. 

»Vores job er få banket hul 
igennem til det danske sam-
fund. Man kan henvende sig 
her med alle slags spørgsmål, 
og lige nu vil vi bare gerne bli-
ve kendte på KU,« siger chef-
konsulent Vivian Tos Lindga-
ard der har stor erfaring inden 
for feltet fra sit tidligere job i 
Udlændingeservice.

International Staff Mobility 
er efter eget udsagn en afde-
ling med speciale i alt. Må 
man køre i sin franske bil i 
Danmark, og hvordan får ens 
ægtefælle skaffet sig et job? 
Måske ligger Vivian Tos Lind-
gaard ikke inde med alle sva-
rene, men hun undersøger det 
gerne. Det er en serviceenhed. 
Det eneste som afdelingen ik-
ke gør i, er boligsøgning. Efter-
som KU har omkring 670 
udenlandske forskere ansat, er 
opgaven alt for stor. At tage en 
forsker i hånden og gå med 
vedkommende hen på Folke-
registeret, er heller ikke med-
regnet i tidsbudgettet for de to 
ansatte i ISM-afdelingen. Der-
for er Vivian Tos Lindgaard 
blandt andet ved at udforme 
brochurer der skal give for-
skerne hjælp til selvhjælp. Det 
glæder lektor Nicole Schmitt 

der ser frem til at bruge min-
dre af sin forskningstid på at 
agere praktisk gris, men hun 
frygter at tiden som stik-i-rend 
hos myndighederne ikke er 
helt forbi.    

»Når vi ankommer, kan vi 
læse en million linjer på nogle 
meget fine hjemmesider, men 
der er brug for den person der 
skrider til handling og accele-
rerer behandlingstiden hos 
myndighederne. Det kan man 
kun gøre, hvis man forstår  
den danske sjæl,« siger Nicole 
Schmitt.

Det nye initiativ i personale-
sektionen bliver dog taget 
imod med kyshånd på Panum. 
Ledelsen på DARC håber at 
kunne samarbejde med Vivian 
Tos Lindgaard og kompagni.

»Vi stiller os gerne til rådig-
hed med de erfaringer vi har 
gjort os, så KU hurtigt kan bli-
ve mere professionel på denne 
front,« siger centerleder pro-
fessor Søren-Peter Olesen.

jca@adm.ku.dk

Forskere  
slås mod  
bureaukratiet 
Professorer spilder tid på papirarbejde og 
praktiske opgaver når de headhunter uden-
landske hjerner til laboratoriet på Panum

pApIrArBeJDe – Centerle-

der professor Søren-Peter Ole-

sen er begejstret over sine 

udenlandske kolleger, men hy-

ret med af få dem ind på Pa-

num, kan give ham grå hår.  
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DISSIDenter

Af Sune Engel Rasmussen

Man kan holde børnene for 
munden, men man kan ikke 
forhindre dem i at råbe. Så 
selv om de religiøse autorite-
ter i Iran gennem næsten 30 år 
har forsøgt at tvinge landets 
systemkritikere til tavshed, 
nægter børnene af den Iranske 
Revolution at holde kæft, trit 
og retning. Og siden revolutio-
nen har især intelligentsiaen 
på landets universiteter været 
i frontlinjen, både som revolu-
tionens bannerførere og som 
dissidenter. 
 I 1979 væltede en bred alli-
ance af islamistiske, demokra-
tiske og marxistiske grupper 
landets monarkiske styre og 
sendte shahen i landflygtig-
hed. Irans universiteter havde 
som samlingssted for intellek-
tuelle og aktivister leveret en 
stor del af det åndelige stof re-
volutionen var gjort af. Og da 
revolutionen under ledelse af 
Ayatollah Ruhollah Khomeini i 
løbet af kort tid havde kørt de 
sekulære grupperinger ud på 
et sidespor, og dannelsen af 
den Islamiske Republik Iran 
var en realitet, blev kampen 
om universiteterne en væsent-

lig del af revolutionen. En 
kamp der stadig ikke er afslut-
tet i dag hvor idealer om de-
mokrati, frihed og lighed dyr-
kes af de studerende på Irans 
universiteter som udgør en af 
de væsentligste oppositions-
grupper i landet. 

»Universitetet besidder et 
stort revolutionært potentiale, 
og studenterbevægelsen har i 
mange år udgjort en vigtig po-
litisk magtfaktor i Iran,« for-
tæller 22-årige Ali Yousefi, et 
fremtrædende medlem af den 
iranske studenterbevægelse, 
da Universitetsavisen møder 
ham i Teheran.

»Det ved og anerkender re-
geringen, og myndighederne 
er begyndt at slå hårdere ned 
på de studerende efter valget i 
2005,« siger han med henvis-
ning til den nuværende præsi-
dent Mahmoud Ahmadinejads 
regering.

Fra revolution til oppositi-
on
Den nuværende studenterbe-
vægelse har sine rødder i revo-
lutionens første år. Kernen i 
bevægelsen er de såkaldte An-
joman-e-Eslami, studenterfor-
eninger som blev dannet på al-
le landets universiteter umid-
delbart efter revolutionen. I 
begyndelsen var foreningerne 

sammensat af studerende med 
tilknytning til den nye rege-
ring. 
 »Til at starte med var Anjo-
man-e-Eslami velopdragne og 
opførte sig ordentligt,« siger 
Ali med et smil der lader forstå 
at man med årene har tillagt 
sig dårlige manerer. 
 »I 80’erne blev studenterfor-
eningerne brugt til at rydde ud 
især i de venstreorienterede 
elementer på universiteterne. 
Lige efter en revolution er det 
naturligt at de unge er meget 
euforiske, og regimet forstod 
at gøre brug af de religiøse un-
ges energi«.

Euforien nåede sit højde-
punkt i november 1979 hvor 
en gruppe studerende besatte 
USA’s ambassade i Teheran og 
holdt 52 diplomater som gids-
ler i 444 dage. Gidseldramaet 
sprængte alle diplomatiske 
forbindelser mellem Wa-
shington og Teheran til ato-
mer, og den amerikanske am-
bassade har været lukket si-
den. 

I takt med at den første ge-
neration af studerende forlod 
universiteterne, blev Anjoman-
e-Eslami foreningerne imidler-
tid overtaget af studerende der 
var langt mere regeringskriti-
ske. 

»Op gennem 90’erne førte 

Anjoman-e-Eslami voldsomme 
debatter på universiteterne, 
blandt andet om hvorvidt is-
lam var forenelig med demo-
krati, og med tiden fik de stu-
derende mere og mere magt. I 
1997 stod Anjoman-e-Eslami 
som det mest indflydelsesrige 
organ på universiteterne,« for-
tæller Ali Yousefi som udover 
at være medlem af en Anjo-
man-e-Eslami også har erfa-
ring som formand og politisk 
ansvarlig for de studerendes 
centralkomité på landets mest 
prestigefyldte universitet, Sha-
rif Universitetet. 

I 1997 vandt den reform-
venlige Mohammad Khatami 
en overraskende jordskreds-
sejr ved præsidentvalget, og 
ifølge Ali var støtten fra de stu-
derende afgørende for hans 
sejr. De første to år af Khata-
mis regeringsperiode nød re-
formister, demonstranter, 
pressen og borgere generelt 
langt større frihed end tidlige-
re, og de studerende bakkede 
fortsat op om landets præsi-
dent. Det var imidlertid en 
støtte som skulle få skæbne-
svangre konsekvenser for stu-
denterbevægelsen.

Katastrofen
Khatamis valgsejr i 1997 var 
en sensation som hensatte lan-

dets konservative religiøse 
kræfter i en tilstand af chok. 
De skulle bruge et år før de 
samlede sig og slog igen. Over 
en længere årrække var om-
kring 80 kritiske forfattere, 
digtere og andre dissidenter 
blevet myrdet, og i 1998 kul-
minerede forfølgelserne da 
fem intellektuelle systemkriti-
kere blev dræbt inden for to 
måneder. Mordene er senere 
blevet kendt som seriemorde-
ne. 
  Man fandt frem til de an-
svarlige inden for regeringens 
egen efterretningstjeneste 
hvorefter præsident Khatami 
lugede ud i rækkerne. De skyl-
dige blev arresteret, men på 
bemærkelsesværdig vis senere 
frikendt uden dom. De konser-
vative kræfter følte sig irette-
sat efter præsidentens udrens-
ning i sikkerhedstjenesten og 
ville have oprejsning. Og da en 
stor del af støtten til præsiden-
ten var koncentreret på uni-
versiteterne, blev regnskabets 
time gjort op på Teheran Uni-
versitet.
 De studerende havde altid 
været i stand til relativt frit at 
afvikle demonstrationer. Gan-
ske vist under hetz fra basijis 
(religiøst paramilitær) og led-
saget af lejlighedsvise arresta-
tioner, men intet så alvorligt 
som det der ramte studenter-
bevægelsen på 18. Tir i som-
meren 1999 (Datoen 18. Tir i 
den arabiske kalender svarede 
i 1999 til 9. juli). 

Om morgenen blev den re-
formistiske avis Salam lukket 
ned af landets konservativt le-
dede domstol efter at have 
trykt nye beviser mod de an-
klagede for seriemordene året 
forinden. Samme aften myld-
rede studerende fra Teheran 
Universitet ud i gaderne og de-
monstrerede mod lukningen 
af Salam og til fordel for præsi-
dent Khatamis parti som ud-
gav avisen. Som forventet blev 

talrige studerende arresteret. 
Da natten faldt på, fik kollegi-
et på Teheran Universitet be-
søg af omkring 400 basijis be-
væbnet med betonfliser og 
skydevåben som gik fra værel-
se til værelse og smadrede in-
ventaret, trak pigerne efter sig 
ved håret og brændte værelser 
af mens de råbte religiøse slag-
ord som ’Allahu Akbar!’ (Allah 
er stor). 

Sovende studerende blev 
banket uanset om de havde 
deltaget i demonstrationen el-
ler ej, og nogle blev smidt ud 
fra vinduerne på fjerde sal. 
Samtidig stod uniformeret po-
liti og så til. Mindst to stude-
rende blev dræbt (ifølge offi-
cielle tal; uofficielle tal siger 
seks dræbte), en studerende 
blev lammet, en anden miste-
de synet og over 300 blev så-
ret. I den følgende uge blusse-
de demonstrationer op rundt 
omkring i Irans større byer, og 
flere tusinde blev anholdt.

»18. Tir var et vendepunkt i 
studenterbevægelsens historie 
og selv om de fleste i bevægel-
sen i dag er for unge til at have 
oplevet angrebet på universi-
tetet, har datoen stadig sym-
bolsk betydning,« fortæller Ali 
Yousefi. Et af ikonerne for hele 
menneskerettighedsbevægel-
sen i Iran i dag er Ahmed Bate-
bi som blev verdenskendt på et 
billede på forsiden af The Eco-
nomist hvor han holder sin 
vens blodige t-shirt over hove-
det.

18. Tir er imidlertid ikke 
blot symbolik, men var også 
dagen hvor studenterbevægel-
sen for alvor blev selvstændig. 
Efter angrebet på Teheran 
Universitet lovede præsident 
Khatami at de ansvarlige ville 
blive bragt for retten. Det ske-
te aldrig. I stedet blev adskilli-
ge studerende arresteret ved 
de efterfølgende demonstrati-
oner, og ingen er nogensinde 
blevet straffet for angrebet på 

Baggrund

Studenter kæmper  
mod præstestyre
I Iran har de studerende for længst vendt sig mod den revolution deres  
forgængere var med til at starte for 30 år siden. Universitetsavisen har mødt 
den iranske studenterbevægelse som i mange år har dyrket idealer om  
demokrati og lighed, trods forfølgelser og stigende hetz fra myndighederne

» Universitetet besidder et stort revolutionært  
potentiale, og studenterbevægelsen har i mange år  
udgjort en vigtig politisk magtfaktor i Iran.«

Ali Yousefi, studenterleder

Den islamiske republik Iran

Indbyggertal: Ca. 72 mio.

Hovedstad: Teheran

Statsdannelse: 1. april 1979

Religiøs leder: Ayatollah Ali Khamenei 

Præsident: Mahmoud Ahmadinejad.

Uddannelse i Iran

•  Omtrent 90 procent af Irans befolkning kan læse og skri-

ve. 

•  I 2008 er over 3,5 mio. studerende indskrevet på landets 

universiteter. Heraf er omtrent 65 procent kvinder.

•  Iran har 54 statsstyrede universiteter og 42 medicinskoler. 

Derudover findes der 289 private universiteter hvoraf 

størstedelen er de islamiske Azad Universiteter.

•  Iran har store problemer med hjerneflugt, og hvert år for-

lader cirka 150.000 uddannede personer landet. 
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kollegiet. Studenterbevægel-
sen følte sig forrådt af præsi-
denten og har ikke siden givet 
sin fulde opbakning til nogen 
regering eller præsidentkandi-
dat.

en mangfoldig bevægelse
Alliancen med Khatamis rege-
ring var lidt blåøjet og en af 
studenterbevægelsens største 
fejltagelser. Det mener Parvin 
Ardalan, en af Irans mest 
fremtrædende menneskeret-
tighedsaktivister. 
 »Studenterne lagde alt for 
meget i hænderne på Khatami, 

og de led et alvorligt knæk,« 
mener hun. »Nu er studenter-
bevægelsen igen meget synlig 
og stærk, men det har taget 
mange år at komme tilbage«.

Parvin Ardalan er primært 
kendt for sit engagement i den 
iranske kvindebevægelse, et 
arbejde hun i 2007 modtog 
Olof Palme Prisen for. Kvinde- 
og studenterbevægelsen er de 
stærkeste oppositionsbevægel-
ser i landet, og de hænger tæt 
sammen. Ikke mindst fordi 
universiteterne har givet kvin-
derne en mulighed for at være 
politisk aktive. Siden revoluti-

onen er kvinder blevet stadig 
mere aktive i demonstrationer, 
og i dag er to tredjedele af lan-
dets studerende kvinder. Og 
på alle universiteter er der 
kvindebevægelser inden for 
den bredere studenterbevæ-
gelse.
 »Det har været med til at gø-
re studenterbevægelsen mere 
mangfoldig, så den bedre af-
spejler samfundet,« mener 
Ardalan. Studenterbevægelsen 
er sammensat af mange for-
skellige grupper med Anjo-
man-e-Eslami foreningerne 
som de centrale. Derudover er 

de største de liberale og de 
venstreorienterede studeren-
de. Især venstrefløjen er vok-
set de sidste par år efter at ha-
ve været udsat for massehen-
rettelser op gennem 1980erne. 

Ifølge Ali Yousefi er største-
delen af venstrefløjen marxi-
ster eller leninister, og for 
manges vedkommende antide-
mokratiske. Og derfor har ven-
strefløjen et anstrengt forhold 
til landets menneskerettig-
hedsaktivister, pressen og til 
resten af studenterbevægel-
sen. Eksempelvis får andre 
studerende juridisk bistand af 

advokaten og Nobelprisvinde-
ren Shirin Ebadi, mens de ven-
streorienterede studerende er 
mere isolerede og har svært 
ved at få støtte i fængslet. Ali 
er ikke selv venstreorienteret, 
men har kommunistiske ven-
ner som for få år siden blev 
tortureret i fængslet. 
 »Det var første gang i mange 
år at studerende blev udsat for 
tortur, men fordi de manglede 
troværdighed og forbindelser 
til medierne, kom historien ik-
ke ud,« fortæller han. 

Smag for frihed
Siden Mahmoud Ahmadinejad 
vandt præsidentvalget i 2005, 
har de iranske myndigheder 
slået hårdere ned på dissiden-
terne på landets universiteter. 
Overvågningen er taget til, og 
det samme er antallet af stik-
kere som fortæller myndighe-
derne om deres politiske med-
studenter. Ifølge Parvin Arda-
lan bliver de studerende arre-
steret mere end andre aktivi-
ster, og hun mener at de altid 
vil være meget udsat for an-
greb fra myndighederne. 
 »De unge har en stærk stem-
me, og de råber højt. Derfor vil 
regeringen altid forsøge at 
bringe dem i knæ. Samtidig er 
de studerende de mest radika-
le aktivister, og derfor er der 
mange der bliver arresteret,« 
forklarer hun.

I modsætning til mange an-
dre politiske studerende har 
Ali Yousefi kun været arreste-
ret én gang i et par timer, men 
han bliver jævnligt advaret om 
at det kun er et spørgsmål om 
tid før han bliver pågrebet. Al-
ligevel har han ingen betænke-
ligheder ved at stille op til in-
terview med Universitetsavi-
sen.

»Vi gør jo ikke noget decide-
ret ulovligt og vi har ikke no-
get at skjule,« siger han for-
trøstningsfuldt.

I mange år hørte det inter-

nationale samfund ikke noget 
til den iranske studenterbevæ-
gelse. Indtil sidste år hvor stu-
derende arrangerede en de-
monstration under præsident 
Ahmadinejads besøg på Tehe-
rans Polytekniske Universitet. 
De brændte billeder af præsi-
denten og råbte »død over dik-
tatoren«. Knap 40 studerende 
blev arresteret og efterfølgen-
de er næsten alle Anjoman-e-
Eslami foreningerne over hele 
landet blevet lukket ned.
 »Vi har altid fået lov til at 
demonstrere, men selv det bli-
ver vi nu straffet for. Enten 
med fængsel eller ved at blive 
udelukket fra semesteret,« for-
tæller Ali som mener at stu-
denterbevægelsen først nu er 
kommet sig over chokket fra 
1999 netop fordi en ny gene-
ration af studerende er kom-
met til. Og til trods for myn-
dighedernes forfølgelser har 
de nye studerende mindst lige 
så meget blod på tanden som 
tidligere, mener han. 
 »Årene under Khatamis re-
gering ændrede alting. Vi så 
hvilken frihed vi burde have 
ret til. Samtidig blev grænser-
ne åbnet, og med internettet 
blev samfundet langt mere in-
ternationalt,« forklarer Ali 
som dog ikke tør spå en ny re-
volution lige med det samme. 
Til det er de organiserede be-
vægelser stadig for små, me-
ner han. Men herfra går vejen 
for landets reformkræfter kun 
fremad.
 »Når folk først har fået smag 
for friheden, er de meget svæ-
re at holde nede.«

ser@adm.ku.dk

Ali Yousefi optræder af sikker-
hedsmæssige årsager under 
pseudonym. Hans identitet er 
redaktionen bekendt.

» De unge har en stærk stemme, og de råber højt. Derfor vil regeringen 
altid forsøge at bringe dem i knæ. Samtidig er de studerende de  
mest radikale aktivister, og derfor er der mange der bliver arresteret.«

Parvin Ardalan, menneskeretsaktivist

StUDenterIKOn – Den iranske student Ah-

med Batebi blev idømt dødsstraf for at optræde 

med sin vens blodige t-shirt over hovedet på for-

siden af The Economist efter religiøst paramilitær 

angreb Teheran Universitet i 1999. Batebi flygte-

de i 2007 til USA, og han er i dag et ikon for den 

iranske studenterbevægelse.
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Studerendes studie-
miljøpulje sikret
StUDIeMILJø – Endelig har vi fået lovning 
på de studerendes studiemiljøpulje på 0,5 milli-
oner kroner ved at den er blevet indskrevet i 
rektoratets handleplan frem til 2012. Og som 
en af dem der har presset på for oprettelsen og 
udbredelsen af puljen, er det virkelig fedt at 
den er sikret de næste par år.

Kort skitseret er de studerendes studiemiljø-
pulje en pulje på en halv million kroner hvorfra 
studerende ved Københavns Universitet kan sø-
ge midler til oprettelse eller forbedring af deres 
lokale studiemiljø.

Puljen er en udvidelse af rektoratets tidligere 
’innovationspulje’ på 100.000 kroner.  Fra i år 
fik vi puljen op på 0,5 millioner kroner. I år blev 
der søgt over 2,4 millioner fra puljen hvilket 
understregede behovet for penge til de lokale 
studiemiljøer. 

I Studenterrådet arbejder vi ud fra den idé at 
vi som studerende er de bedste til at vide hvad 
der er godt for os, og derfor er det fedt at vi som 
studerende kan søge penge til at præge vores 
eget studiemiljø.

Ansøgninger til puljen modtages og behand-
les i foråret og vi opfordrer alle studerende med 
kreative ideer til hvordan vi kan gøre KU fede-
re, til at søge penge.

Sif Thordis, Studenterrådsrepræsentant i rektors 
studiemiljøudvalg.

Papiravis som spare-
øvelse
UnIverSItetSAvISen – CO2-spøgelset hu-
serer rigtig mange steder. Hjemme på Frede-
riksberg påpegede den ældste af  pigerne at vi 
skal huske at slukke lyset hver gang vi går ud af 
stuen. Det sparer CO2, havde hun netop lært i 
skolen. Glimrende. Som barn lærte jeg at man 
skulle spare på strømmen.  Det er så henved 45 
år siden. Altså dengang Svanemølleværket kør-
te på kulkraft. Dengang der virkelig var CO2 til. 
Jeg fristes til at sige ’samme ting’.

Selv uden ordentlig kildedækning vil jeg alli-
gevel tillade mig at mene at CO2’en er blevet en 
politisk løftestang til sparerunder der reelt 
handler om at skære på ressource-omkostnin-
ger i alskens afskygninger.

Med hensyn til Universitetsavisens papirdød 
er det alligevel en ejendommelig disposition fra 
ledelsens side. Jeg ved at alle seriøse fagblade 
stadig eksisterer på print, udmærket flankeret 
af en netudgave. Og det til trods for at statens 
portotilskud forsvandt for et par år siden. Man 
kan passende spørge hvorfor? 

Thure Hauser har allerede svaret med sine 
betragtninger i sidste nummmer (se Synspunkt, 
UA 11); et trykt medie har fysisk substans og gi-
ver mening. Magasiner og aviser taler til san-
serne anderledes inviterende. Et trykt medie er 
en håndgribelig bevisbyrde for eksistens. Og et 
fællesskab som universitetsmiljøet har i allerhø-
jeste grad brug for en sådan krumtap. Pragma-
tikere vil sikkert mene det modsatte.

I mine øjne handler en lukning af Universi-
tetsavisen (den ægte, den på papir) alene om at 
spare distributionsomkostningen og lønudgif-
ter. Er der andre som har en anden holdning, 
hører jeg meget gerne deres kritik.

Henrik Tangø-Brandt (open@metaphora.dk)

Synspunkt

Deltag i debatten
Skriv kort og præcist og oplys altid navn, adresse og stilling. Et læserbrev bør være på højst 2.000 en-

heder med mellemrum eller 300 ord. Et synspunkt må ikke overskride 4.000 enheder med mellemrum 

eller 600 ord. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og forkorte indsendte læserbreve.

Debatindlæg indsendes på e-post til uni-avis@adm.ku.dk. 

Deadline: Se kolofonen på bagsiden af sektion 2.

nY UnIverSItetSLOv II – Studeren-
de, vip’er og tap’er har indgået en alliance 
for en ny universitetslov. Vi står sammen 
om vores krav når loven skal revideres til 
foråret. Her fremlægger vi anden halvdel 
af vores bud på hvordan vi fremtidssikrer 
universiteterne. Første halvdel blev bragt i 
Universitetsavisen nummer 9.

Lige vilkår i de styrende organer
Alle ansatte og studerende på Københavns 
Universitet – teknisk-administrativ perso-
nale (tap), videnskabeligt personale (vip) 
og studerende (stud) - skal på lige vilkår 
være medlemmer af de styrende organer. 
Ingen repræsentanter skal, som det er til-
fældet nu for tap’erne, kun være observatø-
rer.

Københavns Universitet er arbejdsplads 
for mange faggrupper med vidt forskellige 
arbejdsfunktioner. Det er vigtigt at alle kan 
få indflydelse på den rådgivning der bliver 
givet til ledelsen fra de styrende organer. 
På det økonomiske område har alle, også 
tap, behov for at få indflydelse på ledelsens 
økonomiske dispositioner. Hvad angår 
rådgivning i relation til akademiske sager, 
er det naturligt at teknisk-administrativt 
personale ikke har indflydelse.

Forskningsfriheden skal sikres
Universitetsloven sikrer kun forskningsfri-
hed til universitetet globalt. Den enkelte 
forsker har kun forskningsfrihed i det om-
fang pålagte opgaver ikke optager al ar-
bejdstiden. 

Den individuelle forskningsfrihed skal 
indskrives i loven. Hvis ikke den enkelte 
forsker har garanti for at der er tid til at 
kunne udfolde sin personlige forskningsfri-
hed, er der reelt ikke plads til den forsk-
ning der skal sikre kreativitet og fornyelse.

Styrende organ på hvert institut 
Ifølge kommentarerne til universitetsloven 
skal der på fakultets- og institutniveau op-
bygges en organisation der sikrer medind-
dragelse af ansatte og studerende i opga-
veløsningen. 

Det skal indskrives i loven at de stude-
rendes og ansattes repræsentanter skal 
vælges af og blandt disse, og organisatio-
nen skal have besluttende kompetence i 
økonomiske og overordnede administrati-
ve og akademiske sager.

Der skal med andre ord være et styrende 
organ på hvert institut eller tilsvarende ni-
veau med beslutnings- og økonomisk kom-
petence og med repræsentation af vip, tap 
og stud.

Ledere skal kunne afsættes
Det er vigtigt at den akademiske ledelse 
(rektor, dekaner, institutledere) har mak-
simal legitimitet over for de ansatte og stu-
derende. Dette opnås kun hvis loven sikrer 
at disse ledere kan afsættes ved kvalificeret 

flertal i de relevante organer (institutbe-
styrelse, akademisk råd og bestyrelse).

Universiteternes autonomi skal sik-
res 
Universiteterne styres i dag alt for detalje-
ret af Videnskabsministeriet. Danmark må 
leve op til ’UNESCO-anbefalingerne fra 
1997 om status for undervisere ved højere 
uddannelsesinstitutioner’ hvori det slås 
fast at universiteter bør være uafhængige 
af det politiske system.

Universiteterne må have lov til selv at 
fastsætte undervisningsindhold, eksa-
mensformer, adgangskrav for studerende, 
forskningsemner og stillingsnormeringer. 

Universiteterne må have fuld økonomisk 
autonomi inden for en overordnet ramme 
der fastlægges i finansloven. Basisbevillin-
gerne skal gives uden økonomiske bindin-
ger. Kvantitative krav i udviklingskontrak-
terne skal minimeres og kontrakterne byg-
ge på universiteternes egne præmisser og 
ikke forhåndsgodkendes af ministerielle 
embedsmænd. 

Forbud mod brugerbetaling
Når studerende skal betale for en uddan-
nelse, er der stor sandsynlig for at færre vil 
tage en uddannelse, og det vil sænke ud-
dannelsesniveauet i samfundet. Det er ikke 
acceptabelt i et videnssamfund der lever af 
sin veluddannede befolkning. 

Danmark har brug for veluddannet ar-
bejdskraft i en globaliseret verden, og bru-
gerbetaling på almene uddannelser vil kun 
forværre den danske konkurrenceevne på 
sigt. Det er essentielt for det danske ud-
dannelsessystem at det er tilgængeligt for 
så mange som overhovedet muligt – uanset 
økonomisk baggrund og økonomisk formå-
en. 

Indførelsen af brugerbetaling har nemlig 
også en social slagside. Brugerbetaling vil 
ramme de lavere sociale lag i samfundet 
hårdest og styrke den sociale arv markant. 
Dette kan aldrig være acceptabelt i et vel-
færdssamfund. 

Desværre har vi på trods af alle de gode 
argumenter og løfter fra politikerne set at 
der er indført brugerbetaling alligevel. Der 
er i dagens Danmark studerende der beta-
ler 50.000 kroner for at få en kandidat-
grad, men brugerbetaling finder også sted 
i mindre grad hvor betalingen fra de stude-
rende er en helt essentiel del af institutter-
nes økonomi. 

Dette er uacceptabelt og betyder at en 
lovændring er nødvendig. Det må ikke væ-
re muligt at opkræve brugerbetaling i Dan-
mark. Desværre ser vi hver dag at stude-
rende opkræves penge for ekskursioner, 
foredrag og lignende som er nødvendige 
for at kunne klare sig på studiet. Der er 
brug for en revidering af den nuværende 
lovtekst så al brugerbetaling stoppes én 
gang for alle. 

Poul Erik Krogshave: Fællestillidsrepræsentant for Teknisk 

Landsforbund 

Ingrid Kryhlmand: Fællestillidsrepræsentant for HK Kontor 

Henrik Prebensen: Fællestillidsrepræsentant for DM 

Leif Søndergaard: Fællestillidsrepræsentant for AC

Joan Lykkeaa: Fællestillidsrepræsentant for HK laboranter

Mikkel Zeuthen: Næstformand for Studenterrådet

Pia Mejdahl Daugbjerg: Formand for Studenterrådet

Skab et demokratisk og  
rummeligt universitet

Debat

Ukritisk  
kildebehandling
FAGChAUvInISMe – Kommentar til artik-
len ’Jurastudende ydmyget til økonomifest’ i 
Universitetsavisen nummer 11:

Dette må uden tvivl være den mest ukritiske 
behandling af en kilde der nogensinde har op-
trådt i en skreven avisartikel. Der er to punkter 
der gennemhuller kildens version af handlings-
forløbet fuldstændigt!

1. Festudvalget som var bartendere, har intet 
med de nystartede at gøre, så hvorfor skulle de-
res første spørgsmål til en der kommer op i ba-
ren være »Hvor kommer du fra?« når man tager 
højde for at dette var en fuldstændig lukket po-
lit-fest, med 150 nystartede som bartenderne 
ikke kendte?

2. Hvad lavede han overhovedet der? Jeg vil-
le da aldrig forvente at blive betjent ved en fest 
hvor jeg hverken er inviteret eller har betalt for 
at komme ind. 

Desuden kan det oplyses at alle i baren fik 
smidt shotglas i hovedet, ikke kun jurastude-
rende, og at kilden opførte sig utroligt provoke-
rende!

Hans Jørgen (HJ@gmail.com)

Licens over skatten 
– ja tak!
MeDIeLICenS – 2.190 kr. om året er virkelig 
meget når man er på SU. Derfor hilser Studen-
terrådet de nye toner om en skattefinansieret 
medielicens mere end velkommen.

Medieordførerne Ellen Trane Nørby (V) og 
Mogens Jensen (S) foreslår i en kronik i Jyl-
lands-Posten at man lader medielicensen op-
kræve som skat for at fremtidssikre dansk pub-
lic service. På den måde ville folk der tjener fle-
re penge end os under uddannelse, komme til 
at betale en større del, og det ville være en 
kæmpe sejr for studerende.
 For at deres forslag kan blive til virkelighed 
skal vi have Kulturminister Carina Christensen 
(K) med på vognen idet hun endnu ikke har 
indset at en skattefinansieret medielicens er det 
eneste rigtige

Siden man indførte medielicensen i januar 
2007, har studenterbevægelsen forsøgt at be-
kæmpe den. Medielicens kan nærmest ses som 
en særskat for studerende da vi er en af de 
grupper som bliver særligt ramt. For studeren-
de er det nemlig stort set umuligt ikke at skulle 
betale licens, blandt andet fordi vores uddan-
nelser forudsætter internetadgang.

Vi kan godt forstå at en stor del af de stude-
rende ikke springer op af sofaen for at betale li-
cens, men i stedet vælger at blive sortseere. Og 
med det nye forslag har vi bedre mulighed for 
at deltage i fællesskabet på lige fod med resten 
af samfundet.

Licens over skatten er et skridt i den rigtige 
retning – vi er klar til at fjerne bogmomsen i 
næste skridt.

Mikkel Zeuthen, Næstformand Studenterrådet
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AKtIvItetSKrAv – Nu har jeg læst tilstrækkelig 
mange artikler vedrørende de aktuelle studieaktivi-
tetskrav i denne avis til at jeg ikke kan holde mig til-
bage fra selv at bidrage til debatten. 
 Jo flere gange mine øjne støder på ord som ’stu-
dieeffektivitet’, ’færdiggørelsesbonus’ og ’speciale-
kontrakter’, des mere kan jeg mærke en fornemmelse 
af indignation og skuffelse brede sig i kroppen. Først 
vil jeg lige indskyde at det synes som en yderst nyttig 
og fornuftig idé at få luget ud blandt ’spøgelsesgæn-
gerne’ og tilbyde hjælp og vejledning til dem der har 
tabt motivationen, er gået i stå eller er i vildrede om 
tilvalgsfag og lignende.
 Som én ud af mange har jeg dog store besværlighe-
der med at finde særligt positive adjektiver til at be-
skrive fx kravet om at studerende skal gennemføre 
den toårige kandidatuddannelse på maksimalt tre år. 
Følelsen af indignation breder sig helt ud til finger-
spidserne når prodekan Hanne Løngreen understre-
ger at der naturligvis er taget højde for barsel, syg-
dom og lignende ’gode grunde’. 

Behovet for pause 
Er et behov for en pause hvor man kan stoppe op og 
mærke efter hvor man er, og hvor man gerne vil hen i 
livet, ikke en god grund? Er en spontan lyst til at tage 
sin rygsæk på og rejse rundt i Asien og samle på erfa-
ringer og oplevelser blevet til et tegn på sløvsind?  

Er et behov for at man i et semester vælger at følge 
halvt så mange fag i kombination med at man plejer 

en personlig interesse eller et specifikt job som ud-
tryk for individuel valgfrihed, blevet til et tegn på at 
man er uegnet til universitetslivet? 

Hvorfor skal der til stadighed sættes lighedstegn 
mellem forlænget studietid og dovenskab? Skal et 
behov for en pause eller et langsommere tempo reso-
lut ses som den studerendes råb om hjælp i stedet for 
et bevidst valg?

 
Sump af mismod  
Når rektor Ralf Hemmingsen og prorektor Lykke Friis 
i deres artikel i sidste nummer af denne avis prokla-
merer at det er »for de studerendes egen skyld,« sy-
nes jeg udsagnet runger lidt for hult. De mener at 
studieaktivitetskravene fostrer et motiverende miljø 
for de studerende, men hvad hvis disse krav for man-
ge studerendes vedkommende leder til stress og tab 
af motivationen? 

De mener at specialekontrakten mindsker de stu-
derendes »risiko for at falde i sumpen.« Ralf Hem-
mingsen og Lykke Friis’ svar på manglen på arbejds-
kraft i Danmark er altså at få de unge hurtigt færdige, 
væk fra den truende inaktivitetssump og ud på ar-
bejdsmarkedet med et frisk (om end lidt presset) 
speciale under armen. 

Hvorvidt de nyudklækkede kandidater falder ned i 
en sump af mismod og depressivitet efter ti år på ar-
bejdsmarkedet fordi de på de udstukne to-tre år ikke 
nåede at finde en retning der førte til et job de ville 
brænde for, tages der ikke det store hensyn til. (Må-

ske deres tidlige bidrag til arbejdsmarkedet går lige 
op med de ekstra udgifter i form af dagpenge til de 
der rammes af depression?).

Den individuelle frihed
Ralf Hemmingsen og Lykke Friis mener at det er 
usundt for den studerendes faglige og menneskelige 
udvikling hvis den studerende overlades til sig selv. 
Men hvad hvis – ja, jeg ved det lyder næsten sam-
fundsomvæltende, men hvad nu hvis det netop var 
den individuelle frihed til at gå sine egne veje der i 
mange tilfælde ville styrke den studerendes faglige 
og menneskelige udvikling? Man må jo ofte gå omve-
je for at finde vejen. 

Jeg ved godt der er mangel på arbejdskraft, jeg ved 
at der er mange stærke økonomiske argumenter, og 
jeg ved at de der er gået i stå i specialeprocessen kan 
nyde godt af den nye ordning, men hvad med alle de 
studerende der bliver klemt? 

Et skræmmebillede dannes for mit indre øje – tænk 
hvis vi kun lige har set begyndelsen på en voksende 
tendens til at idealisere effektivisering, resultater og 
rationel resonans. Er vi virkelig kommet til at leve i 
en tankeløs tid hvor man er kommet til den opfattel-
se at et samfund og dets kultur først og fremmest be-
står af præstationer og rationelle beslutninger, og at 
den kan klare sig helt uden eftertænksomhed og ån-
delig mangfoldighed?  

Synspunkt
Af Nina Lund, 

stud.scient.san.publ.

» Hvorfor skal der til stadighed sættes lighedstegn mellem 

forlænget studietid og dovenskab? Skal et behov for en 

pause eller et langsommere tempo resolut ses som den 

studerendes råb om hjælp i stedet for et bevidst valg?«

Er den åndelige bevægelighed glemt i farten?

SvAr I – Kære Nina, du har helt ret i at begreberne 
i den herskende uddannelsespolitiske diskurs til tider 
lyder meget teknokratiske. Og vi er meget bevidste 
om at en overfokusering på hastighed kan kompro-
mittere kvaliteten af uddannelserne – det må ikke 
ske. Derfor skal indførelse af fx studieaktivitetskrav 
og specialekontrakter ikke stå alene. De hænger ulø-
seligt sammen med den forbedring af uddannelser-
nes kvalitet, studiemiljø og studievejledning som vi 
er i fuld gang med på KU. 

Imidlertid mener vi ikke at indførelsen af de nye 
krav vil få KU til at miste den faglige balance. KU vil 
ikke pludselig blive til en menneskefjendsk, rationel 
maskine. Der vil fortsat være tid og plads til at foreta-
ge kreative krøller undervejs i studiet. Hvis du, som 
du skriver, gerne vil rejse rundt med rygsæk i Asien, 

kan du tage orlov fra studiet i en periode. Eller også 
kan du tage et praktik- eller studieophold i Beijing, 
Singapore eller et tredje sted – og mon ikke der også 
bliver tid til at opsøge eksotiske oplevelser og sociale 
fællesskaber mens du er der? 

Nu kan man naturligvis godt diskutere fordele og 
ulemper ved indførelsen af studieaktivitetskrav, som 
vi gør i denne polemik. Men vi skal også forholde os 
til realiteterne. Faktum er at Folketingets taxameter-
reform indebærer at ti procent af de samlede uddan-
nelsesmidler skal fordeles mellem universiteterne ef-
ter hvor hurtige deres studerende kommer gennem 
studiet. Det drejer sig om cirka en halv milliard kro-
ner om året. 

Et forsigtigt skøn, beregnet ud fra vores nuværen-
de færdiggørelsestider, er at det vil koste KU 50 milli-

oner kroner hvis vi fortsætter som hidtil. Penge der 
alt andet lige vil gå til at andre universiteter kan for-
bedre deres uddannelser og studiemiljøer mens KU 
risikerer at havne i en ond cirkel. Så noget må vi gø-
re! KU har fx over 3.000 studerende der ikke har be-
stået en eksamen de sidste tre år. 

Vi er udmærket klar over at KU er i færd med en 
større kulturændring. Vi vil gerne nå frem til den for-
ståelse at man studerer på fuld tid, og at man godt 
kan gennemføre uddannelsen på (nogenlunde) nor-
meret tid – samtidig med at man foretager kreative 
krumspring, fx ved at tage et udlandsophold eller 
ved at tage fag på naboinstituttet på campus. Den ån-
delige bevægelsesfrihed skal ikke bremses. 

 
Ralf Hemmingsen, rektor, og Lykke Friis, prorektor

Stadig åndelig bevægelsesfrihed

SvAr II – Kære Nina Lund. Nej, jeg mener ikke at 
det er tegn på sløvsind at tage på rygsækrejse i Asien, 
og jeg sætter slet ikke lighedstegn mellem forlænget 
studieaktivitet og dovenskab; der kan være helt legi-
time grunde til at forlænge sit studium, fx barsel eller 
sygdom. Men når det er sagt, mener jeg ikke at det er 
dybt urimeligt at forlange at studerende der har 
meldt sig ind på et fuldtidsstudium, også rent faktisk 
studerer på fuld tid - især ikke når der i studierne er 

indbygget rige muligheder for at tage ud og opleve 
verden ved fx at læse i udlandet eller tage et praktik-
ophold på en virksomhed. Hvis de muligheder ikke 
virker tiltrækkende nok, er det måske værd at over-
veje at klare pauserne inden man søger om optagelse 
på et fuldtidsstudium? 

 
Hanne Løngreen, prodekan for uddannelse,  
Humaniora

Tag pause før fuldtidsstudie
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SvAr – Æstetiske virkemidler har den fordel at de ikke for-
udsætter viden eller principper hos modtagerne. Monty Py-
thon viser hvad konsekvenserne kan være når virkemidlerne 
tager overhånd. I en af deres parodier er vinderen af en kon-
kurrence den person som bedst kan give et resumé på et mi-
nut af Prousts flerbindsroman På sporet af den tabte tid. »And 
the winner is …the girl with the biggest tits.«

Egentlig berører Monty Python her blot et gammelkendt 
problem fra retorikken. Når sandheden – for eksempel en vi-
denskabelig sandhed – ikke er kraftig nok til at sætte sig 
igennem, så behøver den støtte fra skønheden i præsentatio-
nen, eller fra andre mere problematiske retoriske midler. Bli-
ver tingene lidt for tunge og kedelige, så ’sexer’ vi sagen op; 
men hvornår bliver det for meget, og hvornår for lidt?

Det var i al sin enkelhed den problemstilling jeg forsøgte 
at konkretisere i min kronik »Har du noget at sige« i Univer-
sitetsavisen nummer 10. Det skete ved at pege på forskellige 
strategier for formidling af forskning. Et kort resumé af to 
hovedstrategier følger her.

En strategi er at forskere sjældent deltager i det offentlige 
liv, men til gengæld med mere originale udmeldinger end til-
fældet er i dag. Denne strategi går det ifølge den italienske 
forfatter og filosof Umberto Eco ikke godt for. Han mener at 
det skyldes at universiteterne er ved at blive en del af et op-
mærksomhedssystem. Og Eco stiller derfor spørgsmålstegn 
ved om visse forskerkollegers berømmelse, skabt af tv og far-
verige magasiner, har rod i videnskabelige bedrifter? 

En anden strategi er at forskeren som offentlig ekspert er 
tvunget til at deltage med unuancerede, ja nogle gange end-
da overfladiske kommentarer for at legitimere deres viden, 
udbrede den og gøre sig vedkommende. 

Mit synspunkt er at universiteterne ikke har gjort sig man-

ge anstrengelser for at støtte et kvalificeret brud på tavshe-
den når en forsker ønsker at præge det offentlige liv. Det vil 
sige at der er gjort en masse, men ikke meget kvalificeret for 
at tage det vanskelige forhold mellem forskningen og præ-
sentationen af den i bredere offentlighed tilstrækkeligt alvor-
ligt. 

Dette synspunkt får kommunikationschef Jasper Steen 
Winkel fra Københavns Universitet (KU) til melde hus forbi 
på KU’s vegne. KU er ikke et universitet som har blikket stift 
rettet mod morgendagens medieeksponering. Tværtimod er 
KU langt mere optaget af langt vigtigere og mere lødige initi-
ativer. 

Gå efter manden
Jasper Steen Winkel læser altså min kronik som en kritik af 
Københavns Universitets måde at håndtere problemet på. 
Det var den sådan set ikke, men mit bud var – og er – at også 
forskere ved Københavns Universitet må forholde sig til pro-
blemet. 

Lad mig præcisere at når jeg taler om at universiteterne 
ansætter forsker-for-en-aften-personale, så er det ikke fordi 
jeg har kendskab til at KU har gjort det – eller at KU’s perso-
nale kunnet finde på at optræde som sådan. Nej, her tænker 
jeg i stedet på de universiteter der for eksempel adjungerer 
kendte kokke, politikere, erhvervsfolk og chefredaktører. 

Her er problemet indlysende. Offentlig berømmelse veks-
les – og forveksles – med videnskabeligt omdømme. Der gø-
res brug af en slags erstatningskriterier for at blive anerkendt 
som forsker. Tendensen til at bruge af erstatningskriterier 
findes også i Jasper Steen Winkels syn – ikke på min kronik – 
men snarere på mig som forfatter af kronikken. Det er en in-
tellektuel version af at gå efter manden i stedet for bolden. 

Bourdieu og Jyske Bank knuser problemet
Det fører os tilbage til grundproblemet mellem forskningen 
og præsentationen af den, mellem hvad min kronik faktisk 
handler om og præsentationen af den. Måske er pointen for 
Jasper Steen Winkel at det er relativt ligegyldigt hvad der 
står i kronikken så længe den fungerer som anledning til at 
præsentere KU’s gode arbejde med formidling.

Uanset hvad, så oplever Jasper Steen Winkel ikke at der er 
et problem (i hvert fald ikke for KU) – eller også forekommer 
det ham ikke særlig stort. Med andre ord mener han at jeg 
overdriver, og ved at overdrive bliver jeg – ifølge Jasper 
Steen Winkel – en del af problemet. 

Indrømmet, jeg er en del af problemet, men er Jasper 
Steen Winkel også en del af problemet? Måske ikke – men 
det er så hans problem. Jeg insisterer på at problemstillingen 
er der. Formålet med at kende til problemet er at finde frem 
til måder hvor forskere kan levere kvalificerede og slagkrafti-
ge brud på tavsheden. 

Jyske Bank og filosoffen Pierre Bourdieu ser problemet i 
øjnene på samme vis. Det vil også sige at de fastholder en 
forbindelse mellem forskning og fakta på den ene side og 
præsentationen på den anden. Deres løsning er at tage herre-
dømmet over produktionsmidlerne. Pierre Bourdieu gjorde 
det i sin tid ved at få sine forelæsninger optaget på tv på Col-
lége de France, Jyske Bank gør det ved per 1. oktober at lave 
sin egen tv-station. Hvorfor? Fordi »tv bliver mere og mere 
overfladisk, og journalister får dårligere arbejdsbetingelser 
og derfor ikke kan gå i dybden,« som det lyder i Jyske Banks 
præsentationsvideo af sin egen tv-kanal.

FOrMIDLInG – »De intellektuelles fornemste pligt er at tie 
stille når de ikke har noget at sige.« Dette er ledetråden i pro-
dekan for formidling ved DPU, Claus Holms kronik i Viden-
skabet i Universitetsavisen nummer 10. 

Indlægget er optakt til Universitetets Døgn på Københavns 
Universitet hvor blandt andet forskningsformidling er på 
dagsordenen. Holm har længe været en ’professionel’ skepti-
ker med speciale i at vurdere universiteternes forskningsfor-
midling. Ifølge Holm er det ved at udvikle sig til det rene ser-
viceapparat der dagligt kommenterer løs på alskens medie-
begivenheder. 

Holm forsker i forskningsformidling og mener at universi-
teterne prostituerer sig selv og tilmed »ikke har gjort sig 
mange anstrengelser for at støtte et kvalificeret brud på tavs-
heden når en forsker ønsker at præge det offentlige liv.«

Der er således tale om en renlivet forfaldsfortælling: På 
den ene side lefler fx Københavns Universitet for medierne. 
På den anden side gør vi ikke nok for at hjælpe forskerne der 
trods alt vil sige noget kvalificeret. Kritikken er ikke doku-
menteret eller angiver noget alternativt forslag til udvikling. 
Derfor taler den måske mest for sig selv. Alligevel giver den 
anledning til at opridse den strategi for forskningsformidling 
KU har forfulgt i de senere år så læseren selv kan vurdere om 
det står så skidt til.

KU’s prioritering af formidlingsarbejdet
Der er efterhånden bred accept af at både universiteterne og 
samfundet kan have gavn af at forskningen bringes i spil i 
forhold til et bredt publikum. Danskernes interesse for forsk-
ning er i øvrigt stigende, og der er en klar sammenhæng mel-
lem borgernes interesse og deres ønske om at der afsættes 
flere midler til forskningen i Danmark.

Men hvordan skal formidlingen så ske? Har universitetet 

opmærksomheden stift rettet mod morgendagens medieeks-
ponering? Nej – Københavns Universitet har netop længe talt 
mod det måle-og-veje-regime der sætter formidling på for-
mel og blot går ud på at optælle antallet af avisklip og ind-
slag i de elektroniske medier. Det giver ikke mening at kap-
pes med de andre danske universiteter om den næste poten-
tielle tv-omtale eller det næste forskerinterview. Det er ikke 
til gavn for nogen.

I Destination 2012 er der fastlagt en prioritering af formid-
lingsarbejdet. Det skal især rettes mod a) kommende stude-
rende, b) vigtige samarbejdspartnere og c) et internationalt 
publikum – alt sammen for at understøtte forskning og ud-
dannelse. Det betyder konkret at vi de sidste år har lagt mere 
vægt på arbejdet med prærekruttering i folkeskolen og gym-
nasierne for at øge elevernes forståelse og interesse for forsk-
ningen. Den internationale formidling er også blevet styrket 
med en udbygning af universitetets engelske hjemmesider 
og internationalt pressearbejde i forbindelse med større dan-
ske forskningsresultater – noget der kan øge universitetets 
attraktionsværdi, også over for internationale forskere, fon-
de og partnere. 

Kvalitet frem for kvantitet
Omdrejningspunktet i KU’s arbejde med formidling er 
• at sætte kvalitet over kvantitet
•  at få selve forskningsresultaterne promoveret frem for blot 

at bringe forskerne i rollen som kommentatorer af døgnets 
begivenheder 

•  at etablere platforme til en løbende dialog mellem forsker 
og publikum frem for et fokus på aviscitatet og envejskom-
munikationen

Konkret betyder det at vi giver alle forskere mulighed for 
at blogge, opbygge deres egen præsentationsside på web via 
CURIS, at vi arrangerer en række foredrag som fx Mød Vi-
denskaben, Kulturnatten og så videre, og at særligt fakulte-
terne har en lang række initiativer rettet mod gymnasiet. Vi 
er ikke beskæftiget med at ’sælge’ enkelte forskere til medier-
ne.

Forsigtige med at spille ekspert
Betyder det at KU »køber ’forsker for en aften-personale’ der 
sørger for at universitetet begår sig i et opmærksomhedssy-
stem hvor ens duelighed viser sig ved evnen til at omsætte 
hændelser til spektakulære mediebegivenheder,« som Holm 
formulerer det? Sagen forholder sig vel snarere modsat. 

Min oplevelse er at langt de fleste forskere tænker sig om 
to gange før de stiller op i medierne, og der er en stor tilba-
geholdenhed med at bringe sig selv i spil som såkaldt eks-
pert. Hvad er det i øvrigt for en institutleder der kan komme 
igennem med blot at ansætte de mest medieegnede? Mange 
dygtige forskere klager faktisk over at der er et lille incita-
ment til at formidle da det eneste der meriterer, er forskning. 
Netop tacklingen af det dilemma fylder en del i universitetets 
’Strategi for forsknings- og vidensformidling’ som blandt an-
dre en række dekaner formulerede i 2005 (se eventuelt 
www.kommunikation.ku.dk.)

Der er ingen tvivl om at den enkelte forsker kan stå i et di-
lemma når forskningen skal formidles bredt. Det kan være 
svært at fastholde fagligheden på en offentlig arena hvor ny-
hedsstrømmen er pauseløs, reaktionstiden er kort, og hvor 
forskeren bliver bedt om at kigge i krystalkugler. Men Claus 
Holms vurdering er ikke en del af svaret på disse udfordrin-
ger. Den er en del af problemet.

Disputten

Af kommunikationschef 

Jasper Steen Winkel,  

Københavns Universitet
Sex, vås og forskningsformidling

Af Claus Holm, prodekan 

for formidling, DPUProblemknus



Studietilbud

Spar
50%

Få Børsen for kun 

145 kr. pr. måned

Børsen er et værdifuldt værktøj på
dit studie og i din opgaveskrivning

Som studerende kan du få avisen samt fuld adgang 
til borsen.dk og artikelarkivet for kun 145 kr. pr. 
måned. Du sparer 50%

Ring 3332 4242 eller bestil på borsen.dk/uv

n	 Tilbuddet gælder kun for studerende med gyldigt studiekort samt ved tilmelding til Betalingsservice. 

Der betales porto til udlandet.



��    UNIVERSITETSAVISEN 12 ·  2008

Den anden presserevolution

Videnskabet

fang byggede bro mellem sociale klasser, mel-
lem politiske holdninger og mellem markeds-
kræfter og offentlig interesse.

Betalingsaviserne blander sig
I det nye pressesystem der er under udvikling, 
ser vi to distinkte avistyper: på den ene side den 
rent kommercielle avis der leverer nyheder til 
forbrugeren. Her er gratisavisen prototypen. På 
den anden side en halvt kommerciel, halvt pub-
licistisk avis der forsøger at omforme den gamle 
omnibusavis til en ny virkelighed hvor den ikke 
længere er altdominerende. Her er betalings-
avisen prototypen. De gamle tabloidaviser har 
ikke nogen klar plads i dette system hvorfor de 
også har de største problemer med at fastholde 
læserne. 

Som nyere analyser – måske overraskende – 
har påvist, konkurrerer gratisaviserne ikke så 
direkte med betalingsaviserne. De betalte avi-
ser oplever vigende læsertal, men denne udvik-
ling er et langsigtet fænomen der satte ind me-
get før gratisaviserne dukkede op. En omfatten-
de international komparativ undersøgelse af 
forskeren Piet Bakker viser eksempelvis at man 
i Norge finder nogenlunde samme tilbagegang 
for betalingsaviser som i mange andre lande 
selvom gratisaviser endnu ikke præger marke-
det i Norge.

Det er i den sammenhæng værd at notere at 
de mindre og opinionsorienterede aviser som 
Information, Kristeligt Dagblad og Børsen ikke 
oplever tilbagegang i læsertal, men i nogle til-
fælde har opnået en mindre vækst i samme pe-
riode som gratisaviserne har vundet indpas. 

Forholdet mellem gratisaviser og betalings-

aviser ser således snarere ud til at dreje sig om 
markedsdeling og komplementaritet end om 
substitution; gratisaviser har skaffet nye avislæ-
sere og flere dobbeltavislæsere og derved 
blandt andet bremset faldet i avislæsningen. 

Det opdelte pressesystem
Den nye pressestruktur kan kaldes det opdelte 
pressesystem fordi det består af to forskellige ty-
per af aviser: Gratisaviser og betalingsaviser tje-
ner hver især en noget forskellig funktion, har 
delvist forskelligt indhold, henvender sig til et 
delvist forskelligt publikum, udgives med for-
skellig interesse og finansieres med forskellige 
forretningsmodeller. Med andre ord har det 
danske pressesystem undergået en funktionel 
differentiering på avismarkedet. Hvis vi sætter 
de igangværende forandringer ind i et længere 
historisk perspektiv, kan vi iagttage nogle lig-
hedspunkter med et ældre pressesystem. 

Pressestrukturen i perioden fra 1870 og frem 
til 2. verdenskrig var grundlæggende set et 
klassebaseret system. Partipressen der kulmine-
rede med firebladssystemet i de fleste større by-
er, repræsenterede de fire partiers sociale 
grundpiller: bønder (Venstre), husmænd (Radi-
kale Venstre), arbejdere (Socialdemokratiet) og 
godsejere/industri (Konservative). 

I København var billedet lidt mere sammen-
sat, men også her fulgte opdelingen af aviser 
grundlæggende klasseforskelle. Den køben-
havnske populærpresse (af sine fjender kaldet 
smudspressen) der omkring århundredeskiftet 
var lige så udbredt som de politiske aviser i ho-
vedstaden, var kommerciel og leverede nyhe-
der og underholdning til arbejdere og almue. 

Et nyt og tvedelt pressesystem 
er ved at tage form: på den ene 
side apolitiske gratisaviser med 
nyheds- og forbrugerstof styret 
af en rent kommerciel interesse, 
og på den anden side betalings-
aviser præget af nyheder, bag-
grund og politisk tendens hvor 
man prøver at kombinere en 
kommerciel med en publicistisk 
interesse 

ke bliver lettere af at internettet og andre digi-
tale medier er blevet vigtige platforme for ny-
hedsformidling, ligesom de generelt har befor-
dret at læserne i stigende grad opfatter nyheder 
som noget man ikke skal betale for.

 
Det intregrerede pressesystem
I anden halvdel af det 20. århundrede udgjorde 
de danske dagblade et integreret pressesystem. 
Det var integreret fordi stort set alle aviser var 
baseret på halvvejs publicistiske, halvvejs kom-
mercielle interesser, udgav såvel nyheder som 
opinion og kombinerede det populære med det 
seriøse. 

Nok skulle man tjene penge, men aviserne 
blev også udgivet for at oplyse og præge me-
ningsdannelsen. Som helhed var aviserne ori-
enteret mod en mainstream: tabloidaviser som 
Ekstra Bladet og B.T. var naturligvis underhold-
ningsorienterede, men bragte ikke desto min-
dre en del politiske nyheder og debat. Morgen-
aviserne bragte seriøst nyhedsstof og politisk 
debat, men bortset fra enkelte og ganske små 
aviser, havde de samtidig et bredt og populært 
indhold; de var seriøse aviser med en populær 
tone. 

Danmark har hverken haft ekstremt tabloide 
aviser eller stærkt elitære aviser sådan som man 
finder det i eksempelvis England og Tyskland. 
Det integrerede pressesystems blanding af det 
populære med det politiske, dets brede udvalg 
af nyheder og opinion og kombination af kom-
merciel interesse med publicistisk ambition skal 
givetvis ses i sammenhæng med velfærdssta-
tens opbygning og konsolidering i samme peri-
ode. Det var et pressesystem, der i et vist om-

MeDIer

Af Stig Hjarvard

Vi er i disse år vidne til en regulær presserevo-
lution. Hvor man skulle tro at forandringer i 
medieverdenen først og fremmest drejede sig 
om nye, digitale og interaktive medier, har no-
get så gammeldags som papiraviser vendt op og 
ned på det danske pressesystem. 

Gratisaviserne begyndte at udkomme i 2001, 
og de har på ganske få år opnået at blive lan-
dets største aviser målt i læsertal. Økonomisk 
har forandringerne kostet både gamle og nye 
aktører formuer, udenlandske mediekoncerner 
har fundet vej til det danske avismarked, og un-
dervejs er gamle modstandere som Politiken og 
Jyllands-Posten fusioneret, mens Nyhedsavisen 
både nåede at blive landets mest læste avis og 
gå fallit på under to år. 

Ikke siden Henrik Cavling overtog redaktør-
posten på Politiken i 1905 har vi været vidne til 
en så omfattende omstrukturering af dagspres-
sen. Cavlings omlægning af Politiken indvarsle-
de partipressens gradvise afvikling og omnibus-
avisens sejrsgang i både København og provin-
sen. I stedet for en avis styret af partipolitiske 
interesser opstod en mere bredt favnende avis 
der appellerede til en blandet læserskare, både 
hvad angik politisk tilhørsforhold, kulturelle in-
teresser og social baggrund. 

I dag er denne ’gamle’ bredtfavnende omni-
buspresse blevet relegeret til en andenplads 
hvad angår læsernes opmærksomhed, og de 
gamle morgenaviser må derfor finde en ny rolle 
i et ændret pressemønster. En omstilling der ik-

BetALInGSAvISerneS Bet – Redaktionerne på de gamle dagblade har travlt med at omforme aviserne til en ny vir-

kelighed hvor de ikke længere er altdominerende. Gratisavisernes opkomst betyder at omnibusaviserne må genopfinde sig 

selv i det nye avissystem, og de tabloide aviser er hårdt pressede og har store problemer med at fastholde læserne.  
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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 læsere.

Bidrag til Videnskabet har form af en kronik og fylder maks. 10.000 enheder med 

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

Det opdelte pressesystem vi ser etableret i 
disse år, er ligeledes opdelt i en rent kommer-
ciel presse og en mere politisk presse der prøver 
at kombinere et kommercielt og publicistisk 
sigte. I et vist omfang vil dette system formo-
dentlig også blive præget af en stærkere opde-
ling i forhold til social klasse sammenlignet 
med det integrerede pressesystem. 

Ingela Wadbring har på baggrund af svenske 
data påvist at valget mellem at læse en beta-
lingsavis eller en gratisavis også er præget af 
klasseforskelle. På den ene side kan læsning af 
gratisaviser kompensere for vigende læsning af 
betalingsaviser blandt lavindkomstgrupper. På 
den anden side vil gratisaviser primært forsyne 
lavindkomstgrupperne i samfundet med nyhe-
der og forbrugsstof; de vil i mindre grad skabe 
en kontaktflade til samfundets politiske diskus-
sion og opinionsdannelse. 
 Der er naturligvis også betydelige forskelle 
mellem det nye og det gamle klassebaserede 
pressesystem, og ikke mindst er koblingen mel-
lem pressen og de politiske organisationer ikke 
af samme formelle og organisatoriske karakter i 
dag som tilfældet var under partipressen. I det 
omfang der fortsat findes en formel politisk ori-
entering, har den karakter af hensigtserklærin-
ger som Jyllands-Posten der på sine hjemmesi-
der bekender sig som et »uafhængigt liberalt 
dagblad«, og Politiken og Ekstra Bladet der vil 
være »uafhængige radikalt-socialliberale blade 
og organer for dansk frisind«.

Fortsat politisk tendens
Nu kunne man tro at tilkomsten af rent kom-
mercielle og apolitiske gratisaviser ville få de 

gamle omnibusaviser til at opgive den sidste 
rest af politisk orientering for i stedet at kon-
kurrere på nyheds- og forbrugerstoffet som gra-
tisaviserne helt overvejende består af. Men de 
gamle aviser har ikke opgivet deres politiske 
tendens; der er tværtimod tale om at den politi-
ske tendens er blevet lidt mere tydelig i de se-
nere år både for at profilere betalingsaviserne 
tydeligere i et konkurrencepræget marked og 
som følge af den politiske udvikling. 
 Hvor den christiansborgpolitiske scene tidli-
gere har været kendetegnet ved mindretalsrege-
ringer der har søgt parlamentarisk støtte hen 
over midten, er dansk politik i dag domineret af 
henholdsvis en centrum-venstre blok og en høj-
reblok. De to blokke har først og fremmest været 
delt på de værdipolitiske områder som fx flygt-
ninge og indvandrere, Irakkrig, miljø og volds-
kriminalitet hvorimod de traditionelle økonomi-
ske og fordelingspolitiske områder i mindre 
grad har kaldt på blokpolitisk konfrontation. 

Den nye blokpolitik har bidraget til en ce-
mentering af dagspressens opdeling i et rege-
rings-oppositionspresse mønster hvor eksem-
pelvis Jyllands-Posten og Berlingske Tidende 
overvejende har støttet regeringens politik, og 
Politiken og Information har støttet oppositio-
nens politik. Aviserne har naturligvis ikke fun-
geret som talerør for enkeltpartier eller politi-
kere som i partipressens dage, men de har på 
lederplads og i den journalistiske dækning 
fremmet synspunkter og dagordener der har 
været sympatisk over for hver sin blok. 

Det har været særlig tydeligt i to tilfælde hvor 
aviserne tog meget aktivt del i den politiske me-
ningsdannelse, henholdsvis invasionen af Irak i 

2003 og krisen omkring Jyllands-Postens Mu-
hammedtegninger i 2005-06. Analyser fra Mo-
dinet-forskningsprojektet har påvist hvordan 
også det journalistiske stof har været præget af 
avisernes holdninger til Irak-krigen, og Mu-
hammed-krisen havde sit direkte udspring i Jyl-
lands-Postens eget ønske om at sætte et værdi-
politisk spørgsmål på dagsordenen. 

Læserne delt efter holdninger
Ser vi på avislæserne, finder vi også her en vig-
tig politisk forskel mellem gratis- og betalings-
aviser. I figur 2 ser vi en række landsdækkende 
avisers læsere grupperet i forhold til deres poli-
tiske holdning. 

MetroXpress, Urban, Nyhedsavisen og 24ti-
mer udmærker sig ved at have en læserskare, 
der i høj grad afspejler befolkningens generelle 
politiske sammensætning; der er en ganske 
svag venstreorientering i deres læserprofil hvil-
ket formodentlig skyldes at de som trafikom-
delte aviser i storbyområder fortrinsvis læses af 
lønarbejdere. 

Betalingsaviserne har trods danskernes æn-
drede avisvaner ikke bevæget sig i retning af 
gratisavisernes læserprofil, men fastholdt deres 
politiske læsergrundlag som enten højrefløjs-
aviser eller centrum-venstre-aviser. For beta-
lingsavisernes vedkommende findes der altså 
fortsat hvad man kalder en politisk parallelisme 
mellem aviser, læserne og det politiske spek-
trum; de grupperer sig parallelt efter politiske 
anskuelser.

Ifølge den gængse presseteori er den vedva-
rende politiske orientering i et stadigt mere 
kommercielt mediemiljø egentlig overrasken-

de. Normalt vil man sige at jo mere kommer-
cielle medierne bliver, desto mere vil de blive 
apolitiske og fokusere på journalistiske nyheds-
kriterier. 

Gratisaviserne bekræfter til fulde denne anta-
gelse, men betalingsaviserne er gået en lidt an-
den vej. Det skyldes blandt andet at en politisk 
profil også kan have kommerciel værdi. Så læn-
ge der er befolkningsgrupper der ønsker at del-
tage i den politiske del af meningsdannelsen, vil 
interesse for politisk orientering og holdninger 
kunne omsættes til købekraft. Den øgede kort-
lægning af læserprofiler i den kommercielle 
konkurrence har således også en politisk di-
mension idet bestemte politiske (og i bredere 
forstand holdningsmæssige) segmenter kan ud-
gøre en vigtig kundegruppe. 

Dertil kommer at i takt med at medierne har 
fået en øget selvstændighed, kan de også funge-
re som en platform for at udøve indflydelse på 
den politiske proces. Redaktører, meningsdan-
nere og politiske kommentatorer kan i dag bru-
ge medierne – og ikke mindst aviserne – som af-
sæt for at opnå politisk indflydelse. Hvor aviser-
ne i gamle dage var redskaber for de politiske 
partier, er aviserne i dag blevet en opinionsin-
dustri der mere selvstændigt kan bidrage til den 
politiske meningsdannelse – både gennem jour-
nalistik og opinionsstof. 

Så selvom partipressens dage for længst er 
omme, lever den politiske presse fortsat. Som 
følge af det nye pressesystem er det politiske 
opinionsstof ikke længere at finde i en bredtfav-
nende omnibuspresse. Politisk opinionsstof er 
blevet et særkende for én del af pressesystemet, 
betalingsaviserne. 

Stig Hjarvard er professor, ph.d., ved Institut for 

Medier, Erkendelse og Formidling. Han har netop 

udgivet bogen ’En verden af medier. Medialise-

ringen af politik, sprog, religion og leg’ på Forla-

get Samfundslitteratur. 

Figur 1. Den historiske udvikling af det danske pressesystem. 

Figur 2. Avislæsning og politisk holdning i 2007 (stemmeafgivning ved seneste folke-

tingsvalg). Alle danskere fra 18 år og opefter. Højrefløj: Venstre, Konservative og 

Dansk Folkeparti. Centrum: Radikale Venstre, Kristendemokraterne og CD. Venstre-

fløj: Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Minoritetspartiet. Andre: Stemte ikke, 

husker ikke, vil ikke fortælle om stemmeafgivning eller ikke gammel nok på tids-

punktet til at kunne stemme. Total: Gennemsnit af hele befolkningen. 

Kilde: Index Danmark / TNS Gallup. N= 22.390.
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Efterårsvalg på KU
Du kan ikke stemme på Obama, men skal selvfølgelig gøre din  

demokratiske ret gældende ved valg til bestyrelse, akademiske råd 

og studienævn. Se valgcirkulæret på side �-92SEKTION

I Danmark er over �0 pro-
cent af befolkningen med-
lem af folkekirken. Det 
har givet politikere smag 
for at bruge udtrykket 
»kristne værdier« som no-
get danskerne har til fæl-
les. Religionssociolog Pe-
ter Lüchau har netop for-
svaret sin ph.d. der under-
søger om man kan tale 
om fælles kristne værdier 

FORSKNING

Af Julie Caspersen

Hvad handler din ph.d. om?
Grundlæggende handler 

den om hvad der får Danmark 
til at hænge sammen. Hvis 
man ser på dansk politik de 
sidste ti til 15 år, navnlig efter 
2001 hvor den nuværende re-
gering kom til, så er man be-
gyndt at snakke meget om fæl-
les værdier, og man er begyndt 
at snakke meget om at Dan-
mark er kristent. Man påstår at 
den kristne kulturarv som 
Danmark bygger på, er en for-
udsætning for at landet hæn-
ger sammen. Sagt omvendt – 

og da vi ikke er enige om det, 
kan det ikke være det der bin-
der os sammen. 

Hvad er det vigtigste du kan 
fremhæve fra din ph.d.-afhand-
ling?

En pointe er at det her med 
at kristendommen holder os 
sammen, det må vi nok afvise 
ved at se på det helt nøgternt. 
Den anden pointe er at det vi-
ser sig at der er tre grupper i 
befolkningen. Der er dem som 
mener at kristendommen ikke 
har noget som helst at sige om 
den nationale identitet. Så er 
der nogle mennesker der me-
ner at det har den. Dem kan 
man så igen dele op i to: Dem 
som mener at det er vigtigt at 
være kristen for at være dan-
sker fordi de selv er kristne og 
går meget op i det kirkelige. 
Så er der en anden og for-
mentligt større gruppe som 
mener at det er vigtigt at være 
kristen for at være dansker for-
di de ikke bryder sig om ind-
vandring. Det betyder at der er 
dem jeg kalder de eksistentielt 
kristne, som mener det er vig-
tigt med kristne værdier, og så 

er der dem der synes kristne 
værdier er vigtige, men sådan 
set aldrig går i kirke. Ikke des-
to mindre mener at det er me-
get vigtigt at være kristen på et 
formelt plan for at være dan-
sker, og det kan være derfor at 
de ikke bryder sig om indvan-
drere. 

Hvad kan det som du har fun-
det ud af bruges til?

For øjeblikket er der en poli-
tisk debat som lægger eks-
tremt meget vægt på værdier. 
Man nævner konstant de krist-
ne værdier så snart indvand-
rerspørgsmålet melder sig. Det 
er noget vrøvl. Den der sam-
menhængskraft som de snak-
ker så meget om, er simpelt-
hen ikke til stede – eller rette-
re: Den har ikke noget med 
kristendommen at gøre. Hvad 
der får Danmark til at hænge 
sammen, det kan jeg ikke sige, 
det er måske heller ikke så 
pokkers interessant, men jeg 
kan sige at det er ikke den her 
idé om et kristent Danmark. Vi 
er ikke på noget måde enige 
om at Danmark bygger på 
kristne værdier. 

Kan du hermed være med til at 
dæmme op for misbruget af ud-
trykket ’fælles kristne værdier’?

Det tror jeg på ingen måde 
at jeg kan. Den nuværende re-
gering har ved gentagne lejlig-
heder demonstreret at hvis de 
står et sted mellem fakta og 
hvad der må være det politisk 
opportune, så vælger de det 
politisk opportune. Jeg gør 
mig ingen illusioner om at det 
her skulle ændre noget som 
helst. Det er selvfølgelig lidt 
deprimerende, men det er nu 
engang de vilkår jeg arbejder 
under. 

Hvordan kan det være at du 
valgte at undersøge om folkekir-
ken er en national samler?

Helt universelt er det et 
sjovt spørgsmål. I mange år 

hvis du fjerner kristendom-
men, enten ved at nedlægge 
folkekirken eller ved at der 
kommer en stor indvandring 
af muslimer, så vil Danmark 
falde sammen, og vi vil ende i 
Jugoslavisk borgerkrig. 

Er det så de kristne værdier der 
binder os sammen?

Det ved jeg såmænd ikke, 
men det bliver sagt at det er en 
fælles værdi. Min pointe er at 
man kan efterprøve det rent 
empirisk. Jeg er nået frem til 
det resultat at der ikke er no-
get fælles værdisystem vedrø-
rende en del af det kristne 
Danmark. 

Hvad kan du ellers konkludere?
At der er for få blandt dan-

skerne, vi snakker 30 procent, 
der mener at det er essentielt 
at være kristen for at være 
dansker. Pointen er at hvis det 
er en fælles værdi, så skal vi al-
le sammen være enige om det. 
Når nu kun 30 procent mener 
det, så falder det til jorden. 
Det er ikke en fælles værdi. 
Det er ikke noget vi er enige 
om på nogen som helst måde, 

har man fuldstændig ignoreret 
religion. Det var et eller andet 
fænomen der snart ville lægge 
sig til at dø. Så sker der det op 
gennem 90’erne at interessen, 
i hvert fald i offentligheden, 
eksploderer. Politikerne be-
gynder pludselig at tale om re-
ligion som et eller andet vig-
tigt. Pludselig bliver værdier, 
især de krisne, meget vigtige, 
så snart antallet af indvandrer-
debatter stiger. Det altid skægt 
at undersøge om man kan 
overføre det man ser på sam-
fundsniveau til individniveau. 
Og det kan man forbavsende 
sjældent. Det er i virkelighe-
den en af pointerne bag ph.d.-
afhandlingen: Du må ikke 
hoppe fra det ene niveau til 
det andet, og påstå at der er en 
sammenhæng.

jca@adm.ku.dk

gud bevare Danmark?

Kondenseret KU-kaos
Per Kirkeby har kondenseret klodens kaos i en kuppel på KU.  

Professor Minik Rosing har skrevet om det. 

Læs bogomtale på side 10

Peter Lüchau har netop forsvaret sin ph.d.-af-

handling med titlen »Folkekirken som national 

samler?« på Institut for Tværkulturelle og regio-

nale studier. Han arbejder for tiden med register-

data fra Danmarks Statistik for at undersøge 

hvem der melder sig ud af folkekirken. 

FOTO: SCANPIX:
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Efterårsferie på Øresundsakvariet

LEG OG LÆR – Krabbefangst, krabbevæddeløb, levende havdyr som må berøres, 

udstilling og foredrag om tunfisken. Alt dette og meget mere kan man opleve al-

le hverdage kl. 10-17 i uge 42 og 44 på Øresundsakvariet, Strandpromenaden 5 i 

Helsingør.  

På billedet ses den stolte vinder af krabbevæddeløbsdysten i 2007.

Læs mere om tilbuddene på www.oresundsakvariet.ku.dk

Billetter til festforestilling i Operaen

ÅRSFEST 2008 – Københavns Universitet fejrer sin grundlæggelse ved den tradi-

tionsrige årsfest der i år afholdes torsdag den 20. november. Ansatte og studeren-

de kan købe billetter til festforestilling i Operaen, hvor også universitetets ledel-

se, Kongehuset og repræsentanter fra forskningsråd, fonde, erhvervsliv og mini-

sterier deltager. I år opføres balletten Askepot klokken 19.30. Billetterne findes i 

tre prisklasser - alle reduceret med ca. 25 procent af normalprisen.

Kategori C (1., 2., 3. balkon): 320 kr.

Kategori D (2., 3. balkon): 200 kr.

Kategori S (ståpladser 3. balkon): 70 kr.

Billetterne sælges efter først-til-mølle-princippet over fire dage i uge 43 og 44 ved 

Festsalen i hovedbygningen på Frue Plads (indenfor til venstre for hovedindgan-

gen):

Torsdag den 23/10 og fredag den 24/10 kl. 8.00-12.00. Mandag den 27/10 og tirs-

dag den 28/10 kl. 12.00-17.00. Billetterne betales kontant, og studiekort/ID-kort 

skal forevises ved køb. Maks. 4 billetter pr. person.

Læs mere om årsfesten på: www.event.ku.dk/aarsfest

Det sker  20. oktober  20.-21. oktober  21. oktober

Suzanne Osten og feministisk 
teater
FORELÆSNING – Af Tiina Rosenberg, professor i 

genusvetenskap, Lunds Universitet. Forelæsnin-

gen er en del af ph.d.-kurset ’Samtidsteater’, men 

alle er velkomne

Tid: 20/10 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, lokale 22.0.49

Arr.: Georg Brandes Skolen. Tilmelding til www.

georgbrandes.hum.ku.dk

Cross-over. Teaterkoncenter
FORELÆSNING – Af Michael Eigtved, lektor ved 

Afdeling for Teatervidenskab. Forelæsningen er 

en del af ph.d.-kurset ’Samtidsteater’, men alle er 

velkomne

Tid: 20/10 kl. 15.15-17.00

Sted: KUA, lokale 22.0.49

Arr.: Georg Brandes Skolen. Tilmelding til www.

georgbrandes.hum.ku.dk

The medical database
COURSE – PubMed/MEDLINE for PhD’s and 

other of interest. The price is 900 kr.

Tid: 20/10 kl. 9.15-16.15 

Sted: KUB Nord, the Course Centre, Nørre Allé 

49

Arr.: KUBIS. Registrate before 13/10 to kur-

sus@kb.dk

The Concept of Performance
FORELÆSNING – Af prof. Dr. Dr. h. c. Erika Fi-

scher-Lichte, Institute for Theatre Studies, 

Freie Universität Berlin. Forelæsningen er en 

del af ph.d.-kurset ’Samtidsteater’, men alle er 

velkomne 

Tid: 20/10 kl. 10.15-12.00

Sted: KUA, lokale 22.0.49

Arr.: Georg Brandes Skolen. Tilmelding til 

www.georgbrandes.hum.ku.dk

Boliger

Bolig udlejes

City
Periode: Fra d.d. og på ube-

stemt tid.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 100 

kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret m. 3 so-

vepladser, internet, kabel tv, 

flygel, vaskemaskine.

Husleje: 12.000 kr. pr. md. alt 

inkl.

Lejer: Familievenlig. Rygning til-

ladt.

Kontakt: Britt Kjellmark, tlf. 

2611 7521.

Frederiksberg
Periode: Fra 1/11-09.

Størrelse: Værelse med adgang 

til bad og køkken.

Udstyr: Møbleret. Internetad-

gang.

Lejer : K. 

Husleje: 3.000 kr. pr. md. 

Depositum: 3.000 kr.

Kontakt: E-mail: nadine@bio.ku.

dk.

Amager
Period: From 1/12-08 to 28/2-09.

Size: Flat, 100 sqm.

Equipment: Fully furnished. Wa-

shing mashine, dishwasher, TV 

with cable, Internet.

Tenant: Non-smoker. No pets. 

Single or couple. 

Rent: 6.000 kr. per month. 

Contact: E-mail: vikinger@get-

2net.dk.

Frederiksberg
Period: From 7/12-08 to 1/4-09.

Size: Apartment, 2 rooms, 57 

sqm.

Equipment: Fully furnished, ac-

cess to washing machine and 

tumble dryer.

Rent: 6.000 kr. per month.

Contact: E-mail: zita_hedeby@

hotmail.com, tel. 6127 3287. 

Værløse
Periode: Fra 2/1 til 30/6-09.

Størrelse: Hus, 160 kvm.

Udstyr: Møbleret. 

Husleje: 12.000 kr. pr. md. inkl. 

forbrug.

Kontakt: Tlf. 4448 6841 el. 6160 

6841.

Vesterbro
Period: From 1/12-08 to 30/11-

09, possibly longer.

Size: Apartment, 3 rooms, 75 

sqm. 

Equipment: Fully furnished, TV, 

Internet, washer.

Tenant: Researcher or similar.

Rent: 6.000 kr. per month.

Deposit: 12.000 kr.

Contact: E-mail: karljakob@

gmail.com.

Hellerup
Period: About 21/1-21/5-09.

Size: Apartment, 4 rooms with 

kitchen and bathroom, 110 

sqm.

Equipment: Furnished, access to 

garden.

Rent: 6.500 kr. per month.

Contact: E-mail: schonbeck@tis-

cali.dk, tel. 2618 1776.

Bolig søges

Nørrebro
Periode: Fra 1/11-09 el. snarest 

derefter.

Størrelse: Lejlighed.

Udstyr: Umøbleret.

Lejer: M ikkeryger.

Husleje: Maks. 5.000 kr. pr. md.

Kontakt: Tlf. 3011 9411, e-mail: 

pedehund@hotmail.com.

Copenhagen area
Period: From 1/1-09 for 12 

months.

Size: Small house or apartment.

Equipment: Furnished.

Tenant: Australian guest resear-

cher with family (2 children).

Rent: App. 12.000 kr. per month.

Contact: Alistair, e-mail: pater-

son@arts.uwa.edu.au. 

København
Periode: Fra 1/11-09 i min. 1 år.

Størrelse: Min. 2 vær.

Udstyr: Delvist el. umøbleret.

Lejere: Hollandsk ph.d.-stude-

rende par, ikkerygere.

Husleje: Maks. 8.000 kr. pr. md. 

alt inkl.

Kontakt: Susanne den Boer, e-

mail: spadenboer@bio.ku.dk, 

tlf. 4118 8436.

København/Frederiksberg
Periode: Pr. 1/1-09 i 1 år el. læn-

gere.

Størrelse: Lejlighed, gerne 3 

vær., min. 55 kvm. 

Udstyr: Umøbleret.

Lejer: K hollandsk forsker, ikke-

ryger. 

Kontakt: Yaël, e-mail: aynos-

sent@hotmail.com, tel. 4086 

1905.

Kollegier

Valkendorfs Kollegium
Den 15/11-08 bliver 1 plads le-

dig for en jurastuderende der 

har bestået 2 års normeret stu-

dietid. Det lille kollegium huser 

22 beboere og ligger i Skt. Pe-

ders Stræde i et gammelt hus 

med stor have. Kollegiet har 

selvstyre hvorfor ansvarsbevidst-

hed og socialt engagement er 

vigtigt for trivslen. Huslejen er 

1.400 kr. pr. md. Ansøgnings-

skema findes på http://studier.

ku.dk/Studieliv/Bolig/. Vedlæg 

dokumentation for bestået stu-

dietid samt en sides motivation 

og send til SU-kontoret, Fiol-

stræde 22, Postboks 2112, 1014 

Kbh. K. Tre ansøgere vil blive 

indkaldt til samtale.

Ansøgningsfrist: 15/10-08.

Hvad er terror?
FOREDRAG – Af ph.d. Anja Dalgaard-Nielsen. 

Adgangskort fås 14 dage før hos arrangøren

Tid: 20/10 kl. 19.30

Sted: H.C. Andersens Boulevard 35

Arr.: Videnskabernes Selskab, www.royalacade-

my.dk

Operans publik i dag
FORELÆSNING – Af Göran Gademan, dramaturg 

ved GöteborgsOperan. Forelæsningen er en del 

af ph.d.-kurset ’Samtidsteater’, men alle er vel-

komne

Tid: 21/10 kl. 9.15-11.00

Sted: KUA, lokale 22.0.49

Arr.: Georg Brandes Skolen. Tilmelding til www.

georgbrandes.hum.ku.dk

Halvfemsernes dramatiske 
gennembrud
FORELÆSNING – Undertitlen er ’Handlings el-

ler tilstandsdramatik? Saalbach, Rohde, Knut-

zon og Asmussen’ af Birgitte Hesselaa, tidlige-

re dramaturg ved Det kgl. Teater. Forelæsnin-

gen er en del af ph.d.-kurset ’Samtidsteater’, 

men alle er velkomne

Tid: 21/10 kl. 11.15-13.00

Sted: KUA, lokale 22.0.49

Arr.: Georg Brandes Skolen. Tilmelding til 

www.georgbrandes.hum.ku.dk

Politiseringstendenser i  
samtidskunsten
FORELÆSNING – Af Mikkel Bolt Rasmussen, 

lektor ved Afdeling for Litteraturvidenskab og 

Moderne Kultur og Kulturformidling. Forelæs-

ningen er en del af ph.d.-kurset ’Samtidstea-

ter’, men alle er velkomne

Tid: 21/10 kl. 14.15-16.00

Sted: KUA, lokale 22.0.49

Arr.: Georg Brandes Skolen. Tilmelding til 

www.georgbrandes.hum.ku.dk
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21. oktober  21.-22. oktober  22. oktober  22. oktober

The Genesis of Wave  
Mechanics
GUEST LECTURE – By Dr. Christian Joas, Quan-

tum History Project, Max Planck Institute for the 

History of Science, Berlin. The lecture has the sub-

title ‘The Role of Hamilton’s Optical-Mechanical 

Analogy in Schrödinger’s Research Program’

Tid: 21/10 kl. 17.00

Sted: Auditorium 10, H. C. Ørsted Instituttet, Uni-

versitetsparken 5

Arr.: Videnskabshistorisk Selskab, lutzen@math.

ku.dk

Grænselandet mellem billed-
kunst og teater 
FORELÆSNING – Af Ulla Angkjær Jørgensen, In-

stitutt for kunst- og medievitenskap, NTNU 

Trondheim. Forelæsningen er en del af ph.d.-kur-

set ’Samtidsteater’, men alle er velkomne

Tid: 22/10 kl. 9.15-11.00

Sted: KUA, lokale 22.0.49

Arr.: Georg Brandes Skolen. Tilmelding til www.

georgbrandes.hum.ku.dk

Det topografisk sublime 
FORELÆSNING – Undertitlen er ’med særligt 

henblik på Jon Fosse’ af Lars Sætre, professor ved 

Litteraturvitenskapelig institutt, Universitetet i 

Bergen. Forelæsningen er en del af ph.d.-kurset 

’Samtidsteater’, men alle er velkomne

Tid: 22/10 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, lokale 22.0.49

Arr.: Georg Brandes Skolen. Tilmelding til www.

georgbrandes.hum.ku.dk

How to use Copenhagen  
University Library
COURSE – Introduction to the University Library 

North (Science and Health Sciences)

Tid: 22/10 kl. 13.30-15.30

Sted: KUB Nord, the Course Centre, Nørre Allé 49

Arr.: KUBIS. Registrate before 15/10 to kursus@

kb.dk

Mellem ordoviciske trilo- 
bitter og faunaændringer 
FOREDRAG – af Thomas Hansen, Institut for 

Geografi og Geologi 

Tid: 21/10 kl. 15.15 

Sted: Geologisk Museum, Øster Voldgade 5-7, 

Auditoriet 

Arr.: Palæontologisk Klub, palklub@geol.ku.dk

On morphosemantics 
FOREDRAG – The subtitle is ‘the internal me-

aning of words’ by Emmon Bach, University of 

Massachusetts, Amherst & School of Oriental 

and African Studies, London

Tid: 21/10 kl. 16.15-18.00

Sted: Det Ny KUA, lok. 23.2.47 

Arrangør: Lingvistkredsen, www.lingvistkred-

sen.dk

Forestry, between land use  
intensification and sustaina-
ble development
INTERNATIONAL LECTURE SERIES – Lecture 

by Bo Larsen in the series Globalisation and 

the local landscape

Tid: 22/10 kl. 15-17

Sted: Auditorium 1.01, Bülowsvej 17

Arr.: Tværfakultært arrangement, se www.ku.

dk/kalender

Forskellige Bibelsyn
STUDIEKREDS

Tid: 22/10 kl. 15.15

Sted: Studenterlokalet, Store Kannikestræde 

8.1 

Arr: Studentermenigheden Indre By, www.

indreby.org

Stillinger

VIP-stillinger

Samfundsvidenskab

Associate Professor in  
Sociology 
The Department of Sociology 

offers a new position as Associ-

ate Professor in Sociology with 

special competence in organiza-

tional sociology. For the positi-

on applicants should have a 

PhD or equivalent degree and 

solid teaching and supervision 

competence at university level. 

Associate professorship positi-

ons involve research, teaching 

courses at all levels, supervision 

of research students, and admi-

nistration. The successful appli-

cants will be expected to active-

ly promote research in the abo-

ve areas and are invited to 

sketch their ideas in the appli-

cation. They will also teach in 

their own as well as broader 

fields of sociology, and partici-

pate in the development of 

new courses. 

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this ex-

tract. See http://jobportal.ku.

dk/.

Application deadline: 17/11-08 

at 12 noon.

Associate Professor in  
Sociology
The Department of Sociology at 

the University of Copenhagen 

offers a new position as associa-

te professor with special com-

petence in qualitative methods. 

For the position applicants 

should have a PhD or equiva-

lent degree and solid teaching 

and supervision competence at 

university level. Associate pro-

fessorship positions involve re-

search, teaching courses at all 

levels, supervision of research 

students, and administration. 

The successful applicants will be 

expected to actively promote 

research in the above areas and 

are invited to sketch their ideas 

in the application. They will also 

teach in their own as well as 

broader fields of sociology, and 

participate in the development 

of new courses. 

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this ex-

tract. See http://jobportal.ku.

dk/.

Application deadline: 17/11-08 

at 12 noon.

Professorship in Internatio-
nal Relations
The Department of Political 

Science invites from political 

science candidates applications 

for a temporary professorial po-

sition with special duties to 

strengthen at the international 

level the Department’s research 

and teaching in the relationship 

between politics and law in the 

European Union. The position is 

offered for a fixed term of 5 ye-

ars. Appointment is to be made 

as soon as possible. The acade-

mic qualifications sought corre-

spond to those that are for nor-

mal professorial positions. The 

successful candidate will be ex-

pected to strengthen and con-

tribute to the development of 

theoretical and empirical re-

search and teaching in the rela-

tionship between law and poli-

tics in the European Union; 

to take on the administrative 

task as manager of the Centre 

for European Politics (CEP) at 

the department; to promote 

and communicate CEP research 

and knowledge to the Danish 

and international community. 

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this ex-

tract. See http://jobportal.ku.

dk/.

Application deadline: 10/11-08 

at 12 noon.

Full Professorship in Inter-
national Relations
A full professorship in internati-

onal relations is to be filled at 

the Department of Political 

Science as soon as possible. 

Qualifications and a record of 

achievement at the highest in-

ternational level within the 

field are required for the holder 

of the position. The duties atta-

ching to the position are: 

Research and research coopera-

tion within the field of interna-

tional relations; Teaching, su-

pervision and examination of 

undergraduate (bachelor) and 

post-graduate (Master and Ph.

D.) students on the politics pro-

gramme (cand.scient.pol.), plus 

new fields for teaching linked 

to the discipline which may be 

developed in the future; Partici-

pation in administrative tasks 

related to teaching and re-

search; Active participation in 

the Department’s strategy for 

internationalization of both its 

teaching and its research; Active 

participation in research ma-

nagement and fundraising; Ac-

tive participation in the Depart-

ment’s communications with 

the wider world.

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this ex-

tract. See http://jobportal.ku.

dk/.

Application deadline: 1/12-08 at 

12 noon.

Sundhedsvidenskab

Clinical professorship
Applications are invited for a 

clinical professorship in Anaes-

thesiology with special referen-

ce to Perioperative Pathophysi-

ology at Copenhagen University 

Hospital to commence as soon 

ternationalt niveau inden for 

musiketnologi og/el. musikan-

tropologi, samt erfaring inden 

for mindst et og gerne flere af 

emnerne sundhed, menneske-

rettigheder, etik, spiritualitet 

og religion og disses forhand-

linger med og af musik i en bå-

de samtidig og historisk ramme.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger 

el. kontakt Mette Christensen, 

tlf. 3532 8087, e-mail: mec@

hum.ku.dk.

Ansøgningsfrist: 3/11-08, kl. 

12.00.

Professorat i arkæologi 
SAXO-Instituttet opslår et fem-

årigt professorat. Den der an-

sættes, skal kunne dokumente-

re omfattende, internationalt 

anerkendt forskning inden for 

verdensarkæologiske problem-

stillinger, mshp. på europæisk 

arkæologi samt mindst ét ikke-

europæisk område. Den der an-

sættes, skal have forskningser-

faring (inklusive omfattende 

feltarbejdserfaring) inden for 

flere grene af den europæiske 

arkæologi, herunder den nord-

europæiske, den mediterrane, 

den forhistoriske og den mid-

delalderlige. Ansøgere skal kun-

ne dokumentere omfattende 

international forsknings- og un-

dervisningserfaring, professio-

nelle kompetencer i ledelse af 

kollektive projekter, samt erfa-

ring med forskeruddannelse og 

vejledning af ph.d.-studerende. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger 

el. kontakt Mette Christensen, 

tlf. 3532 8087, e-mail: mec@

hum.ku.dk.

Ansøgningsfrist: 3/11-08, kl. 

12.00.

Adjunktur i retorik
Et adjunktur er ledigt på Insti-

tut for Medier, Erkendelse og 

Formidling. Ansøgere skal kun-

ne dokumentere forskning in-

den for teoretisk og/el. praktisk 

retorik. Den der ansættes, skal 

kunne varetage undervisning 

og vejledning bredt inden for 

retorikfagets studieordninger, 

både på grund- og kandidatni-

veau. Ansøgere bedes angive 

hvilke fag i aktuelle studieord-

ninger de mener at kunne un-

dervise og vejlede i og levere 

dokumentation eller anden be-

grundelse herfor. Det bemær-

kes at undervisningssproget i 

den overvejende del af fagets 

undervisning er dansk.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger 

el. kontakt Mette Christensen, 

tlf. 3532 8087, e-mail: mec@

hum.ku.dk.

Ansøgningsfrist: 1/11-08, kl. 

12.00.

Naturvidenskab

Research assistant professor 
Applications are invited for a 2 

year position in molecular pat-

hology or cell/ molecular biolo-

gy at the Department of Biome-

dical Sciences, Copenhagen Bio-

center. Academic qualifications 

required: PhD in cell or molecu-

lar biology and at least 3 years 

of postdoctoral experience. Ex-

perience in work with animal 

models is desirable.

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this ab-

stract. See www.ku.dk/stillinger.

Application deadline: 1/11-08.

as possible. The clinical profes-

sorship is composed of a sala-

ried professorship at the Faculty 

of Health Sciences, Department 

of Surgery and Internal Medici-

ne and a consultancy with the 

Capital Region of Denmark with 

service at Righospitalet, the Ab-

dominal Centre. It is a require-

ment  that the applicant is ac-

cepted for both the professors-

hip and the consultancy. In or-

der to be considered, the appli-

cant must therefore send an ap-

plication both to the Faculty 

(the professorship) and to Rigs-

hospitalet (the consultancy). 

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this ex-

tract. See www.ku.dk/stillinger 

and www.laegejob.dk.

Application deadline: 24/10-08, 

at 14 noon.

Associate Professorship in 
Organisational Analysis
Applications are invited for a 

permanent position as associate 

professor in ‘Organisational 

Analysis with Special Emphasis 

on the Introduction and Prac-

tice of Medical Technology in 

the Danish Health Care System’ 

at the Department of Public 

Health, to commence as soon as 

possible. 

Full announcement: Applica-

tions cannot be based on this 

extract. See www.ku.dk/still-

inger.

Application deadline: 7/11-08 at 

14 noon.

Humaniora

Lektorat i musikvidenskab 
På Institut for Kunst og Kultur-

videnskab er et lektorat ledigt 

med særligt henblik på musik-

etnologi og musikalsk antropo-

logi. Den der ansættes, må kun-

ne dokumentere forsknings-

mæssige kvalifikationer på in-
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Biovidenskab

Lektor i Veterinær klinisk 
patologi
Institut for Mindre Husdyrs Syg-

domme søger en lektor i veteri-

nær klinisk patologi per 1/12-08 

el. snarest derefter. Lektorens 

arbejdsopgaver vil omfatte 

forskning, forskningsbaseret 

undervisning i veterinær klinisk 

patologi samt intern og ekstern 

service. Der ønskes en person 

med kompetence inden for føl-

gende områder: Udvikling, op-

sætning, validering og tolkning 

af klinisk patologiske analyser; 

Kvalitetskontrol; Inflammation, 

hæmostase, klinisk biokemi, 

hæmatologi, endokrinologi, 

urinanalyse, og klinisk diagno-

stisk cytologi; Vejledning og 

rådgivning af brugere af veteri-

nær klinisk patologiske analy-

ser; Aktiv deltagelse i forsk-

ningsnetværk; Succesfuld forsk-

ningsansøgning; Administrative 

funktioner.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne baggrund for an-

søgning. Se www.life.ku.dk/job.

Ansøgningsfrist: 24/10-08, kl. 

12.00.

TAP-stillinger

Projektmedarbejder 
Forskning og Innovation på Det 

Biovidenskabelige Fakultet sø-

ger en kreativ og udfarende 

fuldmægtig til en fuldtidsstil-

ling som projektmedarbejder. 

Stillingen er midlertidig for 2½ 

år og ønskes besat snarest mu-

ligt. De primære arbejdsopga-

ver omfatter akademisk koordi-

nator på vores satsningsområde 

’Viden om Vand’ (ViVa); bro-

bygger mellem forskningsmiljø-

er og virksomheder med hen-

blik på at styrke den danske 

indsats i EU’s rammeprogram-

mer for forskning via projektet 

’Fremtidens Planter.dk’.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.life.ku.dk/job.

Ansøgningsfrist: 24/10-08 kl. 

12.00.

Administrativ medarbejder
Plantebiokemisk Laboratorium 

ved Institut for Plantebiologi og 

Bioteknologi på Det Bioviden-

skabelige Fakultet søger pr. 

1/11-08 el. snarest derefter en 

fuldtidsansat administrativ 

medarbejder til faggruppens se-

kretariat og som administrativ 

leder af Villum Kann Rasmussen 

’centre of excellence’ Pro-Active 

Plants. Opgaverne omfatter ud-

arbejdelse af faglige rapporter; 

opdatering af hjemmesider; for-

midling og kommunikation; 

planlægning af møder og kon-

gresser; bistand til ansøgninger 

om eksterne bevillinger; bestil-

ling af rejser og rejseafregning; 

registrering af forskningspubli-

kationer og fravær; studieadmi-

nistrative opgaver. Opgaver der 

skal løses på tværs af instituttet, 

vil afhænge af dine kompeten-

cer. Du kan gerne have en ud-

dannelse og erfaring med bag-

grund i offentlig administrati-

on.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.life.ku.dk/job.

aspx.

Ansøgningsfrist: 20/10-08, kl. 

12.00.

Stipendier

Teologi

Postdoc scholarship
Subject to the necessary grant, 

the Centre for Naturalism & 

Christian Semantics at the Fa-

culty of Theology at the Univer-

sity of Copenhagen gives notice 

of a postdoc scholarship. The 

scholarship is for two years and 

is planned to begin on 1  Febru-

ary, 2009.  Applications are in-

vited for research on Evolutio-

nary Explanations of Religion: A 

Philosophical Analysis of Darwi-

nian and Cognitive Theories’. 

Any questions can be addressed 

to Niels Christian Tolvang-Niel-

sen, tel. 3532 3605 or to prof. 

Niels Henrik Gregersen, tel. 

3532 3681, e-mail: nhg@teol.ku.

dk, from whom the project de-

scription of the Centre should 

also be requested.

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this ex-

tract; see www.ku.dk/english/

vacant_positions/.

Application deadline: 1/12-08 at 

12 noon. 

Postdoc-stipendium
Centre for Naturalism & Christi-

an Semantics på Det Teologiske 

Fakultet opslår postdoc-stipen-

dium i ‘The Early Reception (up 

to Origen) of the Gospel of 

John’ for 2 år fra 1/11-08.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.jobportal.ku.dk.

Ansøgningsfrist: 24/10-08. 

Ph.d.-stipendium og friplads
Det Teologiske Fakultet opslår 

et treårigt stipendium der kan 

søges inden for hele Fakultetets 

forskningsområde. Tildeling af 

et stipendium medfører samti-

dig indskrivning som ph.d.-stu-

derende ved Det Teologiske Fa-

kultets ph.d.-skole og under 

Forskerskolen Religion og Sam-

fund med planlagt studiestart 

1/12-08.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.jobportal.ku.dk.

Ansøgningsfrist: 28/10-08, kl. 

12. 

Samfundsvidenskab

PhD scholarships
Applications are invited for PhD 

scholarships in Anthropology, 

Economics, Political Science, 

Psychology and Sociology at the 

Copenhagen Graduate School 

of Social Sciences. Employment 

is expected to begin 1/2-09. The 

PhD programme provides PhD 

students with a strong research 

based degree that opens for a 

variety of careers in the private 

and public sectors. The program 

includes the drafting of a Ph.D. 

thesis, active participation in re-

search networks, Ph.D. courses, 

teaching and other forms of 

public research dissemination. A 

Ph.D. programme can be under-

taken as a three year full-time 

study in the 5+3 programme or 

a four year full time study in 

the 4+4 programme (The 4+4 

Programme is at the moment 

only offered at Department of 

Economics). For further infor-

mation, please consult http://

antropologi.ku.dk/english/phd/;

www.econ.ku.dk/PhD/; www.

polsci.ku.dk/english/phd/; www.

psy.ku.dk/forskning/phd/ or 

http://sociologi.ku.dk/english/

about/ph.d/.

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this ex-

tract. See www.ku.dk/stillinger.

Application deadline: 3/11-08 at 

12 noon. 

Naturvidenskab

Postdoc position in Compu-
tational Astrophysics
The Computational Astrophysics 

Group at the Niels Bohr Insti-

tute is seeking a highly moti-

vated postdoctoral research as-

sociate in the area of relativistic 

charged particle dynamics and 

plasma physics, in particular for 

work with particle-in-cell simu-

lation codes. Candidates with a 

strong research profile and ex-

pertise in computational astrop-

hysics are encouraged to apply. 

Experiences with plasma physics 

and particle-in-cell simulation 

codes are especially desirable. 

The appointment will be for a 

max of 2 years. The position 

may begin at any time after a 

decision has been reached. Ap-

plicants should send a PDF file 

with CV, list of publications, 

and a statement of research in-

terests (1-3 pages), as well as 

the names and contact details 

of two referees to aake@nbi.dk. 

Additional information: Prof. 

Åke Nordlund, tel. 3532 5968.

Application deadline: 15/12-08.

For tæt på kapitalismen
FOREDRAG – Ole Bjerg giver analyser af narko-

mani, ludomani og købemani – nogle af de eks-

treme konsekvenser af kapitalismen

Tid: 22/10 kl. 17.30-19.30

Sted: Center for Sundhed og Samfund, Øster Fari-

magsgade 5, lokale 1.1.18 

Arr.: Dansk Sociologforening, www.sociologi.dk 

Svensk 1900-talsdramatik 
FORELÆSNING – Undertitlen er ’i ljuset av teorin 

om den postdramatiska teatern’ af Roland Lysell, 

professor ved Litteraturvetenskap, Stockholms 

universitet. Forelæsningen er en del af ph.d.-kur-

set ’Samtidsteater’, men alle er velkomne

Tid: 22/10 kl. 15.15-17.00

Sted: KUA, lokale 22.0.49

Arr.: Georg Brandes Skolen. Tilmelding til www.

georgbrandes.hum.ku.dk

Hvorfor stresser du?
FOREDRAG – Af cand.scient. i adfærdsbiologi 

Aiko Sho Nielsen. Prisen er 20 kr.

Tid: 22/10 kl. 19.30

Sted: Auditorium B, Zoologisk Laboratorium, 

Universitetsparken 15

Arr. Human-etologisk Forening, www.human.

etologisk.dk/

Communicating Identity in 
Italic Iron Age Communities
INTERNATIONAL SYMPOSIUM – See website 

for programme

Tid: 23-24/10 kl. 9.00-17.00

Sted: KUA, lok. 23.0.50

Arr.: Danish National Research Foundation’s 

Centre for Textile Research, http://ctr.hum.ku.

dk/conferences/communicating_identity_de-

scription/, and the National Museum of Den-

mark

Universitetet i kulturnatten 
10. oktober

På kulturnatten fredag den 10. oktober lukker Københavns 

Universitet dørene op for nysgerrige sjæle i alle aldre. 

Fakulteter, institutter, museer med flere byder velkommen til en aften og  

nat fuld af spændende arrangementer. På alle fire campusområder er der  

kulturnataktiviteter, som spænder fra foredrag og rundvisninger til filmforevis-

ninger og illuminerede universitetshaver. Ansatte og studerende på Køben-

havns Universitet kan deltage mod fremvisning af KU-id-kort, mens  

pårørende til ansatte og studerende, herunder børn over 12 år, skal  

fremvise kulturpas. Børn under 11 år kommer gratis ind i følgeskab  

med ansatte og studerende på Københavns Universitet, som foreviser  

KU-id-kort og med voksne som har købt kulturpas. 

Se universitetets mange kulturnattilbud på 

www.ku.dk/kulturnatten.

Dansk Sociologforening stiller i en foredragsrække skarpt på nutidens kapitalisme og dens former, 

dens konsekvenser, dens dynamik. Ole Bjerg giver sit bud gennem analyser af narkomani, ludomani 

og købemani - nogle af de ekstreme konsekvenser af kapitalismen. Antallet af mennesker i vores 

samfund som lider af ludomani, narkomani eller købemani er stort og stigende. At blive afhængig 

af enten spil, stoffer eller shopping har store konsekvenser for den enkelte. Samtidig synes netop 

disse afhængighedsformer også at udgøre kulturelle udtryk for det samfund, vi lever i. 
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Støtte

Forskningsstøtte

Stud.med. Karsten Hansens 
mindelegat
Af legatet kan der uddeles 

7.000 kr. til støtte til forskning 

til bekæmpelse af gigt- og 

kræftsygdomme. Ansøgning 

sendes til Københavns Universi-

tet, SU-kontoret, Fiolstræde 22, 

Postboks 2112, 1014 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 14/11-08, kl. 

12.

Legater og  
stipendier

Professor Ludvig Wimmer 
og Hustrus Legat 
Legatets formål er støtte til 

fremme af videnskabelige, sær-

lig historiske og sproglige studi-

er ved KU. Målgruppen er yngre 

videnskabsmænd der har lagt 

fremragende videnskabelig 

dygtighed for dagen, særlig ved 

arbejder vedrørende Nordens 

historie, nordisk sprog el. sam-

menlignende sprogvidenskab. 

Studerende vil normalt ikke 

kunne komme i betragtning. 

Der foreligger ikke særskilt an-

søgningsskema. CPR-nr. bedes 

oplyst. Ansøgning sendes til Det 

humanistiske Fakultet, Njalsga-

de 80, 2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 3/11-08, kl. 

12.00.

Professor, dr.phil. Arthur 
Christensen og Hustrus  
Legat for Orientalister
To ledige legatportioner skal 

støtte studier i sprog, litteratur 

og kultur på de orientalske filo-

logiers område. Målgruppen er 

forskere der har bestået kandi-

dateksamen el. magisterkonfe-

rens ved universiteterne i Kø-

benhavn eller Århus, og som 

studerer sprog, litteratur el. kul-

tur på en af de orientalske filo-

logiers område. Støtten som bl.

a. kan omfatte rejseunderstøt-

telse, skal fortrinsvis komme 

forskere inden for Den Nære 

Orient til gode. Det er en forud-

sætning at ansøgere kan doku-

mentere videnskabelige evner i 

form af publicerede arbejder. 

Der foreligger ikke særskilt an-

søgningsskema. CPR-nr., privat-

adresse samt oplysning om evt. 

tidligere modtagelse af legatet 

oplyses. Ansøgning sendes til 

Det humanistiske Fakultet, 

Njalsgade 80, 2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 3/11-08, kl. 

12.00.

Skræddermester Jens Peter 
Larsen og hustru Anna  
Larsens mindefond 
Støtte til studerende fra Vor-

dingborg sogn, Vordingborg 

landsogn el. Kalvehave sogn. 

Ansøgning om studiehjælp til 

unge studerende der har påbe-

gyndt et studium enten på KU 

el. DTU som er døbt og konfir-

meret i et af ovennævnte sogne 

og hvis hidtidige studier har vist 

lovende resultater indgives til 

stipendieadministration på den 

pågældende uddannelsesinsti-

tutions ansøgningsblanket el. til 

Legatbestyrelsen v/advokat Jes-

per Popp, Københavnsvej 28, 

4760 Vordingborg.

Ansøgningsfrist: 15/10-08.

Cecilius Lyngby Larsens  
Legat
Af legatet vil der nu kunne ud-

deles 42.000 kr. i flere portio-

ner. Legatet kan søges af træn-

gende medicinske studenter. 

Anvend universitetets ansøg-

ningsskema for Københavns 

Universitets legater fra www.

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

sendes til Københavns Universi-

tet, SU-kontoret, Fiolstræde 22, 

Postboks 2112, 1014 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 14/11-08, kl. 

12. Ansøgere der ikke har mod-

taget svar inden den 15/1-09, er 

ikke kommet i betragtning. 

Stud.med. Karsten Hansens 
mindelegat
En legatportion på 21.000 kr. er 

ledig. Legatet kan søges af læ-

gestuderende ved KU. Anvend 

universitetets ansøgningsskema 

for Københavns Universitets le-

gater fra www.ku.dk/sa/su-kon-

tor/legat/. Indsendes til Køben-

havns Universitet, SU-kontoret, 

Fiolstræde 22, Postboks 2112, 

1014 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 14/11-08, kl. 

12. Kun modtageren får direkte 

besked. Det oplyses i Universi-

tetsavisen når legatet er uddelt.

Legatuddelinger

Professor, dr.med. A.C. 
Grønbechs legat
SU-kontoret meddeler at legat-

uddelingen er afsluttet, og de 

der er kommet i betragtning 

ved uddelingen, har modtaget 

besked direkte fra SU-kontoret. 

Der er uddelt i alt ca. 240.000 

kr. i 44 portioner (ikke nødven-

digvis lige store). Legatet er 

herefter opløst.

Forsvar

Disputatsforsvar

Naturvidenskab

Henrik Ingermann Petersen 
Titel: The petroleum generation 

potential and the effective oil 

window of humic coals related 

to coal composition and age.

Tid: 28/11-08, kl. 14.15.

Sted: Auditorium A, Øster Vold-

gade 10.

Officielle opponenter: Prof. 

Wolfgang Kalkreuth og prof. 

Emeritus Claus F.K. Diessel.

Øvrige opponenter: Tilmelding 

inden forsvarets begyndelse hos 

leder af forsvaret.

Afhandlingen: Disputatsen kan 

beses på KUB. Afhandlingen er 

offentlig tilgængelig i internati-

onale tidsskrifter. Indstillingen 

fra bedømmelsesudvalget kan 

fås ved henvendelse til Det Na-

turvidenskabelige Fakultet, tlf. 

3532 4256, e-mail: gin@science.

ku.dk.

Cand.scient. Michael Helt 
Knudsen 
Titel: Livelihoods, mobility and 

settlement dynamics in Ghana’s 

cocoa frontier.

Tid: 3/11-08, kl. 13.15.

Sted: Aud. 1 (05.2.535), Institut 

for Geografi og Geologi, Øster 

Voldgade 10.

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn på Geografisk Bibliotek.

Ph.d.-forsvar

Sundhedsvidenskab

Patricia Elodia Garcia Ortiz 
Titel: Cutaneous Penetration of 

Topical Formulations in Healthy 

and Diseased skin, investigated 

by In Vivo Microdialysis 

Technique and Tape Stripping 

Methodology.

Tid: 17/10-08, kl. 14.00.

Sted: Gentofte Hospital, store 

auditorium, Niels Andersens Vej 

65.

Martin Volmer Pedersen 
Titel: Effects of peptide mime-

tics derived from neural growth 

factors.

Tid: 21/10-08, kl. 14.00.

Sted: Henrik Dam auditoriet på 

Panum, Blegdamsvej 3b.

Marie Klinge Brimnes 
Titel: Identification and functio-

nal characterization of human 

dendritic cells and regulatory T 

cells in multiple myeloma pa-

tients. Implications for immune 

therapy.

Tid: 22/10-08, kl. 14.00.

Sted: Lille auditorium, Herlev 

Amtssygehus.

Jette Bornholdt Lange 
Titel: Effects of wood dust: In-

flammation, Genotoxicity and 

Cancer.

Tid: 24/10-08, kl. 14.00.

Sted: Auditoriet, Det Nationale 

Forskningscenter for Arbejds-

miljø på Lersø Park Allé 105.

Si Brask Sonne 
Titel: The origin of carcinoma in 

situ (CIS) testis: Insight from stu-

dies of selected putative CIS 

markers and comparative gene 

expression profil-ing of micro-

dissected embryonic cell popu-

lations.

Tid: 24/10-08, kl. 13.00.

Sted: Lundsgaard auditoriet, Pa-

num Instituttet.

Afhandlingen: Kan rekvireres 

ved henvendelse til si@bsonne.

dk.  

  

Naturvidenskab

Cand.scient. Tanja Maria 
Greve 
Titel: Vibrational spectroscopy 

as a tool for characterization 

and investigation of skin, in vi-

vo and in vitro.                                      

Tid: 14/10-08, kl. 14.00.

Sted: The H.C. Ørsted Institute, 

Auditorium 2.

Magni Mohr
Titel: Fatigue development in 

soccer with reference to intense 

intermittent exercise.

Tid: 14/10-08 kl. 14.00. 

Sted: Auditorium 1, August 

Krogh Bygningen, Universitets-

parken 13.

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn på Institut for Idræts 

bibliotek.

Farma

Luise Kvisgaard Gram 
Titel: Impact of Carriers in the 

Intestinal Absorption of Organic 

Anions.

Tid: 21/10-08, kl. 10.00.

Sted: Benzon Auditoriet. 

Afhandlingen: Resumé kan re-

kvireres på Fakultetets hjemme-

side www.farma.ku.dk/phd/de-

fences, og selve afhandlingen 

kan ses på Fakultetets bibliotek. 

Reference Handling with  
Reference Manager 
PHD COURSE – Reference handling in re-

search using Reference Manager for Windows. 

The price is 1.300 kr.

Tid: 23/10 kl. 9.15-16.15

Sted: KUB Nord, the Course Centre, Nørre Allé 

49

Arr.: KUBIS. Registrate before 15/10 to kur-

sus@kb.dk

The Religious Roots of Euro-
pe 
NY UDDANNELSE – Informationsmøde med 

Einar Thomassen, Bergen og Troels Engberg-

Pedersen, KU

Tid: 23/10 kl. 13.00-16.00

Sted: Det Teologiske Fakultet, Købmagergade 

46, 1. sal, Aud. 7

Arr.: Det Teologiske Fakultet. Tilmelding se-

nest 20/10 til tep@teol.ku.dk

Blend in med Jens
FORFATTERAFTEN – Jens Blendstrup er kendt 

for sine oplæsninger der mere end traditionelle 

oplæsningsseancer minder om deciderede littera-

tur-happenings. Entré 25 kr.

Tid: 23/10 kl. 20

Sted: Vartov, Farvergade 27, opgang H, 3. sal.

Arr.: Studenterkredsen, www.studenterkredsen.

dk

Dyrerigets oprindelse og  
tidlige evolution
FOREDRAG – Af prof. emeritus Claus Nielsen, 

Geologisk Museum, SNM. Første del af foredraget 

kredser om emnet ’60 år som Naturhistoriker’

Tid: 23/10 19.30

Sted: Biologisk Institut, Universitetsparken 15, 

Auditorium B

Arr.: Dansk Naturhistorisk Forening, www.aki.

ku.dk/dnf/ 

Historie ’on location’
FOREDRAG – Om den mystiske indskrift på Frue 

Plads af fhv. lektor Jens Juhl

Tid: 23/10 kl. 20

Sted: Hovedbygningen, Frue Plads

Arr: Studentermenigheden Indre By, www.indre-

by.org

Stormøde på LIFE
REKTORRUNDE – Rektoratet stiller op til dialog-

møde med studerende og ansatte

Tid: 24/10 kl. 9-10.15

Sted: Det Biovidenskabelige Fakultet

Arr.: Rektoratet, http://rektorat.ku.dk/fakultets-

runde/

Stormøde på FARMA
REKTORRUNDE – Rektoratet stiller op til dialog-

møde med studerende og ansatte

Tid: 24/10 kl. 13.00-14.15 

Sted: Det Farmaceutiske Fakultet 

Arr.: Rektoratet, http://rektorat.ku.dk/fakultets-

runde/

Udpegning af lokaliteter 
FOREDRAG – Af adjunkt, ph.d. Henrik Hov-

mark. Undertitlen er ’nogle kognitive og so-

cio-kulturelle faktorer’ 

Tid: 24/10 kl. 14.15

Sted: Nye KUA, bygning 27, Njalsgade 136, lo-

kale 27.04.04

Arr.: Afdeling for Navneforskning, Nordisk 

Forskningsinstitut, berge@hum.ku.dk

Stormøde på Teologi
REKTORRUNDE – Rektoratet stiller op til dia-

logmøde med studerende og ansatte

Tid: 27/10 kl. 9.00-10.15

Sted: Det Teologiske Fakultet 

Arr.: Rektoratet, http://rektorat.ku.dk/fakul-

tetsrunde/
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Litteratursøgning inden for  
Sygepleje
KURSUS – Lær Cinahl og MEDLINE databaser-

ne. Prisen er 800 kr.

Tid: 27/10 kl. 9.15–13.00

Sted: KUB Nord, Kursuscentret, Nørre Allé 49

Arr.: KUBIS. Tilmelding senest 20/10 til kursus@

kb.dk

Tør du realisere dit talent?
DEBATMØDE – Hvordan forvalter du dit ta-

lent, og hvordan kommer du forrest i køen til 

drømmejobbet? Gitte Seeberg, generalsekre-

tær for WWF Danmark, og Soulaima Gourani, 

MBA, iværksætter og professionel netværker, 

giver hver deres vinkel på talent- og karriere-

udvikling med afsæt i egne erfaringer

Tid: 28/10 kl. 16.00-17.30

Sted: Københavns Universitet, Nørregade 10, 

Udvalgsværelse 3

Arr.: Alumneforeningen Kubulus og Ugebre-

vet Mandag Morgen. Tilmelding på www.ku-

bulus.ku.dk

Greek-speaking enclaves in 
the Middle East
GUEST LECTURE – The subtitle is ‘issues of 

code-switching identities’ by Roula Tsokalidou, 

Aristotle University, Thessaloniki, Greece

Tid: 28/10 kl. 16.15-18.00

Sted: Det ny KUA, lok. 23.2.47 

Arr.: Lingvistkredsen, www.lingvistkredsen.dk

Bernard af Clairvaux –  
dogmatik eller mystik?
FOREDRAG – Af lektor Else Marie Wiberg Pe-

tersen og post.doc. Mette Birkedal Bruun (re-

spondent)

Tid: 28/10 kl. 19.30

Sted: Kældercaféen, Det Teologiske Fakultet, 

Købmagergade 44 over gården

Arr.: Teologisk Forening, marielouise.wadum@

gmail.com

Priser

Økonomisk vitaminindsprøjtning til neuroscience
LUNDBECKFONDEN – Har netop bevilget mere end 3 millioner 

kroner til forskning i hjernens kommunikationssystemer. Helle S. 

Waagepetersen og Arne Schousboe – henholdsvis lektor og profes-

sor på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi, Det Farmaceuti-

ske Fakultet – går et spændende efterår i møde med udsigt til ud-

vikling. De har nemlig fået tildelt henholdsvis 1.567.000 kroner og 

1.600.000 kroner af Lundbeckfonden til deres respektive forsk-

ningsprojekter, der begge tager udgangspunkt i hjernens kompli-

cerede kommunikationssystemer. Glutamat er det mest forekom-

mende aktiverende signalstof i hjernen – og det er essentielt for 

hjernens funktion at glutamatniveauet er kontrolleret. 

»I min gruppe forsker vi i et bestemt enzyms betydning for opret-

holdelse af glutamat-balancen i hjernen – enzymet har også betyd-

ning for energistofskiftet i nerveceller og astrocytter, som er en 

slags stjerneformede støtteceller. Astrocytten er stjernen der red-

der hjernen – uden dem ville kommunikationen mellem nervecel-

lerne gå i stå, fordi astrocytterne hjælper nervecellerne med at pro-

ducere og omsætte de signalstoffer, som sørger for signalproces-

serne i hjernen. Et afbalanceret system er nødvendigt for at forhin-

dre neurodegenerative sygdomme som for eksempel Alzheimers 

og epilepsi,« fortæller Helle S. Waagepetersen.

Professor Arne Schousboes bevilling skal gøre os klogere på læge-

midler til behandling af epilepsi. Det skal ske ved undersøgelser af 

de kemiske signalstoffer i hjernen – med specielt fokus på særlige 

transportproteiner i nervecellerne, som har betydning for de kram-

peanfald, der kendetegner epilepsi.

27.-28. oktober  28. oktober

Navne

Forsker søges til sygeplejeforskning – delestilling
mellem Rigshospitalets Hjertecenter og
Universitetshospitalernes Center for Sygepleje- og
omsorgsforskning (UCSF)

Formålet med stillingen er at styrke den kliniske sygeplejeforskning og
det forskningsmæssige samarbejde mellem praksis og forskning. Det er
hensigten med stillingen at tilbyde et post-doc forløb med mulighed for
at anvende og videreudvikle forskningsmæssige kompetencer med henblik
på at forbedre den samlede patientbehandling. Stillingen er tidsbegrænset
til en treårig periode, der afsluttes med senior-forskerbedømmelse,-
hvorefter der kan være mulighed for ansættelse som seniorforsker.

Stillingens indhold
Stillingen omfatter forskning, undervisning og vejledning med
forpligtelse til international publicering og videnskabelig formidling,
halvdelen af tiden anvendes til forskning. Den forskningsmæssige
produktion knytter sig til forskerens igangværende forskningsfelt.
Desuden er der en forventning om, at forskeren medvirker i og initierer
forskningsprojekter i Hjertecentret. Stillingen indeholder undervisning
på flere niveauer af forskellige sundhedsprofessionelle grupper. En
hovedopgave er at vejlede bl.a. Hjertecentrets kliniske sygepleje-
specialister i implementering af forskningsresultater i klinisk praksis, og
at undervise og vejlede i forhold til deres udviklings- og forsknings-
projekter. Desuden er hensigten at udvikle og implementere en
forskningsbaseret praksis.

Stillingen ønskes besat med en sygeplejerske
der har: relevante videnskabelige kvalifikationer på ph.d. niveau inden for
det sundhedsvidenskabelige fagområde, indsigt i både kvantitative og
kvalitative forskningsmetoder og ekspertise inden for mindst et af felterne,
dokumenteret erfaring i at samarbejde med praksis om udviklings- og forsk-
ningsprojekter, kan forene teoriudvikling og anvendelsesorienteret forskning-
kan formidle på både videnskabeligt og populært niveau.

Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst mellem
Amtsrådsforeningen og AC. Til stillingen er knyttet et årligt
pensionsgivende tillæg, og der er mulighed for at yde funktionstillæg.
Ansøgningen skal være UCSF i hænde senest 14. november 2008

Se det fulde stillingsopslag på www.ucsf.dk

Baggrund og formål:
WWF Verdensnaturfonden og Novozymes har oprettet et forskningslegat, hvis formål er at 
styrke dansk forskning inden for natur og miljø ved at give forskere mulighed for enten selv 
eller sammen med et team af studerende at udføre konkrete forskningsopgaver.

Beskrivelse:
Legatet uddeles til en højt kvalificeret forsker eller PhD studerende, som ønsker at forske 
inden for emnet natur og miljø. Legatet kan uddeles til en mere selvstændig forskningsopgave, 
eller f.eks. til en universitetsansat vejleder, der vil samle en række studerende omkring et felt-
baseret projekt.
Budgettet skal dække udgifter til projektet (men ikke løn), f.eks. specifikke udgifter i forbin-
delse med felt- og laboratoriestudier, herunder rejser o. lign.

Tema i 2008:  
Der vælges årligt et bredt tema for legatet. For dette års uddeling er valgt følgende tema:
Konsekvenser af klimaforandringer på naturen
(For nærmere beskrivelse af temaet henvises til WWF Verdensnaturfondens hjemmeside 
www.wwf.dk)

Legatet uddeles i 2-5 portioner. Til de uddelte legatportioner er der i år en ekstraordinær stor 
ramme på i alt ca. 500.000 kr.

Ansøgningsfrist:
Legatet uddeles kun én gang om året, hvor de indkomne ansøgninger vurderes samlet med 
henblik på uddeling. Endelig behandling i Videnskabeligt Udvalg 8. december 2008, hvorefter 
alle ansøgerne vil modtage besked umiddelbart efter.
Ansøgningsfristen er 24. november 2008
Ansøgning indsendes på et særligt udarbejdet skema, som kan hentes på vores hjemmeside
www.wwf.dk

WWF Verdensnaturfonden, Ryesgade 3 F, 2200 København N. Tlf. 35 36 36 35.
Email: wwf@wwf.dk

Nærmere oplysninger om legatet kan desuden fås ved at kontakte Tommy Dybbro,
WWF Verdensnaturfonden.

WWF/Novozymes Forskningslegat
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The nomadic landscape
INTERNATIONAL LECTURE SERIES – Lecture 

with the subtitle ‘People in a changing Arctic env-

ironment’ by Kirsten Hastrup in the series Globali-

sation and the local landscape

Tid: 29/10 kl. 15-17

Sted: Auditorium 1.01, Bülowsvej 17

Arr.: Tværfakultært arrangement, se www.ku.dk/

kalender

Kickstart dit arbejdsliv –  
få en mentor
INFORMATIONSMØDE – For kandidatstude-

rende på Det Humanistiske Fakultet der gerne 

vil høre om muligheden for at få en personlig 

mentor i Alumneforeningen Kubulus’ mentor-

program  

Tid: 29/10 kl. 16.00-17.00

Sted: Det ny KUA, lokale 27.0.17

Arr.: Alumneforeningen Kubulus. Tilmelding 

på www.kubulus.ku.dk

Emnesøgning på Køben-
havns Universitetsbibliotek
KURSUS – Fortrinsvis for humanistiske, sam-

fundsfaglige og teologiske studerende

Tid: 30/10 kl. 10.15–13.00

Sted: KUB Syd, Njalsgade 80, Kursuscentret,  

lokale 8.1.128a

Arr.: KUBIS. Tilmelding senest 23/10 til  

kursus@kb.dk

    29. oktober  29.-30. oktober

Valglister

��. oktober - 10. november �00�

Valglister fremlægges til gennemsyn på PUNKT 

KU og i Valgsekretariatet.

Indsigelse over forkert eller manglende optagelse 

på valgliste indgives til Valgsekretariatet på kla-

geblanketter, der fås på Valgsekretariatet eller 

udskrives fra www.ku.dk/valg.

Ved klage over manglende optagelse på valgli-

sterne skal personnummer oplyses for at klagen 

kan behandles. Ved klage over forkert optagelse 

på valglisterne skal enten personnummer eller 

valgnummer oplyses.

10. november �00� kl. 1�.00

Sidste frist for klager over manglende eller for-

kert optagelse på valglister. Klager sendes eller 

afleveres til Valgsekretariatet.

1�. november �00� kl. 1�.00

Endelige valglister fremlægges i Valgsekretariatet 

og på PUNKT KU. Herefter kan der ikke klages 

over valglister, men egentlige fejl og mangler ret-

tes i videst muligt omfang, så længe det er prak-

tisk muligt.

Ved Københavns Universitet afholdes oktober til december 2008 ordinære valg  

af repræsentanter for de studerende til bestyrelsen, akademiske råd, studienævn 

og ph.d.-udvalg.

Valgene afvikles af Valgsekretariatet som elektronisk valg i kombination med  

valgbordsvalg.

Valgene foregår i henhold til Valgstatut for Københavns Universitet –  

se www.ku.dk/valg.

Udskrivelse

15. oktober �00� 

Valgene udskrives. Valgbar og stemmeberettiget 

er enhver, der denne dato og tillige på det tids-

punkt afstemningen foregår, opfylder de fastsat-

te betingelser for udøvelse af valgret.

Valgcirkulære
efterårsvalget 2008

Valggruppe  C  (Studerende):

Valg til bestyrelsen, akademiske råd, bachelor- og kandidatstudie-
nævn, deltidsuddannelsestudienævn samt ph.d.-udvalg
 

The sixth lecture in the international lecture se-

ries and seminar ‘Globalisation and the local 

landscape. Multidiciplinary reflections on contem-

porary challenges’. The lecture series and seminar 

is an initiative to promote cross faculty interac-

tion at the University of Copenhagen. All are wel-

come.
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Migration and Integration 
Policies in Germany
RESEARCH SEMINAR – The Case of Turkish 

Families and Youths with Dr. Rene Bendit, Se-

nior researcher at the Deutche Jugend Insti-

tute

Tid: 30/10 kl. 14.00-16.00

Sted: Center for Samfund og Sundhed

Arr.: The Migration Initiative. Registrate 

on www.migration.ku.dk

Det europæiske kunst- 
museum – og det kinesiske
FOREDRAG – Af mag.art. og lektor ved Aar-

hus universitet Anders Troelsen. I forbindelse 

med foredragsrækken Tanker om Europa

Tid: 30/10 kl. 15.00-17.00

Sted: KUA, lokale 15.1.30A

Arr.: DeHistorieStuderende, anderswils@gmail.

com

Infantil seksualitet,  
forførelse og fantasi 
HERTOFT EFTERMIDDAG – Foredrag af Katrine 

Zeuthen

Tid: 30/10 kl. 16-18

Sted: Psykiatrisk auditorium, Rigshospitalet, Hen-

rik Harpestrengs Vej, opgang 61a

Arr.: Dansk Forening for Klinisk Sexologi, www.

klinisksexologi.dk og Sex & Samfund 

Registrering af nye ord og ord-
forbindelser
FOREDRAG – Af projektforsker Jakob Halskov, 

Dansk Sprognævn. Foredraget omhandler tillige 

it-støttet excerpering

Tid: 30/10 kl. 19.30

Sted: Ny KUA, lokale 27.0.17

Arr.: Selskab for Nordisk Filologi, www.selskab-

fornordiskfilolog.dk

The Rhetoric of Fear: Horror, 
Controversy and American  
Cinema
GÆSTEFORELÆSNING – Af Kendall R. Phillips

Syracuse University

Tid: 31/10 kl. 10-12

Sted: Gl. KUA, lok. 16.1.20

Arr.: Institut for Medier, Erkendelse og For-

midling, lisas@hum.ku.dk 

Film has occupied a unique position in Ameri-

can culture. This talk will attend to the re- 

lationship between film and fear through a 

broad rhetorical reading of film in American 

culture. The talk will focus on both the cultu-

ral fear of film – as in the moral panics related 

to controversial films and the U.S. pressure to 

create mechanisms of censorship – and fear in 

film – as in the evolution of the horror film.  In 

reading these intertwined rhetorics – fear of, 

and fear in film – broader implications for  

rhetoric, democracy and media may be raised.

Kandidatanmeldelser og forbund

1�. november �00� kl. 1�.00

Sidste frist for kandidatanmeldelse. Anmeldelser-

ne skal afleveres til Valgsekretariatet. Kandidat-

anmeldelser foretages på særlige anmeldelses-

blanketter, der kan udskrives fra hjemmesiden, 

www.ku.dk/valg eller udleveres i Valgsekretaria-

tet. 

Kandidatanmeldelser skal være personligt under-

skrevet af kandidaterne, som herved bindende 

erklærer sig villige til at modtage valg. Kandidat-

anmeldelser skal være påført navne og under-

skrifter fra stillere. Kandidatanmeldelser til besty-

relsen skal være underskrevet af mindst 25 stem-

meberettigede stillere. Kandidatanmeldelser til 

akademiske råd skal være underskrevet af et an-

tal stillere svarende til mindst 1/10 af samtlige 

stemmeberettigede, dog kræves højst 25. Kandi-

datanmeldelser til studienævn og ph.d.-udvalg 

skal være underskrevet af et antal stillere svaren-

de til mindst 1/10 af samtlige stemmeberettigede, 

dog kræves højst 10.

Kandidaterne er selv stillere for listen. Kandidat-

anmeldelsen skal desuden være påført såvel kan-

didaternes som stillernes valgnummer. Valgnum-

meret kan ses på valglisten.

Af hensyn til muligheden for at supplere i 

valgperioden bør der altid opstilles flere kan-

didater end det antal, der skal vælges.

19. november �00� kl. 1�.00

Kandidaternes navne offentliggøres på PUNKT 

KU. Navnene kan desuden ses i Valgsekretaria-

tet.

��. november �00� kl. 1�.00

Sidste frist for indsigelse mod kandidaterne. 

Indsigelser skal være skriftlige og begrundede. 

Sidste frist for tilbagekaldelse af kandidatan-

meldelser. Alle kandidater på anmeldelsen skal 

skriftligt erklære sig enige i, at anmeldelsen 

tilbagekaldes.

Sidste frist for anmeldelse af liste- eller valg-

forbund. Ved anmeldelse af forbund anvendes 

en særlig blanket, der udskrives fra hjemmesi-

den www.ku.dk/valg eller fås i Valgsekretaria-

tet. Listeforbund kan indgås mellem to eller 

flere lister eller listeforbund. Valgforbund kan 

indgås mellem lister og listeforbund og mel-

lem flere listeforbund. Anmeldelserne skal væ-

re påført personlig underskrift fra samtlige 

kandidater på de pågældende lister. 

 

Afstemning

�. december �00� kl. 10.00

Elektronisk afstemning starter. Der stemmes 

via PUNKT KU / Selvbetjening / Valg / Afstem-

ning. Der kan stemmes døgnet rundt i afstem-

ningsperioden. Alternativt til at stemme elek-

tronisk er valgbord i Valgsekretariatet åbent 

hverdage kl. 10.00 – 15.00 for skriftlig afstem-

ning.

�. – 11. december �00�

Afstemningen foregår.

11. december �00� kl. 15.00

Elektronisk afstemning slutter. Sidste frist for 

at afgive stemme ved valgbord i Valgsekretari-

atet.

Offentliggørelse af valgresultat, 
klage over valg og tiltrædelse

1�. december �00� kl. 1�.00

Valgresultatet meddeles ved et offentligt møde i 

Udvalgsværelse 1, Frue Plads, Port A, indgang O. 

Har sideordnet opstillede kandidater fået lige 

mange stemmer, og kan ikke alle opnå valg, fore-

tages lodtrækning ved dette møde. Valgresulta-

tet offentliggøres efterfølgende på Valgsekretari-

atets hjemmeside, www.ku.dk/valg.

��. december �00� kl. 1�.00

Sidste frist for at klage over valgresultatet. Skrift-

lig og begrundet klage skal afleveres til Valgse-

kretariatet.

1. januar �009

De nyvalgte repræsentanter til bestyrelsen og 

ph.d.-udvalg tiltræder.

1. februar �009

De nyvalgte repræsentanter til akademiske råd 

og studienævn tiltræder.

30. oktober  30. oktober    31. oktober
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BOGOMTALE

Af Gry Bartroff Gaihede

Per Kirkeby er på alles læber. 
Han er netop fyldt halvfjerds, 
og for tiden fejrer Louisiana 
ham med pragt og pauker. 
Men et af mesterens absolutte 
hovedværker er ikke udstillet i 
Humlebæk, det skal man til Ci-
ty Campus for at opleve. 

I 2004 stod Kirkebys væg- 
og loftmaleri af indgangsparti-
et til Geologisk Museum fær-
digt. Det var museumsleder 
Minik Rosing der tog initiativ 
til udsmykningen, og han gav 
Per Kirkeby frie hænder til ar-
bejdet. De to har tilbragt tid 
sammen i felten ad flere om-
gange – Per Kirkeby er selv ud-
dannet geolog – og museums-
lederen ønskede at kunstneren 
ville transformere den hvid-
kalkede klassicistiske hall til 
en grotte af levendegjort geo-
logi.

 Samarbejdet mellem profes-
soren og kunstneren er nu og-
så mundet ud i en bog. Ver-
densbillede hedder den, og det 
er en smuk sag. Bogen er i ind-
tagende ’coffee table’-format, 
og dens form er ret særlig. Et 
miks af fotografier af den fær-
digt dekorerede rotunde blan-
der sig med snapshots fra dens 
udførelse og allehånde skitser 
fra Kirkebys notesbøger. Der 
er ingen billedtekster i klassisk 
forstand. Men tekst er der – af 
Minik Rosing. 

Kunst og videnskab
»Malerkunstens største værker 
er alle verdensbilleder malet 
på hvælvinger af sin tids stør-
ste kunstnere,« siger Minik Ro-
sing i bogen, og man forstår af 
den udmelding at det var mu-
seumslederens sigte at sætte et 
tidssvarende mærke på væg-
gen der afspejler geologernes 
videnskabelige virke.

»Kunst og videnskab er to si-

der af samme sag. Vi prøver at 
beskrive kaos og forholde os til 
verden igennem to vidt for-
skellige udtryk,« sagde Minik 
Rosing til Universitetsavisen 
da den farveeksplosive orna-
mentering af rotunden var 
færdig i 2004. Og det er en 
svimlende oplevelse at stå og 
være et lille menneske under 
den knejsende hvælving. Dens 
brølende og skingre farver 
passer med garanti ikke til so-
faen - man føler sig nærmest 
krænket af deres ekspressio-
nisme. 

Minik Rosing er altså Kirke-
by-kuplens kurator. Og hvad 
er det den før så hvide hvæl-
ving rummer i dag? Det er net-
op et verdensbillede, for i Per 
Kirkebys rotunde skabes ver-
den og udslettes igen, konti-
nenterne eroderer, og klimaet 
kollapser. Men med undergan-
gen er en ny skabelse i sin vor-
den, og når man lader blikket 
vandre i rotunden, kan man 

for sit indre høre Leonard Co-
hen synge: »There is a crack in 
everything, that’s where the 
light gets in.« 

Rosing skriver som  
Winding talte
Per Kirkeby har »givet vores 
inderste videnskabelige længs-
ler mæle,« siger Minik Rosing i 
sin indledning til bogen. Og 
fotograf Jakob Lautrups bille-
der er så stærke og overbevi-
sende at de taler for sig selv. 
Det får de også lov til, for Mi-
nik Rosings tekster er ikke al-
mindelige billedtekster, men 
herlige genrehybrider af es-
says, videnskabelige artikler, 
programskrifter og fabler. Un-
der overskrifter som fx ’Kul-
stoffet’, ’Revner og sprækker’ 
og ’Runer og sprækker’ under-
søger Rosing det geologiske 
fundament som vi trods alt 
skylder vores eksistens.

Minik Rosing skriver som 
Thomas Winding fortalte hi-

storier på DR i min barndom – 
så man trygt lader sig forføre. 
Og de forskellige essays afslø-
rer at professoren er lidt af en 
polyhistor der nok har sit ud-
gangspunkt i den eksakte vi-
denskab, men som afgjort er 
humanist i ascendanten. I 
hans essays finder man en 
utvungen, naturlig kobling af, 
videnskab og lidenskab. 

Han slår sine steder en di-
daktisk tone an, og man aner 
at han gerne vil give nutids-
mennesket et længere per-
spektiv og en bredere horisont. 
Minik Rosing er sågar ude ef-
ter det verdenssyn der afspej-
ler sig i sproget, på side 44 
hedder det således:

»…Verdenshavene (ændre-
de) niveau, landmasser blev 
trykket ned, eller rejste sig af 
havet, og hele kontinenter æn-
drede hældning og sendte de 
store floder i nye retninger. 
Skov afløste steppe et sted, 
medens ørkenen fortærede 

junglen et andet. I en verden 
under evig forandring var vore 
forfædre underkastet et vold-
somt evolutionært pres, hvor 
omstillingsparathed ikke blot 
var en floskel.«

Det var digteren Søren Ulrik 
Thomsen der ville ’kondensere 
klodens kaos i en blank man-
chetknap’. Per Kirkeby har 
kondenseret klodens kaos i ro-
tunden på Geologisk Museum. 
Det skal ses. Og meget gerne i 
selskab med Minik Rosing 
hjemme i sofaen.

gbg@adm.ku.dk

Minik Rosing og Per Kirkeby: 
’Verdensbillede. Geologi og 
kunst’ er udkommet på forlaget 
Bjerggaard og kan købes hos 
boghandlerne for 299 kr.

Ukendte tyske salmedigtere
SANGARRANGEMENT

Tid: 31/10 kl. 14.00

Sted: Studenterlokalet, Store Kannikestræde 

8.1 

Arr: Studentermenigheden Indre By, www.

indreby.org

Urbanisation and global  
change
INTERNATIONAL LECTURE SERIES – Lecture 

by Hans Thor Andersen in the series Globalisa-

tion and the local landscape

Tid: 3/11 kl. 15-17

Sted: Auditorium 1.01, Bülowsvej 17

Arr.: Tværfakultært arrangement, se www.ku.

dk/kalender

Litteratursøgning inden for 
biomedicin og biologi
PH.D.-KURSUS – Biosis Previews, Web of Science 

og Journal Citation Reports, samt evaluering af 

Internetressourcer. Prisen er 900 kr.

Tid: 5/11 kl. 9.15–16.15

Sted: KUB Nord, kursuscenteret, Nørre Allé 49

Arr.: KUBIS. Tilmelding inden 29/10 til kursus@kb.

dk

Litteratursøgning for  
biologibachelorer
KURSUS – Litteratursøgning og referencehåndte-

ring for bachelorstuderende

Tid: 6/11 kl. 14–16

Sted: KUB Nord, kursuscenteret, Nørre Allé 49

Arr.: KUBIS. Tilmelding inden 30/10 til kursus@kb.

dk

Referencehåndtering
KURSUS – Introduktion til referencehåndtering 

med programmet BibTeX

Tid: 6/11 kl. 11.30–13.00

Sted: KUB Nord, kursuscenteret, Nørre Allé 49

Arr.: KUBIS. Tilmelding inden 30/10 til kursus@kb.

dk

Tekstbehandlingsprogrammet 
LaTeX
KURSUS – Introduktion til brug af tekstbehand-

lingsprogrammet LaTeX ved brug af MikTeX-di-

stributionen

Tid: 6/11 kl. 9.30–11.30

Sted: KUB Nord, kursuscenteret, Nørre Allé 49

Arr.: KUBIS. Tilmelding inden 30/10 til kursus@kb.

dk

Parallelsproglighed på  
Københavns Universitet  
ÅBNINGSKONFERENCE – Københavns Uni-

versitets Center for Internationalisering og Pa-

rallelsproglighed (CIP) inviterer til åbningskon-

ference og åbent hus. Rektor åbner konferen-

cen, og to førende forskere sætter fokus på 

sprogpolitik og parallelsproglighed ud fra et 

dansk og et internationalt perspektiv. CIP’s an-

satte giver herudover en introduktion til cen-

trets forskningsområder og arbejde med at 

udvikle og iværksætte sproglige kompetence-

udviklingstilbud på dansk og engelsk til for-

skellige målgrupper 

Tid: 19/11 kl. 13-17

Sted: Søndre Campus, Njalsgade 126 – bygning 

23, lokale 23.0.50

Arr.: Center for Internationalisering og Paral-

lelsproglighed. Tilmelding på www.cip.ku.dk

31. okt. – 3. nov.  5.-6. november  6. november  19. november

Bøger

Klodens kaos kondenseret 

Per Kirkeby og geo-

logiprofessor Minik 

Rosing præsenterer 

vinkler på deres ver-

densbillede i ny bog 

af samme navn.  

Det er en fin oplev- 

else af stofskiftet  

mellem lidenskab og 

videnskab
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Danske Studielegater
– hent ny viden i udlandet

Er du i gang med en videregående uddannelse, og skal du læse tre til 12 måneder i 

udlandet? Så kan du søge et Danske Studielegat på 20.000 kr. før skat. Og måske 

allerede være på vej til alverdens viden.

Læs mere om vilkårene og ansøg på www.danskebank.dk/studielegat. 

Der er ansøgningsfrist den 1. november 2008.

Om Danske Studielegater 

Danske Studielegater er en del af vores program for finansiel forståelse og investering 

i uddannelse. Med Danske Studielegater ønsker vi at være med til at give studerende 

mulighed for at læse i udlandet og bringe ny viden med hjem.
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Formel 1 i veteranbil

» De nuværende fysiske forhold harmonerer simpelthen ikke 

med de forventninger som stjerneforskere og internationale 

bevillingsgivere stiller til forskningsinfrastrukturen.«
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KAN MAN VINDE et Formel 1 løb i en 40 år gammel 
bil? Spørgsmålet er absurd. Svaret indlysende. Uanset 
om Michael Schumacher sidder bag rattet. Alligevel er 
det situationen flere steder på KU hvor der er en slående 
diskrepans mellem de fysiske forudsætninger for god 
forskning og undervisning og de (efterhånden) metafysi-
ske politiske mål. 

PÅ DEN ENE SIDE er der fra politisk hold en stigende 
erkendelse af sammenhængen mellem gode universiteter 
og samfundsøkonomisk vækst. Regeringens globalise-
ringsstrategi indeholder således flere ambitiøse målsæt-
ninger, blandt andet at »Danmark skal have universiteter 
i verdensklasse. Universiteter med stærke faglige miljøer 
der kan fastholde og tiltrække dygtige studerende og for-
skere«. I KU’s strategi, Destination 2012, er formulerin-
gerne mere afdæmpede. KU skal »udvikle sig til at være 
internationalt højt estimeret universitet blandt de abso-
lut førende i Europa.« 

På den anden side er der et gab mellem de fine ord og 
de faktiske forhold. Mange forskere på primært natur- og 
sundhedsvidenskabelige felter har i dag så dårlige for-
hold at det alvorligt påvirker deres forskning og samtidig 
skræmmer studerende væk fra de pågældende fag. På 
Nørre Campus langs Nørre Allé findes fx bygninger som 
H.C. Ørsted komplekset, August Krog institutet samt de 
store røde Panum-bygninger ved Tagensvej. Alle er 
mindst 30 år gamle og er visse steder ikke gearet til mo-
derne forskning. 

UDLUFTNINGEN I LABORATORIERNE på Kemisk In-
stitut er så dårlig at det kun er arbejdsmiljømæssigt for-
svarligt at have nogle få stinkskabe i funktion samtidig. 
De studerende må altså stå i kø når de skal lave forsøg. 
Og på Fysik må forskerne til tider arbejde klokken fire 
om natten med deres følsomme mikroskoper. Vejtrafik-
ken ryster nemlig de gamle bygninger for meget i dagti-
merne. KU har i foråret 2008 kortlagt standarden i labo-
ratorier der bruges til forskning og undervisning. Kun 25 
procent har en tidssvarende standard. For hovedparten 
af laboratorierne gælder at der enten skal foretages om-
fattende opgradering eller gennemgribende modernise-
ring for at bringe standarden på et tidssvarende niveau.

MAN KAN SELVFØLGELIG spørge om bygninger og 
udstyr er så vigtigt. Men forskning og undervisning har 
forandret sig meget siden 1960erne. Problemet er ikke 
facader og tag på husene; de er som regel pænt vedlige-
holdt. I enkelte tilfælde har bygningerne endog en vis 
æstetisk værdi som fx Niels Bohr Institutet. Men en labo-
ratoriebygning opført i 1960’erne repræsenterer en me-
get gammel opfattelse af forskning og undervisning. Der 
er en verden til forskel på 1960ernes miljøforståelse og 
nutidens lovgivning og krav til fx udluftning. Desuden ar-
bejder forskere i dag på en helt anden måde end de gam-
le bygninger giver rum til. I dag arbejder man i tværfagli-
ge forskerteams og i laboratorielandskaber. Med andre 
ord harmonerer de nuværende fysiske forhold simpelt 
hen ikke med de forventninger som stjerneforskere og in-
ternationale bevillingsgivere stiller til forskningsinfra-
strukturen. 

HELDIGVIS ER DER HÅB forude. Forligspartierne i 
Folketinget skal her i efteråret forhandle om hvordan de 
længe ventede globaliseringsmidler skal udmøntes. Som 
en slags appetitvækker havde vi for nylig inviteret Folke-
tingets Videnskabsudvalg til en lille rundvisning på Nørre 
Campus. De ansvarlige folkevalgte skulle selv se hvordan 
KU krakelerer – og forhåbentlig nå til den konklusion at 
der skal mere til end et par malerspande i en ar-
bejdsweekend. Reelle infrastrukturforbedringer er ikke 
billige, men hvis man undlader at investere bliver det 
dyrt for videnssamfundet.

KU’S BESTYRELSE HAR gjort status: Rammerne for 
Søndre Campus og City Campus er i det væsentlige fast-
lagt og sikrer HUM, JUR, TEO og SAMF at basale krav til 
en international campus bliver opfyldt. På Frederiksberg 
Campus (LIFE) er bygningsmassen acceptabel. Det akut-
te her-og-nu problem er på Nørre Campus. Bestyrelsen 
har derfor godkendt projektering af to konkrete byggeri-
er (’Panumtårnet’ og ’Niels Bohr Science Park’). Samtidig 
gav bestyrelsen den øverste ledelse mandat til at arbejde 
videre med at skabe finansiering til disse byggerier. Så 
forhåbentlig har forligspartierne den samme tilgang til 
disse kloge investeringer som finansministeren da han 
præsenterede finanslovsforslaget i august. Her brugte 
han en spejdermetafor til at beskrive den nationaløkono-
miske situation: Flammerne fra bålet er væk, kun gløder-
ne er i behold. Skal vi da kaste os på knæ og puste til glø-
derne? Eller skal vi sanke mere brænde til bålet? Ministe-
ren mente det sidste. Så mon ikke også forligspartierne 
gerne vil holde liv i kundskabens hellige flamme og beva-
re gnisten hos KU’s ansatte og studerende?

Af rektor Ralf Hemmingsen & 

prorektor Lykke Friis
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