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professor i levende sten
Minik Rosing skabte forsider verden over da han skubbede livets 

opståen langt, langt tilbage. læs side 1�-1�

papiravisen fortsætter
Rektor har ændret sin beslutning om at Universitetsavisen 

skal overgå til ren webavis fra årsskiftet. læs side �

Studenteroprøret ulmer
Studenterrådet vil have demokratiet tilbage på KU og kickstarter 

debatten om revisionen af universitetsloven. læs side �

De tre store 
udfordres af de 
tre små i kampen 
om basismidlernes
fordeling
læs side �-�

Styrkeprøve 
mellem universiteter
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Nyheder

Kort nyt

Ny jobbank på KU

KONTAKT – Sitet jobbank.ku.dk er et nyt jobmekka der henvender sig til studerende, kandidater 

og aftagere. Udover muligheden for at søge job, oprette jobagenter og cv er der en masse viden 

at hente om virksomheder, jobsøgning og meget mere på sitet. Der er særskilt fokus på ’Jobs in 

English’. I løbet af jobbankens første måned har omkring 4.000 brugere benyttet sig af portalen, 

og der er opslået 250 job hvoraf 95 er fuldtidsjob. Om få uger åbner fakulteterne deres jobbanker 

så virksomheder kan møde kandidater og studerende i studiemiljøet.

Erasmus Mundus uden brugerbetaling

LOVGIVNING – Europaparlamentet fastslår at den nye Erasmus Mundus-ordning der kommer til 

at gælde fra det nye år, bliver uden brugerbetaling på danske universiteter som det ellers var 

frygtet. Det er hermed besluttet at det er den nationale lovgivning der gælder når universiteterne 

skal tage stilling til om der skal opkræves brugerbetaling eller ej. Den nye ordning sikrer udveks-

ling på tværs af grænser uden samtidig at underminere de forskellige nationale uddannelsessyste-

mer. Europaparlamentet har afsat 950 millioner euro til Erasmus Mundus-uddannelserne, og det 

betyder at udvekslingen af studerende mellem højere, europæiske læreanstalter og tredjever-

denslande kan øges markant. 

ovErflytNiNg

Af Stine Maiken Brix

Kærester og karrieremulighe-
der. Det er ikke Panum Insti-
tuttets arkitektur som hvert se-
mester lokker en god håndfuld 
lægestuderende fra Odense og 
Århus til hovedstaden. Over-
flytterne risikerer dog alvorli-
ge huller i deres lægefaglige 
viden fordi uddannelserne i de 
tre byer er skruet forskelligt 
sammen.

Mattis Jørgensen rykkede 
fra Odense til kæresten i Kø-
benhavn så snart bachelorek-
samen var i hus. 

»Jeg mangler undervisning i 
fag som lungesygdomme og 
behandling af brækkede arme 
og ben fordi det allerede er 
gennemgået på bachelordelen 
her i København,« forklarer 
Mattis som prøver at indhente 
hængepartierne selv. 

Selvstudier er ikke nok, me-
ner Bjarne Skjødt Worm, for-
mand for Foreningen af Dan-
ske Lægestuderende (FADL). 

»Jeg frygter for patienternes 
sikkerhed når universiteterne 
slipper læger igennem som ik-
ke har modtaget undervisning 
i helt fundamentale sygdom-
me,« siger han og placerer an-
svaret hos studienævnene.

 »Universiteterne kender 
godt til problemet, men de gør 
ikke noget.«

»Vi sender ikke læger videre 
som ikke er godt klædt på til 
deres job,« svarer studieleder 
for medicin på KU, Jørgen Ol-
sen. 

»Selvom overflytterne 
mangler forelæsninger i nogle 
fag, så møder de sygdommene 
i deres kliniske forløb. Samti-
digt tester vi de studerende i 
pensum fra hele den medicin-
ske og kirurgiske basisuddan-
nelse efter 9. semester.« 

Jørgen Olsen opfordrer de 
pågældende studerende til 
selv at læse op på de emner de 
mangler undervisning i. 

Strømlining af studierne
En bachelorgrad i medicin tæl-
ler altid som en bachelorgrad i 
medicin – uanset hvilke fag 
den består af. Og med en ba-
chelor i medicin i hånden er 
du kvalificeret til at søge ind 
på kandidatdelen. 

Det er konsekvensen af Bo-
lognaprocessen som Danmark 
har tilsluttet sig sammen med 
en lang række andre europæi-
ske lande. Her har de enkelte 
lande givet hinanden håndslag 
på at de vil bygge alle videre-
gående uddannelser efter 
samme grundmodel med en 
bachelor- og en kandidatdel. 

Lægevidenskab, som har et 
stramt defineret pensum, har 
imidlertid svært ved at passe 
ind i rammerne.

Lægestuderende  
uden undervisning
Lægestuderende der flytter fra et universitet til et andet,  

mangler undervisning i basale sygdomme. »Katastrofe,« mener 

studenterorganisationer som frygter for patientsikkerheden.  

forskning i menneskets intellektuelle historie

PAPYRUS – Studier af papyrustekster på det nyåbnede center Canon and Identity Formation in 

the Earliest Literate Societies (CIF) på Københavns Universitet skal undersøge centrale aspekter 

af menneskets intellektuelle historie ved at opspore og analysere ny viden om Mellemøstens 

oldtidshistorie. Papyrussamlingen er den største af sin slags i verden og indeholder titusinder af 

papyrusfragmenter fra i alt 4-500 papyrustekster. Teksterne er nedskrevet på hieratisk og de-

motisk, ægypternes henholdsvis hellige og folkelige skriftsprog, århundrederne inden vores 

tidsregning. Ægyptolog Kim Ryholt er en af de få forskere i verden der kan læse demotiske tek-

ster. Han er leder af det nyåbnede center (CIF) hvor forskningen skal finde sted. CIF er tilknyttet 

fagene ægyptologi og assyriologi på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Det Hu-

manistiske Fakultet (ToRS) og er etableret på baggrund af en bevilling på 15, 5 millioner fra Kø-

benhavns Universitets såkaldte stjerneprogram.

De medicinstuderendes stu-
denterråd foreslog allerede for 
et år siden en løsning. 

»Vi kunne godt tænke os et 
fælles kernepensum for den 
medicinske bachelor- og kan-
didatuddannelse,« siger Line 
Engelbrecht Jensen formand 
for Det Nationale Medicinerrå-
dog fortsætter: 

»De enkelte universiteter er 
så i øvrigt helt frit stillet i for-
hold til hvordan de vil undervi-
se og teste i stoffet, så længe 
metoderne er kvalitetssikrede.«

Jørgen Olsen var ikke stu-
dieleder på KU da sagen blev 
rejst sidste år, men synes 
umiddelbart et kernepensum 
lyder som en god ide. Han vil 
overveje at tage forslaget op 
på et møde mellem de tre uni-
versiteters studienævn som er 
planlagt til marts.

fakta om medicinstudiet

•  Medicinstudiet udbydes på Københavns Universitet,  

Aarhus Universitet og Syddansk Universitet.

•  Studiet er som alle andre fag opdelt i bachelor og kandi-

dat. Begge dele er normeret til tre år. Reelt er det muligt 

at flytte mellem de enkelte universiteter efter afslutning 

af bachelordelen.

•  15-20 studerende flytter til København fra Odense og  

Århus. Det svarer til knap ti procent af en årgang.

SoM EN BrÆKKEt ArM – Når medicinstuderende bliver 

overført fx fra Odense til København, kan det resultere i store fag-

lige huller da pensum på uddannelserne er tilrettelagt forskelligt. 

Det kan betyde at man kommer til at mangle undervisning i afgø-

rende fag  som behandling af brækkede arme og ben.
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Nyheder

UNivErSitEtSprESSE

Af Claus Baggersgaard

Universitetsavisen er reddet. 
Rektor Ralf Hemmingsen har 
efter omfattende protester fra 
studerende og ansatte beslut-
tet at fortsætte trykningen af 
avisen. Postomdelingen til de 
cirka 53.000 studerendes og 
ansattes privatadresser ophø-
rer dog som planlagt fra års-
skiftet. Avisen skal herefter 
som for få år siden omdeles via 
opstillede standere på institut-
ter, fakulteter, samt andre af-
delinger og enheder på KU. De 
to millioner kroner der menes 
sparet herved, skal delvist an-
vendes til at udvikle en web-
version af avisen på både 
dansk og engelsk af hensyn til 
det stigende antal internatio-
nale studerende og ansatte. 
Den skal være klar per 1. sep-
tember 2009.
 Poul Erik Krogshave, næst-
formand i Hovedsamarbejds-
udvalget (HSU), erklærer sig 
tilfreds med løsningen. 
 »Avisen er reddet på mål-
stregen. Sagen har fået en  
udgang vi som medarbejdere 
kan være rimeligt tilfredse 
med i forhold til hvad der  

var lagt op til,« siger han. 
 Der kom skred i sagen da 
samtlige medlemmer fra med-
arbejdersiden udvandrede fra 
mødet i HSU den 24. septem-
ber i protest mod hvad de 
kaldte ledelsens magtarrogan-
ce.

Rektor lovede efterfølgende 
at ændre ledelsesstilen og gen-
overveje den upopulære be-
slutning om at omlægge Uni-
versitetsavisen. 
 »Det viser at det nytter at 
protestere. Det har haft en 
gavnlig effekt på samarbejds-
klimaet og dialogen mellem 
medarbejderne og ledelsen,« 
tilføjer Poul Erik Krogshave.

Ny stil 
De studerende har også prote-
steret ved fx at møde op på det 
seneste bestyrelsesmøde for 
demonstrativt at læse i Univer-
sitetsavisen fra tilhørerplad-
serne, ved at oprette en pro-
testgruppe på hjemmesiden 
Facebook og ved at arrangere 
en workshop om avisen i for-
bindelse med et stort fælles-
møde om revisionen af univer-
sitetsloven (se artikel herom 
på side 4). Tre repræsentanter 
for de studerende var ekstra-
ordinært inviteret med til det 

seneste HSU-møde den 22. ok-
tober hvor rektor præsentere-
de sin nye plan for avisens 
fremtid.
 Pia Mejdahl Daugbjerg, for-
mand for Studenterrådet, er 
tilfreds, men havde dog fore-
trukket at postomdelingen var 
fortsat.
 »Det virker som om det er 
gået op for ledelsen at den ik-
ke bare kan køre over de stu-
derende og ansatte. Vi har op-
levet en relativ stor grad af 
lydhørhed over for vores øn-
sker, så jeg håber den nye stil 
fortsætter,« siger hun.  

Små skår i glæden
Jørgen Tranum-Jensen, for-
mand for Universitetsavisens 
Bladudvalg, der består af re-
præsentanter for medarbejder-
ne på KU, de studerende og en 
repræsentant udpeget af rek-
tor, er lettet og glad over at 
rektor har lyttet til kritikken 
og trukket »sin noget forhaste-
de beslutning« tilbage.

»Jeg er dog ked af at post-
omdelingen ophører efter nyt-
år – undtagen for det første 
nummer ved hver semester-
start – fordi tidligere erfarin-
ger har vist at det i praksis er 
uhyre svært at få avisen frem 

til alle sine læsere ved stakom-
deling. Det gælder de medicin-
studerende under deres klinik-
ophold og de mange løst an-
satte lærere som i længere pe-
rioder ikke kommer i universi-
tetets bygninger, ligesom de 
mange ph.d.-studerende der i 
lange perioder arbejder uden 
for universitetet,« siger han.

Rektor skriver også at der 
skal afholdes et statusseminar 
om den samlede kommunika-
tion i foråret 2010, og det ser 
redaktør Richard Bisgaard 
frem til.

»Personligt forestiller jeg 
mig at den trykte avis fortsat 
skal bringe kritiske reportager, 
baggrund, analyser og debat 
hver tredje uge mens dagsak-
tuelle nyheder løbende brin-
ges i e-avisen på engelsk og 
dansk sammen med blogind-
læg og video- og radioindslag 
fra studerende og ansatte,«  
siger Richard Bisgaard.

Engagement nytter
Også rektor er rimeligt tilfreds 
med sagens udgang. Han fin-
der det positivt at universitets-
befolkningen har udvist så 
stort engagement i Universi-
tetsavisen som frit debatforum 
og har derfor på grundlag af 

de seneste ugers debat fundet 
det er rigtigt at omgøre beslut-
ningen fra i sommer. Ralf 
Hemmingsen påpeger at med 
den nye løsning vil det stadig 
være muligt sideløbende at 
udvikle en e-avis som blandt 
andet kan servicere de en-
gelsktalende medarbejdere og 
studerende. 

»I øvrigt tror jeg at forløbet 
har sat vigtigt fokus på at alle 

parter, medarbejdere, stude-
rende og ledelse, må samvirke 
i dialog for at skaffe de bedste 
løsninger – uden at ledelsens 
mulighed for at agere derved 
lammes. Jeg har allerede tidli-
gere beklaget at ledelsen ved 
den oprindelige beslutning 
fejlvurderede sagens betyd-
ning for universitetsbefolknin-
gen,« siger han.

clba@adm.ku.dk

Universitetsavisen  
fortsætter på papir
Rektor Ralf Hemmingsen har omgjort sin hidtidige beslut-

ning om at avisen skal overgå til ren webavis fra årsskiftet. 

Ansatte og studerende roser hans vilje til at lytte

Studerende har fritids- 
arbejde i over �0 timer

OVERARBEJDE – Ifølge en ny undersøgelse 

bruger 11 procent af de studerende over 20 

timer på studiejobbet imens 10 procent ar-

bejder mellem 16 og 20 timer om ugen ved 

siden af studierne, skriver Berlingske Tiden-

de. Men 20 timer om ugen er ifølge en ph.d.-

afhandling fra Aarhus Universitet den abso-

lutte smertegrænse.

De studerende der arbejder flere timer, har 

en væsentligt højere dumpeprocent end stu-

diekammerater med færre timers fritidsar-

bejde, viser afhandlingen fra oktober 2007. 

Hanne Harmsen, vicedirektør for Køben-

havns Universitet, mener at regeringens plan 

om næste år at hæve beløbet som de stude-

rende kan tjene ved siden af SU’en, er para-

doksalt da det vil få de studerende til at bru-

ge endnu mere tid på studiejobbet. 

tandlægerensning

RETTELSE – I sidste udgave af Universitetsavisen bragte vi en note om at profes-

sor Birte Melsen fra Tandlægeskolen i Århus havde måttet dumpe 21 ud af 28 stu-

derende fra Københavns Tandlægeskole. Det var imidlertid studerende på Århus 

Tandlægeskole som professoren i ortodonti måtte dumpe. Birte Melsen fasthol-

der dog sin kritik af tandlægestudiet i København da hun mener at der er for lidt 

praksis under studietiden. Universitetsavisen beklager fejlen. 

KU-historiker får forskningspris

MAGISTERFORENINGEN – DM’s forskningspris inden for grænseoverskridende 

forskning går i år til historiker Marie-Louise Nosch der er leder af Center for Teks-

tilforskning på Saxo-Instituttet. Med prisen følger 50.000 kroner. Et enigt bedøm-

melsesudvalg har lagt vægt på at Marie-Louise Nosch formår at bringe klassiske 

naturvidenskabelige discipliner i spil med humaniora og samfundsvidenskab og 

bygge bro fra analysen af konkrete arkæologiske fund til kulturanalysen. Marie-

Louise Nosch mener selv at forskeres viden på tværs af områder vil brede sig 

fremover. Hun mener at de store fremskridt vil komme der hvor en forsker har 

specialviden på et område og kombinerer den med specialviden på et andet om-

råde.

Hovedpunkter for  
Universitetsavisens fremtid 

•  I perioden frem til 1.9.-09. udvikles en e-version på engelsk 

og dansk, og denne version går i luften fra 1.9.-09.

•  Postomdelingen af Universitetsavisen ophører 1.1.-09, og 

den derved sparede udgift (cirka to millioner kroner) anven-

des delvis til udviklingen af e-versionen. Det resterende be-

løb holdes i reserve. 

•  Efter ophør af postomdelingen per 1.1.-09 distribueres avi-

sen som for få år siden til institutter, fakulteter, FA-afdelin-

ger og andre enheder på KU.

•  For at sikre at alle kender til universitetsavisens eksistens ud-

sendes et eksemplar til alle ved starten af hvert semester.

•  I foråret 2010 afholdes for en bred kreds på KU (inkl. HSU, 

Studenterrådet og kommunikationsmedarbejdere) et status-

seminar om den samlede kommunikation, herunder en vur-

dering af de tekniske muligheder og papirversionens frem-

tid.



�    UNIVERSITETSAVISEN 13 ·  2008

StUDENtErpolitiK

Af Julie Caspersen 

»Helge Sander kommer – kom-
mer du?« Sådan lyder opfor-
dringen til studerende og an-
satte på Københavns Universi-
tet. Studenterrådet har invite-
ret til debatmøde om den upo-
pulære universitetslov fra 
2003 – en lov der ifølge Stu-
denterrådet har undermineret 
de ansatte og de studerendes 
indflydelse i de bestemmende 
råd og bestyrelser. 

Det er torsdag den 9. okto-
ber, og en hurtig optælling 
skønner at omkring 150 perso-
ner mødt op til debatmødet i 
Alexandersalen over for Vor 
Frue Kirke. Der er energi, en-
gagement og god lyd. Folk 
skriver sig på mailinglister 
samtidig med at drengene fra 
Universitetsradioen vender 
plader. Efter debatmødet er 
der arrangeret adskillige 
workshops hvor de studerende 
skal finde på idéer til kulturel-
le begivenheder og aktioner i 
protest over den manglende 
medbestemmelse og den øge-
de brugerbetaling.

Trækplasteret over dem al-
le, videnskabsminister Helge 
Sander, har imidlertid glemt 
en aftale med Folketinget, så 
de fremmødte må nøjes med 
en debat hvor de kan fyre løs 
på repræsentanter fra Dansk 
Industri, DJØF, studenteriniti-
ativet Reboot68 og lektor på 
Det Naturvidenskabelige Fa-
kultet Claus Emmeche. 

Studenterrådet er især inte-
resseret i hvilke holdninger 
der kommer fra Mads Eriksen 

og Wenche Quist fra henholds-
vis DI og DJØF. De to andre, 
Christoph Ellersgaard og Claus 
Emmeche, er allerede kendte 
for deres kritik af den eksiste-
rende universitetslov.

Mindre demokrati?
»Problemet er ikke at vi har få-
et en mere professionel ledel-
se, men at vi er i en situation 
hvor vi har nogle ledere som 
groft sagt er ligeglade fordi le-
dernes bagland ikke længere 
er de studerende og ansatte, 
men de andre ledere,« indle-
der Mikkel Zeuthen fra Stu-
denterrådet.

KU’s øverste myndighed er 
bestyrelsen, og med vedtagel-
sen af universitetsloven i 2003 
er der nu et eksternt flertal. 
Det vil sige at repræsentanter 
fra erhverslivet, for eksempel 
Lundbeck og Landbrugsrådet, 
sidder på seks ud af elleve 
pladser. De studerende har 
stadig to repræsentanter i be-
styrelsen, de videnskabeligt 
ansatte har ligeledes to, og det 
øvrige personale har en repræ-
sentant. Før blev rektor og in-
stitutledere valgt af de ansatte 
og studerende. Nu udpeger le-
delsen hvem der skal overtage 
disse stillinger.

Men er der enighed om at 
der er blevet mindre demokra-
ti på KU? Mads Eriksen fra 
Dansk Industri er ikke ubetin-
get enig.
 »Jeg vil gå med til at den nu-
værende selvsupplering i le-
delsen ikke er super skøn, men 
de studerende har ikke fået 
mindre indflydelse. Jeg vil på-
stå at de studerende ofte kan 
have mere tilfælles med de 

eksterne medlemmer af besty-
relsen end med undervisere, 
for de studerende har en inte-
resse i at tage en uddannelse 
der matcher efterspørgslen på 
arbejdsmarkedet,« siger han. 

Mads Eriksen påpeger at det 
er vigtigt at have en bestyrelse 
der varetager samfundets inte-
resser, og at det ikke er andet 
end rimeligt at de folkevalgte 
har indflydelse på hvad der 
sker på universitetet. Wenche 
Quist fra DJØF stiller sig kri-
tisk over for at markedskræf-
terne har fået større råderum 
over universitetet.

»Man kan ikke forudsige 
hvad der er i samfundets inte-
resse. Derfor er det problema-
tisk at universitetet styres me-
re og mere efter den fri kon-
kurrence. Der var gode takter i 
universitetsloven som vi støt-
tede, men vi støtter ikke den 
måde den fungerer på. Vi skal 
have mindre detailregulering 
og mere forskningsbaseret ud-
dannelse. Forskningsbaseret 
uddannelse er i farezonen. 
Man er i gang med at kvæle 
universitetets kritiske stem-
me,« siger hun. 

Sune Auken, lektor på Det 
Humanistiske Fakultet og 
blandt debattens tilskuere, ud-
dyber.

»Vi har en historisk døv le-
delse, og hvordan skal vi slip-
pe af med den? Ude i erhvervs-
livet ville man aldrig tillade 
dårlig ledelse, men hvem skal 
hjælpe os fri fra den nuværen-
de ledelse?« spørger han. 

Selvom Sune Auken er kri-
tisk over for den nuværende 
ledelse, betyder det ikke at 
han vil tilbage til tidligere til-

stande. Derimod håber Sune 
Auken at evalueringen af uni-
versitetsloven til næste år vil 
føre til nye og bedre tider. Han 
bakkes op af lektor Claus Em-
meche der fastslår vigtigheden 
af at en ledelse har legitimitet 
nedefra i modsætning til den 
nuværende topmodel. Des-
uden skal de studerende og 
VIP’erne have mulighed for at 
skille sig af med lederne, siger 
han. 

Brugerbetaling
En anden vigtig anke fra Stu-
denterrådet går på den tilta-
gende brugerbetaling. Der er 
blevet skåret i undervisningsti-
merne, og på Jura har det 
medført at studerende bliver 
opfordret til at betale for pri-
vate eksamenskurser for at nå 
igennem pensum. Hvad har 

dagens debattører at sige om 
den sag? 

»Dansk Industri er ikke som 
sådan modstandere af beta-
lingsuddannelser. Men vi ser 
heller ikke at det er på vej,« si-
ger Mads Eriksen.

Repræsentanten fra DJØF 
har kun få ord at ytre om den 
sag.

»Vi er imod,« siger Wenche 
Quist.Generelt mener Wenche 
Quist at de studerende skal fo-
kusere mere på flere penge til 
undervisning.

»Når der kun er to timers 
undervisning på nogle seme-
stre på de samfundsvidenska-
belige og humanistiske fag, så 
er det jo ikke fordi underviser-
ne ikke gider undervise. Det er 
fordi der ikke er penge til at 
undervise. Det giver jo ikke 
mening at snakke om alt det 

her hvis de studerende har så 
få timer på universitetet; så er 
der jo ingen uddannelse,” si-
ger hun.

Det er dog diskussionen om 
det forsvundne demokrati der 
optager tilskuerne mest, og 
der kommer flere spørgsmål 
fra salen end der er afsat tid til 
svar. Studenterrådet må afbry-
de en livlig debat. 

»Jeg ser debatmødet i dag 
som startskuddet til en længe-
re diskussion, og jeg ser frem 
til evalueringen af universi-
tetsloven i 2009. Indtil da vil 
vi i Studenterrådet arbejde vi-
dere med at dokumentere 
hvorfor den nuværende uni-
versitetslov ikke fungerer,« si-
ger formand for Studenterrå-
det Pia Mejdahl Daugbjerg.

jca@adm.ku.dk

Studenteroprøret ulmer
Studenterrådet vil have demokratiet tilbage på KU og kickstarter debatten  
om revisionen af universitetsloven   

DEt SANDE ANSigt – For-

klædte som Ralf Hemmingesen, 

Lykke Friis og Helge Sander prø-

ver Studenterrådet at rive Uni-

versitetsavisen ud af hænderne 

på de studerende. Fangelegen 

foran Vor Frue Kirke er arran-

geret i protest mod at rektora-

tet har besluttet at lukke for 

papirudgaven af Universitets-

avisen.

opBAKNiNg – Omkring 150 studerende mødte op til debatmødet omkring universitets-

loven, og der blev stillet flere spørgsmål til paneldeltagerne end der var tid til at svare på.
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tEologiStriD

Af Mathias Holm Pedersen

Hvad skal man lære for at bli-
ve en god teolog: ledelse og 
kommunikation eller hebraisk 
og latin?

Dette spørgsmål er blevet 
omdrejningspunktet for den 
ophedede debat der for øje-
blikket foregår mellem de teo-
logiske fakulteter på universi-
teterne i Århus og København.

I en tale bragt som kronik i 
Kristeligt Dagblad den 26. sep-
tember i år forslår dekanen for 
Det Teologiske Fakultet i År-
hus, Carsten Riis, en moderni-
sering at teologistudiet hvor 
man blandt andet gør de tunge 
sprogfag hebraisk og latin 
valgfrie og i stedet indfører fag 
som religionspsykologi, kom-
munikation og ledelse.

Forslaget er blevet mødt 
med voldsom modstand fra 
Københavns Universitet. Stef-
fen Kjeldgaard-Pedersen der 
er dekan for KU’s teologiske 
fakultet, mener ligefrem at 
forslaget vil fjerne den teologi-
ske kernefaglighed.

»Med forslaget vil vi se en 
nedskrivning af kravene og en 
devaluering af teologistudiet 
til et ikke-forskningsbaseret 

niveau. Det er ikke accepta-
belt,« lyder det fra Steffen 
Kjeldgaard-Pedersen.

Samtidig kritiserer han fa-
kultetet i Århus for at gå ene-
gang:

»Der har hidtil været en for-
ståelse fra begge fakulteter om 
at når man på det ene fakultet 
har ønsket ændringer, så drøf-
tede man det med det andet. 
Aarhus Universitet har fuld-
stændig uden at drøfte det 
med os smidt et forslag på bor-
det som vil udvande det  
teologiske studium og udtynde 
det til ukendelighed.«

to lejre
Debatten har dermed skabt et 
tydeligt skel mellem de to teo-
logiske fakulteter i København 
og Århus. Mens der i Århus har 
været opbakning bag æn-
dringsforslagene, deler flere af 
underviserne på Københavns 
teologiske fakultet deres de-
kans kritik af forslaget. En af 
de skarpeste kritikere af forsla-
get er professor og dr.theol. 
Niels Peter Lemche der i flere 
indlæg har beskyldt Carsten 
Riis for at »sælge ud« samt at 
ville indføre en teologi »der 
dikteres sin opgave af samfun-
det«.

Den hårde kritik får dog ik-
ke den århusianske dekan til 

at ændre synspunkt. I stedet 
undrer han sig over de skarpe 
københavnske reaktioner.

»Som nævnt har jeg ikke ud-
trykt meninger om de diskussi-
oner og valg man træffer på fa-
kultetet i København, så derfor 
kan det undre at det er blevet 
til så heftige angreb – og uden 
megen forbindelse til den in-
ternationale udvikling inden 
for teologiuddannelser,« lyder 
det fra Carsten Riis i et skrift-
ligt svar til Universitetsavisen.
 I sit forslag bakkes Carsten 
Riis op af biskoppen for Århus 
stift, Kjeld Holm, der tidligere 
har kritiseret teologiuddannel-
sen for ikke at appellere til un-
ge mennesker.

»Det her handler ikke om at 
udtynde studiet, som nogle 
udlægger det. Tværtimod ser 
jeg ændringerne som et forsøg 
på at placere studiet i en kon-
tekst der stemmer overens 
med det omkringliggende 
samfund,« har Kjeld Holm ud-
talt til Kristeligt Dagblad.

præstemangel
Debatten om indholdet af det 
teologiske studie har sit ud-
spring i dette års katastrofalt 
lave optag på teologiuddan-
nelserne i både København og 
Århus. Her har man samlet op-
levet en nedgang fra 271 ansø-

gere i 1999 til rekordlave 97 
ansøgere i år. Samtidig har te-
ologi de sidste mange år kæm-
pet med en frafaldsprocent på 
op imod de 50 procent, og ud-
viklingen har fået flere iagtta-
gere til at råbe vagt i gevær og 
advare om kommende præste-
mangel.

Derfor kom de to universite-
ters rektorer på opfordring fra 
videnskabsminister Helge San-
der med en redegørelse den 5. 
september om hvordan den 
negative udvikling kunne ven-
des. I første omgang sigtede 
redegørelsen ikke mod en æn-
dring af selve indholdet i ud-
dannelsen. I stedet ville man 
forbedre studiemiljøet og der-
med mindske frafaldet med 
bedre vejledning, mere grup-
pearbejde samt indførelsen af 
mentorordninger. Dette blev 
der dog lavet om på med for-
slaget fra Carsten Riis hvoref-
ter diskussionen primært har 
handlet om hvilke fag teologi-
studiet skal indeholde.

Studerende vil have  
hebraisk
Hverken de studerende i Kø-
benhavn eller Århus virker dog 
til at være begejstrede for ud-
sigten til måske at slippe af 
med de tunge oldsprog. Det 
teologiske fagråd på KU der 

repræsenterer de studerende 
på uddannelsen, bakker op om 
deres fakultets holdning.

»Vi har diskuteret forslaget i 
fagrådet og er enige om at 
sprogene danner så vigtigt et 
grundlag for det teologiske 
studium at de ikke skal gøres 
valgfrie,« siger Anders Martin 
Lauritsen, formand for fagrå-
det på Teologi på KU. Samti-
dig hilser han dog diskussio-
nen velkommen da han finder 
det nødvendigt at se på hvor-
dan man kan rette op på det 
faldende optag.

Også på Aarhus Universitet 
er fagrådet skeptiske over for 
forslaget om at gøre sprogfa-
gene valgfrie. Dermed går 
man direkte imod forslaget fra 
universitetets egen dekan.

»Det med at fjerne sprogene 
er vi som fagråd og studerende 
ikke synderligt positive over 
for. Mange synes at det er det 
der gør os unikke, i hvert fald 
græsk og hebraisk,« udtaler Li-
se Therkildsen, formand for 
Teolrådet i Århus.

forsoning kan have lang 
udsigt
En løsning på striden kunne 
være at man indfører hver sin 
studieordning på de to teologi-
ske fakulteter. Ideen, der er 
blevet luftet af flere debattø-

rer, vinder dog ikke opbakning 
på KU.

»Jeg synes det er langt det 
bedste hvis der som hidtil fin-
des to velfungerende fakulte-
ter i Danmark hvorfra der ud-
går kandidater med kompati-
ble uddannelser,« lyder det fra 
Steffen Kjeldgaard-Pedersen. 

Han forudser dog at det kan 
blive svært at finde en fælles 
løsning:

»Det ulykkelige ved den her 
situation er jo at det kan se ud 
til at blive meget svært.«

Ifølge Carsten Riis skal 
spørgsmål omkring studieord-
ningerne være op til det enkel-
te universitet, og han mener 
ikke at forskelle mellem de to 
fakulteter nødvendigvis skal 
ses som noget negativt.

»Hvor langt disse forskelle 
kan og bør gå er bestemt et 
godt emne at tage op i den de-
bat der løber. Vi er jo fælles 
om at ville uddanne rigtig go-
de teologer. Vejen dertil kan 
sagtens være noget forskellig,« 
slutter dekanen i Århus.

Teologistrid mellem  
Århus og København
God latin eller det rene græsk. Et forslag om at  
ændre teologiuddannelsen så der kommer mindre  
fokus på de klassiske sprogfag, har skabt strid  
mellem de teologiske fakulteter på Københavns  
og Aarhus Universitet

Baggrund
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rANgliStEr og  
politiSK MoDE

Af Christoffer Zieler

Ambivalensen over for ideen 
om ranglister skyldes blandt 
andet usikkerhed. Rangliste-
udarbejdelse er en lunefuld 
proces, og det ene års triumf 
kan hurtigt afløses af dyb ned-
tur når ét års modetendens in-
den for videnssamfundet aflø-
ses af en anden. 

I år blev Københavns Uni-
versitet i den toneangivende 
THE-QS-rangliste udråbt til at 
være nummer 48 i verden – og 
den fornemste videnskabelige 
institution i Norden. 

2007 var som bekendt en 
mindre god sæson for KU. Det-
te år rutsjede vores hæderkro-
nede institution, efter en juste-
ring af beregningsmetoden, 
hele 39 pladser ned til num-
mer 93. ’Nummer to i Norden’ 
skrev universitetets kommuni-
kationsafdeling på det tids-
punkt. 

»Det vi har set, er en uhørt 
faldende formkurve,« ville 
sportsjournalisterne forment-
lig have sagt. Og eftersom KU 
ikke nedbrændte eller gik fallit 
i 2006-2007, virkede ændrin-
gen også noget underforklaret.

Kommunikationschef på KU 
Jasper Steen Winkel indskær-
per også straks over for Uni-
versitetsavisen at man ser på 
ranglisteplaceringerne med en 
vis skepsis. I år såvel som de 
foregående har man under-
streget de store metodemæssi-
ge problemer ved de videnska-
belige ranglister. Blot det at 
metoden for THE-QS ændres 
fra år til år gør placeringerne 

umulige at sammenligne over 
en årrække. 

»Hvis du sammenligner vo-
res pressemeddelelse med den 
fra Aarhus Universitet, så har 
vi i år - som foregående år - sat 
volumenknappen noget lave-
re.«

Der er noget om snakken. 
Aarhus Universitet har ikke 
tidligere været i top-100 i disse 
målinger, og presseafdeling og 
rektor har haft lidt svært ved 
at tøjle entusiasmen og få ar-
mene ned. Man praler, kort 
sagt, i 2008. Og det kan, som 
vi så, komme til at svie til næ-
ste år.

Er det vigtigt hvis er 
størst?
Ikke desto mindre er Køben-
havns Universitet også, uanset 
forbeholdene, optaget af at 
følge med i ranglisteplacerin-
gerne. Man udsender troligt 
en bulletin når resultaterne er 
indløbet, og man arbejder 
målrettet på at placere sig 
bedst muligt. Som det udtryk-
tes i en rektor-kommentar fra 
2006:

»Selv om det næsten er for 
nemt at afvise undersøgelser-
ne, vil jeg advare mod at vi 
blot ryster på hovedet. Risiko-
en ved at undervurdere betyd-
ningen af målingerne er større 
end ulemperne ved at overvur-
dere dem. For der er for meget 
på spil når det gælder KU’s 
omdømme.« (KUmmentar, 9. 
november 2006).

»Der er blevet ranket i man-
ge år, særligt i USA, og der er 
også blevet lavet mange un-
dersøgelser af rankingprincip-
perne,« forklarer Jasper Steen 
Winkel. »For nylig har en ræk-

Baggrund

De rigeste 
skal blive  
de første
At modtage en flot videnskabelig 
ranglisteplacering er lidt som at 
vinde en talentkonkurrence på tv. 
Det er svært ikke at være stolt, 
men har man virkelig lyst til at op-
træde sommeren over i Rødovre 
Centrum? Det er universiteternes 
dilemma

royAlt

Af Julie Caspersen

Slurp slurp. En blåsort Audi ruller over et par 
vandpytter på parkeringspladsen og standser 
lydløst foran hovedindgangen til Universitetsho-
spitalet for Store Husdyr i Taastrup. 

Med stive bevægelser og rank ryg åbner 
chaufføren døren til passagersædet og ud stiger 
en smilende Prinsesse Benedikte iført rødt filt, 
sorte laksko og en meget royal hat. Håndtryk 
udveksles i afmålt dosis mellem Prinsessen og 
Per Holten-Andersen, dekan på Det Bioviden-
skabelige Fakultet, Fødevareminister Eva Kjer 
og den øvrige forsamling af dyrlæger og pr-med-
arbejdere. En fotograf fra Billed-Bladet foreviger 
begivenheden.   

Må forestillingen begynde.   

Walk and talk
Forud for velkomsten er der blevet kælet for de-
taljerne. En mand af arabisk udseende og briller 
i guldstel har med et pibende sugehoved støvsu-
get usynlige nullermænd på betonbelægningen. 
Selv asfalten på parkeringspladsen er blevet 
spulet til lejligheden. Stemningen før prinsesse-
ankomsten er afventende tom. De ansatte på dy-
rehospitalet vandrer hvileløst omkring og holder 
dæmpede samtaler.

»Nu må hun gerne komme så vi kan gå videre. 
Det er så kunstigt det her,« siger dyrlæge og pro-
fessor Pia Haubro Andersen. 

Bag hende dingler en hesteattrap der er 
spændt op i alle fire ben. Den skal bruges til at 
simulere hvordan syge heste bedøves og trans-
porteres over på operationsbordet. Her har nog-
le ansatte en anden hesteattrap liggende tildæk-
ket under et grønt klæde. Klar, parat til kikkert-
undersøgelse.  

Kommunikationsstaben på Life har gjort et 

stort stykke arbejde før prinsessemodtagelsen. 
En otte siders lang manual oplyser om alt lige 
fra hvornår og hvem der hilser på hofdamen (af-
hængig af hvilken side af Prinsesse Benedikte 
hun står på) til et udførligt kort over hvordan 
Prinsessens rute rundt på hospitalet bliver. Ar-
rangementet beskrives som en »walk and talk«. 
Det er en pæn forsamling i pæne omgivelser der 
kan byde velkommen til Hendes Kongelige Høj-
hed.

opmærksomhed altafgørende
Pr-chef på Life Jacob Søby Bang er en driftig 
sjæl. En til lejligheden bestilt fotograf knipser løs 
og foreviger motivet ’Prinsesse over for hest i 
bås’. Der bliver billeder nok at vælge imellem 
bagefter. 14.40 passerer det royale følge forbi en 
hvid hoppe der galopperer uden at komme no-
gen vegne. En løbebåndsfunktion skal gøre det 
muligt at måle på hestens lunge- og hjertekapa-
citet. Straks vi forlader løbebåndet, bliver det 
slukket.
 Næste stop er flere heste, grise, får. En gruppe 
af kvindelige studerende har mandsopdækket to 
hopper. Mandsbedækket er måske bedre beskre-
vet.

»Lige nu er jeg inde i anus. Jeg skal undersøge 
om hoppen er drægtig,« fortæller en af de stude-
rende mens hele hendes ene arm er forsvundet 
ind i sprækken under halen.

»Vi gør meget for at give publikum en på ople-
veren,« forklarer dyrlæge Morten Møller Peter-
sen og griner afmålt. 

Hesten stirrer tomt ud i rummet. 
Herefter går HKH Prinsessen med følge ned i 

det såkaldte innovationsrum for at spise kanape-
er og drikke vin. Omgivelserne er stadig utrolig 
kliniske. Maden smager underligt meget af dyr. 
Prinsessen mingler hvorpå hun forlader forestil-
lingen om et dyrehospital på aftalt tidspunkt.

jca@adm.ku.dk

Reportage

SHoW HorSE – Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte lyttede interesseret da professor i stor-

dyrskirurgi Pia Haubro Andersen ved hjælp af en hesteattrap viste hvordan man transporterer en hest i nar-

kose. Gummifundamentet skal sikre at hesten ikke kommer til skade når den falder om af bedøvelse.

Prinsesse Benedikte  
indvier dyrehospital
Alt var tegnet og tilrettelagt med Egon Olsensk præcision da  

kongehusets mest hesteglade medlem besøgte det nybyggede  

dyrehospital i Taastrup
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ke universiteter i USA erklæret 
at de vil boykotte rankingerne. 
Så den debat har også bølget 
frem og tilbage i årevis.  
Ranking-opgørelser har i deres 
valg af metode en grundlæg-
gende præmis om hvad et godt 
universitet er. For eksempel 
har THE-QS-rankingens fokus 
på ’faculty’, videnskabeligt 
personale, den effekt at man 
belønner rige universiteter der 
kan have mange undervisere 
per studerende. Harvard mod-
tager hvert år 7,5 mia. fra sin 
egen fond – mere end hvad de 
danske universiteter får samlet 
i basismidler fra staten. Grun-
den til at vi forholder os til dis-
se opgørelser er mest fordi 
omverdenen også gør det – for 
eksempel er politikerne flinke 
til at tage emnet op. Det har 
også en vis betydning for vores 
internationale brand.«

THE-QS-listens egne op-
havsmænd mener, ikke over-
raskende, at ranglister har stor 
betydning. De er et ’værktøj’ 
som i stigende grad får betyd-
ning i takt med den øgede glo-
bale udveksling af viden og 
forskere. Beslutningstagere så-
vel som forskere på jagt efter 
nye græsgange har brug for at 
kunne vurdere uddannelsesin-
stitutioner over for hinanden, 
mener man.

»Globale rangstiger af vide-
regående uddannelser er en 
ny disciplin der trækker på en 
begrænset mængde indikato-
rer, men appetitten på dem er 
hævet over enhver tvivl,« skri-
ver John O’Leary, QS, på orga-
nisationens hjemmeside.

Så kvantificering er muligvis 
det nye sort i forskningsverde-
nen. KU udtrykker skepsis. 
Men at politikerne følger med 
i ranglisterne, er hævet over 
enhver tvivl. 

TV-Avisen indeholdt den 13. 
oktober et godt eksempel på 
politisk brug af ranglister. DR 
havde besluttet at grille viden-
skabsminister Helge Sander 
om emnet ’politiske hensigts-
erklæringer og mulighederne 
for at bedrive forskning i ver-
densklasse på danske universi-
teter’. Ministeren var presset. 
Men så greb han fat i placerin-
gerne og holdt dem op som 
skjold over for kritikken. »Vi 
har netop fået en opgørelse 
som viser at nu har lillebitte 
Danmark to universiteter som 

efter avisens egne kriterier af 
DTU. På denne liste indtoges 
førstepladsen af – DTU. 

Men sejren afstedkom hur-
tigt en del negativ omtale for 
avis såvel som universitet. In-
formations journalist fladma-
ste analysen i en artikel, og på 
nettet gjorde evalueringseks-
perterne sig lystige over DTU 
og Børsens datamateriale. Pe-
ter Ingwersen, professor i in-
formationsformidling ved 
Danmarks Bibliotekshøjskole, 
erklærede at han allerede nu 
brugte undersøgelsen i sin un-
dervisning som »skrækeksem-

pel på uvidenskabelighed in-
den for forskningsanalyse og –
bedømmelse.« 

På THE-QS-listen skvulper 
DTU rundt nede i 130’erne 
(hvilket i øvrigt stadig er højt), 
men ændrer man lidt på krite-
rierne og skærer nogle uved-
kommende discipliner fra hvor 
man ikke gør sig gældende, så 
vupti – kan man blive nummer 
1. 

DTU’s analyseafdeling rea-
gerede ikke på Universitetsavi-
sens spørgsmål om hvordan 
man forholder sig til kritikken.

trend: tæl til finansiering
De ting der kan måles, vejes, 
tælles op er lettest at sammen-
ligne. Videnskabsministeriet 
har lagt op til at basismidler til 
universiteterne for fremtiden i 
et ikke nærmere afgjort om-
fang skal afhænge af nye krite-
rier, udtrykt i tal. Ikke mindst 
arbejdet med den såkaldte bib-
liometriske indikator (et mål 
for citationer) har lagt beslag 
på uhyggeligt mange ressour-
cer. 366 forskere – 80 af dem 
fra KU – har brugt timer i tu-
sindvis på dette endnu langt 
fra færdiggjorte arbejde. Og 
dette er blot én af de mulige 
måder hvorpå bevillinger kan 
knyttes til målbare resultater. 

»Der har altid været et krav 

om at universitetet registrerer 
hvad det foretager sig,« siger 
Jasper Steen Winkel. »Vi skal 
kunne dokumentere vores pro-
duktion. Spørgsmålet er så 
hvad det skal bruges til. Fra 
politisk hold ser vi et ønske om 
at knytte de målbare resultater 
til bevillinger, men det krav 
kommer ikke fra universite-
tet.«

Måske er det muligt at se 
ranglisternes indtog i løbet af 
de senere år som udtryk for et 
nyt paradigme inden for kvali-
tetskontrol og styring på uni-
versitetsområdet.

Det mener biolog Claus Em-
meche. Han tilhører den grup-
pe af akademikere der tegner 
bloggen Forskningsfrihed? 
med holdninger som bedst kan 
beskrives som systemkritiske. 
Emmeche er ikke rangliste-fan 
og betragter dem som udtryk 
for en uheldig tænkning om at 
»universitetet som samlet in-
stitution kan reduceres til et 
tal for et pseudobegreb om 
kvalitet.« 

Ifølge Emmeche er der tale 
om en klar tendens med rød-
der i det politiske styringsmid-
del New Public Management. 
NPM er en samlebetegnelse 
for offentlige styremetoder ud-
viklet i Reagan-Thatcher-æra-
en som tager afsæt i ledelses-
metoderne i private virksom-
heder. I praksis handler det 
om at dokumentere perfor-
mance og registrere målopfyl-
delse i det offentlige. 

»Ranglisternes indhold og 
’budskab’ om placering er i sig 
selv meget lidt interessant,« 
mener Claus Emmeche. »Der 
er snart ikke grænser for det vi 
ikke laver ranglister over. 
Hvornår ser vi en rangliste 
over de mest tåbelige rangli-
ster? Det kan højst have inte-
resse at iagttage hvad de bliver 
brugt til af ledere og beslut-
ningstagere. Listernes tal ser 
på overfladen ud som en blank 
objektivitet, men bag den skju-
ler sig en række politiske valg 
om de enkelte indikatorers 
vægt og opgørelsesmetoder.«

Hvad betyder det, tror du, for 
KU at være placeret højt på 
THE-QS-ranglisten?

»En stor nervøsitet om næ-
ste års placering.«

vM i viden
En af de mest citerede og fulgte målinger er den allerede velkendte THE-QS-liste. Den udarbejdes for 

Times Higher Education af firmaet QS Quacquarelli Symonds, en større uddannelsesportal. THE-QS- 

listen er ikke den eneste på markedet, men det er den, der i de senere år har fået mest opmærksom-

hed – ikke mindst i Danmark, hvor mange forståeligt er blevet glade over at se København og Aarhus 

repræsenteret så pænt blandt verdens adskillige tusinde universiteter.

   ligger i top-100.« Tv-journa-
  listen havde ikke noget 
    godt modangreb klar.

         liste-doping?
                   Betydningen af rang- 
lister understreges også af at 
universiteterne i visse tilfælde 
går ret vidt for at få en favora-
bel placering. For kort tid si-
den udgav Børsen således sin 
egen liste som var udarbejdet 
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StAtStilSKUD

Af Claus Baggersgaard

De store universiteter er kom-
met op at slås med de små. 
Baggrunden er at regeringen 
fra næste år vil fordele de så-
kaldte basismidler, de milliar-
der af forskningskroner uni-
versiteterne selv kan bestem-
me over, i konkurrence mel-
lem universiteterne. Det sam-
me gælder de omkring tre mil-
liarder kroner fra globalise-
ringspuljen for 2009 og 2010 
som der i øjeblikket forhandles 
om i forbindelse med finanslo-
ven.

De store vil have forskning 
til at tælle mest mens de små 
mener at uddannelse skal væg-
tes højest når pengene skal 
fordeles. Ifølge Jørgen Hono-
ré, universitetsdirektør på KU, 
er der tale om en reel og me-
get alvorlig konflikt der bun-
der i at man ser fundamentalt 
forskelligt på universitetssek-
torens fremtid.

»Universiteterne har forskel-
lige roller og opgaver, og der-
for skal de økonomiske ram-
mevilkår også være forskelli-
ge. De store, herunder KU, 
skal sikre Danmarks internati-
onale positionering, og derfor 
skal vi også have flere forsk-
ningsmidler,« siger universi-
tetsdirektøren.

Han henviser til at regerin-
gen har en målsætning om at 
dansk forskning skal være i 
verdensklasse, og da KU, Aar-
hus og DTU er de eneste her-
hjemme der for alvor formår 
at markere sig internationalt, 
skal politikerne også satse på 
at skabe bedre vilkår for forsk-
ningen på de store universite-
ter. KU er placeret som num-

mer 48 i verden og nummer 
12 i Europa på Times Higher 
Education-QS World Universi-
ty Rankings for i år og er det 
eneste skandinaviske universi-
tet i top 50. 
 »Spørgsmålet er om alle skal 
være lige? Skulle man ikke i 
stedet lægge en strategi der 
kan sikre at nogle universiteter 
ligger med en meget høj inter-
national position til gavn for 
alle. Det gør man i andre lan-
de,« siger Jørgen Honoré.
 Han henviser til at man i Ir-
land hvor universitetssektoren 
ligner den danske, har et sy-
stem der bevidst fremelsker 
forskellige roller for de irske 
universiteter. Jørgen Honoré 
understreger dog at konflikten 
bør ende med en forbrødring 
mellem de danske universite-
ter da interne konflikter ikke 
gavner nogen.

Historisk uretfærdighed
De små universiteter argu-
menterer med at bevillingssy-
stemet historisk set har tilgo-
deset de store universiteter på 
bekostning af de små, og at 
denne urimelige forskelsbe-
handling nu må stoppe.

»Når man i mange år har få-
et flest midler til forskning, så 
er det klart at man også laver 
flest videnskabelige artikler og 
får flere eksterne midler hjem. 
Så hvis man måler på de krite-
rier, vil den ulige fordeling 
fortsætte, og det synes vi ikke 
er rimeligt,« siger Finn Kjærs-
dam, rektor på Aalborg Uni-
versitet til Information.

Prorektor Henning Salling 
Olesen fra RUC er enig:

»Når man allerede har store 
forskningsbevillinger, er det 
lettere at konkurrere om at få 
flere. Så hvis man prioriterer 

forskningsmængden og evnen 
til at tiltrække midler som for-
delingsgrundlag, svarer det til 
at de små spiller op ad en hæl-
dende fodboldbane mens de 
store spiller nedad.«  

retfærdighed umuligt
KU´s universitetsdirektør Jør-
gen Honoré er uenig i at det 
kun er Aalborg Universitet og 
RUC der har behov for en hi-
storisk genopretning af sine 
basisbevillinger. Det gælder 
for alle universiteterne. Så po-

litikerne og sektoren burde i 
stedet se fremad.

Jens Oddershede, rektor for 
Syddansk Universitet, mener 
heller ikke at diskussionen om 
de historiske skævheder er 
frugtbar da det er meget van-
skeligt, nærmest umuligt, at 
udforme et system der er 100 
procent retfærdigt. Han har i 
sin egenskab af talsmand for 
Danske Universiteter uden 
held forsøgt at nå frem til et 
kompromis.

»Jeg synes det er naturligt at 

der er uenighed om fordelin-
gen, og da vi ikke er nået til 
enighed, er det nu et politisk 
spørgsmål,« siger han. 

Æbler og pærer
På sidelinjen står de studeren-
de og følger slagets gang. Iføl-
ge Pia Mejdahl Daugbjerg, for-
mand for Studenterrådet på 
KU, er det væsentligste at uni-
versiteterne får så mange ba-
sismidler som muligt.
 »Konkurrence om forsk-
ningsmidlerne er problematisk 
da det betyder at forskerne må 
rende rundt og søge midler. 
Det betyder at universiteterne 

må frikøbe dem, og vi ender 
med at blive undervist af eks-
terne, og så er der ikke længe-
re tale om forskningsbaseret 
undervisning,« siger studen-
terrådsformanden.
 Hun mener desuden at det 
vil være forkert at studiegen-
nemførelsen kommer til at 
tælle med som Videnskabsmi-
nisteriet har foreslået.

»Det er irrelevant i forhold 
til fordelingen af forsknings-
midlerne. Det er som at sam-
menligne æbler med pærer, og 
det skaber desuden en nedad-
gående spiral. Hvis et universi-
tet er god til at få de studeren-

videnskabsministeriets forslag til indikatorer i ny resultatmodel

(Fordelingen af basismidler i konkurrence planlægges indført i 2009)

 Indenlandske konkurrenceudsatte forskningsindtægter  35 procent

 Udenlandske forskningsindtægter 15

 Studiegennemførelse (frafald og studieforsinkelse) 15

 Ph.d.-produktion 20

 Økonomisk omfang af videnspredningsrelation til omverdenen 10

 Deltagelse i offentlig debat 5

Kilde: notatet ’Basismidler efter konkurrence’ fra Videnskabsministeriet fra 25. april 2008Baggrund

Store og små 
universiteter 
slås om frie 
forsknings-
midler 

Københavns Universitet og de to andre store danske universiteter vil have forskning  
til at tælle mest når basismidlerne skal fordeles. De tre små mener at uddannelse skal  
prioriteres højest. KU kan i værste fald miste knap 120 millioner kroner årligt 

StyrKEprØvE – Vægt og størrelse kan være afgørende  

for ens placering på verdensranglisten.
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BASiSMiDlEr

Af Claus Baggersgaard

Mens universiteterne kæmper om 
hvordan de såkaldte basismidler 
skal fordeles mellem sig indbyrdes, 
står de sammen om at kræve at den 
samlede kage med frie forsknings-
kroner bliver større. 
 Det er regeringens udspil til hvor-
dan de tre milliarder kroner i globa-
liseringspuljen for årene 2009 og 
2010 skal bruges der har samlet 
universitetstropperne i fælles front 
mod regeringen. 
 Videnskabsminister Helge Sander 
(V) lagde i sit oplæg til forhandlin-
gerne med forligspartierne bag glo-
baliseringsaftalen op til at kun om-
kring ti procent af pengene skal for-
deles som basismidler. Det svarer til 
cirka 100 millioner kroner i 2009 og 
200-300 millioner kroner i 2010. 
Resten af midlerne skal udbydes i 
konkurrence og fordeles af politi-
kerne til fx strategiske satsninger in-
den for energi- og klimaområdet og 
til et nyt Kina-Center og et rum-
forskningscenter.
 Københavns Universitet (KU) kan 
dermed kun se frem til 30 millioner 
kroner ekstra i basismidler til næste 
år.
 Ifølge rektor Ralf Hemmingsen 
kan det ligefrem ende med at KU ta-
ber penge da regeringen samtidig 
har lagt op til en nedgang i de ordi-
nære bevillinger.

»Globaliseringsmidlerne har læn-
ge fremstået som et forskningspoli-
tisk nirvana. Først skulle vi hutle os 
igennem med beskedne finanslovs-
midler, men så ville alt blive bedre 
når globaliseringsmilliarderne blev 
fordelt og regeringens ’verdensklas-

se-retorik’ vekslet til penge. Nu må 
vi imidlertid konstatere at regerin-
gen alligevel ikke vil sætte fuld kraft 
på forskning og uddannelse. I stedet 
for den længe lovede saltvandsind-
sprøjtning til grundforskningen er 
det snarere en dråbe i havet,« siger 
Ralf Hemmingsen.

forligspartier støtter universi-
teterne
Jens Oddershede, talsmand for 
Danske Universiteter, kalder rege-
ringens oplæg formynderisk og me-
ner at det er udtryk for en dyb mis-
tillid til at universiteternes bestyrel-
ser selv er i stand til at beslutte hvad 
der skal forskes i. En af målsætnin-
gerne med universitetsloven fra 
2003 var ellers netop at give univer-
siteterne større frihed.
 »Universiteterne er enige om at 
fordelingen er helt skæv. Den nuvæ-
rende fordeling med cirka 60 pro-
cent af forskningskronerne som ba-
sismidler og 40 procent som kon-
kurrenceudsatte er et rimeligt for-
hold og udtryk for en god dansk tra-
dition,« siger Jens Oddershede.
 Forhandlingerne om fordelingen 
af globaliseringsmidlerne var ikke 
færdig ved redaktionens slutning, 
men forligspartierne Dansk Folke-
parti, Socialdemokraterne og Det 
Radikale Venstre afviste alle efter 
første møde med videnskabsmini-
steren fordelingsforslaget. Det Radi-
kale Venstre har på forhånd foreslå-
et at 70 procent gives som basismid-
ler, og Socialdemokraterne har sagt 
60 procent.  

Konkurrence er bedst
Videnskabsminister Helge Sander er 
dybt uenig i Ralf Hemmingsens ud-
lægning af situationen.

 Ministeren skriver i et debatind-
læg i Morgenavisen Jyllands-Posten 
den 27. oktober at KU’s rektor burde 
læse regeringens finanslovsforslag. 
Her fremgår det at universiteternes 
frie midler fra 2007 til 2009 stiger 
fra 5,9 milliarder kroner til over 6,5 
milliarder kroner. Oveni foreslår re-
geringen at der anvendes knap 300 
millioner kroner i 2009 og 2010 til 
bedre omkostningsdækning for uni-
versiteterne når forskerne henter 
eksterne konkurrencebevillinger. 

»Det er ikke overraskende at uni-
versiteternes rektorer helst så at re-
gering og folketing satte den størst 
mulige pose penge ved hovedind-
gangen, uden betingelser, krav eller 
indsigt i hvordan de blev brugt. Men 
regeringen mener at det danske 
samfund som helhed samt skatte-
yderne og forskningsmiljøerne er 
bedst tjent med at en væsentlig del 
af de meget store milliardbeløb som 
i disse år investeres i forskning og 
udvikling, fordeles efter kvalitet og i 
åben konkurrence,« skriver Helge 
Sander.

clba@adm.ku.dk

Globaliseringsudspil med  
få frie forskningskroner
Regeringen vil kun fordele cirka ti procent af globaliserings-
midlerne for 2009 og 2010 som basismidler. Formynderisk og 
uacceptabelt, lyder tilbagemeldingen fra universiteterne

Krig på ord
SAgEN Kort

Gnisten der antændte konflikten, var at to af de små uni-
versiteter på et offentlig møde arrangeret af Akademiker-
nes Centralorganisation om den fremtidige fordeling af 
basismidler talte for at de universiteter som har de rela-
tivt største uddannelsesindtægter i forhold til deres basis-
forskningsbevilling, forlods skal kompenseres via globali-
seringsmilliarderne før resten fordeles efter fælles prin-
cipper for hele sektoren. 

Det fik de tre store, Københavns Universitet (KU), Aar-
hus Universitet og Danmarks Tekniske Universitet, til på 
egen hånd at skrive til videnskabsministeren og Folketin-
gets Videnskabsudvalg og foreslå en fremtidig model for 
fordelingen mellem universiteterne hvor forskning i form 
af evnen til at tiltrække eksterne forskningsmidler og få 
resultater publiceret samlet vægtes med 60 procent og 
uddannelsesaktiviteten kun med 30 procent. 

Belastning af sammenhold
De tre små - Aalborg Universitet, Copenhagen Business 
School og Roskilde Universitetscenter (RUC) - svarede 
igen ved selv at skrive til ministeren. De gjorde opmærk-
som på at man hidtil har haft en fordeling af basisforsk-
ningsmidlerne »der favoriser KU, AU og DTU«, og de ap-
pellerede til fremover at prioritere »undervisningsevnen« 
når midlerne skal fordeles. De små vil have uddannelse til 
at tælle 50 procent og forskning 40 procent. Der er enig-
hed om at ph.d.-produktionen skal tælle ti procent. 

Prorektor på RUC Henning Salling Olesen kaldte efter-
følgende de stores fremgangsmåde »en unødig belastning 
af de kollegiale forhold«. 

Et notat fra Videnskabsministeriet fra 25. april 2008 
med titlen ’Basismidler efter resultater’ opridser bevil-
lingssystemets historiske udvikling. Notatet bekræfter at 
de tre daværende gamle universiteter, KU, AU og SDU, 
sammen med DTU og Den Kongelige Veterinær- og Land-
bohøjskole der nu er fusioneret med KU, historisk set har 
haft de mest fordelagtige vilkår.      

Videnskabsministeriet har siden 2002 anvendt den så-
kaldte 50-40-10-model til fordeling af nye forskningsba-
sismidler. 

50 procent af en given bevilling bliver fordelt efter ud-
dannelsesomsætningen, 40 procent efter indtjente kon-
kurrencemidler, og ti procent efter antal uddannede ph.
d.er, men modellen er ikke hidtil blevet anvendt til om-
fordeling af eksisterende basismidler.

Notatet viser også at KU står til at miste 116 millioner 
kroner årligt og Aalborg Universitet til vinde 93 millioner 
kroner hvis de smås forslag bliver gennemført. 

Nyheder

•  Herefter resterer en pulje på to milliarder kro-

ner til forskning og udvikling i 2010 til fordeling 

ved forhandlingerne næste år.

•  Der vil endvidere være ufordelte bevillinger til 

forskning og udvikling i 2011 og 2012 på cirka 

8,5 milliarder kroner.

•  Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk 

Folkeparti, Socialdemokraterne og Det Radikale 

Venstre indgik den 20. juni 2006 aftale om at 

afsætte 39 milliarder kroner i en globaliserings-

pulje til fordeling 2007 – 2012. 

•  Regeringen har foreslået at fordele knap 1,1 

milliarder kroner fra puljen for 2009 og knap 

1,9 milliarder kroner for 2010. 

globaliseringspuljen

de hurtigt igennem, får det fle-
re penge, og hvis det er dår-
ligt, tager man midlerne. Der-
med bliver der færre penge til 
at forbedre undervisningen og 
vejledningen som netop kunne 
få de studerende hurtigere 
igennem,« siger hun.    

politikere støtter de små
Der er ikke meget hjælp at 
hente for KU hos politikerne i 
striden med de små universite-
ter. 
 Således mener Jesper Lang-
balle, forskningsordfører for 
Dansk Folkeparti, at det virker 
rimeligt at evnen til at uddan-

ne studerende tæller 50 pro-
cent. Samme holdning har bå-
de Enhedslisten, SF og de radi-
kale. 
Socialdemokraterne har ikke 
lagt sig fast på en fordeling, 
men forskningsordfører Kir-
sten Brosbøl mener at man og-
så bør tage regionale hensyn 
ved fordelingen af midlerne, 
og det peger i retning af en 
model hvor uddannelse vejer 
tungest.

Venstres Malou Aamund 
tror på et kompromis så ud-
dannelse ender med at vægte 
et sted imellem 50 og 30 pro-
cent.                 clba@adm.ku.dk
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tAXAMEtEr i

Af Claus Baggersgaard

Statens taxametertilskud til de 
humanistiske og samfundsvi-
denskabelige uddannelser på 
landets universiteter er nu så 
lavt at der reelt er blevet tale 
om rene selvstudier med næ-
sten ingen undervisning og 
kontakt til underviserne. Jo la-
vere tilskud en uddannelse får, 
jo flere studerende er man 
nemlig nødsaget til at proppe 
ind på holdene i håb om at 
skrabe så mange tilskudskro-
ner sammen som muligt.

Nye beregninger fra Dan-
marks Jurist- og Økonomfor-
bund (DJØF) viser at situatio-
nen er værst på de samfundsvi-
denskabelige uddannelser på 
Københavns Universitet (KU) 
hvor der i gennemsnit er 31 
studerende per fastansat un-
derviser. På landsplan er der i 
gennemsnit 23 studerende per 
vip (videnskabeligt personale) 
inden for fagområdet. Til sam-
menligning er der på de natur-

videnskabelige og tekniske ud-
dannelser fire studerende per 
vip og på sundhedsvidenskab 
seks studerende per vip.
 Årsagen til misforholdet er 
at de humanistiske og sam-
fundsvidenskabelige uddan-
nelser får et taxametertilskud 
på godt 40.000 kroner per stu-
derende mens de naturviden-
skabelige, tekniske og sund-
hedsvidenskabelige får lige 
under 100.000 kroner.
 »Vi er nede at røre ved selve 
livsgrundlaget for uddannel-
serne, så der er i dag mere tale 
om selvstudier end forsknings-
baserede uddannelser. Det er 
simpelthen ikke rimeligt at 
spise folk af med ned til to un-
dervisningstimer om ugen når 
regeringen samtidig snakker 
om uddannelser i verdensklas-
se,« siger Wenche Marit Quist, 
konsulent i DJØF. 
 DJØF foreslår derfor at man 
i forbindelse med finansloven 
for 2009 hæver det laveste ta-
xametertilskud med 8.000 
kroner og følger op med en of-
ficiel undersøgelse af samfun-

dets realinvesteringer i uddan-
nelse og forskning.

Urimelig forskelsbehand-
ling
Ifølge Troels Østergaard Sø-
rensen, dekan på Det Sam-
fundsvidenskabelig Fakultet 
(Samf) på KU, må man på 
grund af den lave taxameter-
takst og den pressede økonomi 
klare sig igennem med løst an-
satte eksterne undervisere så 
godt man kan, men det kan ik-
ke undgå at gå ud over kvalite-
ten. Han understreger at fa-
kultetet er glad for de eksterne 
lærere, men disse kan umuligt 
være opdaterede i forhold til 
den seneste forskning og have 
den samme erfaring som en 
fastansat forsker.
 »Der er ikke længere tale om 
decideret forskningsbaseret 
undervisning når vi må trække 
på eksterne undervisere selv 
til de helt basale teorifag. 
Hvad der virkelig gør ondt, er 
at ministeriet helt rutinemæs-
sigt skærer to procent af taxa-
meteret hvert år når vi allere-

de har nået smertegrænsen,« 
siger samf-dekanen.
 Han mener at det er urime-
ligt at fag som jura og sam-
fundsfag per definition skal 
have det lave taxametertil-
skud.
 »Det er ren politisk beslut-
ning der ikke bygger på grun-
dige beregninger af hvad ud-
dannelserne reelt koster når 
de skal være forskningsbasere-
de; så det virker lidt tilfældigt 
hvilke uddannelser der får 
hvad i støtte,« siger Troels 
Østergaard Sørensen. 

Han nævner som eksempel 
at det virker besynderligt at 
økonomi får den lave taxame-
tertakst fordi uddannelsen hø-
rer under samfundsvidenskab, 
mens matematik per automa-
tik får flere penge blot fordi 
den hører under naturviden-
skab.

Også Hanne Løngreen, pro-
dekan for uddannelse på Det 
Humanistiske Fakultet på KU, 
mener at tiden er løbet fra ar-
gumenterne for det lave taxa-
metertilskud til de ’tørre’ fag.

»Politikerne har længe haft 
den opfattelse at humanister 
ikke har brug for andet end 
bøger og tællelys i deres ud-
dannelse, men humanister 
skal bruge it og andre moder-
ne faciliteter. Det betyder at vi 
også på humaniora har et mas-
sivt behov for at blive moder-
niseret. Et større taxameter vil 
betyde midler til at udvikle og 
sikre at humaniora kan leve op 
de krav som samfundet og ar-
bejdsmarkedet stiller,« siger 
hun.

Begyndende politisk vilje
Talsmand for Danske Universi-
teter og rektor på Syddansk 
Universitet Jens Oddershede 
er indstillet på at kæmpe for at 
få hævet den laveste taxame-
tertakst. 
 »Taksten er en af de laveste 
overhovedet. Faktisk får gym-
nasieuddannelserne et højere 
taxameter, og det virker uri-
meligt. Så det er på sin plads 
at gøre en særlig indsats i for-
bindelse med forhandlingerne 
om finansloven,« siger han.

 Jens Oddershede advarer 
dog mod at tro at et højere  
taxametertilskud kan løse alle 
problemerne med højt frafald. 
For eksempel får datalogi den 
højeste takst, men kæmper al-
ligevel med at mange springer 
fra undervejs.
 Noget tyder på at der er po-
litisk vilje til at se på taxame-
tertaksterne. Både Det Radika-
le Venstre og Socialdemokra-
terne har markeret i medierne 
at man gerne ser højere takster 
for humaniora og samfundsvi-
denskab. 

Jesper Langballe fra Dansk 
Folkeparti vil til de kommende 
forhandlinger om finansloven 
og fordelingen af globalise-
ringsmidlerne foreslå at uni-
versiteterne i fremtiden får li-
ge så mange penge til uddan-
nelse og undervisning som til 
forskning.
 Han synes dog alternativt at 
det lyder fornuftigt at hæve 
den laveste uddannelsestakst 
da han blandt andet har kend-
skab til at humaniora på KU er 
helt udsultet. 

Pres for flere penge til Samf og Hum
Den absolutte smertegrænse for hvad man kan uddanne studerende for,  
er nået. DJØF foreslår at det laveste statstilskud hæves med 8.000 kroner 

forholdet mellem antal studerende og fastansatte undervisere på de  

samfundsvidenskabelige universitetsuddannelser

  Studerende (STUD) Videnskabeligt fastansatte (VIP) Antal STUD per VIP

 Københavns Universitet 10.453 342 31

 Aarhus Universitet 9.652 483 20

 Syddansk Universitet 3.762 241 16

 Roskilde Universitetscenter 2.788 195 14

 Aalborg Universitet 3.833 191 20

 Copenhagen Business School 10.404 357 29

 I alt 40.892 1.809 23

Beregnet af DJØF ud fra tal fra Danske Universiteter, 2007

forholdet mellem antal studerende og fastansatte undervisere på universiteterne  

fordelt på hovedområde

 Hovedområde Antal Studerende Antal studerende per videnskabeligt fastansatte

 Samfundsvidenskab 40.892 23

 Humaniora 39.889 21

 Naturvidenskab/teknik 28.127 4

 Sundhedsvidenskab 11.075 6

Beregnet af DJØF ud fra tal fra Danske Universiteter, 2007 

Undervisere drukner i studerende
Der er så mange deltagere på holdene  
at det er umuligt at hjælpe den enkelte 

tAXAMEtEr ii

Sune Auken, lektor på Institut 
for Nordiske Studier og Sprog-
videnskab på KU, oplever de 
vanskelige arbejdsvilkår i det 
daglige. Han kan med to 
grundfagshold med 40 stude-
rende på hver indimellem føle 
at han drukner i studerende, 
og det har konsekvenser for 
frafaldet.
 »Vi har mange begavede 
studerende, men alligevel ta-
ber vi 25 procent på gulvet. 
Mindst halvdelen kunne være 
hjulpet med bedre kontakt til 
underviseren og vejledning, 

men jeg har ikke en jordisk 
chance for at opdage om den 
enkelte har det dårligt eller er 
i fare for at falde fra,« siger Su-
ne Auken og tilføjer:
 »Samfundet siger at vi ud-
danner for mange humanister 
og af for dårlig kvalitet, men 
man har samtidig lavet et sy-
stem der tvinger os til at ud-
danne flere og flere i jagten på 
at hente taxameterpenge 
hjem, og det betyder at uddan-
nelseskvaliteten bliver endnu 
dårligere. Det er ulogisk. Man 
burde sænke optaget og hæve 
taxametret.«
 Også Pia Mejdahl Daug-
bjerg, der læser statskundskab 

og er formand for Studenter-
rådet på KU, mærker at kvali-
teten er nedadgående.
 »Der er få undervisningsti-
mer, og når der endelig er, sid-
der vi 50-60 mennesker i et lo-
kale, så underviseren aner ikke 
engang hvem du er. Du er 
overladt til dig selv, så det er 
på eget initiativ hvis du vil no-
get med dit studie. Det har 
specielt gruppen af studerende 
der kommer fra ikke-akademi-
ske hjem svært ved at håndte-
re fordi studieteknik og vejled-
ning ikke bliver prioriteret 
særlig højt,« siger hun. 

clba@adm.ku.dk

Samf

Jura:  41.600

Statskundskab:  41.600

Økonomi:  41.600

Sund

Lægevidenskab:  99.000

Tandlæge:  99.000

Folkesundhedsvidenskab:  67.700

Nat

Biologi:  99.000

Datalogi:  99.000

Matematik:  67.700

Hum

Dansk/Nordisk: 41.600 

Historie: 41.600

Musik:  67.700

Eksempler på taxametertilskud til forskellige uddannelser 

(per årsstuderende i kroner) (finanslovsforslag 2009)

Nyheder
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CASt

Af Christoffer Zieler

Enhver der har stået i lufthavnen i 
strømpesokker og holdt sine buk-
ser oppe med den ene hånd mens 
en uniformeret kontrollant har 
skulet mistroisk til posen med 
tandpasta i den anden, ved at vi 
lever i en sikkerhedsbevidst tid.

På Københavns Universitet gav 
sikkerhedsbevidstheden sig for 
kort tid siden forskningsmæssigt 
udslag i et nyt Centre for Advan-
ced Security Theory (CAST) under 
Det Samfundsvidenskabelige Fa-
kultet. Centret er en del af Køben-
havns Universitets ’stjernepro-
gram’ der forsyner foreløbig 20 
nye forskningsprojekter med mil-
lioner og arbejdsro i løbet af de 
kommende fem år. På CAST skal 
man forske i hvordan trusler og 
farer bliver gjort til sikkerheds-
spørgsmål af forskellige grupper 
til forskellig tid.

Tirsdag den 21. oktober var 
CAST’s officielle indvielsesdag, og 
centerleder, professor i statskund-
skab Ole Wæver, tog imod iført ly-
serød skjorte, matchende lokalets 
oppyntning af lyng i sølvpapirom-
viklede potter. »Jeg er glad for i 
centrets tværfaglige ånd at se så 
mange jeg ikke kender,« sagde 
Wæver, hvorefter de fremmødte 
dignitarer anført af rektor og den 
stedlige dekan og institutleder be-
gav sig i gang med deres taler.

Dignitarernes taler
Rektor Ralf Hemmingsson disku-
terede redefineringen af begrebet 
sikkerhed i en tale der indledtes 
med Donald Rumsfeld og afslutte-
des med Ronald Reagan. De ame-
rikanske høges citater indramme-
de blandt andet den pointe at kli-
mapolitik i dag bliver regnet for at 

være et sikkerhedspolitisk emne 
idet klimaforandringer fungerer 
som en multiplikator for den ho-
ben af katastrofer menneskeheden 
i øvrigt har nedkaldt over sig selv. 

Rektor udtrykte også tilfreds-
hed med at det nyoprettede center 
er finansieret af ’KU’s egne penge’, 
og at det er resultat af en målret-
tet satsning på grundforskning. 
Endelig gjorde rektor opmærksom 
på at universitetet er internatio-
nalt kendt som hjemsted for en 
egentlig Københavnerskole inden 
for studiet af sikkerhed, en sjæl-
den ære.

Samfundsvidenskabelig dekan 
Troels Østergaard Sørensen und-
lod i sin tale ikke at prale af Det 
Samfundsvidenskabelige Fakul-
tets evne til at tiltrække forsk-
ningsmidler og af fakultetets pla-
cering som nr. 31 i verden og nr. 4 
i Europa på den nyligt udkomne 
THE-QS-rangliste der indeholder 
sammenligninger af universiteter 
overalt i verden. »Vi er helt sikre 
på at I får det sjovt,« afsluttede de-
kanen sin tale.

Lars Bille, institutleder for 
Statskundskab, talte om hvordan 
der for tiden er en begunstigelse 
af naturvidenskab frem for andre 
felter til trods for at »problemerne 
på bundlinjen som regel er sam-
fundsskabte eller menneskeskab-
te.« Basalt set, mente Bille, hand-
ler problemerne, inklusiv de sik-
kerhedsmæssige – og deres løsnin-
ger – om politik. Lars Bille udtryk-
te glæde over at kunne lægge hus 
til det nye center. »CAST er i sik-
kerhed her,« sluttede han på veg-
ne af instituttet.

Ole Wæver gennemgik nu det 
nye centers arbejdsområde, sik-
kerhed betragtet i et fagligt kryds-
felt der visuelt kunne fremstilles 
som en tegning af en marguerit. I 
alle samfundets sfærer er der ek-

sempler på at begivenheder bliver 
udråbt til at være overhængende 
farer. Men at få en klar idé om 
hvilke trusler der er mest presse-
rende, kræver forskning i hvad 
forskellige mennesker – hvad en-
ten de er militærfolk, økonomer, 
klimaforskere eller noget fjerde – 
mener når de taler om sikkerhed. 
(Læs mere om forskningen på 
CAST i interviewet med Ole Wæ-
ver).

Security slamming
Det usædvanlige ved dagens ind-
vielse var den kortfattethed som 
prægede de øvrige inviteredes 
indlæg. Ordstyrer, lektor i stats-
kundskab Lene Hansen, forklare-
de at konceptet var ’security slam-
ming’ – ultrakorte miniforelæsnin-
ger om begrebet sikkerhed ansku-
et fra forskellige faglige perspekti-
ver. På den måde lykkedes det ar-
rangørerne at få banket fire lærde 
indlæg af på blot 20 minutter. 

Professor i antropologi Kirsten 
Hastrup fik for eksempel lejlighed 
til at tale om det enkelte menne-
skes sikkerhedsopfattelse mens 
juraprofessor Henning Koch ud-
foldede stor veltalenhed om pri-
sen for sikkerhed i samfundet i 
form af tabte borgerrettigheder 
for os alle sammen.

Mætte af ord, men sultne efter 
salte snacks, tav gæsterne sam-
menbidte ved opfordringen om at 
stille spørgsmål til panelet. 

»Vi er optaget af fødevaresik-
kerhed,« mente institutlederen, 
hvorefter folk strømmede ud til 
den ventende buffet med brioche 
med frilandskylling og peberba-
con, koldpresset æblemost, rejer 
med citronmayonnaise og anden 
hjerteslagsfremkaldende pinde-
mad.

SiKKErHEDSforSKNiNg

Af Christoffer Zieler

Klimaforandring var årtusin-
dets seneste store trussel. Ind-
til for et par måneder siden da 
økonomien kom i uføre. Politi-
kerne skiftes til at sætte nye 
sikkerhedspolitiske emner 
øverst på den offentlige dags-
orden. Hvordan sker det? Og 
hvordan kan vi som samfund 
få et mere realistisk forhold til 
trusler og farer? Centre for Ad-
vanced Security Theory skal i 
de kommende år forske blandt 
andet i disse spørgsmål. Uni-
versitetsavisen mødte Ole Wæ-
ver, professor og leder af 
CAST.

Sikkerhedspolitisk surdej
Hvorfor skal vi have et sikker-
hedsforskningscenter og hvorfor 
netop nu?

»Udgangspunktet er debat-
ten om det udvidede sikker-
hedsbegreb. I 1980’erne var 
det en hed debat om man 
’måtte’ udvide sikkerhed til 
mere end statens militære sik-
kerhed – freds- og miljøbevæ-
gelser sagde ja, sikkerhedses-
tablishmentet mente nej. Den 
debat er vi forbi, men den åb-
nede nogle sluser. I dag kan 
stort set ethvert emne gøres til 
genstand for en sikkerhedspo-
litisk debat – eller udråbes 
som en trussel. Du kan gå til 
venstre eller højre, alle tumler 
rundt på den politiske scene 
og tolker klimaspørgsmål, 
økonomiske spørgsmål, tekni-
ske spørgsmål, politiske 
spørgsmål ind i den samme 
surdej. Problemet er at det 
sker på en meget tilfældig må-
de hvor politikere har frit slag 
for at spille en ny trumf hver 
dag.

På denne nye bane har vi ik-
ke nogen spilleregler for hvor-
dan vi går fra det ene til det 
andet; hvordan vi kobler sik-
kerhedstruslerne; og hvordan 
vi forholder dem til hinanden.

Tingene skiftes til at være 
trumf. Den ene måned er det 
klimatruslen – og så skal alt 

andet vige for det – og den næ-
ste måned er det finanskrisen 
der er trumf. Næste gang er 
det noget helt syttende. Og det 
er jo en usund måde at føre 
politik på. Det er usundt ikke 
mindst af den grund at ethvert 
sikkerhedsargument potentielt 
er antidemokratisk – man skal 
bøje sig for nødvendigheden, 
der er ikke plads til afvejnin-
ger og debat.«

Kan samfundet lære at omgås 
fare på en mindre farlig måde? 
Sådan spørger I i jeres brochure 
om centret. Er det det du taler 
om her?

»Det handler om hvordan vi 
omgås sikkerhed. Det kan godt 
være at farerne er farlige – det 
er én ting – men selve den må-
de vi omgås fare på er også 
farlig. For sikkerhedspolitik 
har det med at være under-
trykkende og blokerende og 
antidemokratisk. Og den måde 
vi hopper imellem truslerne 
på, er uproduktiv. Det er ikke 
særlig smart at vi i et halvt år 
pludselig sætter alting i klima-
ets tegn hvorefter vi sparker 
det hele omkuld og sætter al-
ting i den økonomiske krises 
tegn. Skadevirkningerne er ret 
store. Vi skal finde en anden 
måde at tale om trusler på.«
 Hvordan?

»Vi skal lære at være op-
mærksomme på at vi gør noget 
når vi taler om trusler. I dag 
taler vi hele tiden om fare, 
som om det er noget objektivt. 
Vi peger ud af vinduet: Se! Is-
bjergene smelter. Det er virke-
ligt. Derfor må vi gøre sådan 
og sådan. På den måde er det 
som om man bare må bøje sig 
for nødvendigheden hele ti-
den.

Men hvis man i højere grad 
spøger hvad vil vi som sam-
fund gøre? Hvilke spørgsmål 
vil vi måske løfte op over nor-
malpolitikken? De ting skal 
have lov at have forrang.«

Ligesom Bjørn Lomborg si-
ger?

»Nej, Lomborg mener jo at 
man i sidste ende kan gøre det 
op i en økonomisk nyttekalku-
le, jeg mener at vi som sam-

InterviewReportage

Nyt center  
for sikkerhedsstudier
Med millioner fra rektoratets nye ’Stjerneprogram’ skal et helt nyt center  

forske i de emner som skræmmer livet af os alle sammen. Universitetsavisen 

tog med til indvielsen og oplevede en ny disciplin: security slamming

Spilleregler 
for  
skræmme-
politik

KU’s stjerneprogram
Rektoratets satsning på eliteforskningen på Københavns Universitet. Efter en ansøgningsrunde med 

111 deltagere har man i år givet støtte til 20 nye forskningsprojekter. Universitetet bruger store sum-

mer på programmet – hver enkelt projekt modtager indtil fem mio. kr. årligt i op til fem år. Der er, 

med rektor Ralf Hemmingsens udtryk, tale om ’universitetets egne penge’. »Stjerneprogrammerne 

giver bedre muligheder end den traditionelle nøglefordeling til at støtte særligt fremragende forsk-

ning,« erklærede rektor ved åbningen af Centre for Advanced Security Theory. 

Læs mere på www.stjerneprogrammer.ku.dk

CAST vil give samfundet et  
mere balanceret forhold til farer 
og trusler
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fund skal foretage en politisk 
vurdering hvor vi er opmærk-
somme på at det er noget poli-
tik vi fører når vi for eksempel 
siger: Nu skal klimaet eller 
den økonomiske krise have 
trusselsstatus. Der er ingen 
matematisk måde at gøre det 
her op på. Eller en økonomisk 
måde.«
 Taler man enhver krise til ro, 
så er det vel også problematisk?

»Ja, jeg siger heller ikke at 
man aldrig skal gøre noget, jeg 
siger bare at vi skal være mere 
bevidste om hvad vi gør når vi 
løfter et emne op fra den nor-
male politik.«

frygt for frygten
Jeg så lige The Daily Show fra i 
går hvor gæsten Eugene Jarecki 
citerede præsident Eisenhower – 
We can destroy from within 
what we are trying to defend 
from without. 

»Det er rigtigt. Og Roosevelt 
sagde ’The only thing we have 
to fear is fear itself.’ Den måde 
vi omgås fare på kan være så 

destruktiv. Det er ikke det 
samme som at sige at vi kan 
klare tingene uden at udråbe 
noget til at være en fare eller 
en trussel. Men det hjælper ik-
ke noget blot at finde en eller 
anden ekspert. En klimaeks-
pert, en økonom eller en mili-
tær ekspert som vil fortælle os 
hvor stor truslen er fra et eller 
andet. Så er den hellige grav 
ikke velforvaret, for på den 
måde kan vi gøre hvad som 
helst til den største trussel. 

Til ethvert samfundsområde 
hører en form for ekspertise 
med sit særegne synssæt der 
kan opgøre fare, trusler og risi-
ci - men samtidig gør det på en 
måde der er uforståelig for 
eksperter på de andre områ-
der. Så kan samfundet hoppe 
rundt fra ’Den Største Trussel’ 
til ’Den Nye Største Trussel’, 
men hænge gør det ikke.«

Det lyder som om du siger: In-
gen panik! Men også at ordene 
kan hjælpe os til at se klarere?

»Ja, og til at finde nogle 
samfundsmæssige spilleregler 

hvor vi kan håndtere den her 
mangfoldighed inden for sik-
kerhed. Det er det, vi mangler 
i dag.«
 Stort arbejde?
 »Det bliver det nok.«
Holdningsbearbejdning i sidste 
ende?
 »Det tror jeg også.«

Eksperternes kluddermor
Men kan I ikke ende med at 
fremkalde det modsatte? Altså 
at tale paranoia-niveauet op?

»Jo, det er jo ironien i man-
ge af de her ting. Det er der in-
gen tvivl om. Det er der også 
folk der har skrevet artikler 
om inden for mit fag – para-
dokset i at stille sig op og sige 
at sikkerhed er et farligt ord, 
hvortil en anden kan sige: Nu 
har du lige sagt ordet en gang 
til… Hver gang man siger or-
det, så bidrager man på en må-
de til det modsatte af hvad 
man gerne vil.

Man kan også se det på den 
måde at der er tre lag i det. ’Vi-
denskaberne’ i hardcore for-

stand, og så et lag der hedder 
’ekspertise’ og derover et lag 
der hedder ’politik’. Man er 
nødt til at arbejde med alle tre, 
og det er i det politiske felt at 
vi omgås alle de her spørgs-
mål. 

Men eksperterne spiller en 
stor rolle. Alle de sikkerheds-
diskussioner vi har talt om, er 
gennemsyrede af eksperters 
status. Og de eksperter er igen 
viklet ind i nogle videnskabeli-
ge discipliner. De taler økono-
mens sprog, eller ingeniørens, 
osv. Hvordan danner eksperter 
deres vurderinger, og hvordan 
er det indlejret i nogle discipli-
ners måder at konstruere de-
res felt på? Du er nødt til at ar-
bejde på alle tre planer.«
 Kommer I så til at være dem 
der efteranalyserer – ’den kam-
pagne vi nu har set er eksempel 
på at man gør det her til en 
trussel og…’?

»Det tror jeg også vi kom-
mer til. Men nu er vi heldigvis 
ikke et policy-institut. Tiden 
har det med at kræve at alt 

skal være relevant her og nu. 
Det mest strategisk relevante 
har forrang. Det er også fint 
nok, men resultatet er at det er 
sværere i dag at få penge til 
forskning der ikke er defineret 
på den måde. Det her center er 
heldigvis begrundet primært i 
grundforskning. Og stor tak til 
KU for det.«
 Men I har vel også fået penge 
fordi I var smarte og sagde or-
det ’klima’?

»Det tror jeg ikke kun. Jeg 
vil ikke afvise det, men de an-
søgninger er immervæk blevet 
sendt ud i faglige review. Folk 
har siddet og kigget og tænkt 
at det her var noget der kunne 
rykke i løbet af de næste år. 
Hvis det også er samfundsnyt-
tigt, så er det fint, men jeg er 
glad for at vi ikke skal ud og 
retfærdiggøre os selv hver uge 
med et antal avisoverskrifter.« 

Et kosmisk perspektiv
Et emneskift: Er vores trygheds-
søgen som samfund betragtet 
gået grassat?

 »Det tror jeg der er noget 
om. I et kosmisk perspektiv, så 
er vi ufatteligt sikre. Tag et 
hvilket som helst andet kapitel 
af verdenshistorien, tag en 
hvilken som helst anden del af 
kloden, så er du og jeg jo me-
get, meget sikrere end det der 
er normalt for et menneske. 
Alligevel er vi optaget af en 
masse trusler som ofte er blæst 
helt ud af proportioner.
 Ironien bag det hele er nok 
at først når livet ophører med 
at være gennem-usikkert, op-
står den ide at bekymre sig om 
sikkerhed. Det moderne sik-
kerhedsbegreb opstod først da 
man begyndte at kunne gøre 
sig håb om at holde fast på no-
get med en vis forudsigelig-
hed. Historien er så fortsat ud 
af den tangent, og som sam-
fund har vi i dag udfordringen 
at vores avancerede livsform 
kan forpurres af rigtig mange 
ting – rigtig mange, rigtig for-
skellige ting.«

primus motor

Ole Wæver er et snakkeøre og lidt af et wunderkind inden 

for sit fagområde hvor han i høj grad er med til at personi-

ficere Københavnerskolen i sikkerhedsteori. Wæver blev 

professor i en ung alder og har fornyet sit fagområde med 

et originalt og eklektisk valg af tilgange og metoder. De 

studerende som har haft lejlighed til at opleve ham som 

underviser, ved at han er i stand til at skille en stor opgave 

ad i nogle få sætninger, kaste et kritisk blik på indholdet – 

og derpå foreslå en ændret og forbedret problemstilling 

uden synlig tænkepause.»Nå jo,« tænker de tilstedevæ-

rende. De samme personer ved også at Ole Wæver på 

skrift udtrykker sig med en vis snirklethed og har en tilbø-

jelighed til at udsætte sine studerende for lange fodnoter 

og hjemmedesignede grafiske modeller af total uigennem-

trængelighed og unytte. Med Centre for Advanced Securi-

ty Theory får Københavnerskolen øget sine muligheder for 

at definere hvordan den akademiske verden konceptuali-

serer diskussionen om sikkerhed. 

Læs mere på www.cast.ku.dk
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UNivErSitEtEtS DØgN

Af Julie Caspersen

Lav et fagligt og socialt arrangement der samler 
hele universitetet. Den opgave fik kommunika-
tionsafdelingen på LIFE stukket i hånden af le-
delsen på KU. Otte måneder tog forberedelser-
ne, og på trods af at arrangementet siden er 
blevet kaldt »vellykket og professionelt«, var 
der ikke så stor opbakning omkring fredagens 
workshopper som håbet. 

Ansatte ærgrer sig over lav deltagelse
Fredag blev der afholdt otte forskellige work-
shops rundt om på fakulteterne. Formålet var 
at ansatte og studerende skulle have mulighed 
for at komme med forslag til hvordan KU bliver 
et bedre sted at studere og en bedre arbejds-
plads. 

I alt mødte 170 mennesker op til fredagens 
workshopper, hvoraf 60 flokkedes om trækpla-
steret Thomas Blachman på Det Humanistiske 
Fakultet (KUA). På Farma måtte de derfor nøjes 
med 17 deltagere til en workshop med titlen 
»Erhvervsarbejde – der skal to til tango«, selv-
om arrangørerne havde håbet på omkring 50.

»Værdien af at komme på tværs af sit eget felt 
kan være svær at prioritere. Især hvis fakulte-

ternes ledelser ikke har opfordret til at det var 
noget man skulle bruge sin arbejdstid på,« siger 
medarrangør og fuldmægtig på Det Farmaceu-
tiske Fakultet Eva Lessél.

Eva Lessél var senere med til opsamlingen på 
workshopperne på LIFE. Hun mener at der blev 
fremlagt mange lærerige forslag, og hun håber 
derfor at flere ansatte og studerende vil tilmel-
de sig næste år hvis der bliver annonceret på en 
anden måde. 

tilfredse deltagere
 Formand for Studenterrådet Pia Mejdahl 
Daugbjerg deltog også i opsamlingen af work-
shopperne. Hun savnede forslag der vedkom-
mer de studerende, og det er måske ikke så un-
derligt taget i betragtning hvor få studerende 
der deltog. Den lave deltagelse kan skyldes at 
der ikke var givet undervisningsfri, og at der 
oven i købet foregik adskillige andre arrange-
menter rundt om på fakulteterne samtidig. 
Samtidig var Universitetets Døgn lagt i dagene 
op til efterårsferien, hvilket også kan forklare 
hvorfor et fåtal tog sig tid til at deltage i work-
shopperne om fredagen.

Der er dog ingen tvivl om at KU-døgnet fal-
der i god jord hos de som var med. Hos LIFE har 
man stort set kun fået positive tilbagemeldinger 
selvom folk ærgrer sig over at så få deltog.       

»Ud fra evalueringerne af Universitets Døgn 
kan jeg konkludere at folk har været tilfredse, 
så det er lykkedes at styrke fællesidentiteten. 
Alle har svaret at de har lyst til at deltage igen 
en anden gang. Der er blevet sået frø til en 
fremtidig tradition,« siger Jacob Søby Bang 
kommunikationschef på LIFE og uddyber:

»Konceptet Universitetets Døgn er udarbej-
det med henblik på at flere deltager. Derfor skal 
det næste år meldes mere klart ud at det er no-
get man ønsker at både studerende og ansatte 
deltager i.«

En sammenfatning af forslagene fra work-
shopperne vil blive diskuteret i ledelsesteamet. 

Resultaterne kan ses på www.universitetets-
doegn.ku.dk

jca@adm.ku.dk

KoNCErNrÆS – Opstarten var energisk da opgavecykelløbet 

Campus Race skød Universitetets Døgn i gang torsdag den 9.  

oktober. Stand-up comedy til klimalounge om aftenen stod også 

distancen, men workshopperne om fredagen blev en deltagerfattig 

slutspurt.

KU-døgn holdt kadencen  
Cykelløb indledte 24 timer med gode tilbud,  
men kun få deltagere

Nyhed
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UNivErSitEtEtS DØgN

Af Julie Caspersen

Universitetet har forladt tidli-
gere tiders tavshed og er nu 
derude hvor alle andre også er 
– i offentligheden. 

Men hvordan gebærder man 
sig ude i det store, fælles in-
genmandsland? Hvilke oplys-
ninger er ønskede, overflødi-
ge, brugbare, uundværlige for 
samfundet? Det var problema-
tikken som oplægsholderne 
Claus Holm, prodekan for for-
midling på Danmarks Pædago-
giske Universitetsskole, og 
Thomas Blachman, musiker, 
producer og tidligere X-factor 
dommer, skulle forholde sig til 
torsdag den 9. oktober til Uni-
versitetets Døgn på Det Huma-
nistiske Fakultet KUA. 

Netop disse to var valgt til at 
tale fordi de repræsenterer to 
vidt forskellige vinkler på 
spørgsmålet: Claus Holm den 
akademiske og fagligt stærke, 
og Blachman den individuelle 
idet han er en kendt medieper-
sonlighed og en selviscenesæt-
telsens mester.  

En utaknemmelig offent-
lighed
Ifølge Claus Holm er det værd 
at overveje om det som univer-
sitetet siger, siger os noget. Er 
der brug for det der bliver 
sagt?

Han uddyber med en analo-
gi fra hjemmefronten: Mormor 
og morfar køber en fødsels-
dagsgave til deres barnebarn, 
men da barnebarnet åbner 
pakken bliver han skuffet, for 
det var ikke hvad der stod på 
hans ønskeseddel. Samtidig 
bliver mormor og morfar skuf-
fede fordi barnebarnet er utak-
nemmeligt. 

Universitetet befinder sig i 
samme rolle som bedsteforæl-
drene. Omverdenen lader ikke 
til at værdsætte det som uni-
versitetet har at tilbyde.

Spørgsmålet er om omver-
denen er utaknemmelig fordi 
universitetet ikke har set hvad 
der står på ønskeseddelen? Og 
er det i denne målgruppeori-
enterede verden så mest for-
nuftigt at forære hvad der står 
på ønskeseddelen, eller skal 
man give hvad man selv synes 
er nødvendigt? Hvilke præmis-
ser skal gøre sig gældende i 

kommunikationen mellem of-
fentligheden og universitet? 

Et eksempel på at universi-
tetet har prøvet at tækkes mål-
gruppen, hvad Claus Holm 
kalder ’spray-on karisma’, er 
Galathea ekspeditionen. Her 
forsøgte man at formidle uni-
viden på modtagerens præmis-
ser. Alligevel var det ikke 
spændende nok i længden. 
Hvordan formidler man så det 
vigtige budskab så det bræn-
der igennem i tidens enorme 
informationsstrøm?

»originalitet er gud.  
Jeg er gud«
Bolden er givet op, og Thomas 
Blachman griber den i luften. 
Han har den seneste måned 
observeret hvordan KU frem-
træder i medierne, og modsat 
Claus Holm fra DPU har han 
flere svar end spørgsmål.

»Hvordan bliver man den 
man gerne vil være?« spørger 
Thomas Blachman på en så-
dan måde at man ikke er i tvivl 
om at han allerede godt ved 
hvordan han vil være.

»Vi skal tale fra hjertet. Det 
er den eneste mulighed vi har. 
Jeg har aldrig overvejet hvad 

pressen vil høre. Alting flyder 
ud mellem fingrene på os hvis 
vi ikke kan tænke selvstæn-
digt,« siger den tidligere X-fac-
tor dommer, musiker og pro-
ducer.

Ifølge Blachman handler 
succes ikke om at være tids-
svarende, men om at ankom-
me til sin egen tid, hele tiden. 
Det gør han selv, og det er der-
for folk gider lytte til ham, for-
klarer han i ihærdig turbotale. 
Angsten for at træde i karakter 
skal væk. Så får man nemlig 
det der er bedre end spray-on 
karisma: Man får karisma i al 
sin enkelhed.

Det kan være svært at finde 
den røde tråd i Thomas Blach-
mans heftige og improviserede 
talestrøm når både innovati-
onsdanmark og universitet får 
en lussing til kaffen med be-
mærkninger som »nutidens 
økonomiske overskud mod-
svarer det intellektuelle un-
derskud« og »kroppen er ble-
vet et gangstativ for hjernen«. 

Essensen er at Blachman ik-
ke mener at der er brug for no-
get nyt eller innovativt når det 
kommer til kommunikation. Vi 
skal tværtimod tilbage til hvor 

vi kom fra. Vi skal tale indefra 
og ud. Hver enkelt af os må 
»tale vores genialitet højt,« og 
det eneste vi kan være eksper-
ter i, er det som vi kender inde 
fra os selv.

»Man kan kun peake i sine 
egne opdagelser. I ved jo at jeg 
har ret for helvede. Jeg er lige-
glad med om I klapper ad mig, 
for når jeg går herfra, klapper 
jeg højere end jer alle tilsam-
men,« afslutter Thomas Blach-
man sit oplæg.

Blachman skydeskive for 
spørgsmål
»Men skal vi så peake i vores 
egne små bobler?« lyder 
spørgsmålet fra KU-kommuni-
kationschef Jasper Steen Win-
kel.  

Han er tydeligvis indigneret 
og har en anden logik end  
Blachman. Svaret han får,  
er også blot en gentagelse af 
hvad der allerede er blevet 
sagt og en opfordring til at  
turde tale før man tænker. 
Spørgsmålet understreger må-
ske netop det der er dagens 
største forskel på Blachman og 
publikum der for størstedelen 
består af kommunikations-

medarbejdere: Det kan være 
svært at ’tale sin individuelle, 
genialitet højt’ når man nu én 
gang er ansat til at formidle 
mere på andres vegne end sine 
egne; nemlig på KU’s.

Ikke desto mindre gør  
Blachmans ord stort indtryk på 
forsamlingen på KUA. I den ef-
terfølgende debat er næsten 
alle spørgsmål henvendt til 
Blachman, og han får folk til at 
tale frit. 

»Hvad er dit syn på døden?« 
Spørgsmålet ligger en anelse 
uden for dagens diskussion, 
men tilhørerne er efterhånden 
mere interesserede i manden 
med karismaen end i work-
shoppens oprindelige tema. 
Blachman svarer beredvilligt, 
og man har på fornemmelsen 
at han alligevel mener at det 
hele kan koges ned til den ene 
og samme ting. Det er en 
livsindstilling.

»Vi skal ikke være bange for 
fejl. Vi kan starte med at for-
tælle om vores største bom-
merter,« svarer han på dagens 
sidste spørgsmål om hvordan 
man får forskere til at turde ta-
le frit.

jca@adm.ku.dk

Blachman: Tal før du tænker
KU skal finde sin rolle som kommunikatør i samfundet, men hvordan bliver man den 
man gerne vil være? Snakken gik på en workshop med titlen ’det tavse universitet’ 

trÆKplAStEr – Workshop-

pen på KUA var den bedst be-

søgte på Universitetets Døgn. 

Ud af i alt 170 tilmeldte til da-

gens otte workshops havde 

KUA fået fingre i de 60.
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protEiNKEMi

Af Anders Fjeldberg

Medarbejderne på Køben-
havns Biocenter havde al deres 
opmærksomhed på centrets 
højteknologiske og følsomme 
forskningsudstyr da det under 
en længe ønsket flytning fik 
plads i nye og bedre lokaler. 
Det skete da flyttefolk hejste 
Strukturel Biologi og NMR La-
boratoriets to NMR-magneter, 
hver med en vægt på 3,5 tons, 
ned gennem en smal cirkulær 
skakt i centrets græsplæne, 
tidligt om morgenen onsdag 
20. oktober. 

Flytningen er en del af Kø-
benhavns Universitets cam-
pusplan der som en målsæt-
ning blandt andet har at samle 
alle forskningsområders akti-
viteter på samme adresse, men 
også andre hensyn har spillet 
ind.

»Vores laboratoriefaciliteter 
var tidligere meget dårlige og 
lå spredt ud på mange forskel-
lige bygninger i København. Vi 
var blevet lovet flytning allere-
de i 2003, men det skete altså 
først i 2008,« fortæller Flem-

ming M. Poulsen, professor på 
Strukturel Biologi og NMR La-
boratorium på Biocenter Kø-
benhavn. 

NMR-magneterne er de 
største af slagsen i Danmark 
og essentielle for et af centrets 
kerneaktiviteter, grundforsk-
ning i proteiners struktur. Alle 
aktiviteter er nu samlet i nye 
bygninger på Ole Maaløes Vej 
5. Her er både lokaler og labo-
ratorier til at oparbejde renset 
protein, afprøvning i magne-
terne samt til at arbejde videre 
med prøvedata og undervis-
ning. 

følsomt udstyr
Magneterne står nu i et 270 
kvadratmeter stort specialrum 
ti meter under jordens overfla-
de. Det er af hensyn dels til en 
sikkerhedsafstand på otte me-
ter til folk med pacemakere, 
og dels for at undgå at forstyr-
re de følsomme målinger på 
udstyret. Før flytningen stod 
NMR-magneterne i Østre Fari-
magsgade 2D, og som et ek-
sempel på at placeringen bety-
der noget for de elektrisk su-
perledende, helium-kølede og 
følsomme magneter nævner 

Flemming M. Poulsen at når S-
toget standsede 200 meter 
væk, så kunne det påvirke må-
lingerne i magneterne.

»Her i de nye lokaler er vi 
bedre beskyttede mod støjkil-
der. For eksempel er her abso-
lut ingen mobiltelefonkontakt 
i rummet,« siger han. 

Rummet har også meget 
højt til loftet, så hvis der sker 
et ukontrollabelt udslip af he-
lium fra en magnet, er der 
plads til at det kan fordele sig 
øverst i rummet. 

Det tog en måned at opvar-
me og afmontere de to NMR-
spektrometere. Nu kan nedkø-
lingen med flydende helium til 
minus 270 grader Celsius og 
montering af alt nødvendigt 
udstyr og grundig afprøvning 
også vare til hen imod slutnin-
gen af december. Før det er 
sket ved ingen med sikkerhed 
om skanneren er sluppet hel-
skindet fra flytningen og er 
klar til aktion igen i grund-
forskningens tjeneste. 

anfj@adm.ku.dk 

Løft til Biocenters 
grundforskning
Som en del af campusplanen er to højtek-
nologiske NMR-magneter fra Københavns 
Biocenter hejst ned i et kæmpe specialrum 
ti meter under jorden

�00 MHz NMr-spektrometer:

Biocentret har to NMR-spektrometere, et på 750 MHz og et andet på 800 MHz. 

Bevillingen til 800 MHz NMR-spektrometeret fik professor Flemming M. Poulsen i 

1999 med 27 millioner kroner i støtte fra John og Birthe Meyer Fonden. De 20 

millioner kroner var til indkøb af selve NMR-magneten mens de resterende syv 

mio. kroner var til andet udstyr og driftsomkostninger. Udstyret arbejder efter et 

princip kaldet ’kernemagnetisk resonansspektroskopi’. Teknikken med NMR-spek-

trometer er enestående fordi det er den eneste teknik der gør det muligt at måle 

på proteiner i en opløsning der svarer til proteinernes tilstand i den menneskelige 

krops celler.   

tegner tredimensionalt billede:

NMR-magneterne genererer et meget kraftigt magnetfelt ved hjælp af en strøm-

styrke på hele 120 Ampere der holdes i et superledende kredsløb af spoler nedkø-

let til cirka 4 K (cirka minus 270 Celcius) ved hjælp af flydende helium og flydende 

kvælstof. Selvom magneterne er store og tunge, så fylder ’hjertet’ i dem, en pro-

be med måleudstyr der under forsøg indføres gennem et hul fra neden i midten 

af magneten, ikke særligt meget, og selve prøvesubstansen af proteiner fylder ik-

ke mere end nogle få millimeter. Med det kraftige magnetfelt kombineret med 

et radiofelt genereret af udstyr i selve proben bliver det muligt at ’tegne’ et 

avanceret tredimensionelt billede af proteiners rumlige opbygning.

DoWN UNDEr – Gennem et hul i græsplænen der til daglig rummer en cirkel-

trappe, kom de to NMR-spektometere ned til specialrummet. Her er den magnet for-

sigtigt på vej ned til første afsats cirka fem meter nede, derefter skulle den sidelæns 

et stykke før den kunne komme også de sidste fem meter ned og på plads på gulvet.

Nyheder
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Skal du skrive speciale til foråret? Og har du lyst til at komme tæt på en af Nordeuropas 
største finansielle koncerner? Så kan du søge om at deltage i Danske Speciale 2009, hvor 
du får chancen for at skrive speciale i samarbejde med os. Du får en fast kontaktperson i 
koncernen, et struktureret forløb og adgang til fortrolige data.

Vælg emne inden for den finansielle krise
Temaet for Danske Speciale 2009 er den finansielle krise. Inden for det tema vælger du selv 
et emne, der matcher dine interesser. Vi er interesserede i ansøgninger fra en bred vifte af 
studieretninger – både finansielle og ikke-finansielle. Når vi vurderer din ansøgning, lægger vi 
selvfølgelig vægt på relevansen for Danske Bank-koncernen. 

Ansøgningsfristen er den 28. november.

Læs mere om forløbet og mulige emner på

www.danskebank.com/danskespeciale

Skriv speciale for 
Danske Bank-koncernen
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gEologEN

Af Jes Andersen, videnskabsjournalist

Normalt ligger arbejdsdelingen klar. Biologer 
forsker i det levende. Geologer forsker i det dø-
de.  Klipper. Sten. Krystaller. Alt det der kun be-
væger sig hvis det bliver smidt. 

Men en enkel københavnsk geologiprofessor 
har brudt stenmuren ned. Han er optaget af alle 
de spor af liv man finder i de døde sten. Og 
hvad mere er: Han er godt på vej til at bevise at 
selve grundfjeldet er bygget med levende væs-
ners hjælp. Minik Rosing mener at granit kun 
kan opstå hvor organismer trækker vejret. Han 
er godt klar over at teorien går lidt på tværs af 
almindelig geologisk tankegods. Men den ser 
rigtig ud.

»Geologer har haft en tendens til at tænke på 
livet som noget der bare hægtede sig på i over-
fladen. Men der er en voksende erkendelse af at 
livsprocesser kan påvirke hvordan enkeltkry-
staller dannes. Og hvorfor så ikke også hele 
bjerge?«

Med et mildt smil, en ravnsort hestehale og 
en ternet skjorte knappet til øverste knap, tager 
lederen af Geologisk Museum imod i et kontor 
der bærer vidnesbyrd om en kultiveret hjerne 
med en opslugende interesse for sten. På alle 
vægge hænger original kunst. På alle vandrette 
flader flyder det med klippeblokke, krystaller, 
sten og grus. Med papirer, bøger, hæfter og no-
tesblokke om sten, sten. Døde sten.

Alligevel er det jagten på liv der har gjort le-
deren af Geologisk Museum verdensberømt. En 
verdensberømmelse som professoren selv tager 
med en drilsk plirren bag halvbrillerne. Som 
han siger:

»I virkeligheden ved jeg meget lidt om biolo-
gi. Om liv. Det eneste jeg ved, er at noget af det 
smager godt.«

Afslørede livets rynker
Men den beskedne professor skabte forsider på 
alverdens aviser i 1999 da han skubbede livets 

fødselsdag langt, lang tilbage i jordens forhisto-
rie. Som en aldrende skuespillerinde havde li-
vet koketteret med kun at være tre en halv mil-
liard år gammelt. 
 Desværre for livets forfængelighed havde 
Mink Rosing studeret nogle af jordens ældste 
intakte klipper. Klipper fra Isuamassivet på 
Grønlands sydvestlige kyst. Og klipperne inde-
holdt kulstof i en form og i mængder der pege-
de utvetydigt på at der havde været liv dengang 
klipperne blev til. Masser af liv. Og klipperne 
var 300 millioner år ældre end livets hidtidige 
dåbsattest. 

Livet har altså eksisteret på jorden i mindst 
300 millioner år længere end hidtil antaget. Og 
Rosing trækker en tyk streg under ordet mindst. 
For kulstof-lagene i de Grønlandske klipper er 
så tykke og så ensartede at de peger på en livs-
form der allerede har rigtigt godt fat. Og det vil-
le næppe være tilfældet lige efter livets opståen. 
Faktisk er professoren tilbøjelig til at tro at livet 
er opstået lige så snart den unge jord var kølet 
tilstrækkeligt ned til at vandet kunne forblive 
flydende. Men derfra og til at livet skulle have 
haft en finne med i spillet da granitten blev til, 
der var alligevel et skridt.

Sjældne sten i fortovet
Alle ved at kalksten er lavet af døde dyr. Skal-
lerne fra milliarder og atter milliarder af dyr 
der er sunket til bunds og presset sammen. Gra-
nit derimod var en knapt så oplagt kandidat til 
en sten der kan takke levende væsner for sin ek-
sistens. Byboer kender granit som brolægning 
og kantsten. En banal brugssten. Granit er da 
også den mest almindelige klippe i jordens kon-
tinenter, heroppe i den øverste del hvor vi 
tramper rundt.

Men i kosmisk sammenhæng er granit for-
mentlig en ret sjælden bjergart. Tilsyneladende 
findes den hverken på Mars, Venus, månen el-
ler asteroiderne. Til gengæld finder man mas-
ser af bjergarten basalt alle de steder. Faktisk 
kan man sige at basalt er den mest basale bjerg-
art. 

»Hvis du bare smelter en standardplanet, så 
er det du står tilbage med til sidst, simpelthen 
basalt,« siger Rosing. Smeltet dybt inde i jor-
den, spyttet ud gennem vulkaner er basalt en 
hård, tung glaslignende sten. Faktisk er basalt 
så tung at den ret hurtigt ryger ned i jordens in-
dre igen. Kørt på kontinentaldriftens kolossale 
transportbånd. Granit er væsentlig lettere. Så 
let at den som et andet isbjerg flyder oven på 
planetens to næstyderste lag. Så selv om vi kal-
der granitten for grundfjeld, mener Rosing alli-
gevel at den deler skæbne med kalksten.

»Geologer har haft den opfattelse at granit 
var selve grundfjeldet. At kalksten og alt sådan 
noget som livet havde skabt, det bare var noget 
fnuller der lå oven på denne her stengrund. 
Men efterhånden ved vi jo at granitten er en re-
lativt let bjergart. Den ligger nærmest og flyder 
oven på den tunge kappe som et korkbælte.«

Destilleret bjerg
De flydende granitøer er faktisk jordens konti-
nenter. Og så mærkværdigt det end kan lyde, så 
har jorden ikke altid haft dem.

Jorden er 4,6 milliarder år gammel. Og de 
første 600-800 millioner år var planeten øjen-
synligt kontinentfri. Først da granitten begynd-
te at blive dannet for omkring fire milliarder år 
siden, begyndte der at ske noget. Hvorfor gra-
nitten skulle vente over en halv milliard år med 
at blive til, har været et mysterium, men det er 
netop der Rosings teori træder til.

Ifølge traditionel geologisk teori bliver granit 
til fordi den vulkanske basalt bliver nedbrudt af 
vand. Planetens overflade kan sammenlignes 
med et kæmpestort transportbånd. På grund af 
pladetektonikken bliver materiale fra overfla-
den hele tiden kørt ned i dybet. Ned i varmen. 
Ned til trykket. Det basalt der var forvitret oppe 
på jorden bliver altså transporteret ned hvor 
der er 600-700 grader varmt. Og nu begynder 
en proces der mest af alt ligner en destillering. 
På jordens overflade var basalten blevet ned-
brudt til ler, sand og salte. Når de forskellige 
bestanddele begynder at smelte nede i dybet, 

vil de letteste dele begynde at stige op mod 
overfladen igen. Og her størkner de til granit. 
Granit som altså gennem destillering er blevet 
en relativt let bjergart.

Detaljerne i granitfremstilling er altså ret 
komplekse selv om geologerne i bund og grund 
troede at der ikke skulle andet til for at lave 
granit end basalt, vand og tid. Men Rosings be-
regninger viste at der også gerne skulle ilt til at 
sætte noget ekstra skub i basaltens nedbryd-
ningsprocesser. Ilt var der bare ikke meget af på 
den tidlige jord. Og hvis det var blevet brugt til 
at oxidere basalt, var det efter Minik Rosings 
mening hurtigt sluppet op hvis der ikke hele ti-
den blev tilført mere. 

»Det er lidt som med cykler. Hvis du stiller en 
fin nypudset cykel ud om aftenen, så er den ru-
sten når du kommer ud til den om morgenen. 
Men der er ikke uendelige mængder af ilt på 
jorden. Ikke af sig selv i hvert fald. Hvis vi ikke 
havde planter til at producere frisk ilt til os, så 
ville alle jordens cykler ruste løs indtil der ikke 
var mere ilt, og så ville processen gå i stå.«

Kontinentaldrift på Epo
For at forstå livets indflydelse på granittens ska-
belse, skal man altså forstå at ilt er et utroligt 
destruktivt – eller rettere reaktivt – stof. Ilt er 
noget af det mest reaktive der findes. Når orga-
nismer frigør ilt til atmosfæren og til nye ned-
brydningsprocesser, kan man faktisk sige at de 
omformer solenergi til destruktiv kraft. Og det 
er enorme kræfter. Større end selv de geologi-
ske kræfter, mener Minik Rosing.

»Man forestiller sig de her kæmpe kræfter i 
de geologiske processer. Men i realiteten er det 
meget små kræfter der bare virker over utroligt 
lang tid. Hele kontinentaldriften af Det Nord-
amerikanske Kontinent for eksempel: Der er li-
ge så meget bevægelsesenergi i den amerikan-
ske kontinentaldrift som der er i en mand der 
kører på cykel.«

Selv over fire milliarder år lyder en mand på 
cykel ikke som den kraftkilde der skal til for at 
skabe selveste kontinenternes grundfjeld. Ro-

Professor 
i levende sten

Geologiprofessor Minik Rosing skabte forsider verden over da han  
skubbede livets opståen langt, langt tilbage. Mød manden der er  
lidenskabeligt optaget af sten og som kan vise sig at få en afgørende,  
positiv indflydelse på vores fortsatte liv her på jorden

Portræt

Ny serie: opbrudsforskere
Hvis man gør som man plejer, sker der aldrig noget overraskende. 

Og så hænger man fast i dyndet. Men nogle mennesker vælger at 

bryde med det vante. Og så får livet mening, krydderi og nye ba-

ner. Også i videnskaben kommer de nye resultater til dem med de 

skæve idéer og nye metoder. Til de forskere der bryder op. Univer-

sitetsavisen har besøgt tre videnskabsfolk der har slået op med 

’plejer’. 

Læs i dette nummer om geologen der leder efter liv i de døde sten.

Læs i næste nummer om økonomen der genopliver teoretisk øko-

nomi med naturvidenskabelige observationer.

Læs i nummer 15 om astrofysikeren der laver verdensklasseforsk-

ning med de teleskoper de andre havde kasseret.
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sing og kollegerne regnede på hvor meget ener-
gi der var i de geologiske processer og sammen-
lignede med hvor meget energi det burde kræ-
ve at nedbryde basalt til granitråvarer. Tallene 
på bundlinjen var røde. De geologiske proces-
ser havde slet ikke de kræfter der skulle til. Til 
sammenligning råder livet over enorme kræf-
ter, selv over relativt korte tidsrum, mener Ro-
sing.

»Der er jo liv overalt på planeten. Og det er 
hele tiden beskæftiget med at indfange solens 
energi. Hvis livet ikke var her, ville næsten al 
solens energi stråle tilbage ud i rummet. Men 
planter og andre organismer indfanger den alt-
så og binder den så at sige til jorden.«

Og planterne binder blandt andet solens 
kræfter til jorden ved hele tiden at frigøre den 
reaktive ilt til endnu mere nedbrydning af cyk-
ler… og basalt. Så hvis man regner livets og il-
tens påvirkning med ind i modellerne, ser det 
lige pludselig noget mere fornuftigt, og noget 
mere vigtigt, ud, mener Rosing:

»Hvis det er rigtigt, så er det jo vigtigt fordi 
det viser os hvor stor en indflydelse levende 
væsners aktivitet har på selve planetens beskaf-
fenhed.«

Naturens balance er en fiktion
Problemet er bare at det er meget svært at bevi-
se noget som helst når man forsker i planetgeo-
logi. Blandt andet fordi man i sagens natur kun 
kan regne på modeller:

»Vi har jo ikke to planeter hvor man kan stille 
den ene op uden ilt og den anden med og så 
vente fire milliarder år for at se om de begge to 
får lige store kontinenter. Så vi får nok aldrig 
det absolut sidste søm slået i denne her teori,« 
som professoren siger.

For at få teorien til i det mindste at blive 
hængende, er der tre søm der skal slås i – og så 
en ordentlig skrue. Det skal vises at kontinen-
terne rent faktisk er vokset for hurtigt til at de 
geologiske processers energi har kunnet drive 
vokseværket. Det skal vises at basalt rent faktisk 
skal omdannes for at danne forstadierne til gra-
nit. Det skal også vises at der har været fotosyn-
tese, og altså iltproduktion, længe nok til at det 
kunne spille en rolle. Og her var Rosings egen 
opdagelse af livets tidlige fødselsdag med til at 
slå sømmet et godt stykke længere ind.

Men så er der skruen. Det skal vises at der 
rent faktisk er en kobling mellem kontinentdan-
nelse, granitdannelse og fotosyntese. Og det er 
vigtigt. Hvis Minik Rosing og hans biogeolog-
kolleger kan bevise at selveste grundfjeldet kun 
er her fordi jordens planter har pustet til de ge-
ologiske processer, vil det få en afgørende be-
tydning for forståelsen af vore egne handlinger:

»Hvis vi har ret, hvis kontinenterne kun er 
her fordi jordens levende organismer har bun-
det solenergi på planeten, så skal vi måske tæn-
ke lidt nærmere over hvad det er vi gør når vi 
brænder fossile brændstoffer af. For olie, kul og 
gas er jo ikke andet end planter og dyr der igen-

nem millioner og atter millioner af år har ind-
samlet solenergi. Og nu har vi så brændt alle de 
millioner af årsværk af på lige godt tohundrede 
år.«

De fossile brændstoffer er brændt af, og de 
kan ikke gøres ubrændte. Men Rosing mener at 
hans teorier kan bruges til mere end at blive 
endnu mere opskræmt over noget der alligevel 
er for sent at ændre på.

»Man kan konkret bruge det til at forstå at 
det vi har kaldt naturens balance, er en fiktion. 
Naturen er i bund og grund i ubalance. Og det 
er forekomsten af liv der er skyld i den ubalan-
ce. Det betyder at det vi gør, har konsekvenser. 
Når vi nu for eksempel taler om at gøde havene 
for at modvirke global opvarmning, så kan vo-
res indsigt og vores modeller måske bruges til 
at beregne konsekvenserne af det inden vi be-
slutter os.«

Manden der har viet sit liv til de døde sten, 
kan altså vise sig at få en afgørende, positiv ind-
flydelse på selveste menneskehedens fortsatte 
liv her på jorden.

» I virkeligheden ved jeg meget lidt om  
biologi. Om liv. Det eneste jeg ved,  
er at noget af det smager godt.«

JANUSHovED – I den ro-

merske mytologi var Janus en 

tohovedet gud for tid og be-

gyndelse. KU-professor Minik 

Rosings forskning har skubbet 

ved den videnskabelige opfat-

telse af begge dele med sine 

studier af – sten. Her ler profes-

soren med et 3,8 mia. år gam-

melt stykke vestgrønlandsk ski-

fer.
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Ensidigt billede  
af den iranske  
studenterbevægelse
DiSSiDENtEr – Jeg har med stor interesse 
læst en artikel om studenternes kamp i Iran 
skrevet af Sune E. Rasmussen i sidste nummer 
af Universitetsavisen (UA 12/08). Da jeg selv er 
flygtet fra det islamiske regime i Iran, har jeg 
gennem årene fulgt den iranske studenterbevæ-
gelse meget tæt, og som mange iranere i eksil 
har jeg også anset den iranske studenterbevæ-
gelse som et håb for forandring i et ellers meget 
lukket land. 

Som Sune E. Rasmussen helt rigtigt skriver, 
har reformisterne endnu engang bevist at refor-
mer inden for et islamisk totalitært samfund ik-
ke kan lade sig gøre. Reformisternes nederlag i 
Iran førte kun en god ting for studenterbevæ-
gelsen med sig, nemlig at det vækkede en mere 
radikal og progressiv fløj inden for den utilfred-
se skare, venstrefløjen. 

Denne nye spire inden for den iranske stu-
denterbevægelse har de seneste tre år sat sinde-
ne i kog hos magthaverne i Iran og er blevet an-
erkendt som den største og farligste trussel for 
islamisternes eksistens i Iran. Og det er netop 
denne fløj som har lidt værst under regeringens 
brutale undertrykkelsesmaskineri. Mange med-
lemmer eller sympatisører fra denne fløj er ble-
vet henrettet, arresteret eller har været nødt til 
at flygte; så sent som i denne måned lykkedes 

det to af lederne af studenterbevægelsen, Beh-
rouz Karimi-Zadeh og Kaveh Abbasim, at flygte 
til UK. 

Blod på hænderne
Det er ikke noget nyt, og enhver udefrakom-
mende der vil sætte sig ind i iransk politik, vil 
uden de store anstrengelser få øje på denne vir-
kelighed. Men det lader som at det på en mærk-
værdig vis ikke kunne lykkedes Sune E. Ras-
mussen at finde nogen repræsentanter fra den-
ne fløj som selv kunne give et reelt billede af 
deres eksistens og værdigrundlag. I stedet får vi 
Ali Yousefi’s meget subjektive mening om flø-
jen. 

Ali Yousefi, som faktisk selv er repræsentant 
for den religiøse fløj Enjomane Eslami af stu-
denterfløjen, kalder den venstreorienterede fløj 
for udemokratisk, og det lader Sune E. Rasmus-
sen stå i artiklen uden at give den anden part 
mulighed for at forsvare sig eller kommentere 
denne beskyldning. 

Enjomane Eslami er en studenterorganisati-
on med fuld støtte af den iranske regering. Så 
man kan som læser ikke lade være med at un-
dre sig over hvordan en fortaler for det udemo-
kratiske iranske regime, med blod helt op til al-
buerne, kan kalde frihedselskende mennesker i 
den vestreorienterede fløj for udemokratiske. 

tendentiøs journalistik
Jeg har ladet mig fortælle at det på ingen måde 
har været svært eller umuligt for Sune E. Ras-
mussen at få fat på repræsentanter fra hvilken 

som helst fløj på de iranske universiteter hvis 
han ellers havde interesse heri. Så hvad er 
grunden til dette ensidige billede af studenter-
bevægelsen i Iran? Hvem vil Sune E. Rasmus-
sen tilfredsstille med dette negative billede af 
venstrefløjen? Med en så ensidig journalistik 
kan man virkelig tvivle på denne journalists 
motiver. Venstrefløjen har kun et mål for den 
iranske befolkning, og det er frihed og lighed 
for alle. Det kalder den islamiske regering for 
udemokratisk, og det samme gør Sune E. Ras-
mussen. Og hvis det er udemokratisk, så må vi 
virkelig revurdere vores værdigrundlag. 

Jeg må på vegne af den venstreorienterede 
fløj af den iranske studenterbevægelse desvær-
re medgive vores fulde foragt for dette urigtige 
og uretfærdige billede tegnet af denne bevægel-
se. Vi som har kæmpet så hårdt for demokrati, 
og som har mistet så mange aktivister i denne 
kamp, skal nu være vidne til at blive svinet til 
som udemokratiske i udenlandske universitets-
aviser. Det kalder vi for anti-socialistik propa-
ganda af sin værste form, og Universitetsavisen 
bør skamme sig over denne usympatiske og 
udemokratiske måde at føre journalistik på. 

Shiva Farahmand, læge og ph.d.-studerende 
(navnet er et pseudonym da forfatteren af angst 
for den islamiske regering ikke tør opgive sit rigti-
ge navn som dog er redaktionen bekendt). 

SvAr – Kære Shiva Farahmand, det glæder 
mig at du som flygtet, herboende iraner har 
læst min artikel, og det ærgrer mig følgelig at 
du ikke kan genkende det billede jeg fremstiller 
af den iranske studenterbevægelse. Målet med 
(ganske kort) at inddrage venstrefløjen i artik-
len var blot at påpege min kildes pointe om at 
nogle grene af studenterbevægelsen er mere 
udsat for forfølgelser end andre fordi de ikke 
har bred opbakning fra resten af bevægelsen og 
fra menneskeretsaktivister. Denne pointe er ik-
ke tænkt som »anti-socialistisk propaganda« 
hverken fra min eller min kildes side, og fordi 
den er en sidebemærkning i den samlede arti-
kel, har jeg valgt at lade den stå alene. 

Ifølge min kilde mangler den radikale ven-
strefløj opbakning fordi de »for manges vedkom-
mende er antidemokratiske« da de abonnerer 
på en marxistisk eller leninistisk ideologi. Den 
iranske venstrefløj er meget facetteret, og man 
kan ikke lave brede generaliseringer ved at kal-
de alle udemokratiske hvilket min kilde da hel-
ler ikke gør. Der er ganske rigtigt store grupper 
som Organization of Iranian People’s Fedaian 
(Sazman-e Feda’iyan-e Khalq-e Iran) som er de-
mokratiske i deres udsyn, men der er også mas-
ser af erklærede antidemokratiske grupper på 
venstrefløjen som er vokset gevaldigt frem de 
senere år. 

ikke kampagne mod venstrefløj
Det er rigtigt, som du skriver, at venstrefløjen 
er blevet betegnet som den største trussel mod 
det iranske regime. Men det er både studenter-
ne og kvindebevægelsen også (ofte af bevægel-
sernes egne medlemmer). Og alle grupperne 
overlapper desuden hinanden. Eksempelvis er 
min kilde også aktiv i kvindebevægelsen.  
 Som jeg skriver, startede Anjoman-e Eslami 
som regeringens redskab til undertrykkelse af 
især venstreorienterede på de iranske universi-
teter, men efterhånden er folk blevet udskiftet i 
organisationerne som er blevet langt mere re-
geringskritiske. 

Du kalder Anjoman-e Eslami for fuldt støttet 
af den islamiske regering, men under præsident 

Mahmoud Ahmadinejad er disse studenterorga-
nisationers lokaler på universiteterne blevet 
lukket, deres medlemmer arresteres og Anjo-
man-e Eslami modarbejdes aktivt af regerin-
gen. Man har desuden forsøgt at få fjernet ’Esla-
mi’ fra organisationernes navn for at understre-
ge organisationernes udtrykkeligt ikke-religiøse 
standpunkter, men har måttet opgive på grund 
af pres fra myndighederne. 

Hvis du opfatter artiklen som en kampagne 
mod den iranske venstrefløj eller føler jeres 
kamp for demokrati nedgjort i denne avis’ spal-
ter, beklager jeg naturligvis. Men at jeg lige-
frem skulle have kaldt »frihed og lighed for al-
le« for udemokratisk, kan jeg ikke genkende. 

Sune Engel Rasmussen

Open source
it-SyStEMEr – Jeg synes KU skulle overveje 
at gå over til Open source-systemer inden for it. 
Fx at udskifte Windows med Ubuntu, Office 
med OpenOffice, SAS og SPSS med R. Det er li-
geså brugervenligt, meget billigere, hurtigere, 
mere driftsikkert og sender et stærkt signal til 
omverdenen om KU’s vision og omstillingspa-
rathed. Og så er Open source-formater et folke-
eje alle vil få mulighed for at bidrage til. Demo-
kratisk med andre ord. Der vil gå noget tid og 
penge med omskoling, it-support og udfordrin-
ger med kompatibilitet. Men fordelene vil over-
skygge udfordringer totalt.

Tak for mange gode papiraviser.

Alexander Lindskov, Biologi-Bioteknologi, 5. år

Spørg studerende om 
studiernes kvalitet
StUDiEtiDEr – Jeg kan ikke lade være med 
at undre mig over debatten om lange studieti-
der. Nu skal jeg straks indrømme at jeg er af 
dem der har en lang studietid bag mig! To gan-
ge barsel, cv-pleje og sygdom sætter sine spor. 
Desværre også en af dem der er glad for at have 
den bag mig.

Men hvor i debatten ser man noget om årsa-
gerne til lange studietider? Kunne det eventuelt 
også have noget at gøre med studiernes kvali-
tet? Må jeg foreslå at universitetet iværksætter 
en spørgeskemaundersøgelse til samtlige stude-
rende:

1) Hvor tilfreds er du med fagligheden i dit 
studie? 2) Hvor tilfreds er du med det sociale 
miljø? 3) Hvor tilfreds er du med relevansen af 
dit studie i forhold til at få job? Kvalificerer dit 
studie dig til at gå direkte i job, eller er du tvun-
get til at passe diverse sidebeskæftigelser for at 
have lidt pynt til cv’et? 4) Hvor tilfreds er du 
med underholdningsværdien på dit studie?

Jeg kan jo lige svare for mig selv. 
Fagligheden på mit studie har været god, 

men til gengæld halter det gevaldigt med kob-
lingen til arbejdslivet. Man er kort sagt tvunget 
til at have sidebeskæftigelser hvis man vil gøre 
sig håb om job sidenhen.

Det sociale miljø lader noget tilbage at ønske. 
Til gengæld har der været mange, mange timer 
til ensom fordybelse i tunge bøger, ikke altid li-
ge motiverende.

Men nok om mig! Lad mig blot afslutningsvis 
foreslå at man fra universitetets side strammer 

Debat

Dimittend.nu
Snart bachelor, kandidat eller ph.d. inden for naturvidenskab, humaniora eller 
samfundsvidenskab? Der er nok af spørgsmål, når studietiden lakker mod enden. 
For eksempel spørgsmål om a-kasseregler, jobsøgning, løn, karrieremuligheder 
og ansættelsesvilkår mm. Du kan fi nde masser af svar på dimittend.nu. Her kan 
du også læse mere om de mange aktiviteter, DM og MA laver, henvendt til dig, 
som snart er færdiguddannet:

Vejen til det første “rigtige” job
Vejen til det første job er for mange nyuddannede både lang og sej. Men sådan 
behøver det ikke være! Vær med på DM’s 1 1/2 dags jobsøgningskursus og kom 
godt fra start. Kurset afholdes 20. - 21. november. 

Løn – hvad er du værd? 
Hvad er realistisk at få i startløn – og hvad er i øvrigt vigtigt, når den første kon-
trakt skal underskrives? En forhandlingskonsulent giver indblik i lønniveauer, når 
der skal forhandles løn. Kurset afholdes 26. november.  

Læs mere om tid, sted og tilmelding på dimittend.nu

Dimittend.nu og de tilknyttede aktiviteter arrangeres af · DM (Dansk Magisterforening), 
som er fagforening for højtuddannede · MA (Magistrenes A-kasse), der er a-kasse for 
højtuddannede. PÅ KUA arrangeres fl ere af aktiviteterne i samarbejde med Studie- og 
Karrierevejledningen.

– eller snart?
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UNivErSitEtSAviSEN – Planerne om Universi-
tetsavisens elektronificering har skabt en voldsom 
debat – men hvad er det egentlig der er på spil?

Hvis man skal tro rektoratets begrundelse, er pro-
blematikken en del af klimadebatten. I så fald er de-
batten om avisen nok kun en lille forsmag på kom-
mende slagsmål om klimavenlig adfærd. Men mange 
ansatte og studerende bakker generelt op om KU’s 
klimaprofil; de ser blot med stor skepsis på netop 
dette indgreb. Universitetsavisen, siger de, er et sær-
ligt tilfælde, og de henviser til avisens sociale betyd-
ning for KU-fællesskabet og usikkerheden om den 
faktiske besparelse.

Lad mig bibringe denne ophedede debat et friskt 
pust ved at drage en parallel til et andet potentielt 
indsatsområde, som man må antage bliver et varmt 
klima-emne i en nær fremtid: Kantinemaden.

En kødløs dag om ugen
Ifølge FN’s fødevare- og landbrugsorganisation 
(FAO) står husdyrproduktionen for 18 procent af de 
menneskeskabte drivhusgasser. Ifølge Greenpeace 
kan andelen endda være endnu højere, eftersom der 
er usikkerhed om husdyrproduktionens bidrag til af-
skovning. 

Netop afskovningen gør at husdyrproduktionen 
samtidig er den største trussel mod den globale bio-
diversitet, og dertil kommer andre problematikker 
som vandforbrug, vandforurening, antibiotika-resi-
stens og epidemi-spredning. Desuden spiller husdyr-
produktionen en hovedrolle i risikoen for fødevare-
kriser eftersom den i form af foderefterspørgsel læg-

ger et massivt pres på verdens fødevareressourcer.
Samlet set har FAO konstateret at »husdyrsektoren 

fremstår som en af de top-to eller top-tre væsentlig-
ste bidragsydere til de mest alvorlige miljøproble-
mer, på alle niveauer fra lokalt til globalt.« Det er 
derfor intet under at formanden for FN’s klimapanel, 
Rajendra Pachauri, ved adskillige lejligheder har op-
fordret til at vi i de rige lande begynder at indføre en 
kødløs dag om ugen – og efterfølgende trapper ned 
derfra.

frygt for de sultnes reaktion
Hvorfor har KU’s ledelse ikke – i iveren efter at skabe 
et grønnere universitet – taget initiativ til en omlæg-
ning til bæredygtig mad i alle kantiner? Produktio-
nen af ét kilo kyllingekød udleder mindst 2,6 kilo 
CO2 – det dobbelte af et års forbrug af Universitets-
avisen som udleder cirka 1,3 kilo CO2. Og rødt kød er 
endnu værre. Med andre ord: Ved at droppe kødet i 
kantinerne blot et par dage om året, bliver klimabe-
sparelsen lige så stor som ved at gøre Universitetsavi-
sen elektronisk.

Man må antage at COWI har oplyst KU’s ledelse 
om denne oplagte mulighed for et grønt tiltag? Tilba-
geholdenheden kan dog skyldes at KU’s ledelse har 
vurderet at et klimaindgreb på kantineområdet vil 
vække et endnu større ramaskrig end det bebudede 
klimaindgreb over for Universitetsavisen.

En sådan frygt er muligvis begrundet. Da Grønt 
Netværk i foråret arrangerede et (i øvrigt glimrende) 
bæredygtighedsseminar for universitetsstuderende 
fra hele landet, var formålet at drøfte og vedtage et 

Grønt Manifest for fremtidens universiteter. Ved den 
afsluttende diskussion af manifestet blev den helt 
store knast underpunktet om bæredygtige kantiner, 
og først efter 45 minutters ophedet debat opnåede 
man et flertal for en udvandet formulering om at 
»kantinemad bør indkøbes efter bæredygtige princip-
per.«

papir og bæredygtig mad
Selv de mest bæredygtigheds-engagerede studeren-
de som frivilligt tilbragte en weekend med at tænke 
visionært om fremtidens universiteter, er altså tilba-
geholdende på dette område. De vurderede forment-
lig at risikoen for at fremmedgøre andre knap så mil-
jø-entusiastiske studerende var overhængende. Er 
det mon af samme grund at KU lagde ud med at begå 
overgreb på Universitetsavisen og ikke kantine-kø-
det?

Spørgsmålet kan dog også stilles direkte til stude-
rende og ansatte: Hvordan ville du reagere hvis KU 
besluttede at indføre klimavenlig mad i kantinerne?

Svaret på dette, måske provokerende, spørgsmål 
kan give et fingerpeg om hvorvidt debatten om Uni-
versitetsavisen handler om konservativ modstand 
mod bæredygtige tiltag – eller kampen for noget gan-
ske særligt der bør bevares. 

En bizar analogi? Muligvis. Men sammenligningen 
kunne i bedste fald danne grundlag for en form for 
studehandel hvor papirudgaven af Universitetsavisen 
overlever – samtidig med at KU ved indførelsen af 
bæredygtig kantinemad aktivt bekæmper en af ho-
vedårsagerne til global opvarmning.

Synspunkt
Af Rune-Christoffer Dragsdahl, 

stud.scient.anth.

» Sammenligningen kunne i bedste fald danne grundlag for en form 

for studehandel hvor papirudgaven af Universitetsavisen overlever – 

samtidig med at KU ved indførelsen af bæredygtig kantinemad aktivt 

bekæmper en af hovedårsagerne til global opvarmning.«

Bevar avisen og server CO2-fattig kantinemad 

ger stå til rådighed for jer studerende når de 
fleste af os er nødt til samtidig at passe flere an-
dre jobs for bare at overleve.

I er for at sige det populært kunderne i butik-
ken, så det er fra jer presset skal komme hvis 
forholdene på universitetet skal ændres til det 
bedre. Politikerne har ikke den fjerneste re-
spekt for nogle tusinde deltidsansatte undervi-
sere på Danmarks universiteter, men de er til 
gengæld helt klar over at de ikke har råd til at 
lægge sig ud med alle landets universitetsstude-
rende.

Det er stadig vores ønske at alle landets del-
tidsansatte universitetslærere med tiden skal 
undervise iført den badge med teksten ’Akade-
misk Daglejer’ som vi har fået fremstillet med 
støtte fra Dansk Magisterforening da vores un-
dervisning afholdes på ganske andre vilkår end 
vore fastansatte kollegers.

På vegne af DVIP-KUA og Timelærerforeningen 
ved Aarhus Universitet. Morten Hjelt, formand 
for DVIP-KUA

sig lidt an for at forbedre de ovennævnte fakto-
rer. 

Og lur mig om ikke folk vil blive lidt mere 
studieaktive når det er sjovt, socialt, fagligt en-
gagerende og sidst – men allervigtigst – super-
relevant og tilstrækkeligt for at få job at man 
har gennemstridt en lang universitetsuddannel-
se!

Johanne Lamberth (louis@stud.ku.dk)

DVIP takker for  
støtten
AKtioN StUDiEStArt – Kære studerende 
ved Københavns Universitet, jeg skal som for-
mand for DVIP-KUA på vegne af alle deltidsan-
satte ved Københavns Universitet og Timelæ-
rerforeningen ved Aarhus Universitet sige en 
dybtfølt tak for den støtteerklæring Studenter-
rådet udsendte i forbindelse med vores Aktion 
Studiestart på Frue Plads den 2. september.

Det er så vigtigt at I som studerende gør jer 
klart at kvaliteten af jeres uddannelse er fuld-
stændig afhængig af undervisernes vilkår på 
universitetet, og at universitetets ledelse og po-
litikerne ikke kan påregne at de deltidsansatte 
til evig tid kan fortsætte med at levere undervis-
ning af prima kvalitet på discountvilkår. Vi kan 
ikke i samme grad som vore fastansatte kolle-

Lukning af papiravis 
svækker KU’s  
indflydelse
lovrEviSioN – Universitetsloven af 2003 
skal op til revision i 2009, og der er hårdt brug 
for universiteternes aktive medvirken. Fra KU 
foreligger der allerede flere konstruktive bud 
på hvad revisionen bør omfatte (se ’Hvordan 
bør Universitetsloven revideres?’, UA nr. 5/08; 
’Skab et demokratisk og rummeligt Universitet, 
I og II’, UA nr. 9/08 og nr. 12/08). 

Debatten om universitetsloven retter sig både 
internt og eksternt, og en nedlæggelse af papir-
udgaven af UA vil helt oplagt være en svækkel-
se af debatten og dermed af universitetets mu-
lighed for at få indflydelse på lovrevisionen.

Debatten om lovrevisionen kører på et tids-
punkt hvor vi gennemlever en global finanskri-
se. En krise som er en direkte følge af den eks-
treme deregulering af finansmarkederne der 
har fundet sted de sidste syv-ti år både her-
hjemme, i resten af Europa og i USA. 

Uden sammenligning i øvrigt repræsenterer 
Universitetsloven af 2003 også en ekstrem for-
andring af universiteternes vilkår her i landet. 
Her er det dog ikke deregulering vi er oppe 
imod, men tværtimod ekstrem centralisering og 
(akademisk) frihedsberøvelse. På længere sigt 
bliver resultatet af 2003-loven derfor ikke en 
spektakulær krise, men en gradvis undermine-

ring af universiteternes kritiske rolle i samfun-
det og sandsynligvis også en videnskabelig de-
route som følge af den stærkt reducerede aka-
demiske frihed.

Derfor er lovrevisionen vigtig, og derfor kom-
mer beslutningen om fjernelse af papirudgaven 
af Universitetsavisen til at virke ekstra urimelig. 
I øvrigt synes jeg slet ikke beslutningen om UA’s 
udgivelsesform hører hjemme hos rektor. Den 
sag burde rettelig drøftes og besluttes i Akade-
misk Råd og i samarbejdsudvalgene. Det er 
dem der kender behovene for kommunikation 
på vores institution.

Der er ingen tvivl om at videnskabsministe-
ren og den siddende regering kun ønsker kos-
metiske ændringer af 2003-loven. Kampen står 
om at få Socialdemokraterne til at indse at der 
er behov for ændringer.

Bjørn Quistorff, professor dr.med., Biomedicinsk 
Institut, Sund
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Genren som  
kulturel viden og  
teoretisk udfordring

Videnskabet

gramlægningen (nyhedsudsendelse, debatpro-
gram, reportage (igen), show, underholdnings-
program osv.); der er genrer på biblioteket 
(skønlitteratur, faglitteratur, børnelitteratur, 
bibliografier, romaner, digtsamlinger, manga, 
osv.); og går vi ind i en videoudlejning, vil vo-
res første orientering også være betinget af et 
genrevalg (drama, horror, komedie, action, 
voksenfilm, børnefilm, og så videre). 

Ja, man behøver ikke engang opsøge kultur 
eller medier for at orientere sig i genrer. Man 
ender i en ’forældrekonsultation’, en ’lægesam-
tale’ eller lignende, og replikken ’far og mor 
skændes ikke, vi diskuterer bare’ har ofte sat 
børn grå hår i hovedet fordi alle synlige tegn ty-
dede på at genren for forældrenes kommunika-
tion var ’skænderi’ og ikke ’diskussion’. 
 Noget af det mest fascinerende ved vores 
genrekompetence er at den fungerer, selv når vi 
ikke tænker over det. Alle de genrevalg eller 
genresituationer som er nævnt ovenfor, er en-
hver der besidder grundlæggende kompetence i 
kulturen i stand til at orientere sig i forhold til. 
Skønt den på mange måder er upræcis eller 
svær at definere, er vores genrekundskab et nu-
anceret redskab hvor selv små forskydninger el-
ler manglende forståelser kan give omfattende 
misvisninger. 

Da en af denne artikels forfattere således for 
nogle år siden stod i en videoforretning sam-
men med sin fireårige søn, og sønnens genre-
valg oplagt var ’børnefilmen’, så var det lettere 
beskæmmende da barnet ivrigt argumenteren-
de ud over forretningen råbte »nej far, du skal 
da ikke leje voksenfilm igen!« Genrekategorien 
var sådan set indlysende nok set fra hans syns-
punkt og jo fuldt forståelig også set fra den 
voksnes, men der var en enkelt oplysning som 
ikke faldt inden for barnets horisont, nemlig at 
voksenfilm er en eufemisme for porno.

 
Når genrerne låner fra hinanden
Genrebestemmelser er et helt nødvendigt kultu-
relt orienteringsredskab. Ved at samle fænome-
ner i større grupper som vi i forvejen har en vis 
viden om skønt vi ikke har viden om hvert eneste 
individuelle medlem af gruppen, bliver det mu-
ligt for os bedre at finde vej igennem det enorme 
udbud af forskellige kulturprodukter der kon-
stant møder os, og ved at kende sociale genrer er 
vi nogenlunde klar over hvordan vi skal gebærde 
os og hvilke forskellige muligheder og udfald der 
er når vi går til en ’lægekonsultation’ eller tager 
på en ’date’ - også selvom vi ikke på forhånd ken-
der den person vi skal på ’date’ med. 
 Vores underforståede genrekompetence går 
endnu langt videre end dette. Selvfølgelig er 

der mennesker som falder i fælden, men langt 
de fleste er klar over at når der i indbakken i vo-
res e-mail ankommer et brev som fortæller os at 
vi har vunder 356.000 pund i et britisk natio-
nallotteri vi ikke har deltaget i, så er den rele-
vante genre for teksten ikke ’præmiemeddelel-
se’, men ’svindelnummer’. Ja, vi laver tilmed 
helt af os selv en fordobling af genreanalysen 
og præciserer vores forståelse til ’svindelnum-
mer forklædt som præmiemeddelelse’. 

På samme måde er vi til hver en tid parate til 
at reagere på genrebrud. Vi er pinligt klar over 
at en ’reportage’ i en avis kan være så farvet af 
journalistens opfattelse af sagforholdet at der 
retteligen er tale om et ’debatindlæg’, og vi stej-
ler når et ’underholdningsprogram’ pludselig 
udvikler sig til at blive en ’reklame’. 

I begge tilfælde er der fra afsenderens side 
tale om manipulation med genrerne fordi den 
genre man låner fra, rummer noget som man 
gerne vil have. Reportagen har en objektivitet 
som kan bruges til at gøre journalistens person-
lige holdninger sandere i læserens øjne, og un-
derholdningsprogrammet har en stor, velvillig 
og frivillig tilskuerskare der er til fordel for re-
klamen, men som den selv har svært ved at få. 
Derfor kan man som læser eller som tilskuer 
meget vel føle sig bedraget af genreskiftet fordi 
man møder teksten og fjernsynsprogrammet 
med en genreforventning som afsenderen der-
efter forsøger at bruge til at opnå noget fra en 
som man ellers ikke ville give. 

På den måde opererer alle mennesker fuldt 
bevidst med genrekategorier, også selvom de 
ikke selv tænker over det. 

Historisk bevidsthed og nye værker
En af de største udfordringer i den nyere genre-
teori er at sammentænke en systematisk kate-
gorisering af genrerne med en historisk forstå-
else af dem. Skønt en novelle af St. St. Blicher 
fra 1820’erne er meget anderledes end en no-
velle af Helle Helle fra 1990’erne, opfatter vi 
dem begge to som netop noveller. De er del af 
en og sammen novelletradition, dvs. de forhol-
der sig til genrens normer, og derfor vil det væ-
re utilstrækkeligt blot at kalde dem ’tekster’. 

Det grundlæggende problem er hvordan man 
finder et genrebegreb der er fleksibelt nok til at 
rumme historisk variation og alligevel så fast at 
det indfanger genrens individuelle særpræg. 

Denne udfordring gælder ikke kun de litteræ-
re, men også de kulturelle genrer i bredeste for-
stand idet det igen viser sig at overvejelser der 
kan synes snævert knyttet til en fagvidenskabe-
lig sammenhæng, i virkeligheden har et langt 
mere omfattende perspektiv. 

Selv når vi ikke tænker over det, opfatter vi vores kulturelle omverden i  
genremønstre. Derfor har studiet af genrerne udviklet sig fra at være rettet 
snævert imod litteraturen til at blive studiet af menneskelig betydnings- 
dannelse i bredeste forstand

gENrEtEori

Af Sune Auken og Anders Juhl Rasmussen

 
Studiet af genrerne har udviklet sig fra at være 
en specialitet for forskere med speciale i æste-
tiske og især litterære problemstillinger til at 
blive et bredt studie af menneskelig kultur og af 
den måde vi orienterer os i og fortolker vores 
omverden på. 

Men det er en overraskende sen udvikling. 
Først midt i det 20. århundrede er genreteoreti-
kere begyndt at interessere sig for et bredere 
genstandsfelt af sproglige, elektroniske, filmi-
ske og journalistiske genrer. Foregangsmanden 
for udvidelsen af genreteoriens genstandsfelt er 
russeren Michail Bachtin hvis afgørende arbej-
de på området er essayet Talegenrer, der blev 
skrevet i begyndelsen af 50’erne og udgivet 
posthumt i 1979.

Ifølge Bachtin er alle genrer netop ’talegen-
rer’ fordi de har deres oprindelse i en mundtlig 
kommunikationssituation. Men de er ikke ens 
af den grund. Bachtin skelner mellem primære 
(enkle) og sekundære (komplekse) talegenrer. 
De sekundære genrer – romaner, dramaer og 
lyrik – er overvejende skriftlige, men de har ud-
viklet sig af primære talegenrer. 

Bachtin understreger at bearbejdelsen af 
enkle genrer til komplekse og højt udviklede 
æstetiske genrer altid sker i en historisk proces. 
Man må altså studere forholdet mellem primæ-
re og sekundære talegenrer historisk for at for-
stå deres karakter. På den måde bliver genrete-
ori og genrehistorie gensidigt afhængige; teori-
en giver redskaber til at forstå historien, og en 
forståelse af historien modificerer teorien.

 
genrekompetente børn og voksne
Den bevægelse som begyndte med Bachtin, har 
betydet at genreteorien efter i en årrække at ha-
ve været ude i kulden nu er ved at blive en do-
minerende teori inden for omgangen med 
sprog, litteratur og medier. Genreteorien har 
stadig uløste problemer og er til tider omgivet 
af terminologisk forvirring, men denne forvir-
ring er også udtryk for den mangfoldige og kre-
ative brug af genrebegreber inden for de huma-
nistiske fag. Nye genrer og nye forskningsmeto-
der opstår hele tiden på lokalt og globalt plan. 
 Det er overraskende at man skal så langt op i 
tid før genreteorien bliver et bredere fænomen 
fordi genren som fænomen er så uhyre udbredt. 
Bliver man først opmærksom på det, vil man se 
genrer overalt. Der er genrer i aviser (læser-
brev, kronik, reportage, kommentar, tv-pro-
gram, anmeldelse, osv.). Der er genrer i tv-pro-
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 Historisk set har genreteorien at gøre med 
hvordan kulturelle kategorier dels bæres vide-
re, dels forandres med tiden. For en systematisk 
betragtning har genreteorien at gøre med hvor-
dan fx en række situationer der umiddelbart er 
meget forskellige, alligevel kan aflæses på pa-
rallelle måder; altså hvordan vi som mennesker 
i vores helt hverdagslige forståelse af kulturen 
omkring os støtter os til og opfører os i overens-
stemmelse med et kendskab til kulturelle møn-
stre, genrer, som vi deler med hinanden.

Den franske romanteoretiker Thomas Pavel 
forslår i essayet Literary Genres as Norms and 
Good Habits fra 2003 at betragte genrer som et 
sæt af gode opskrifter eller vaner kunstnere be-
nytter for at opnå deres kunstneriske mål. Den 
nulevende kunstner overtager ’genreopskrifter’ 
fra sine forgængere ligesom forgængerne over-
tog andre ’genreopskrifter’ fra deres forgænge-
re, og kunstneren har frihed til at ændre i op-
skriften efter behov.

 Tilfører kunstneren nye ingredienser til op-
skriften, ændres resultatet naturligvis. Hvis 
man betragter genrer som Pavel foreslår, er 
genrebegrebet både fleksibelt og fast i forhold 
til en historisk udvikling, og det hjælper os med 

at forstå individuelle genrer og konkrete tek-
ster. 

Genreforståelsen bliver dermed mødestedet 
mellem det konkrete fænomen (tekst, film, 
ytring, situation og så videre) og den kulturelle 
forforståelse vi kommer til det med. Så snart vi 
har at gøre med et lidt mere komplekst fæno-
men, vil dets samlede genremæssige struktur 
være individuel. Således er der ikke to romaner 
som har den samme kombination af ’samtaler’, 
’replikker’, ’diskussioner’, ’beskrivelser’ og even-
tuelt ’breve’. 

Dermed bliver en undersøgelse af de generel-
le (generiske) træk i en roman til en undersø-
gelse af romanens helt specifikke karakter. 
Hvorfor rummer denne roman et ’brev’ på net-
op dette sted? Og hvorfor udløser det et ’skæn-
deri’ og ikke en ’forsoning’ imellem romanens 
hovedpersoner?

Kulturelt hovedbegreb
Noget af den modstand der har været imod 
genretænkningen skyldes at genreteorien igen-
nem det meste af sin historie har været norma-
tiv: Den har villet fortælle hvordan et værk skal 
være for at være et godt genreværk. Det var 

blandt andet derfor italieneren Benedetto Cro-
ce i begyndelsen af det 20. århundrede ankla-
gede genreteorien for at være alt for abstrakt og 
for illusorisk at forsøge at lægge tekster i snæ-
rende bånd. 

Kritikken var særdeles berettiget over for den 
normative genretænkning. Men snarere end at 
slå genreteorien ihjel som det var Croces for-
mål, fik kritikken afgørende betydning for hvor-
dan genreteorien udviklede sig i det efterføl-
gende århundrede. 

I stedet blev genreteorien nemlig deskriptivt, 
analytisk og historisk lagt an. Formentlig var 
det derfor genren kunne udbredes fra en litte-
rær specialterm til et kulturelt hovedbegreb der 
ved begyndelsen af det 21. århundrede står re-
lativt uanfægtet. Genrebegrebets relevans er 
indlysende, og de forståelsesmuligheder der 
knytter sig til det, i praksis uendelige.

Artiklen har anledning i seminaret ’Genren i for-
tolkningen’ der afholdes på Københavns Universi-
tet Amager den 14. november.

Sune Auken er lektor og Anders Juhl Rasmussen 
er ph.d.-studerende ved Institut for Nordiske Stu-
dier og Sprogvidenskab. 

EN pØlSE MED fØlElSE – Genrebe-

grebet er ikke blot en litterær, hermeneu-

tisk øvelse inden for de æstetiske discipli-

ner, men et greb som høj og lav benytter 

sig af i sin omverdensforståelse. På årets 

pressefoto 2001/2002 nyder Gitte Ryning 

en ægte Børge pølse fra Harry’s Place 

(red.) 

FOTO: SCANPIX
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Kickstart karrieren
Alumneforeningen tilbyder mentorer og karrierenetværk til  

studerende.  

Læs side �2SEKTION

NyT SPROGCENTER

Af Ann Steendahl Søndergaard

Hvad er parallelsproglighed?
»Parallelsproglighed beteg-

ner en situation hvor man bru-
ger to sprog side om side in-
den for et bestemt domæne. 
Den sproglige praksis på Kø-
benhavns Universitet (KU) kan 
betragtes som et domæne, og 
på KU findes en målsætning 
om at engelsk og dansk skal 
kunne fungere parallelt. Det er 
nødvendigt hvis universitetet 
skal fungere optimalt i forhold 
til både det danske og det in-
ternationale samfund. På den 
ene side skal kvaliteten af den 
engelsksproglige undervisning 
og formidling ligge på et højt 
akademisk niveau. På den an-
den side er det vigtigt at dansk 
bevares som forsknings- og 
formidlingssprog. Således sik-
rer vi at universitetet er rustet 
til at konkurrere internationalt 

over vil vi afholde konferen-
cer, seminarer og andre arran-
gementer som sætter fokus på 
parallelsproglighed og cen-
trets forskningsresultater. Vo-
res overordnede formål er alt-
så at være resursecenter for 
parallelsproglighed på Køben-
havns Universitet.« 

Hvorfor er det nødvendigt med 
en ny type sprogkurser?

»Vores sprogkurser er særli-
ge idet de er baseret på domæ-
nespecifikke behovsanalyser 
der afdækker de konkrete 
sproglige udfordringer som 
universitetets ansatte bliver 
mødt med i dagligdagen. Der-
for kan vi tilbyde skræddersye-
de sprogkurser der er tilpasset 
de forskellige sproglige behov 
på universitetet. Og det er no-
get helt nyt!« 

Hvorfor er der brug for centret?
»Der er brug for centret for 

at sikre en forskningsbaseret 

strategi for sproglig kompe-
tenceudvikling i engelsk og 
dansk på KU. Denne strategi er 
nødvendig for at ruste univer-
sitetets ansatte til at håndtere 
sproglige udfordringer på et 
professionelt niveau. Centrets 
primære forskningsområder er 
desuden meget vigtige idet der 
ikke er forsket ret meget i pa-
rallelsproglighed og forholdet 
mellem formidlingssprog og 
kvaliteten af det faglige ind-
hold i undervisningen på uni-
versitetsområdet.« 

»Alt i alt skal CIP bidrage til 
at styrke universitetets rolle i 
international sammenhæng. 
På lang sigt håber vi også at 
centret kan være resursecenter 
for andre interessenter der, li-
gesom KU, står over for udfor-
dringer forårsaget af globalise-
ringens indflydelse på samfun-
det.« 

og samtidig bevarer kontakten 
til det danske samfund.«

Hvad skal I lave på det nye cen-
ter?

»CIP skal både være forsk-
nings- og kursuscenter. Vi skal 
blandt andet forske i forholdet 
mellem formidlingssprog og 
kvaliteten af det faglige ind-
hold i undervisningen. Derud-
over skal vi kortlægge behovet 
for fremmedsproglig kompe-
tenceudvikling på Københavns 
Universitet. På baggrund af 
denne forskning skal vi udvik-
le og gennemføre skræddersy-
ede sprogkurser på engelsk og 
dansk der retter sig mod den 
enkelte ansattes behov for 
sproglig opkvalificering.«

»CIPs kerneaktivitet vil være 
disse forskningsbaserede 
sprogkurser. Vi vil både udby-
de kurser til ansatte der ønsker 
at forbedre deres engelsk og 
kurser i dansk til ansatte med 
udenlandsk baggrund. Herud-

Parallelsproglighed er vejen frem på KU

Afrikas køleskab
Deltag i seminar og kom med anbefalinger til regeringens  

Afrika Kommission.  

Læs side �

Lars Stenius Stæhr er lektor på CIP. Han er cand.

mag. i engelsk og dansk og har en ph.d. i frem-

medsprogspædagogik. 

FOTO:  POLFOTO

I november åbner Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) hvor 
du som ansat blandt andet kan få hjælp til sproglig opkvalificering i engelsk eller 
dansk. Lektor Lars Stenius Stæhr fortæller om det nye center

Internationaliseret sprogpolitik

Bestyrelsen for Københavns Universitet besluttede i decem-

ber 2007 at bevilge midler til oprettelsen af Center for Inter-

nationalisering og Parallelsproglighed (CIP) over en periode 

på tre år med start fra 2008. Oprettelsen af centret er et 

fælles KU-initiativ, motiveret af Københavns Universitets 

målsætning om internationalisering på undervisningssiden 

og en sprogpolitik baseret på parallelsproglighed.

Centret er forankret på Det Humanistiske Fakultet og har 

indtil videre tilknyttet en administrator og en studenter-

medhjælper, samt en lektor og to adjunkter fra efteråret 

2008. Centret åbner officielt med en konference den 19. no-

vember 2008
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Kort Nyt

Eksamenstilmelding på NAT

BLOK 2 OG REEKSAMEN PÅ BLOK 1 – Tilmelding til eksaminer på bache-

lor- og kandidatuddannelsen. Automatisk tilmelding til eksamen for stude-

rende der er tilmeldt undervisningen i blok 2. Er du ikke tilmeldt undervis-

ningen, skal tilmeldingen til eksamen foregå i uge 46 via www.punkt.ku.dk 

el. direkte til Studenterservice – tilmelding kan ikke finde sted på institutter-

ne. Tilmelding til blok 1 reeksamen foregår i uge 47 og 48 på samme måde. 

Alle afmeldinger til eksamen skal ske skriftligt til Studenterservice eller via 

punkt.ku senest 1 uge før eksamen. 

Yderligere oplysninger: www.science.ku.dk/studerende

Kor fattes sangere
DO-RE-MI – TAP-koret er et blandet kor der blev oprettet for 30 år siden 

blandt KU’s Teknisk Administrative Personale. Gennem årene er andre delta-

gere kommet til forskellige steder fra, men alle går ind for den aktive musi-

kalske tradition. Korets væsentlige virke er de ugentlige fælles prøver hvor 

klassiske og kirkelige værker og danske/nordiske sange er udgangspunktet. 

TAP-koret har indstuderet kantater og messer af Vivaldi, Mendelssohn, Mo-

zart og andre klassikere, men synger også moderne musik. Hvis du vil delta-

ge, så ring til dirigent Bente Hanke på 4497 7791 el. mail til bentehanke@

mail.dk. Vi synger på Musikvidenskabeligt Institut hver mandag kl. 17-19.

Læs mere på www.sitecenter.dk/tap-koret

Det sker  3. september      4. september

Sushi science –  
videnskaben bag maden
AKTUELT FRA FORSKNINGEN – Af profes-

sor, centerdirektør, dr.scient. Ole G. Mouritsen

Tid: 3/11 kl. 19.30

Sted: Videnskabernes Selskab, H.C. Andersens 

Boulevard 35

Arr: Videnskabernes Selskab, www.royalaca-

demy.dk. Gratis adgangskort fås fra 14 dage 

før hvert foredrag 

Boliger

Bolig udlejes

Copenhagen C
Period: From 26/11-08 to 1/3-09.

Size: 2 rooms.

Equipment: Fully furnished, In-

ternet, washing machine, access 

to garden.

Rent: 4.300 kr. per month. Heat-

ing/electricity/gas acc. to con-

sumption.

Deposit: 12.000 kr.

Contact: E-mail: lensore@gmail.

com, tel. 6073 7352.

Frederiksberg
Periode: Fra 1/1 til 1/5-09.

Størrelse: 2-værelses lejlighed, 

43 kvm. 

Udstyr: Møbleret. 

Husleje: 4.200 kr. pr. md. inkl. 

alt.

Lejer: Ikkeryger.

Kontakt: Maja Nordbrandt, tlf. 

2015 8373, e-mail: maja@nord-

brandt.dk.

Frederiksberg
Periode: Fra 1/11-08 til 15/2-09.

Størrelse: 4-værelses lejlighed, 

110 kvm.

Udstyr: Møbleret, vaske- og op-

vaskemaskine.

Lejer: Ikkeryger. 

Husleje: 11.000 kr. pr. md. inkl. 

el, vand, varme, internet.

Depositum: 10.000 kr. 

Kontakt: Katrine Faurschou, e-

mail: k_faurschou@hotmail.

com.

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

or longer.

Size: 1 room, 22 sqm.  

Equipment: Kitchen and bath-

room, un- or fully furnished, ac-

cess to washing machine and 

tumble dryer.

Tenant: Researcher, PhD stu-

dent or student. 

Rent: 4.500 kr. per month.

Deposit: 9.000 kr.

Contact: E-mail: hanne@

caspersen.nu, tel. 3874 6685.

Frederiksberg C
Periode: Fra 4/1-09 i 6 mdr.

Størrelse: Lejlighed, 4 vær., 120 

kvm.

Udstyr: Møbleret, vaskemaski-

ne, tørretumbler, altan, terras-

se, lille græsplæne.

Husleje: 15.500 kr. pr. md. inkl. 

forbrug.

Kontakt: E-mail: boesenlotte@

hotmail.com.

Hellerup
Period: From 1/11-08.

Size: First floor in private house, 

2 rooms, 76 sqm.

Equipment: Kitchenette, bath-

room, separate entrance, balco-

ny, access to laundry room and 

garden, broadband, cable TV. 

Rent: 5.800 kr. per month.

Contact: E-mail: 1sal@mail.dk. 

Hvidovre
Størrelse: 3-værelses lejlighed, 

76 kvm.

Udstyr: Egen p-plads, taghave.

Husleje: 7.990 kr. pr. md. plus a 

conto varme/vand 2.054 kr. pr. 

md.  

Depositum: 48.000 kr.

Kontakt: E-mail: rikkepeters@

mail.dk.

København NV
Periode: Fra 1/8-09 til 21/2-10.

Størrelse: 2-værelses lejlighed, 

79 kvm. 

Udstyr: Møbleret, vaskemaski-

ne, tørretumbler, kølefryseskab, 

opvaskemaskine.  

Husleje: 11.000 kr. pr. md. inkl. 

forbrug.

Depositum: 11.000 kr.

Kontakt: Rie og Rasmus, tlf. 

2395 4454 el. 2835 0979.

Nørrebro
Periode: Fra 1/1 til 1/7-09 med 

mulig for forlængelse.

Størrelse: 2-værelses lejlighed, 

61 kvm. 

Udstyr: Møbleret.

Husleje: 6.000 kr. inkl. internet, 

vask, ekskl. el og varme.

Kontakt: Susanne, e-mail: 

skortsch@gmail.com.

Østerbro
Period: Fra 9/1 til 19/7-09.

Size: Apartment, 156 sqm. 

Equipment: Washer, dishwash-

er, Internet, TV/VHS and DVD.  

Rent: 18.000 kr. per month all 

incl. 

Deposit: 18.000 kr. 

Contact: Ane Rørdam Hoffmey-

er, tel. +45 6166 3611, e-mail: 

ane@lisehoffmeyer.net.

Østerbro
Periode: Snarest og indtil 31/7-

09. 

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 67 

kvm. 

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

Globalisering, Urbanisering 
og Vold
TANKER OM EUROPA – Foredrag af cand.

mag. i moderne kultur og ekstern lektor Jeppe 

Wedel Brandt

Tid: 4/11 kl. 15.00 - 17.00 

Sted: KUA, lokale 23.0.49 

Arr.: DHS; DeHistorieStuderende, Anders Wils, 

anderswils@gmail.com 

Kroppens fortællinger i  
coachingprocessen
FORELÆSNINGSRÆKKE – Denne gang med 

Helle Winther, Studielektor i bevægelsespsy-

kologi på IFI og danse/psykoterapeut

Tid: 4/11 kl. 15.00-16.30 

Sted: Institut for Idræt (IFI), Nørre Allé 53, OM 

hallen 1. sal, Store auditorium

Arr.: Institut for Idræt. Tilmelding til coa-

ching@ifi.ku.dk

Evolution, bevidsthed,  
religion og overlevelse
FOREDRAG – Af professor emerius Bent Folt-

mann. Entré 50 kr.

Tid: 4/11 kl. 19.30

Sted: Krudttønden/Østerbro 

Arr.: Zoologisk Selskab, www.zoologisksel-

skab.dk

Madkulturen er et skatkammer af skjulte koder som dækker 

over tidligere tiders nødvendigheder med hensyn til trans-

port, opbevaring og behandling af friske fødevarer. Den  

japanske sushi er skabt af den samme nødvendighed som 

Nordens gravlaks, gæret sursild og marineret fisk. Sushi er 

fremstillet af råvarer fra havet fx fisk, skaldyr og tang som 

er sund kost og måske kan modvirke den voldsomme vækst 

i livsstilssygdomme i Vesten.
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6. september  6. september  6. september  10. september

En fundamental funktion i 
sprogforståelsen
FOREDRAG – Simon Borchmann taler om ’rele-

vansstrukturen’

Tid: 6/11 kl. 14.15-16.00

Sted: KUA, lok. 24.1.45

Arr.: Dansk Funktionel Lingvistik, www.lingvist-

kredsen.dk/index.html 

Social class and  
sociolinguistics
GÆSTEFORELÆSNING – Af Ben Rampton, en af 

verdens førende sociolingvister og æresdoktor 

ved KU

Tid: 6/11 kl. 14.30

Sted: KUA, Bygning 27, Njalsgade 124, lokale 

27.0.17

Arr.: Institut for Nordiske Studier og Sprogviden-

skab, Jens Normann Jørgensen, normann@hum.

ku.dk

Lord Howe Island –  
Sydhavets tabte paradis
FOREDRAG – Af Jakob Damgaard, Zoologisk Mu-

seum, SNM, KU

Tid: 6/11 kl. 19.30 

Sted: Biologisk Institut, Auditorium B

Arr: Dansk Naturhistorisk Forening,

www.aki.ku.dk/dnf/

Er konflikten mellem  
palæstinensere og israelere  
religiøs?
FOREDRAG – Af ph.d.-studerende Danny Ray-

mond, Dansk Institut for Internationale Studier

Tid: 6/11 kl. 20

Sted: Afdeling for Religionshistorie, Artillerivej 

86, 2. sal, lokale 2.34

Arr.: Religionshistorisk Forening, relhistforening@

yahoo.dk

Det danske demokratis  
udvikling
FOREDRAG – Af Tim Knudsen, cand.mag., lic.

adm.pol. og professor på Institut for

Statskundskab. Entré 25 kr.

Tid: 6/11 kl. 20 

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

Arr.: Studenterkredsen, www.studenterkredsen.

dk

Tænd op under din karriere
KARRIEREBØRS – Medbring dit cv, få inspira-

tion til dit fremtidige arbejdsliv og mød en 

lang række udviklingsorienterede virksomhe-

der, offentlige institutioner samt organisatio-

ner

Tid: 6/11 kl. 12.20-17.00

Sted: Festsalen, Frue Plads

Arr.: Kubulus  

Tilmelding via www.kubulus.ku.dk 

Religion, Development and 
Gender
SEMINAR – The second seminar in the Religi-

on and Development Seminar Series. Wendy 

Tyndale, former coordinator of the World 

Faiths Development Dialogue will give a spe-

ech

Tid: 6/11 kl. 14.00-16.30

Sted: Institute for Regional and Cross-Cultural 

Studies, University of Copenhagen, Snorresga-

de 17-19, room U5

Arr.: The Danish Institute for International Stu-

dies (DIIS), the Department for Anthropology 

and the Department for Cross-Cultural and Re-

gional Studies, University of Copenhagen. Re-

gistrate on www.diis.dk/reldev

The Early Cult of Saints and 
Christianization in Denmark 
and Sweden
GÆSTEFORELÆSNING – Af Sara Ellis Nilsson, 

Göteborgs Universitet

Tid: 10/11 kl. 12-13.15

Sted: KUA, lokale 9.3.14, Saxo-Instituttet, Afd. 

for Græsk og Latin

Arr.: Middelaldercentret, Helle Nygaard Bech-

mann, bechmann@hum.ku.dk

Om livets mangfoldighed
SEMINAR OG PREMIERE – Seminar og of-

fentlig premiere på Mikala Kroghs film ’Alt er 

relativt’ 

Tid: 10/11 kl. 12.15–17.00 

Sted: Dam Auditoriet, Panum Instituttet, Bleg-

damsvej 3

Arr.: Enheden for Medicinsk Kvinde- og Køns-

forskning, KU, B.Petersson@pubhealth.ku.dk, 

og CPHDOX

conto varme, vand og licens.

Kontakt: E-mail: marielouise_

sj@hotmail.com, tlf. +44 7514 

391715.

Bolig søges

Copenhagen
Period: From 1/1 to 31/3-09.

Size: Apartment.

Equipment: Furnished.

Tenant: Visiting scholar couple 

from Sweden, non-smokers.

Contact: Ondrej, e-mail: 

oveslav@gmail.com, tel. +46 

73838 1159.

Copenhagen
Period: From 1/1 to 1/7-09. 

Size: Apartment, at least 50 

sqm. 

Equipment: Fully furnished, 

washer, Internet, kitchen and 

bathroom. 

Tenant: Non-smoking F guest 

curator at KU, travelling be-

tween UK and DK. 

Rent: Max 5.500 kr. per month 

all incl. 

Contact: E-mail: martha@mar-

thafleming.net.

København
Periode: Fra 1/12-08 el. snarest 

derefter (min. 1 år). 

Størrelse: Delelejlighed til 2 

pers. 

Udstyr: Møbleret. 

Lejere: 2 piger, ikkerygere, in-

gen husdyr. 

Husleje: Maks. 8.500 kr. pr. md. 

alt inkl. 

Kontakt: E-mail: anna1931@

gmail.com, tlf. 2615 9935.

København/Frederiksberg
Periode: Fra 1/11-09 el. senere i 

min. halvandet år.

Størrelse: 1-2-vær. lejlighed.

Udstyr: Gerne møbleret, lys, tæt 

på en Metro-station.

Lejer: Tysk forsker, ikkeryger.

Husleje: Maks. 7.000 kr. pr. md. 

alt inkl.

Kontakt: Claudia, e-mail: clw@

hum.ku.dk.

 

Storkøbenhavn
Størrelse: Lejlighed.

Udstyr: Både møbleret og 

umøbleret.

Lejer: Udenlandsk post doc og 

ph.d.-studerende.

Husleje: Ml. 5-7.000 kr. pr. md.

Kontakt: Izabela og Mersiha, e-

mail: bric@bric.dk.

Storkøbenhavn
Periode: Fra 15/11-08 i op til 2 

år.

Størrelse: Værelse el. lejlighed.

Udstyr: U- el. møbleret.

Lejer: Indonesisk M ph.d.-stude-

rende, ikkeryger.

Husleje: Maks. 6.000 kr. pr. md.

Kontakt: E-mail: cjbbjerrum@

gmail.com.

Stillinger

VIP-stillinger

Jura

Professorat
Et tidsubegrænset professorat i 

it-ret er ledigt på Det Juridiske 

Fakultet. Ved ansættelse læg-

ges der afgørende vægt på do-

kumenteret høj grad af original 

videnskabelig produktion på in-

ternationalt niveau, herunder 

at ansøgeren har videreudviklet 

fagområdet; evner og mulighed 

for fortsat at videreudvikle fag-

området; evne til forskningsle-

delse og varetagelse af andre 

ledelsesfunktioner og undervis-

ningsmæssige kvalifikationer. 

Ved den samlede vurdering ved 

besættelse af stillingen vil der 

blive lagt vægt på en særlig 

indsats og nyudvikling på det 

undervisningsmæssige område. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger/.

Ansøgningsfrist: 1/12-08, kl. 

12.00.

Eksterne undervisere
Det Juridiske Fakultet har ledi-

ge stillinger som ekstern under-

viser på den juridiske bachelor- 

og kandidatuddannelse til be-

sættelse pr. 1/2-09. Stillingerne 

skal søges elektronisk og på 

baggrund af det fulde opslag.

Fuldt opslag: Se www.ku.dk/

pers/stillinger/.

Ansøgningsfrist: 17/11-08, kl. 

12.00

funded by the Velux Founda-

tion invites application for two 

2-year post-doctoral fellowship 

due to start by February 2009. 

See the full project description 

here: http://csec08.mef.ku.dk/.

Full announcement: Applica- 

tions cannot be based on this 

extract. See www.ku.dk/english/

vacant_positions or contact 

Mette Christensen, tlf. 3532 

8087, e-mail: mec@hum.ku.dk.

Application deadline: 1/12-08 at 

12 noon.

Naturvidenskab

Professorship in  
Conservation Biology 
A full time professorship is va-

cant at the Institute of Biology. 

The appointee is to pursue an 

independent and international-

ly competitive research program 

in conservation biology focu-

sing on organisms, populations, 

species and/or biodiversity, and 

to conduct science on major is-

sues that underpin the conser-

vation of species and/or the di-

versity of species and their env-

ironments.

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this ex-

tract. See www.ku.dk/stillinger. 

Application deadline: 1/12-08 at 

12 noon.

Professorship in Actuarial 
Finance
At the Department of Mathe-

matical Sciences a full time pro-

fessorship is vacant within the 

field Actuarial Finance.

Full announcement: Applica-

tions cannot be based on this 

extract. See www.ku.dk/still-

inger.

Application deadline: 1/12-08 at 

12 noon. 

Associate Professorship in 
Analytic Number Theory
At the Department of Mathe-

matical Sciences a full time posi-

tion is vacant within the field 

Number Theory in Mathematics.

Full announcement: Applica-

tions cannot be based on this 

extract. See www.ku.dk/still-

inger.

Application deadline: 1/12-08 at 

12 noon. 

Post doctoral position in  
X-ray crystallography
A post doctoral position will be 

vacant from 1. January to 31 

May 2009 at the Department of 

Chemistry for a candidate with 

a PhD in chemistry or a related 

field. The position involves re-

search in development of crys-

tallographic methods to study 

the atomic displacement pa-

rameters in crystals. The appli-

cation must contain motivation 

letter, a brief CV and list of 

publications in peer reviewed 

journals. Enquiries can be made 

to Professor Sine Larsen, tel. 

+33 4 7688 21 81 (France) or 

2033 2446 (Denmark), e-mail: 

slarsen@esrf.fr. Written applica-

tions should be addressed to 

the Department of Chemistry, 

Att. Professor Sine Larsen, Uni-

versitetsparken 5, 2100 Copen-

hagen Ø.

Samfundsvidenskab

Eksterne lektorater
På Økonomisk Institut er tre 3-

årige eksterne lektorater ledige 

inden for flg. fagområder: Års-

regnskab og regnskabsanalyse; 

Public Finance; Videnskabsteori 

til besættelse 1/2-09. Omfanget 

er min. 100, maks. 780 timer pr. 

undervisningsår. Yderligere op-

lysninger: Studieleder Peter Er-

ling Nielsen, tlf. 3532 3008.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger. 

Ansøgningsfrist: 21/11-08 kl. 12.

Studenterundervisere/ 
undervisningsassistenter
Økonomisk Institut søger både 

studenterundervisere og færdi-

ge kandidater pr. 1/2-09 til un-

dervisning på alle niveauer. Se 

områderne på www.econ.ku.

dk/Department/Jobs/. Yderlige-

re oplysninger fås hos Hanne 

Bengtsson, tlf. 3532 3050.

Ansøgning sendes til Hanne 

Bengtsson, Økonomisk Studie-

nævn, Studiestræde 6, 1455 

Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 21/11-08 kl. 

12.00.

Humaniora

Post-doctoral research  
fellowships in Social  
Epistemology
The Dept. of Media, Cognition 

and Communication, the re-

search project ‘The Epistemolo-

gy of Liberal Democracy – truth, 

free speech and disagreement’ 
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Application deadline: 20/11-08 

at 12 noon.

Biovidenskab

Professor in Microbial  
Genetics
Vacant position at the Faculty 

of Life Science. The professor’s 

duties will comprise research in 

the field of microbial genetics, 

specifically molecular-level reg-

ulation of gene expression and 

cellular metabolism, related to 

functions carried out by micro-

organisms in their natural soil-

water-plant habitats. The re-

search excludes the genetics of 

bio-industrial processes and bio-

production organisms per se 

and further excludes research 

by the mere application of 

“molecular tools” in environ-

mental microbiology. The pro-

fessor duties further comprise 

teaching in general and molec-

ular genetics related to both 

procaryotic and eucaryotic cells. 

Full announcement: Applica-

tions cannot be based on this 

abstract. See www.life.ku.dk/

jobs. 

Application deadline: 1/12-08.

TAP-stillinger

Direktionsassistent
Ledelsessekretariatet på Det 

Biovidenskabelige Fakultet ar-

bejder for fakultetets direktion 

og søger nu en alsidig medar-

bejder til at indgå i sekretaria-

tets team pr. 1/12-08 el. snarest 

muligt. De primære arbejdsop-

gaver omfatter håndtering og 

besvarelse af dekanens mails og 

breve, både på dansk og en-

gelsk; forberedelse, koordinati-

on og opfølgning på møder og 

rejser; mødebehandling;

modtagelse og vejledning af 

gæster, samt telefonbetjening; 

assistance ved div. repræsenta-

tive arrangementer; lettere 

økonomiopgaver.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.life.ku/job.

Ansøgningsfrist: 17/11-08 Kl. 

12.00.

Administrativ medarbejder  
Institut for Neurovidenskab og 

Farmakologi har en tidsube-

grænset stilling ledig. Arbejds-

opgaverne omhandler primært 

økonomi. For yderligere oplys-

ninger kontaktes institutadmi-

nistrator Tine Olsen, tlf. 3532 

7602.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.inf.ku.dk.

Ansøgningsfrist: 7/11-08.

Project Manager and  
Developers within Grid 
Computing
The eScience Center at the Uni-

versity of Copenhagen currently 

has a number – one project 

manager and three developers 

– of open 3-year positions to 

work in the field of grid com-

puting. The center is engaged 

in many areas of high perform-

ance computing, collaborating 

with scientists from various 

branches of science. In particu-

lar, the center has a strong in-

volvement in grid and cloud 

computing research and deploy-

ment efforts. The specific posi-

tions are related to merging the 

Danish national supercomput-

ing resources in a grid system. 

The successful candidates will 

help establish a general-pur-

pose computing grid facility for 

Danish academia to be used by 

researchers in a variety of disci-

plines, ranging from particle 

physics over chemistry to bioin-

formatics and medical applica-

tions. The work will be of a 

highly technical nature, cover-

ing data staging, file sharing, 

system integration, authentica-

tion, authorization and user in-

terface design.

Full announcement: Applica-

tions cannot be based on this 

extract. See www.ku.dk/stillin-

ger or www.diku.dk.

Application deadline: 14/11-08.

Støtte

Forskningsstøtte

Stipendium til håndskrift-
studier i København
For islandske statsborgere m.

h.p. håndskriftstudier ved Den 

Arnamagnæanske Samling i Kø-

benhavn. Stipendiet kan søges 

af islandske forskere, både aka-

demisk og ikke-akademisk ud-

dannede. Stipendiet udgør for-

uden rejseomkostninger ca. 

21.000 kr. pr. md. i op til 12 

md., normalt dog kun i 1-3 md. 

En kortfattet rapport om udbyt-

tet af studierne skal indsendes 

senest en måned efter afslut-

ningen af opholdet. Vedlæg til 

ansøgningen cv, en kortfattet 

projektredegørelse og evt. an-

befalinger, samt oplysninger 

om aflønningsforhold under 

opholdet. Ønsker en ansøger 

også at komme i betragtning til 

det Arnamagnæanske Stipendi-

um, bedes dette anført i ansøg-

ningen. Stiles til Den Arnamag-

næanske Kommission, v/sekre-

tæren, professor (em.), dr.phil. 

Jonna Louis-Jensen. Sendes til 

overassistent John Tietze, Den 

Arnamagnæanske Kommission, 

Københavns Universitet, Njals-

gade 136, Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 20/11-08, kl. 

12.

Legater og  
stipendier

Det Arnamagnæanske  
Stipendium
For studerende og kandidater 

med islandsk statsborgerskab 

der har godtgjort en sådan ind-

sigt i norrønt el. islandsk sprog, 

historie el. litteratur at det kan 

forventes at de vil præstere no-

get mere end almindeligt i disse 

fag eller et af dem. Til studier 

ved Den Arnamagnæanske 

Håndskriftsamling el. tilsvaren-

de samlinger i København. En 

kortfattet rapport om udbyttet 

af studierne skal indsendes se-

nest en måned efter afslutnin-

gen af opholdet. Stipendiet ud-

deles som en samlet portion el. 

i flere mindre portioner. Stiles 

til Den Arnamagnæanske Kom-

mission, v/sekretæren, professor 

(em.), dr.phil. Jonna Louis-Jen-

sen. Sendes til overassistent 

John Tietze, Den Arnamagnæ-

anske Kommission, Københavns 

Universitet, Njalsgade 136, Kbh. 

S.

Ansøgningsfrist: 20/11-08, kl. 

12.

Novo Scholarship Program-
me in Biotechnology and 
Pharmaceutical Sciences
This programme offers up to 

one-year support of master stu-

dents in their final years at Dan-

ish universities working in a 

broad range of disciplines of in-

terest to Novo Nordisk or 

Novozymes. The students are 

located at the universities work-

ing on projects defined by the 

university supervisor and the 

student. Written support from a 

contact person at Novo Nordisk 

or Novozymes necessary to ap-

ply. The scholarship amounts to 

max 75.000 kr. for a full year. It 

is expected that the student 

does not take on paid work 

during the scholarship. Applica-

tion form to be obtained from 

Berit Albrechtsen, e-mail: BAL @ 

novonordisk.com. For detailed 

call please go to www.novonor-

disk.com/science/fellowships/

scholarships.asp.

Application deadline: 31/10-08.

A.P. Møller og Hustru  
Chastine Mc-Kinney Møllers 
Fond til almene Formaal
For islandske studerende ved de 

højere læreanstalter. Forudsæt-

ningen for at komme i betragt-

ning er at man er islandsk stats-

borger og studerer ved en høje-

re læreanstalt i Danmark. An-

søgningsskemaer kan downloa-

des fra www.dansk-islandsk.dk 

el. rekvireres skriftligt fra Dansk 

– Islandsk Samfunds sekretariat, 

Nybrovej 116, 2800 Lyngby.

Ansøgningsfrist: 31/12-08.

Edith Waagens og Frode 
Waagens Fond
Til støtte for videnskabelig 

forskning af nyresygdomme og 

nyretransplantationer ved dan-

ske universiteter og hospitaler. 

Af fondets midler kan der i år 

uddeles ca. 100.000 kr. til appa-

ratur- og driftsudgifter, indkøb 

af eksperimentelle dyr, labo-

rantløn, men ikke til egen løn 

el. rejseudgifter. Projektbeskri-

velsen skal indeholde højst 5 

A4-sider samt cv for ansøgeren. 

Ansøgninger i 3 eks. indsendes 

til prof., dr.med. Klaus Ølgaard, 

Nefrologisk afdeling P 2132, 

Kickstart dit arbejdsliv
INFORMATIONSMØDE – For kandidatstuderen-

de fra Det Biovidenskabelige Fakultet, Det Farma-

ceutiske Fakultet, Det Juridiske Fakultet, Det Na-

turvidenskabelige Fakultet, Det Samfundsviden-

skabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabeli-

ge Fakultet. 

Tid: 10/11 kl. 15.30-16.30

Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lokale 22.0.19

Arr.: Alumneforeningen Kubulus. Tilmelding via 

www.kubulus.ku.dk 

Niels Bohr Lecture
FORELÆSNING – Professor Albrecht Wagner ta-

ler om ‘Exploring Matter from the Nano- to the 

Attoscale. Accelerator based Science from X-ray 

Lasers to Particle Physics’ 

Tid: 11/11 kl. 15.15

Sted: H.C. Ørsted Institute, Universitetsparken 5, 

Aud. 3

Arr.: Kollokvieudvalget/Niels Bohr Instituttet, An-

ders Sørensen

Referencehåndtering for  
begyndere
KURSUS – Reference Manager til Windows. 

Prisen er 1.300 kr.

Tid: 12/11 kl. 9.15–16.00

Sted: KUB Nord, kursuscenteret, Nørre Allé 49

Arr.: KUBIS. Tilmelding senest 5/11 til kursus@

kb.dk

Roskildefreden 1658 
SYMPOSIUM – Med deltagelse af førende 

forskere

Tid: 12/11 kl. 10-16

Sted: Se www.roskildefreden.dk

Arr.: Roskilde Museum, Centrum for Dan-

marksstudier v. Lunds Universitet, Øresunds-

universitetet og RUC. Tilmelding til roskilde-

museum@roskilde.dk

Køn og Historisk Biografi
FOREDRAG – Seniorforsker Birgitte Possing, 

Rigsarkivet, giver med afsæt i egen Nathalie 

Zahle-biografi et kritisk blik på life-and-times-

biografien

Tid: 12/11 kl. 11-13

Sted: Saxo-Instituttet, Ny KUA, lokale 23.0.49

Arr.: Anne Folke Henningsen, Saxo-Instituttet 

(folke@ruc.dk)

Få et bedre karriereafsæt. Via alumneforeningens 

mentorprogram kan du ansøge om at få din egen per-

sonlige mentor som kan give dig sparring på dine er-

hvervsplaner, hjælpe dig med at sætte ord på dine 

kompetencer eller med at danne nye netværk. Du bli-

ver matchet med en færdig kandidat som har fuld fart 

på karrieren, og som har gjort sig nogle erfaringer in-

den for et arbejdsområde som du er interesseret i.

P
H

O
T

O
S

.C
O

M

    10.-11. september  12. september
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Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 

2100 Kbh. Ø. CPR-nr. skal frem-

gå og det skal anføres, om støt-

te til samme formål er søgt/op-

nået andetsteds. Der foreligger 

ikke ansøgningsskema.

Ansøgningsfrist: 1/12-08.

Oehlenschläger-Tegnérske 
Stipendiefond 
Fondets formål er at give stude-

rende fra København og Lund 

mulighed for at studere i Nor-

den. Stipendiet kan søges af 

studerende ved KU, CBS og DTU 

og skal benyttes til studierejse 

til et nordisk universitet el. hø-

jere læreanstalt. Der lægges 

vægt på at ansøgeren under 

studieopholdet bor i et andet 

nordisk land samt på ansøge-

rens tilknytning til akademisk 

foreningsliv. Intet ansøgnings-

skema. Ansøgningen skal inde-

holde navn og adresse, studie-

retning, planlagt studiested, 

målet med studierne, afrejse-

tidspunkt og forventet studie-

tid, budget for studieperioden, 

oplysninger om deltagelse i 

akademisk foreningsliv, oplys-

ninger om evt. andre søgte le-

gater, studierelevante resultater 

(fx karakterer) og/el. anbefalin-

ger. Sendes som brev til Det 

Oehlenschlæger-Tegnérske Sti-

pendiefond v/Lars B. Struwe, Lil-

le Strandvej 1, st.th., 2900 Helle-

rup. 

Ansøgningsfrist: Løbende. An-

søgninger behandles 2 gange 

om året, i november og maj. 

Kun modtagere får direkte be-

sked.

Rejsestipendier
Danish Development Research 

Network (DDRN) og Danish Net-

work for International Health 

har i efteråret fået bevilget 

penge til at uddele rejsestipen-

dier til studerende der ønsker 

at foretage feltstudier i forbin-

delse med deres speciale. 

Fuldt opslag: Se www.travel-

grants.dk.

Ansøgningsfrist: 3/11-08 kl. 

14.00. 

EC-legislation on nature  
protection and local 
landscape
INTERNATIONAL LECTURE SERIES – Fore-

drag af Peter Pagh

Tid: 12/11 kl. 15-17

Sted: Auditorium 1.01, Bülowsvej 17

Arr.: Tværfakultært arrangement, se www.ku.

dk/kalender

The Artist is an Amazing 
Cash Cow
FOREDRAG – Af Kristian von Hornsleth om 

sammenhængen mellem samfundet, kapitalis-

men og kunsten 

Tid: 12/11 kl. 19.30-21.30

Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lokale 1.1.18

Arr.: Dansk Sociologforening, www.sociologi.

dk

Litteratursøgning for ph.d.-
studerende
KURSUS – Litteratursøgning i den medicinske 

database PubMed/MEDLINE. Prisen er 900 kr.

Tid: 13/11 kl. 9.15–16.15

Sted: KUB Nord, kursuscenteret, Nørre Allé 49

Arr.: KUBIS. Tilmelding senest 8/11 til kursus@

kb.dk

Coaching som ledelseshand-
ling i fusionsprocesser
FORELÆSNINGSRÆKKE – Denne gang med To-

bias Dam Hede, erhvervs-ph.d. studerende i 

Dansk Sygeplejeråd og på CBS. Han taler på basis 

af sit forskningsprojekt om Coaching som ledel-

seshandling i fusionsprocesser 

Tid: 13/11 kl. 15.00-16.30

Sted: Institut for Idræt (IFI), Nørre Allé 53, OM 

hallen 1. sal, Store auditorium

Arr.: Institut for Idræt. Tilmelding til coaching@

ifi.ku.dk

Essential and Critical Issues in 
Restorative Justice 
GUEST LECTURE – By professor Howard Zehr, 

Eastern Mennonite University, USA

Tid: 13/11 kl. 17-19

Sted: Hovedbygningen, Frue Plads, Auditorium 10

Arr.: Det Juridiske Fakultet i samarbejde med 

Dansk Kriminalistisk Forening og Foreningen 

for Mediation/Konfliktmægling, www.ffmk.dk

Text and Ritual
SYMPOSIUM – Scholars from Biblical studies and 

Religious Studies discuss the methodological chal-

lenges that arise when working with ritual texts 

Tid: 14/11 kl. 10.00-17.30

Sted: The Faculty of Theology, Auditorium Trin 

27, Købmagergade 5

Arr.: Det Teologiske Fakultet, Anne Katrine Gud-

me, akg@ibt.ku.dk

Snorres Edda
FOREDRAG – Henrik Williams, professor, Institu-

tionen för nordiska språk, Uppsala universitet 

spørger ’Representerar Codex Upsaliensis origi-

nalversionen?’

Tid: 14/11 kl. 15 

Sted: KUA, lokale 27.02.23

Arr.: Den Arnamagnæanske håndskriftsamling, 

Michael Lerche Nielsen, lerche@hum.ku.dk

Stormøde på Naturvidenskab
REKTORRUNDE – Rektoratet stiller op til et eks-

tra dialogmøde med ansatte og studerende på 

NAT

Tid: 17/11 kl. 10.15-11.30

Sted: Det Naturvidenskabelige Fakultet

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

runde/

Kosmisk støv
AKTUELT FRA FORSKNINGEN – Foredrag af 

lektor, ph.d. Anja C. Andersen 

Tid: 17/11 kl. 19.30

Sted: Videnskabernes Selskab, H.C. Andersens 

Boulevard 35

Arr: Videnskabernes Selskab, www.royalaca-

demy.dk. Gratis adgangskort fås fra 14 dage 

før hvert foredrag 

The Education of Ferdinand 
de Saussure and the Shape 
of Modern Linguistics
GÆSTEFORELÆSNING – Af John E. Joseph, 

University of Edinburgh

Tid: 18/11 kl. 13.15-15.00

Sted: Det ny KUA, lokale 27.0.09 

Arr.: Lingvistkredsen, Institut for Nordiske Stu-

dier og Sprogvidenskab, www.lingvistkredsen.

dk

Rationality and Emotions
FESTFORELÆSNING – Af Thomas J. Scheff der 

er indstillet til æresdoktorgraden ved KU

Tid: 18/11 kl. 15-16

Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lokale 1.1.18  

Arr.: Sociologisk Institut, Charlotte Bloch, cb@

soc.ku.dk

12.-13. september  13. september  14.-17. september  17.-18. september

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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Calcareous nannofossils and 
their applications 
FOREDRAG – Af Emma Sheldon, GEUS  

Tid: 18/11 kl. 15.15  

Sted: Geologisk Institut, Øster Voldgade 10, 

Auditorium A  

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

Herlighed og anerkendelse i 
Johannesevangeliet
FOREDRAG – Af lektor Jesper Tang Nielsen

Tid: 18/11 kl. 19.30

Sted: Kældercafeen, Købmagergade 44 over 

gården

Arr.: Teologisk Forening, Marie-Louise Wa-

dum, marielouise.wadum@gmail.com

Referencehåndtering for 
ph.d.-studerende
KURSUS – I brug af programmet Reference 

Manager til Windows. Prisen er 1.300 kr.

Tid: 19/11 kl. 9.15–16.15

Sted: KUB Nord, kursuscenteret, Nørre Allé 49

Arr.: KUBIS. Tilmelding senest 12/11 til kursus@

kb.dk

Issues of Fear and Peace in  
the Social Science of Emotions
SEMINAR – Med Thomas J. Scheff der er indstil-

let til æresdoktorgraden ved KU

Tid: 19/11 kl. 10-12

Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lokale 2.2.02

Arr.: Sociologisk Institut. Tilmelding senest 6/11 til 

Lene El Mongy, lm@soc.ku.dk

Globalization – an environ-
mental economic perspective
INTERNATIONAL LECTURE SERIES – Foredrag 

af Jørgen Birk Mortensen

Tid: 19/11 kl. 15-17

Sted: Auditorium 1.01, Bülowsvej 17

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

kalender

PubMed/MEDLINE for  
begyndere
KURSUS – Med øvelser. Prisen er 1.300 kr. 

Tid: 20/11 kl. 9.15–16.00

Sted: KUB Nord, kursuscenteret, Nørre Allé 49

Arr.: KUBIS. Tilmelding senest 13/11 til kursus@kb.

dk

Studenterforeningens årsfest
FÆSD – Festen begynder med en balletforestil-

ling i Operaen og følges af gallamiddag i Munke-

kælderen  

Tid: 20/11 kl. 17.30

Sted: Se hjemmesiden

Arr.: Studenterforeningen, www.studenterfor-

eningen.dk

Verdens farligste infektions-
sygdom
FOREDRAG – Af stud.scient. Jos Kielgast, Biolo-

gisk Institut, KU og Zoologisk Museum, SNM, KU. 

Foredraget har undertitlen ’den globale masseud-

døen af padder’

Tid: 20/11 kl. 19.30

Sted: Biologisk Institut, Auditorium B

Arr: Dansk Naturhistorisk Forening, 

www.aki.ku.dk/dnf/

Runer i jernalder, vikingetid 
og middelalder
DOBBELTFOREDRAG – Museumsinspektør, ph.d. 

Lisbeth Imer, Nationalmuseet taler om ’Runernes 

brug i jernalder og vikingetid’ og videnskabelig 

assistent, ph.d. Rikke Steenholt Olesen, Nordisk 

Forskningsinstitut, Afdeling for Navneforskning 

taler om ’Runer i middelalderens Danmark’ 

Tid: 20/11 kl. 19.30

Sted: Det nye KUA, Njalsgade, lokale 27.0.17 

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

fornordiskfilolog.dk

Har Rusland ændret sig?
FOREDRAG – Af journalist Vibeke Sperling. 

Entré 25 kr.

Tid: 20/11 kl. 20

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

Arr.: Studenterkredsen, www.studenterkred-

sen.dk 

Freedom, Being, and Love: 
Nothingness in Sartre, 
Heidegger, and Kierkegaard
GUEST LECTURE – By George Pattison, Facul-

ty of Theology, University of Oxford, UK 

Tid: 21/11 kl. 10.15-12

Sted: CFS, University of Copenhagen, lecture 

room 25-5-11, Njalsgade 140-1420, 5th floor

Arr.: Simon Rodovský, sro@hum.ku.dk

Køn og Historisk Biografi
FOREDRAG – Professor Hans Bonde, Institut 

for Idræt, Københavns Universitet, forelæser 

med udgangspunkt i sine bøger og multimedi-

er om forholdet mellem krop, seksualitet og 

politik hos den internationale gymnastikpio-

ner Niels Bukh

Tid: 25/11 kl. 12-14

Sted: Saxo-Instituttet, Ny KUA, lokale 22.0.11

Arr.: Anne Folke Henningsen, Saxo-Instituttet, 

folke@ruc.dk

NavneForsvar

Disputatsforsvar

Samfundsvidenskab

Christian Gerlach
Titel: Visual object recognition 

and category-specificity.

Tid: 7/11-08 kl. 13.00.

Sted: CSS, Øster Farimagsgade 

5, lokale 18.01.11.

Officielle opponenter: Professor 

Bruno Laeng og professor Claus 

Bundesen. 

Opponenter ex auditorio: Hen-

vendelse hos dekan Troels 

Østergaard Sørensen, Det Sam-

fundsvidenskabelige Fakultet, 

Øster Farimagsgade 5, 1353 Kø-

benhavn K inden forsvarshand-

lingens begyndelse.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til Christian Gerlach,

Danmarks Pædagogiske Univer-

sitetsskole, Aarhus Universitet,

Tuborgvej 164, 2200 Kbh. NV el. 

downloades fra www.dpu.dk/

om/cge. 

Ph.d.-forsvar

Sundhedsvidenskab

Magnus Christian Lydolph 
Titel: Characterization of molec-

ular interactions between AD-

AM12, integrins and syndecans 

– implications for ADAM12 in 

tumor cell adhesion.

Tid: 10/11-08 kl. 10.30.

Sted: BRIC, Møderum 2, 4. sal.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til magnus.lydolph@bric.

dk.

18.-19. september  19.-20. september  20. september  20.-25. september

Portræt

Forsker vil finde  
forskelle i kvinders  
og mænds fedt

LUNDBECKFONDEN – Har bevilget 1,5 millioner 

kroner til professor dr.scient. Bente Elisabeth Ki-

ens fra Afdeling for Human Fysiologi ved August 

Krogh Instituttet til et forskningsprojekt der skal 

belyse fedtstofskiftet i muskler hos mænd og 

kvinder. 

Forskergruppen på August Krogh Instituttet har 

tidligere vist at kvinder har mere fedt oplagret i 

muskelcellerne end mænd uden at dette påvirker 

deres insulinfølsomhed i negativ retning, men og-

så at de bedre end mænd forbrænder dette fedt 

under muskelarbejde.

I det aktuelle projekt skal dyrkede muskelceller 

fra kvinder og mænd sammenlignes på en række 

områder specielt med fokus på et bestemt fedt-

omsætnings enzym (LPL) ligesom man vil under-

søge om det kvindelige kønshormon østrogen 

spiller en rolle for kvinders muskelfedtforbræn-

ding ved at undersøge væv fra kvinder før og ef-

ter overgangsalderen.

 

Sune Justesen 
Titel: Production and high-

throughput analysis of MHC 

and MCH-like molecules.

Tid: 17/11-08 kl. 14.00.

Sted: Haderup Auditoriet, Pa-

num Instituttet.

Naturvidenskab

Michael Helt Knudsen
Titel: Livelihoods, mobility and 

settlement dynamics in Ghana’s 

cocoa frontier.

Tid: 3/11-08 kl. 13.15.

Sted: Institut for Geografi og 

Geologi, Øster Voldgade 10, 

område 5, 2. sal, Aud. 1.

 

Jesper Nielsen Nissen
Titel: On the application of a 

numerical model to simulate 

the coastal boundary layer.

Tid: 13/11-08 kl. 14.

Sted: Niels Bohr Institutet, Audi-

toriet, Rockefeller Komplekset, 

Juliane Maries Vej 30.

Afhandlingen: Fås via www.nbi.

ku.dk/english/research/phd_the-

ses_2008.

Biovidenskab

Anne Zimmermann
Titel: Enhanced Drug Dissolu-

tion Through Crystal Modifica-

tion of Poorly Water-Soluble 

Drugs.

Tid: 28/11-08 kl. 15.00. 

Sted: U9/U10.

Afhandlingen: Resumé kan re-

kvireres på Fakultetets hjemme-

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

fences, og selve afhandlingen 
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Palynologi – små korn,  
stor brugbarhed 
FOREDRAG – Af Karen Dybkjær, GEUS  

Tid: 25/11 kl. 15.15  

Sted: Geologisk Institut, Øster Voldgade 10, 

Auditorium A  

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

Referencehåndtering
KURSUS – Reference Manager til Windows – 

kort version for forskere, læger m.fl. Prisen er 

900 kr.

Tid: 26/11 kl. 9.15–13.00

Sted: KUB Nord, kursuscenteret, Nørre Allé 49

Arr.: KUBIS. Tilmelding senest 19/11 til kursus@

kb.dk

Globalization and land  
change science
INTERNATIONAL LECTURE SERIES – Dette 

foredrag af Anette Reenberg bærer undertit-

len ’Land transformation chains’

Tid: 26/11 kl. 15-17

Sted: Auditorium 1.01, Bülowsvej 17

Arr.: Tværfakultært arrangement, se www.ku.

dk/kalender

ordbog.gyldendal.dk
PRÆSENTATION – Af Marie Bilde Rasmussen og 

Lotte Follin, Gyldendal

Tid: 26/11 kl. 15.00

Sted: Københavns Universitet Amager, Njalsgade 

136, lokale 27.0.49

Arr.: LEDA, Leksikografer i Danmark

The Emergence an  
Consolidation of the Greek  
Polis-State
FORELÆSNING – Af professor emeritus John Ke-

nyon Davis 

Tid: 27/11 kl. 11.15-13.00 

Sted: Gamle KUA, lokale 16.1.20 

Arr.: Professor Vincent Gabrielsen, SAXO-Institut-

tet

Psychotherapy research 
PHD COURSE – With an emphasis on quantitative 

research on outcome

Tid: 3 - 5/12-08

Sted: University of Aarhus

Arr.: The DRSP Danish Research School of Psycho-

logy, www.drsp.dk. Registrate no later than 3/11 

to lone@psy.au.dk

Hunger, Health and Hope  
in Africa
SEMINAR – Anbefalinger til regeringens Afrika 

Kommission 

Tid: 3/12

Sted: Det Biovidenskabelige Fakultet, auditorium. 

3-14, Thorvaldsensvej 40

Arr.: Det Biovidenskabelige Fakultet. Tilmelding 

senest 12/11 til Louise Dyhr Edjabou,  

louisedp@life.ku.dk 

I lyset af den aktuelle fødevarekrise og rege-

ringens nedsatte Afrika Kommission har Det 

Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Uni-

versitet arrangeret dette seminar for at belyse 

problemstillingerne herom og fremkomme 

med anbefalinger til Afrika Kommissionen. 

Seminarets første del består af oplæg. Anden 

del består af deltagelse i en af de tre arbejds-

grupper med henblik på at udarbejde anbefa-

linger til Afrika Kommissionen vedr. 1) marke-

der, handel & institutioner, 2) fødevarepro-

duktion og 3) sundhed og ernæring.

Tiltrædelser

Signild Vallgårda
NY PROFESSOR – Den 1. oktober tiltrådte Sig-

nild Vallgårda en stilling som professor (med sær-

lige opgaver) i Health Policy Analysis ved Institut 

for Folkesundhedsvidenskab. Signild Vallgårda 

forsker i dansk sundhedspolitik i et komparativt 

perspektiv. Hun har særligt fokus på hvordan 

magt udøves inden for forebyggelse og sund-

hedsfremme og på den magtudøvelse der består i 

at definere den politiske dagsorden og de sund-

hedspolitiske problemers karakter. Et aktuelt 

forskningstema er politikernes bestræbelser på at 

reducere den sociale ulighed i sundhed og betyd-

ningen af de kategorier befolkningen i den sam-

menhæng inddeles i.

Udnævnelser

Prorektor Lykke Friis
EU-VISMAND – Lykke Friis er med støtte fra den 

danske regering udpeget som dansk medlem til 

EU’s nye vismandsgruppe. Her skal hun sammen 

med de 11 øvrige medlemmer belyse centrale 

spørgsmål som EU bliver stillet overfor og frem-

lægge analyser af hvordan de mange udfordrin-

ger kan tackles. 

Pristildelinger

Kirsten Avlund
NÆSTEN NI MILLIONER – Kirsten Avlund, lek-

tor, dr.med., Afdeling for Social Medicin på Insti-

tut for Folkesundhedsvidenskab har modtaget en 

donation på 8.791.000 kr. fra Velux Fonden til at 

opbygge en ny biobank hos midaldrende perso-

ner med fokus på kroniske inflammationstilstan-

de som tidligt aldringstegn. Biobanken skal base-

res på tre etablerede databaser som tilsammen 

har enestående data om bl.a. kognitiv funktion 

og socioøkonomiske faktorer tidligt i livet. Bio-

banken giver mulighed for nye forskningsprojek-

ter i frontlinjen af den gerontologiske forskning.

 

Hans Jørgen Nielsen 
FORSKNINGSLEGAT – Professor, dr.med. Hans 

Jørgen Nielsen, Hvidovre Hospital har modtaget 

150.000 kr. fra Direktør Ole Trock-Jansen og Hu-

strus Fond til støtte til et projekt vedr. patienter 

med stadium II tarmkræft: Fremtidig selektion til 

kemoterapi? Tarmkræft i stadium II er en lokal 

sygdom som kan fjernes kirurgisk. Alligevel ud-

vikler ca. 25 procent af patienterne fornyet syg-

dom, ofte med spredning til andre organer. For-

målet med projektet er at identificere risiko pa-

tienter, tilbyde disse kemoterapi og dermed for-

mentlig forebygge udvikling af fornyet sygdom.
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25.-26. september  26. sept.-3. dec.  3. december
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Young Ones

» ’To live, love, while the flame is strong,  
for we won’t be the young ones very long’  
– Cliff Richard«
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Forskerhjerne 

rimer på rockstjerne

Om dagen observerer Johan Olsen

krystalliserede molekyler i labora-

toriet, om natten spiller han 

punkrock i Magtens Korridorer. 
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Hvad sker der, hvis du ikke annoncerer?

[ i n g e n t i n g ! ]

Hvad sker der, hvis du ikke annoncerer?Hvad sker der, hvis du ikke annoncerer?Hvad sker der, hvis du ikke annoncerer?Hvad sker der, hvis du ikke annoncerer?

GORDON BROWN, Angela Merkel og naturligvis 
USA’s kommende præsident. Disse og mange andre le-
dere forventes at komme til København i november-
december 2009 for at forhandle Kyoto-aftalens afløser 
på plads. Men da klimaudfordringen om noget kom-
mer til at påvirke de kommende generationer, bør dis-
se generationer også høres. Som en del af KU’s klima-
satsning har vi derfor inviteret jurastuderende fra en 
stribe af verdens bedste universiteter til København. I 
det største internationale forhandlingsspil endnu af-
holdt i Danmark skal The Young Ones forhandle en af-
tale på plads. Spillet der går under betegnelsen Copen-
hagen Competition, vil blive afholdt på Det Juridiske 
Fakultet.

I COPENHAGEN COMPETITION konkurrerer jura-
studerende fra alle hjørner af kloden om at give det 
bedste bud på en ny traktattekst. Og ligesom resulta-
terne fra IARU-forskerkonferencen der også afholdes 
på Københavns Universitet, vil resultaterne fra spillet 
blive overdraget til beslutningstagerne på FN’s klima-
topmøde senere på året. Resultaterne fra forhandlings-
spillet forventes ikke blot at være innovative. De har 
også den ekstra finesse at de foregriber forhandlinger-
ne mellem repræsentanter fra de fattigere dele af ver-
den og de mere velstående. 

DE DELTAGENDE HOLD kommer nemlig både fra 
universiteter som Australian National University og 
Yale der er nogle af vores IARU-partneruniversiteter. 

Og så har vi deltagelse fra universiteter i blandt andet 
Indien, Afrika og Sydamerika. Alle holdene vil deltage 
i IARU-forskerkonferencen i dagene umiddelbart efter 
konkurrencen – og her vil vinderholdet få overrakt før-
stepræmien af statsminister Anders Fogh Rasmussen. 
Mere specifikt har 17 hold bestående af to til fire jura-
studerende, inklusivt et dansk, meldt sig – og dysten er 
allerede gået i gang. I skrivende stund forbereder de et 
skriftligt indlæg med afleveringsfrist i december. Ind-
læggene danner grundlag for udvælgelse til den 
mundtlige forhandling hvor i alt otte hold vil komme 
til København – fire fra velstillede lande og fire fra ud-
viklingslande.

SPILLET HANDLER OM at komme med nye ideer til 
emner der bør indgå i en international aftale – konkret 
til en bestemt artikel i Kyoto Protokollen, som på man-
ge måder er kernen i forhandlingerne om at nedsætte 
klodens CO2-forbrug. Artiklen drejer sig om Clean De-
velopment Mechanism som giver de industrialiserede 
lande mulighed for at få godtgjort reduktionen i det 
hjemlige CO2-regnskab ved at investere i CO2-bespa-
rende projekter i udviklingslandene der så til gengæld 
sikres teknologi og kapital. Systemet rummer flere 
problematikker; for hvad skal der til for at få godkendt 
et projekt?, og bør et velstillet land kunne købe uanede 
mængder af C02-kvoter i et udviklingsland der ikke har 
bundet sig til et loft for maksimal udledning af driv-
husgasser?

UNDER KYOTO PROTOKOLLEN ER det nemlig 
kun de mere velstillede industrilande der er bundet af 
et loft, men i virkelighedens verden ønsker mange en 
aftale hvor alle større økonomier er underlagt et loft. 
Vi glæder os derfor til at se bud på, hvordan en fremti-
dig handel med drivhuskvoter kan se ud netop fra stu-
derende i udviklingslande.

KONKURRENCEN VIL sammen med sommerskoler, 
en bedre oversigt over KU’s nuværende klima-kurser 
og de mange initiativer i Festsalen sikre at KU’s klima-
satsning kommer til at gå på to ben – det vil sige både 
inkluderer forskning og uddannelse. Dertil kommer 
naturligvis at forhandlingsspillet vil kunne give os et 
godt indblik i hvordan morgendagens beslutningstage-
re forholder sig til de globale klimaudfordringer. Hvor-
dan mener de studerende at vi bedst nedsætter klo-
dens CO2-forbrug? Det perspektiv må mildest talt siges 
at være relevant for at sikre en langsigtet klimaaftale. 
For som Cliff Richard så rigtigt synger: 

To live, love, while the flame is strong, for we won’t 
be the young ones very long. 

Hvis du vil læse mere om konkurrencen og mulighederne 
for at overvære selve forhandlingerne, så klik ind på 
www.klima.ku.dk 

Af prorektor Lykke Friis og  

dekan Henrik Dam, Jura
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