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Først fyringer –  
så nyansættelser
Kort efter Det Naturvidenskabelige Fakultet har 

været igennem en stor sparerunde, får fakultetet 

200 millioner kroner fra Grundforskningsfonden 

og skal sandsynligvis ansætte nye folk

Læs side 4

Darwin for humanister
En ny symbiose af humanistisk og naturvidenska-

belig forskning kan give forskningen i kultur en 

tiltrængt renæssance. Filmforsker er inspireret af 

hjerneforskningens landvindinger og slår til lyd for 

en ’evolutionær biokulturalisme’

Læs 18-19

russisk roulette.  
i bedste fald 
Hans Joachim Schellnhuber, der rådgiver den tyske 

kansler om klimaet, er en af hovedtalerne på KU’s 

klimakongres. Han er ikke sikker på at vi klarer 

den. Altså menneskeheden

Læs side 12-13

Efter at have brugt syv år på at gøre op med en dansk aktivistisk miljøpolitik  

er Anders Fogh Rasmussen sprunget ud som klimaforkæmper og tjener som  

blikfang for Københavns universitets store klimakongres i marts. universitetets  

ledelse afviser dog at man er i færd med at vaske statsministeren grøn

Læs side 8-11

Foghs nye brand

FO
T

O
C

O
LL

A
G

E
: 

C
H

R
IS

T
O

FF
E

R
 Z

IE
LE

R
 ·

 F
O

T
O

: 
M

A
G

n
u

S
 F

R
Ö

d
E

R
B

E
R

G
, 

n
O

R
d

E
n

.O
R

G



nyheder

Optag  

Af Stine Maiken Brix

 

Allerede til sommer optager 
Det Sundhedsvidenskabelige 
Fakultet (Sund) halvtreds eks-
tra studerende på det efter-
tragtede medicinstudium. Og-
så Odense og Århus øger opta-
get med henholdsvis 50 og 100 
flere studerende. Alt i alt en 
kraftig tilgang af refleksham-
merbankende lægeaspiranter 
som nu tæller 1400 om året. 

Initiativet kommer fra vi-
denskabsminister Helge San-
der. På medicinstudiet er det 
nemlig ham og ikke universite-
terne selv som fastlægger an-
tallet af pladser. Ulla Wewer, 
dekan ved Det Sundhedsviden-
skabelige Fakultet i Køben-
havn, var dog allerede ude i 
pressen i efteråret 2007 og er-
klære at hun var klar til at op-
tage flere. Den bold har Helge 
Sander altså grebet nu. Det 
glæder Ulla Wewer: 

kU skal 
uddanne 
fl ere læger
Halvtreds ekstra studiepladser på Medicin 

allerede til sommer. dekanen glæder sig, 

mens de studerendes organisationer frygter 

for kvaliteten

»Jeg er positiv. Hvis samfun-
det mangler læger, så er vi klar 
til at løse problemet,« siger 
hun til Universitetsavisen. 

Den er de studerende ikke 
helt med på. Line Engelbrecht 
Jensen som er medlem af det 
uddannelsespolitiske udvalg 
for Foreningen af Danske Læ-
gestuderende (FADL), siger: 

»Ærlig talt kan jeg ikke se 
den dybere mening med udvi-
delsen. Vi mangler speciallæ-
ger i Danmark, men det pro-
blem løser vi ikke ved at opta-
ge flere. Allerede nu står de 
yngre læger i kø for at få et 
speciale fordi der ikke er nok 
videreuddannelsespladser. Nu 
putter man bare flere bag i kø-
en.«

studerende frygter fald i 
kvalitet 
De studerendes fagforening 
frygter at de ekstra studerende 
vil medføre dårligere undervis-
ning. 

»Vi er i forvejen for mange 
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kU har ikke udleveret 
navne til pet

OVERVÅGNING – Iranske studerende på Kø-

benhavns Universitet skal ikke frygte at deres 

telefoner bliver aflyttet af PET.  Da universite-

tet i forsommeren 2007 modtog en mail med 

en anmodning om en liste over iranske stude-

rende fra politiets efterretningstjeneste, blev 

der ikke udleveret nogen navne. KU’s jurister 

mente nemlig at PET’s forespørgsel lå på kan-

ten af hvad der er hjemmel til i loven, og der-

for kontaktede universitetet Videnskabsmini-

steriet for at få svar på om PET var berettigede 

til at få navnene udleveret. Siden er sagen ble-

vet drøftet i Justitsministeriet, men KU har al-

drig modtaget svar på om der er lovhjemmel til 

at udlevere studerendes navne alene på bag-

grund af nationalitet. Derfor er der ikke blevet 

gjort noget ved henvendelsen fra PET.

Den levende forfatning 
er en død sild 

DOMMERBESØG – En af verdens mest profilerede 

dommere, Antonin Scalia fra USA med titlen ’US 

Supreme Court Justice’, holdt foredrag på Køben-

havns Universitet (KU) den 16. februar. Antonin 

Scalia talte under overskriften: Hvad er Højesterets 

rolle? Scalia mener ifølge omtalen på prorektor 

Lykke Friis’ blog at det kun er hensigtsmæssigt at 

gennemføre samfundstilpasninger ved demokrati-

ske processer og at den amerikanske højesteret til-

deles for stor indflydelse. Den amerikanske forfat-

ning skal ifølge Scalia opfattes som et statisk do-

kument der ikke skal nyfortolkes i takt med at 

samfundet ændrer sig. Foredraget blev holdt i 

KU´s festsal.  

når vi skal have undervisning i 
de kliniske fag på hospitalerne. 
Det går ud over kvaliteten hvis 
vi skal presse endnu flere 
rundt om en sygeseng når læ-
gerne lærer fra sig,« siger Line 
Engelbrecht Jensen fra FADL. 
Samme kritik har de studeren-
des repræsentanter rejst i stu-
dienævnet. 

Dekan Ulla Wewer ser deri-
mod de ekstra studerende som 
en kærkommen mulighed for 
at ryste posen: »Jeg tror at vi 
kan løfte kvaliteten ved at or-
ganisere den kliniske undervis-
ning på en ny måde.« 

Hun vil dele de studerende i 
hold som på forskellige tids-
punkter i løbet af semestret er 
på hospitalsafdelingerne. 

»Vi skal have studerende på 

nOter

hospitalerne næsten hele tiden 
i stedet for kun i nogle perio-
der af året. Det vil også betyde 
at de studerende kan blive 
bedre integreret i afdelingens 
daglige arbejde,« mener Ulla 
Wewer. 

Hun har allerede været i dia-
log med hospitalerne og mel-
der om positiv respons. Hvor-
dan der helt konkret bliver 
plads til de nye studerende, vil 
hun bede et udvalg med repræ-
sentanter fra undervisere og 
studerende at se nærmere på.

Besparelser for 40 millio-
ner kroner
Udvidelsen falder sammen 
med Det Sundhedsvidenskabe-
lige Fakultets helt egen fi-
nanskrise. I 2009 skal Sund 

spare 40 millioner kroner i for-
hold til sidste år. Budgettet er 
stadig ved at blive filet til, men 
der er bebudet direkte bespa-
relser på undervisningen for 
2,4 millioner kroner.

Ulla Wewer indrømmer at 
investeringerne til de ekstra 
studerende belaster et i forve-
jen trængt budget, men påpe-
ger at pengene jo kommer igen 
så snart de nye studerende har 
bestået eksamen. Hun mener 
dog at opgaven kan løftes in-
den for den eksisterende bud-
getramme, og løsningen ligger 
lige for: 

»Vi må vi spørge os selv: Gør 
vi det mest effektive?«

mange meDiCinere – De 

kommende læger får allerede til 

sommer mange flere nye med-

studerende end normalt.
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Åbent hus på kU
HVERVEKAMPAGNE – Københavns Universitet holdt i uge 9 åbent hus for alle potentielle nye studeren-

de. Her ville man blandt andet vise hvordan universitetslivet leves og hvad de forskellige uddannelser kan 

bruges til. Der var diverse arrangementer på de forskellige fakulteter, og flere steder havde man gjort 

meget ud af at imponere de besøgende. På Det Biovidenskabelige Fakultet, Life, havde man for eksem-

pel lavet flyvende cyanidbomber og hjemmelavet gourmetchokolade. Ansøgningsfristerne for at søge om 

optagelse til bacheloruddannelserne er den 15. marts (kvote 2) og den 5. juli (kvote 1). Kandidatuddan-

nelsernes ansøgningsfrist er den 1. juni.

CHarmeOFFensiV – 

Nysgerrige besøgende forhørte 

sig om de forskellige uddannel-

ser på Life.
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Fed arbejdsplads for 
unge forskere

KU-RANKING – Det seneste nummer af det aner-

kendte internationale tidsskrift The Scientist pla-

cerer Københavns Universitet som nummer 2 på li-

sten over de internationale forskningsinstitutio-

ner, der tilbyder de bedste arbejdsforhold for un-

ge forskere (postdocs) uden for USA. Det sker i 

den årlige ’Best Places to Work’-undersøgelse, som 

har fokus på det natur- og sundhedsvidenskabeli-

ge område. Københavns Universitet er kun over-

gået af et Max Planck institut i Dresden. Undersø-

gelsen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse 

blandt 3.438 af The Scientists læsere. Det er unge 

forskere ansat på de pågældende institutioner, 

der har svaret på spørgsmål om deres tilfredshed 

med blandt andet løn, adgang til apparatur og 

mulighed for at etablere netværk blandt andre 

forskere.

nOter

1,5 millioner til 
formidling på 
Humaniora

HUMANIORA – Det Humanistiske Fakultet sætter 

fokus på formidling. Fakultetets Formidlingsud-

valg har fået til opgave at fordele 1,5 millioner 

kroner af fakultetets midler til formidlingsaktivite-

ter på Hum. Udvalget opretter derfor en formid-

lingspulje på en million kroner hvorfra institutter 

og forskere på fakultetet kan søge om midler til 

nye formidlingsinitiativer i 2009. Fristen for at få 

del i formidlingskronerne er den 16. marts. Udval-

get bruger desuden 450.000 kroner på tværgåen-

de aktiviteter ved at give institutternes hjemmesi-

der en ansigtsløftning.  Endelig belønnes to af fa-

kultetets forskere med priser for fremragende for-

midling. Priserne er begge på 25.000 kr. og bliver 

uddelt i forbindelse med Kulturnatten på KUA i 

oktober. Men allerede nu og frem til september 

kan alle på fakultetet indstille deres favoritkandi-

dater til formidlingspriserne via en webformular 

på hum.ku.dk/formidlingsudvalg. Her kan du også 

læse mere om initiativet, krav til ansøgninger m.v. 

hvem der var omfattet af til-
lidsrepræsentant-beskyttelsen. 
Det blev derfor på mødet frem-
hævet af rektor Ralf Hemming-
sen at registreringsarbejdet 
skal opprioriteres i fremtiden.  

Lisbeth Møller, personale-
chef på KU, bekræfter at der er 
igangsat et arbejde med at få 
alle tillids-, arbejdsmiljø- og 
medarbejderrepræsentanter i 
samarbejdsudvalg registreret i 
det personaleadministrative 
system ScanPas således at data 
findes ét sted. 

Hidtil er kun anmeldte til-
lidsrepræsentanter og arbejds-
miljørepræsentanter blevet re-
gistreret centralt, mens medar-
bejderrepræsentanter i samar-
bejdsudvalg er blevet håndte-
ret lokalt. 

»Jeg blev overrasket over at 
høre på HSU-mødet at institut-

det er altså ikke en tilstrække-
lig grund at budgettet skal re-
duceres. En tvingende årsag 
kan være at et helt institut skal 
lukkes, men det er ikke nok at 
et mindre arbejdsområde ned-
lægges,« siger Poul Erik Krogs-
have.
 Han mener at tillidsrepræ-
sentanterne i stedet for at blive 
’prikket’ burde have haft en re-
gulær mulighed for at sige ja til 
alternativ beskæftigelse på 
universitetet eventuelt kombi-
neret med et tilbud om efter-
uddannelse.

ajourføring måske 
problemet
Sagen blev også diskuteret på 
det seneste HSU-møde hvor 
det ifølge Poul Erik Krogshave 
kom for en dag at der lokalt på 
institutterne var ukendskab til 

FagLige regLer 

Af Claus Baggersgaard

»Uantageligt«. Poul Erik Krogs-
have, næstformand for Hoved-
samarbejdsudvalget (HSU), er 
stærkt utilfreds med forløbet 
omkring nedskæringerne på 
Det Naturvidenskabelige Fa-
kultet (Nat) hvor der skulle 
spares cirka 45 millioner kro-
ner og 70 stillinger skæres 
væk. 

Han har nemlig efterfølgen-
de fået kendskab til at mindst 
fire med beskyttelse som til-
lidsrepræsentanter er blevet 
’prikket’ i forbindelse med be-
sparelserne.
 »Det burde slet ikke kunne 
forekomme. Der skal være 
tvingende årsager til at afske-
dige en tillidsrepræsentant, og 

terne ikke havde været op-
mærksomme på hvilke medar-
bejdere der nød beskyttelse da 
spørgsmålet altid er et særligt 
opmærksomhedspunkt ved 
stillingsnedlæggelser,« siger 
personalechefen. 

Fredelig løsning
Leif Søndergaard, AC-fællestil-
lidsrepræsentant og lektor på 
Biologisk Institut, mener at 
økonomiske nedskæringer kan 
være en tvingende grund til at 
afskedige en tillidsrepræsen-
tant hvis vedkommendes job-
funktion fjernes fuldstændig. 
Der skal dog være rigtigt gode 
argumenter, og det kan kun 
ske efter forhandling med ved-
kommendes faglige organisati-
on.
 »Det ville være stærkt be-
kymrende hvis ledelsen var gå-

tillidsrepræsen-
tanter mistede 
jobbet ved nat-
nedskæringer
der skal være tvingende årsager til at afskedige 

medarbejdernes faglige repræsentanter, 

men flere blev alligevel ’prikket’ da det natur-

videnskabelige Fakultet skulle skære 70 

stillinger væk  

et bevidst efter tillidsrepræsen-
tanterne, men det er ikke mit 
indtryk. Det virker som om de 
er gået efter alder, funktion og 
forskningsområde. Efter det vi 
har set på Nat, vil vi selvfølge-
lig have særlig fokus på de til-
lidsvalgtes jobsikkerhed, spe-
cielt i krisesituationer. Hvis de 
ikke kan nyde godt af den eks-
tra sikkerhed de har mod at 
blive afskediget, bliver det 
vanskeligt at få folk til at stille 
op til de poster. Og det ville 
være synd; for både de ansatte 
og ledelsen har meget brug for 
at der er folk som har lyst til at 
bruge tid på de vigtige funktio-
ner som tillidsfolk og sikker-
hedsrepræsentanter udfylder,« 
siger han.
 Leif Søndergaard tilføjer at 
de sager han har kendskab til 
er løst ved at de afskedigede 

tillidsrepræsentanter har sagt 
ja til en fratrædelsesordning 
med en længere opsigelsespe-
riode end normalt, så han tviv-
ler på at der kommer faglige 
sager i kølvandet på Nat-be-
sparelserne.  

clba@adm.ku.dk
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mistiLLiD – De ansatte på In-

stitut for Biologi var til oriente-

ringsmøde den 16. januar i år 

med rektor, dekanen og insti-

tutlederen om besparelserne på 

Det Naturvidenskabelige Fakul-

tet. Baggrunden var at 135 

medarbejdere på instituttet i et 

åbent brev havde erklæret de-

res mistillid til fakultetsledelsen. 

Nu får nedskæringsrunden må-

ske et efterspil da det viser sig 

at der er flere tillidsrepræsen-

tanter blandt de der blev ’prik-

ket’.

rodfrugt mod dårlig sæd
FERTILITETSFORSKNING – Nyt forskningsprojekt på Københavns Universitet vil forsøge at dokumen-

tere at den sydamerikanske rodfrugt Lepidium peruviana har en positiv effekt på mænds sædkvalitet. 

Danske mænd har Europas dårligste sædkvalitet, og forskerne håber at planten der vokser i Andes-

bjergene, vil kunne hjælpe mænd der lider af såkaldt ’svær infertilitet’. Der findes ikke noget registre-

ret lægemiddel der kan forbedre sædkvaliteten, men planteroden bliver allerede brugt i traditionel 

sydamerikansk naturmedicin. Forsøget foregår i samarbejde med Fertilitetsklinkken Nordica i løbet af 

foråret og sommeren.
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Lepi-dium 

peruviana vok-

ser i over 4000 

meters højde 

i Bolivia og 

Peru. Billedet 

her viser dog 

en gulerod.
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de rigtige folk til jobbene på de 
nye grundforskningscentre hvis 
de ikke bliver tilbudt fastansæt-
telse. Argumentet for at accep-
tere en lavere løn i det offentli-
ge, er en større jobsikkerhed, 
men hvis ansættelsesvilkårene 
bliver mere usikre hvorfor så 
ikke tage en stilling i det priva-
te til en højere løn? Jeg synes 
ledelsen burde have is i maven 
til at fastansætte folk selvom 
det er for eksterne midler,« si-
ger Leif Søndergaard.  

Ifølge John Mundy afhænger 
ansættelsesvilkårene for de 
nye forskere af resultatet af 
kontraktforhandlingerne, men 
kontrakter med Grundforsk-
ningsfonden indeholder typisk 
finansieringen af et antal post-
doc-årsværk og et antal ph.d.-
stipendier. Altså tidsbegrænse-
de stillinger. 

clba@adm.ku.dk

ansætte nye folk samtidig med 
at man skærer stillinger væk,« 
siger han.

Leif Søndergaard, AC-fælles-
tillidsrepræsentant og lektor 
på Biologisk Institut, opfordrer 
fakultetsledelsen til at forsøge 
at indpasse medarbejdere der 
har mistet deres job i forbin-
delse med sparerunden i de 
nye forskningscentre. Men 
selvom de skulle få en ny stil-
ling, vil de sandsynligvis ikke 
kunne fortsætte på samme vil-
kår som i deres tidligere job. 
Forskere ansat for eksterne 
midler har nemlig ofte en tids-
begrænset kontrakt.

Ifølge Leif Søndergaard er 
andelen af fastansatte forskere 
på Nat således faldende så de i 
dag udgør en tredjedel af den 
samlede forskerstab.

»Jeg betvivler at man kan få 

kvalifikationer og centrenes 
behov for forsknings- under-
visnings- og formidlingskom-
petencer,« siger John Mundy.

Ifølge prodekanen falder de 
nærmere detaljer først på 
plads i løbet af marts når for-
handlingerne med Grundforsk-
ningsfonden er tilendebragt. 
Han kan derfor heller ikke sva-
re på hvor mange der skal an-
sættes på de nye centre.

arbejdsvilkår mere usikre
Poul Erik Krogshave, næstfor-
mand for Hovedsamarbejdsud-
valget (HSU) og forskningstek-
niker på Institut for Geografi 
og Geologi, forstår godt hvis 
nogle medarbejdere er forvir-
rede eller vrede.

»Vi har derfor som medar-
bejdsrepræsentanter klart mar-
keret at det er uacceptabelt at 

bejderne. Kendetegnende er at 
basismidlernes andel er blevet 
mindre de seneste år så de nu 
udgør 56 procent. 

John Mundy forklarer at 
pengene fra Grundforsknings-
fonden er konkurrenceudsatte 
midler øremærket til specifikke 
forskningsformål, så de kan ik-
ke bruges til at hjælpe de insti-
tutter der har økonomiske pro-
blemer på grund af faldende 
basismidler og faldende ind-
tægter fra uddannelse som føl-
ge af et lavere studenteroptag. 

»Bevillingerne til grund-
forskningscentrene tager sigte 
på meget specifikke sagsområ-
der. Det er bundne bevillinger, 
det vil sige penge som institut-
terne ikke kan anvende efter 
forgodtbefindende. Hvem der i 
givet fald bliver ansat på cen-
trene, afhænger af ansøgernes 

væk når der nu er store millio-
nindtægter på vej, spørger 
nogle medarbejdere.

Bundne midler
Forklaringen skal findes i uni-
versiteternes bevillingssystem 
der er delt op i basismidler til 
forskning som universiteterne 
bestemmer over, et uddannel-
sestaxameter der bliver bereg-
net på baggrund af hvor man-
ge studerende der består deres 
eksamen, samt eksterne midler 
fra virksomheder, fonde og 
forskningsråd som universite-
terne kæmper om.

Ifølge John Mundy, prode-
kan for forskning på Nat, ligger 
der en stor vigtig opgave i lø-
bende at formidle betydningen 
af de ændrede rammebetingel-
ser omkring bevillingerne til 
universiteterne ud til medar-

FOrskningsBeViLLinger

Af Claus Baggersgaard

Krisestemning og oprør blandt 
medarbejderne på Det Natur-
videnskabelige Fakultet (Nat) 
er afløst af glæde og optimis-
me. Og dog.
 Fakultetet står midt en spa-
rerunde der betyder at 70 stil-
linger skal skæres væk, men nu 
har ledelsen netop meddelt at 
Grundforskningsfonden indle-
der forhandlinger med Nat om 
at få fem ud af de ni nye dan-
ske grundforskningscentre 
Fonden ønsker at oprette. Det 
kan betyde bevillinger på mere 
end 200 millioner kroner over 
fem år fra Danmarks Grund-
forskningsfond.

»Det er meget opmuntrende 
at en række af fakultetets for-
skere i skarp konkurrence har 
kunnet hente så store, langsig-
tede bevillinger hjem til pro-
jekter rettet mod fundamental 
erkendelse. De mere end 200 
millioner kroner giver et stabilt 
grundlag for den fortsatte ud-
vikling af en række af vores 
mest spændende forsknings- 
og uddannelsesmiljøer,« skri-
ver dekan Nils O. Andersen i 
en pressemeddelelse.

Mens dekanen glæder sig på 
fakultetets vegne, giver nyhe-
den ikke kun anledning til glæ-
de, men også undren blandt 
medarbejderne på fakultetet. 
For hvorfor var det nødvendigt 
at skære så mange stillinger 

Kort efter det naturvidenskabelige Fakultet har været igennem en stor sparerunde hvor 70 stillinger 
skulle skæres væk, får fakultetet 200 millioner kroner fra Grundforskningsfonden og skal sandsynlig-
vis ansætte nye folk. En perfekt illustration af problemerne med bevillings-systemet, mener tillidsfolk 

Centre for Origin and evolu-

tion of planetary systems

Centret skal forske i de terre-

striske planeter for at forstå 

oprindelsen og udviklingen af 

planetsystemer i stil med vort 

eget.

Fakta

DisCOVerY – Center of 

excellence in particle physics 

phenomenology

Forskerne skal udforske de man-

ge nye data fra PLACK satellit-

ten og den store LCH accelera-

tor (Large Hadron Collider) i 

Cern i Schweiz.

 

Centre for symmetry and 

Deformation

Centerets mål er at forstå mate-

matikken bag symmetri og de-

formation.

De fem nye grundforskningscentre

Centre for macroecology, 

evolution and Climate Change

Formålet med den nye forsk-

ning er at finde naturens grund-

love for hvad der bestemmer 

fordelingen af liv på Jorden. 

Centre for ancient genetics 

and environments

Centeret skal beskæftige sig 

med problemstillinger om-

kring den tidlige indvandring 

af mennesker til Amerika, 

menneskets tidlige indvan-

dring i Arktis og de store is-

tidsdyrs forsvinden. 

millioner til 
grundforskning 
på nat efter 
sparerunde 
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Centre for Ancient Genetics 

and Environments er et af i 

alt fem nye grundforsk-

ningscentre på Det Naturvi-

denskabelige Fakultet. For-

skerne skal blandt andet be-

skæftige sig med problem-

stillinger omkring de store 

istidsdyrs forsvinden, heri-

blandt mammutten som det 

er muligt at se en model af 

på Statens Naturhistoriske 

Museum. Der vil også være 

fokus på undersøgelse af 

gammelt dyre- og plante-

dna i sedimenter og is. 
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nyheder

interessekamp

Af Sune Engel Rasmussen

Februar er en skøn måned at 
demonstrere i. Cigaretter glø-
der bedre og termokandekaffe 
smager fortrinligt når frosten 
rigtigt niver. Og der er intet 
der klæder et mildt snefald 
som en rulle bolsjefarvet af-
spærringstape. Det er lige til at 
blive revolutionsromantisk til 
mode af, og det blev studeren-
de over hele landet også da det 
efter flere ugers protester lyk-
kedes at få fejet Skattekommis-
sionens forslag om nedskærin-
ger i SU’en af bordet. 

»Det her er de største prote-
ster vi har set fra de studeren-
de i mange år. Der er ingen 
tvivl om at det har gjort et stort 
indtryk på politikerne,« siger 
Laura Toftegaard Pedersen der 
er næstformand i Danske Stu-
derendes Fællesråd (DSF) på 
Rådhuspladsen hvor de stude-
rende et par dage efter skatte-
udspillet fejrer deres sejr. 

Hun klasker en humpel kli-
stret pasta op på en ung stu-
dents paptallerken, og sprutter 
en klat billig ketchup ud over 
den. Et SU-måltid for stude-
rende der ikke har råd til pinje-
kerner og parmaskinke, lyder 
det fra scenen. ’Cafépenge’ er 
SU’en blevet kaldt i de forgan-
ge ugers debat. Og det er fal-
det de studerende for brystet. 
 »Den vrede vi har set de sid-
ste uger, er ikke kommet fra 
forkælede studerende der 
brokker sig over at miste nogle 
penge. Det har været en vrede 
over ikke at få anerkendelse. 

Så vidt jeg har forstået, skulle 
forslaget være trådt i kraft i 
2012, så de fleste studerende i 
dag ville ikke engang komme 
til at mærke det,« siger Laura 
Toftegaard Pedersen fra DSF 
som læser folkesundhedsvi-
denskab på Københavns Uni-
versitet (KU). 
 Hun mener at især de uni-
versitetsstuderende i mange år 
har været lidt passive, men nu 
har deltaget massivt i prote-
sterne. Alt fra gymnasielever 
over pædagogstuderende til 
universitetsstuderende har 
deltaget i SU-kampen, og kom-
missionens formand Carsten 
Koch blev over night et navn de 
studerende kunne rime på i de-
res smædesange. 
 På KU blev Skattekommissi-
onens forslag om at skære 
SU’en fra seks til fire år mødt 
af blokader, underskriftsind-
samlinger og trusler om kæm-
pedemonstrationer hvis forsla-
get fandt sin vej til regeringens 
skatteudspil.

Humanistisk vækkelse
Studerende fra KU blokerede 
Sociologisk Institut på CSS og 
Saxo Instituttet på KUA hvor 
blandt andre historikerne, et-
nologerne og arkæologerne 
holder til. Blokaderne blev 
iværksat på initiativ af de en-

kelte institutters studerende, 
men var en usædvanligt tvær-
faglig affære. For mens socio-
logerne ganske vist blokerer 
institutter nærmest per refleks, 
har der på resten af universite-
tet, og særligt på Humaniora, 
været langt mellem de studen-
terpolitiske aktioner. 
 Blokaden på KUA var med 
250 aktivister den største i 
rækken af studenterdemon-
strationer, og blandt de prote-
sterende humanister hersker 
der da også en mildt euforisk 
fornemmelse af at SU-kampen 
kan være starten på en mere 
tværfaglig studenteraktivisme.

»Jeg tror helt sikkert at det 
her kan være en vækkelse for 
humanisterne,« siger talskvin-
den for de humanistiske stude-
rendes blokade, Anne Dalum. 

»SU-protesterne har været 
med til at lægge et fundament 
for en bevægelse der vil blive 
ved med at kæmpe mod forrin-
gelser,« siger hun og giver sit 
eget bud på hvorfor humani-
sterne har haft en tendens til at 
sidde lidt længere på hænder-
ne end de samfundsfaglige stu-
derende.

»Vi er lidt ligesom Sokrates. 
Vi går i lang tid rundt og spør-
ger os selv og hinanden hvor-
dan det dog kan være at for-
holdene på universitetet hele 

tiden bliver forværret. På den 
måde tager det lidt tid før vi 
reagerer,« forklarer hun med 
et smil, øjensynligt bevidst om 
citatværdien i den forklaring.   

Bedre sent end aldrig
Forslaget om SU-besparelser 
har skabt stor offentlig debat, 
og ikke alle har bakket lige en-
tusiastisk op om de studeren-
des krav. 

»SU’en er den mest socialt 
skæve overførselsindkomst i 
Danmark. De fattige finansie-
rer dem der har mulighed for 
at tage en uddannelse,« sagde 
chefredaktør Bent Winther fra 
Information da han deltog i et 
debatarrangement under blo-
kaden af Saxo Instituttet. 

»De næste par år vil vi se at 
mange får det værre på grund 
af ledighed, krise og så videre. 
I studerende er ikke en svag 
samfundsgruppe, og I skal ikke 
tro at I har det værre end alle 
mulige andre,« sagde Bent 
Winther til tilhørerne. Han var 
dog overbevist om at Skatte-
kommissionens forslag ikke 
ville få sin gang på jorden.

»Ingen tør lægge sig ud med 
børnene af den privilegerede 
middelklasse som jo sidder på 
den politiske magt.«

Lektor i Dansk Sune Auken 
har længe efterlyst et større 

studenterpolitisk engagement 
blandt universitetets studeren-
de, så han bakkede naturligt 
op om protesterne i sin debat 
med Bent Winther. Men Auken 
havde også røfler med til stu-
denterne. 
 »Det er godt at I reagerer. 
Men I burde nok have reageret 
for fire-fem år siden. Med den 
nye universitetslov er der kom-
met så mange tiltag der går 
imod de studerendes helt ind-
lysende interesser,« sagde han 
og revsede videre:

»I har levet under det man 
bedst kan kalde ’det nyautori-
tære universitet’ i årevis. I har 
sgu da levet med Helge Sander 
i Gud-ved-hvor-mange-år. 
Hvorfor fanden reagerer I først 
når I bliver ramt på pengepun-
gen?«

Et udmærket spørgsmål.

internationale tendenser 
Næstformand i DSF, Laura Tof-
tegaard Pedersen, svarer at 
den landsdækkende studenter-
bevægelse i lang tid har forsøgt 
at sætte fokus på problemerne 
ved universitetsloven, men at 
SU’en er mere konkret at for-
holde sig til. 
 »Bekymringerne over at de-
mokratiet forsvinder på uni-
versitetet, er ret fjerne for de 
mange studerende der ikke er 

politisk aktive. Hvorimod det 
her angreb på SU’en var mere 
konkret og et mere direkte an-
greb på vores uddannelsessy-
stem,« siger hun.

Siden efteråret har stude-
rende over hele verden de-
monstreret imod forringelser 
og kommercialisering af deres 
uddannelsessystemer, og un-
der blokaderne af KU gjorde 
bannerskribenter opmærksom 
på sammenhængen med socia-
le nedskæringer på verdens-
plan: 

»Oaxaca, Paris, Berlin, 
Athen, København – nedskæ-
ringer starter i det små,« som 
et banner på KUA udtrykte det. 
Og Laura Toftegaard Pedersen 
fra DSF er enig i at kampen for 
SU’en næppe er slut, men me-
ner at SU-demonstrationerne i 
februar har rustet de studeren-
de.
 »De her protester har helt 
klart bragt studenterbevægel-
sen tættere sammen. Jeg er 
sikker på at det netværk der er 
blevet skabt her, vil være let at 
mobilisere næste gang der 
varsles forringelser af uddan-
nelsessystemet,« siger hun.

ser@adm.ku.dk

sU-protester vækker 
studenterbevægelse

Su’en blev fredet i regeringens skatteudspil, men det blotte forslag om  
nedskæringer pustede liv i den slumrende studenteraktivisme. Selv humanisterne 
fandt afspærringstapen og de grønne bannere frem, og kampen for Su’en  
lader til at have forenet en bred studenterbevægelse

Efter fem år med en udskældt 

universitetslov skulle de stude-

rende rammes på pengepungen 

før de vågnede til bred protest. 

Men kampen mod SU-nedskæ-

ringer har lagt fundamentet til 

en bevægelse, der vil være nem 

at mobilisere næste gang ud-

dannelsessystemet er under an-

greb, siger de studerende. 
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Baggrund

Fakta

sYret samrÅD

Af Magnus Brandt Tingstrøm

Mange spørgsmål, få svar. Det 
var konklusionen da viden-
skabsminister Helge Sander 
(V) onsdag den 18. februar var 
kaldt i åbent samråd af forsk-
ningsordførerne Kirsten Bros-
bøl (S) og Johanne Schmidt-
Nielsen (EL). Spørgsmålene 
handlede om sagen om Eras-
mus Mundus-uddannelserne 
på de danske universiteter. De 
to ordførere havde samme dag 
i en kronik i Politiken beskyldt 
ministeren for at svigte prin-
cippet om gratis uddannelse i 
Danmark. 

Ved samrådet havde begge 
ordførere masser af spørgsmål 
til ministerens håndtering af 
sagen, men hen ad vejen stod 
det mere og mere klart at Hel-
ge Sander ikke var indstillet på 
at give dem et opklarende svar. 
Ordførerne selv lagde under-
vejs ikke skjul på at Helge San-

der efter deres overbevisning 
ikke svarede på spørgsmålene. 
Hovedrysten og forbløffede 
blikke var mere reglen end 
undtagelsen når Helge Sander 
gav sine bud på sagens sam-
menhæng. 

Baggrunden for samrådet 
var blandt andet at Aarhus 
Universitet (AU) netop har gi-
vet erstatning til fire danske 
Erasmus-studerende, mens tre 
andre har fået afslag på deres 
klager. En forskelsbehandling 
som ordførerne ikke kunne 
forstå, og som rejste flere an-
dre spørgsmål omkring retten 
til erstatning for andre stude-
rende da AU har betalt penge-
ne tilbage efter vejledning fra 
Videnskabsministeriet selv. 
Her har man med en kringlet 
tekst fastslået at kun studeren-
de med en bachelorgrad fra et 
dansk universitet kan få pen-
gene tilbage.

Kirsten Brosbøl kunne oply-
se at Københavns Universitet 
(KU) havde tilbagebetalt pen-

ge til flere af deres studerende 
som netop ikke var fra Dan-
mark og spekulerede på hvor-
dan det kunne være.

»Jeg ved ikke noget om KU, 
så det kan jeg ikke svare på,« 
replicerede Helge Sander. 

Han udelukkede også at mi-
nisteriet ville kontakte uden-
landske studerende som allere-
de havde betalt, for at oplyse 
dem om deres rettigheder. 
Han henviste til deres mulig-
hed for at klage, men tog ikke 
stilling til hvordan de uden-
landske studerende skulle gø-
res bekendt med denne rettig-
hed. 

tynd ministerforklaring 
Da Erasmus Mundus-sagen 
kom frem i efteråret 2007, af-
viste Helge Sander hele proble-
matikken om brugerbetaling, 
og han kaldte opkrævningen 
’helt i overensstemmelse med 
loven’. 

Johanne Schmidt-Nielsen 
spurgte under samrådet om ik-

ke Helge Sander havde kendt 
til hele sagen i flere år før 2007 
og bevidst havde undladt at re-
agere. 

Det afviste videnskabsmini-
steren på det bestemteste. 
Ganske vist havde ministeriet 
siden december 2005 fået ad-
skillige henvendelser om sa-
gen, blandt andet fra en stude-
rende der klagede over at skul-
le betale for uddannelsen, og 
fra rektorer der flere gange 
gjorde opmærksom på uover-
ensstemmelser mellem univer-
sitetsloven og den reelle prak-
sis. Og ganske vist havde mini-
steriet ikke bare modtaget, 
men også svaret på henvendel-
serne. Men minister Helge 
Sander havde altså intet hørt 
før Enhedslisten tog sagen op. 

Johanne Schmidt-Nielsen 
betvivlede efter samrådet dog 
videnskabsministerens udlæg-
ning.

»Det er nok den tyndeste 
forklaring jeg nogensinde har 
hørt fra en minister. Selv hvis 

det passer at han ikke har hørt 
noget fra embedsmændene, 
har han alligevel et stort pro-
blem, for uanset hvad er det jo 
hans ansvar som minister for 
universiteterne.«

Hun mener at ministeren 
bør igangsætte en undersøgel-
se af sagens forløb hvilket Hel-
ge Sander dog nægter.

»Det er meget mistænkeligt 
at Sander ikke vil have forløbet 
undersøgt. Vi oplever lige nu 
en desperat minister der forsø-
ger at vildlede både opposition 
og studerende for at slippe for 
at stå til ansvar for sine hand-
linger,« mener Johanne Sch-
midt-Nielsen.

Danske Studerendes Fælles-
råd (DSF) er heller ikke tilfred-
se med Helge Sanders behand-
ling af sagen. De vil nu have 
ombudsmanden i spil.

»Det er meget problematisk 
at ministeren ikke vil sikre en 
tilbundsgående undersøgelse 
af klare lovbrud på universite-
terne. Der er brug for at en 

uvildig part tager over i sagen. 
Det kan oplagt være ombuds-
manden,« siger Maren Schmith 
Astrup, formand for DSF, i en 
pressemeddelelse. 

Alt i alt fremkaldte ministe-
ren mere forvirring end afkla-
ring ved onsdagens samråd.  
Mest undren var der dog da 
han midt i samrådet pludselig 
mente at der aldrig var opkræ-
vet ulovlig brugerbetaling ef-
tersom universiteterne ikke 
havde modtaget taxameter-
penge for de studerende. En 
melding der står i kontrast til 
stort set alle andre meldinger i 
sagen. 

Johanne Schmidt-Nielsen 
lød da heller ikke overbevist af 
Helge Sanders gyldne tunge da 
hun opgivende erklærede:

»Det er et meget syret sam-
råd, det her.«

mbt@adm.ku.dk

erasmUs mUnDUs

Af Magnus Brandt Tingstrøm

Det store rod i Erasmus Mun-
dus-sagen betyder nu at Kø-
benhavns Universitet (KU) 
kraftigt overvejer at lukke tre 
af Erasmus Mundus-uddannel-
serne. Regeringen har beslut-
tet at udenlandske studerende 
som ikke kommer fra EU eller 
et af EU’s europæiske samar-
bejdslande, fra 1. august 2009 
ikke længere vil udløse taxa-
meter. Videnskabsminister 
Helge Sander har begrundet 

beslutningen med at der er 
kommet mange flere studeren-
de end forventet fra disse lan-
de i forhold til studerende fra 
Danmark eller resten af Euro-
pa.

Ifølge vicedirektør for ud-
dannelse på KU, Hanne Harm-
sen, er dette dog ikke overra-
skende.

»Vores Erasmus Mundus-ud-
dannelser handler om ting som 
regnskove og lignende. Det til-
trækker først og fremmest stu-
derende fra tredjeverdenslan-
de der gerne vil komme til 
Danmark og studere de em-

ner,« forklarer hun og tilføjer 
at hvis man fjerner taxameter-
ordningen for disse studeren-
de, vil der ikke komme nok 
studerende til at opretholde 
uddannelserne.

»Mange studerende fra de 
lande har bare ikke råd til at 
betale det ekstra som de nu bli-
ver nødt til.«

Juridiske komplikationer 
usikre
Lukningen vil også få konse-
kvenser for andre end de stu-
derende. KU har nemlig indgå-
et femårige kontrakter med de 

udenlandske partner-universi-
teter, og de kontrakter vil uni-
versitetet være tvunget til at 
bryde.

»Vi ved endnu ikke hvilke ju-
ridiske konsekvenser det vil få. 
Men det er da ikke godt for vo-
res internationale netværk 
med andre universiteter,« er-
kender Hanne Harmsen.

Socialdemokraternes forsk-
ningsordfører, Kirsten Brosbøl, 
mener at forvirringen omkring 
uddannelserne er videnskabs-
ministerens ansvar fordi mini-
steren i 2006 ændrede tilskud-
det og nu vil ændre reglerne 

igen. Hun vil dog gerne være 
med til at finde en løsning så 
Erasmus Mundus-uddannel-
serne kan bevares på KU.

»De penge man sparer på at 
fjerne taxametret, kan man 
konvertere til flere stipendi-
er til tredjelandsstuderende. I 
forbindelse med den lov der er 
på vej om at gøre stipendierne 
mere fleksible så endnu flere 
studerende kan tilgodeses, 
kunne man så give mulighed 
for at benytte dem til Erasmus 
Mundus-studerende fra tredje-
lande,« foreslår hun.

På nuværende tidspunkt er 

beslutningen om at lukke ud-
dannelserne ikke endeligt truf-
fet, men lige nu tyder det altså 
på et farvel til tre populære 
Erasmus Mundus-uddannelser 
på KU hvilket fremkalder ærg-
relse på universitetet.

»Vi vil jo gerne have gode in-
ternationale uddannelser, og 
vores Erasmus Mundus-pro-
grammer tiltrækker nogle me-
get spændende studerende, så 
vi vil selvfølgelig være meget 
kede af at skulle lukke disse 
uddannelser,« fastslår Hanne 
Harmsen.

mbt@adm.ku.dk

Kaos omkring Erasmus Mundus
der var ingen afklaringer da Helge Sander blev kaldt i samråd om den 
spegede sag om Erasmus Mundus-uddannelserne

Eliteuddannelser på Ku i fare for lukning
de manglende afklaringer omkring Erasmus Mundus-uddannelserne kan få alvorlige konsekvenser for uddannelsens fremtid på Ku.

sagen kort

Studerende på det internationale udvekslingsprogram Erasmus Mundus er i flere år 

blevet opkrævet penge for at deltage på uddannelsen. Dette er sket samtidig med at 

de studerende har udløst taxameter til universiteterne, og det er i strid med universi-

tetsloven. Videnskabsministeriet er flere gange blevet oplyst om problemerne af både 

studerende og universiteterne, men ikke før Enhedslisten tog sagen op i Folketinget i 

2007, gik ministeriet ind i sagen. Senest har Universitets- og Bygningsstyrelsen (UBST) i 

et brev til Aarhus Universitet tilkendt erstatning til fire danske studerende mens tre an-

dre har fået deres krav afvist da deres bachelorgrader ikke kom fra danske universite-

ter. Situationen for de udenlandske studerende er endnu ikke afklaret.

studerende behandles lige på kU

Vicedirektør for uddannelse på Københavns Universitet, Hanne Harmsen, oplyser at 

universitetet har betalt undervisningsgebyrerne tilbage til ti Erasmus Mundus-stude-

rende som alle er udlændinge fra forskellige steder i Europa. Derudover kommer to 

tidligere studerende som universitetet nu forsøger at få fat på i udlandet så de også 

kan få pengene igen. »Vi kan ikke se det juridiske argument for de retningslinjer mini-

steriet har givet,« forklarer Hanne Harmsen der afviser at forskelsbehandle danske og 

europæiske studerende på Erasmus Mundus.
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nyhed

evalueringer og analysearbej-
der i gang eller undervejs som 
ifølge Jens Oddershede kræver 
betydelige administrative res-
sourcer.
 Det drejer sig om evaluerin-
gen af universitetsloven, en 
analyse af brugen af globalise-
ringsmidlerne og udbyttet af 
de enkelte forskningsbevillin-
ger som også snart skal igen-
nem en evalueringsproces. 

»Det er naturligt at samfun-
det kræver at vi dokumenterer 
hvordan vi bruger midlerne, 
men jeg synes faktisk at det er 
flot at administrationen ikke er 
vokset mere set i lyset af de 
omkostningskrævende fusio-
ner og de mange nye opgaver 
og krav der ruller ind over os,« 
siger Jens Oddershede.  

clba@adm.ku.dk

også stiger når den samlede 
omsætning i universitetssekto-
ren øges som en konsekvens af 
fusionerne og henviser til at 
administrationsomkostninger-
ne kun er steget med 0,7 pro-
cent som procentandel af om-
sætningen.
 Han peger dog også på at 
ministeriet og politikerne på-
lægger universiteterne flere og 
flere administrative opgaver.
 Det har for eksempel været 
nødvendigt for universiteterne 
at oprette nye forskerservice-
afdelinger der skal hjælpe for-
skerne med at søge om midler 
fordi flere og flere bevillinger 
bliver fordelt i konkurrence. 
Universiteterne skal også med-
virke til at kommercialisere 
nye opdagelser, og der er flere 

tilbage til når det hele er gjort 
endeligt op.«

Flere krav og opgaver
Ifølge Jørgen Honoré, univer-
sitetsdirektør på KU, forsøgte 
samtlige universiteter inden 
fusionsprocessen gik i gang 
uden held at få en bevilling til 
formålet. Han forventer dog at 
fusionen på længere sigt vil gi-
ve en billigere administration 
set i forhold til omsætningen. 
KU har som målsætning at 
skære 120 millioner kroner af 
udgifterne til administration 
og drift i 2010.  
 Jens Oddershede, talsmand 
for Danske Universiteter og 
rektor på Syddansk Universi-
tet, mener at det er naturligt at 
udgifterne til administration 

spurgte hvorfor der ikke findes 
en samlet opgørelse over hvad 
fusionerne har kostet universi-
teterne, og hvorfor ministeren 
ikke havde afsat de nødvendi-
ge midler til at gennemføre 
processen?
 Helge Sander svarede at tal-
lene er forbundet med stor 
usikkerhed, og at det er hans 
indtryk at universiteterne har 
ordnet tingene for egne mid-
ler.

Johanne Schmidt Nielsen:
»Vil ministeren betale hvis 

universiteterne henvender sig 
med en regning?« 

Helge Sander: 
 »Jeg holder løbende møder 
med rektorerne, og det har slet 
ikke været drøftet. Det vil være 
et spørgsmål vi skulle vende 

hver enkelt eksisterende ud-
dannelse mens et tredje uni-
versitet vurderer tidsforbruget 
til cirka 150 timer per uddan-
nelse. 

kostbare fusioner
Videnskabsminister Helge San-
der (V) svarede under samrå-
det at akkrediteringen ikke 
spiller en nævneværdig rolle. 
De væsentligste årsager til stig-
ningen er fusionerne der trådte 
i kraft per 1. januar 2007, og 
den nye ledelsesstruktur.
 »Tallene er ikke alarmeren-
de. Erfaringerne viser at fusio-
ner er kostbare i første om-
gang, men at man høster for-
delene senere, så jeg forventer 
en normalisering af admini-
strationsomkostningerne på 
sigt,« sagde Helge Sander.
 KU havde oprindeligt afsat 
250 millioner kroner der skulle 
trækkes fra egenkapitalen, til 
at gennemføre fusionen med 
Den Kongelige Veterinær- og 
Landbohøjskole og Danmarks 
Farmaceutiske Universitet. 
Vurderingen lød i februar sid-
ste år at regningen ville ende 
på omkring 200 millioner kro-
ner, men ifølge KU’s budget-
chef, Thomas Buchvald Vind, 
har man først det endelige 
overblik i starten af april.
 Enhedslistens udvalgsmed-
lem Johanne Schmidt Nielsen 

Universiteternes udgifter til ledelse og administration 
(løbende priser, millioner kroner)
  2005 2006 2007

 Generel ledelse og administration 732,5 776,3 1.140,5

 Uddannelsesledelse og administration 770,5 811,1 980,2

 Forskningsledelse og administration 577,7 612,7 653,1

 Administration i alt 2.080,7 2.200,1 2.773,8

 Totalomsætning 14.551,1 15.138,9 18.488,1

 Administration i procent af omsætning 14,3 procent 14,5 procent 15,0 procent

Kilde: Danske Universiteter 

administrationen har vokseværk

økOnOmi

Af Claus Baggersgaard

En stigende del af universite-
ternes midler går til ledelse og 
administration i stedet for til 
forskning og undervisning. 

Små 700 millioner kroner 
voksede udgifterne fra 2005 til 
2007, kom det frem på et sam-
råd i Folketingets Videnskabs-
udvalg onsdag den 18. februar. 
Det var SF’s udvalgsmedlem 
Jonas Dahl der krævede svar 
på om videnskabsministeren 
mener at de stigende admini-
strationsomkostninger er et 
problem, og om han føler sig 
medansvarlig for udviklingen.

»Mener ministeren at det er 
hensigtsmæssigt at næsten 
halvdelen af de nye midler vi 
har givet universiteterne via 
globaliseringspuljen, åbenbart 
er gået til administration og le-
delse? Er den nye ledelses-
struktur og dokumentations-
kravene blandt andet i forbin-
delse med akkreditering af ud-
dannelser, ikke medvirkende 
til stigningen?« spurgte Jonas 
Dahl.

En opgørelse fra Akkredite-
ringsinstitutionen viser at to 
universiteter, herunder Køben-
havns Universitet (KU), i gen-
nemsnit brugte cirka 75 ar-
bejdstimer på at få godkendt 

Fakta

FOTO: SCAnPIX

universiteternes samlede udgifter til administration og ledelse er vokset 
med 700 millioner kroner fra 2005 til 2007. Fusionerne samt nye opgaver 
og dokumentationskrav er de væsentligste årsager   
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lavet en CO2-plan,« siger John Nordbo og tilføjer 
at det ikke kun er indenrigspolitisk klimapolitik-
ken halter. 

I sit skatteudspil har regeringen for nylig be-
sluttet at bruge salget af CO2-kvoter til at finan-
siere lettelser i topskatten. I en hensigtserklæ-
ring fra december aftalte EU-landene ellers at 
halvdelen af provenuet fra CO2-kvotesalget skul-
le bruges på klimatiltag. Blandt andet til at hjæl-
pe de fattigste lande til at tilpasse sig klimafor-
andringerne. 
 »Men blækket er knap tørt før statsministeren 
vil bruge provenuet på skattelettelser. Det er et 
dybt problematisk signal at sende, og det er ikke 
ligefrem noget der styrker Anders Foghs renom-
mé som i forvejen er dårligt,« mener John Nord-
bo. Som alle andre Universitetsavisen har talt 
med, understreger han at Anders Fogh som 
statsminister selvfølgelig bør deltage på KU’s 
kongres, og at det er godt at politikerne lytter til 
forskningen.
 »Anders Foghs vælgere vil lytte til ham, og 
derfor er det vigtigt at han deltager. Og selvføl-
gelig vil han gerne stå med en grøn aura og op-
træde som talsmand for at gøre noget ved klima-
problemet. Men det er bare ikke nok kun at hol-
de en tale,« siger John Nordbo fra Verdensnatur-
fonden.

Oppositionen advarer mod grønvaskning
Så selv om tiden kalder på en progressiv miljø-
politik, er Danmark langt fra det der før 2001 i 
folkemunde blev kaldt Aukens Miljøimperium. 
Og Svend Auken selv er, ikke overraskende, ikke 
synderligt duperet af statsministerens nygrønne 
linje. 
 »Det første VK-regeringen gjorde efter 2001 
var at give Bjørn Lomborg millioner af kroner 
samtidig med at man indtog en nærmest hånlig 
holdning over for den aktivistiske miljøpolitik 
Danmark havde ført hidtil. De seneste par år har 
statsministeren så opdaget at Danmark betrag-
tes som et miljøpolitisk foregangsland ude i ver-
den og bliver set op til internationalt. Han har 
herefter ladet sig rose og har kørt et, synes jeg, 
meget tvivlsomt PR-nummer,« siger Svend 
Auken (S).

Og det er en opfattelse oppositionspartierne 
generelt deler. I Enhedslisten mener man imid-
lertid ikke at Foghs iscenesættelse som miljøfor-
kæmper vil virke på KU’s klimakongres hvor del-
tagerne vil være mere kritiske.

»Men iscenesættelsen er til en vis grad lykke-
des i medierne hvor Fogh indimellem har haft 
held til at fortrænge hvilken politik man reelt fø-
rer, og at man i Danmark har spildt de sidste otte 

velsignelser, for nu at sige det mildt, da regerin-
gen påbegyndte sit arbejde,« siger Concitos for-
mand Martin Lidegaard.
 »Der blev skåret i energispareindsatsen og i 
den vedvarende energi, og de sidste fire år har vi 
haft et stigende energiforbrug og CO2-udslip,« 
siger han, men understreger at han ikke har no-
gen holdning til hvorvidt statsministeren skal 
deltage på KU’s kongres. 

skridt i den rigtige retning
Professor Carsten Rahbek påpeger at for at vur-
dere om Anders Fogh Rasmussens relancering 
som ’grøn’ har hold i virkeligheden, er man nødt 
til at skelne mellem natur  og klima. For mens 
naturområdet stadig pakkes ind i flot retorik, 
uden at det reelt har medført et realpolitisk 
kursskifte, har statsministeren rykket sig på kli-
maområdet.

»Det er ingen hemmelighed at Anders Fogh 
Rasmussen øger sine chancher for at kommer ud 
i Europa hvis han får en grønnere klimapolitik. 
Derfor har han blandt andet presset på i EU på 
det klimapolitiske område, og han er klar til at 
forpligte Danmark på en række klimaområder,« 
siger Carsten Rahbek. 

»For Fogh er det benhård realpolitik, ligesom 
klimakonferencen for ham også er realpolitik,« 
siger Rahbek og understreger at netop det at 
statsministeren presses til at føre en klimavenlig 
realpolitik, viser at det store fokus på klimaet 
kan give resultater.

Martin Lidegaard fra Concito mener også at 
Anders Fogh Rasmussen bevæger sig i den rigti-
ge retning på klimaområdet. For eksempel hæ-
ver regeringens nye skatteudspil de grønne af-
gifter med otte milliarder. Så selv om det det 
langtfra er nok fordi skattestoppet siden 2001 
har udhulet de grønne afgifter med 12 milliar-
der, anerkender Martin Lidegaard ligesom Car-
sten Rahbek at Fogh har taget et skridt i den rig-
tige retning. 

Fogh sender dårligt signal
Statsministeren har altså meldt sig under miljø-
kampens grønne faner og hans indsats kan  
samlet set herefter karakteriseres som CO2-
neutral, skulle man mene. Det er dog ikke alle 
der er lige overbeviste. Ifølge John Nordbo fra 
Verdensnaturfonden afspejler Anders Fogh Ras-
mussens politik langt fra klimaproblemernes al-
vor. 
 »Regeringen har konsekvent undladt at lave 
en plan for reduktion af CO2-udslippet. Under 
sidste års energiforhandlinger og senest under 
trafikforhandlingerne i januar i år har man ikke 

kLimakOngres i

Af Sune Engel Rasmussen

Københavns Universitets klimakongres i Bella 
Centret i marts er årets største og mest ambitiø-
se begivenhed for klimaforskningen. I to år har 
arrangørerne reklameret for kongressen og delt 
foreløbige programmer ud til forskere, journali-
ster og politikere. Inde i programmet kan læse-
ren vælge og vrage mellem en stribe af klima-
kampens biggest guns der deltager i 58 planlagte 
sessioner. Men inden man når så langt, skal  
man forbi forsiden hvor Anders Fogh Rasmussen 
titter frem med et veltrimmet statsministerielt 
smil på en baggrund så liberalt blå som himlen 
selv. 

Formålet med KU’s klimakongres er at produ-
cere en videnskabeligt baseret synteserapport 
der kan give faglige inputs til de politiske beslut-
ningstagere ved FN’s klimakonference COP15 i 
København i december. Statsministeren er 
blandt hovedtalerne på KU’s kongres, og er som 
vært for COP15 et naturligt valg som kølerfigur. 
Alligevel kan det virke paradoksalt at en politi-
ker der i syv år er blevet kritiseret for at have un-
dergravet den danske miljøindsats og for ikke at 
tage klimatruslen alvorligt, skal være blikfang på 
en konference for klimakampens spidser.  

»ikke en fugl...«
»Noget af det første Anders Fogh Rasmussen 
gjorde som statsminister var at gøre op med en 
proaktiv natur- og energipolitik og gennemføre 
de største nedskæringer der nogensinde er set i 
Danmark på det område. Han fjernede faglige 
råd og gav landbruget nærmest frit spil. Det hele 
kulminerede et par år senere på Venstres lands-
møde hvor han holdt sin tale om at ”ikke en fugl, 
ikke en frø, ikke en fisk har fået det værre”,« si-
ger Carsten Rahbek. 
 Han fortæller at Anders Fogh Rasmussen det 
seneste år har forsøgt at relancere sig selv som 
natur- og klimafortaler – tidsmæssigt sammen-
faldende med hans forhåbninger om en interna-
tional toppost. Men samtidig med den nye grøn-
ne retorik har Anders Fogh støttet de største 
ødelæggelser af den danske natur set de sidste 
20 år i form af landbrugets oppløjning af brak- 
og marginaljorde, herunder mange værdifulde 
naturområder med truede arter.
 Hos den grønne tænketank Concito er man 
heller ikke imponeret af statsministerens miljø-
historie. 
 »Statsministeren har aldrig lagt skjul på at 
han ikke havde nogen tillid til klimapolitikkens 

Foghs klimakterium
Statsministeren er i overgangsalderen. Efter at have brugt syv år på at gøre op 
med en dansk aktivistisk miljøpolitik er han sprunget ud som klimaforkæmper  
og tjener som blikfang for Københavns universitets store klimakongres i marts. 
det kan virke paradoksalt, men universitetets ledelse afviser at man er i færd  
med at vaske statsministeren grøn
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»Det er vammelt. Man kunne lige så godt have 
brugt et billede af statsministeren sammen med 
George Bush som Fogh kaldte en stor miljøfor-
kæmper for under et år siden,« siger Ida Auken. 

ikke propaganda
Men hvis nogen skulle være kommet på den tan-
ke at et billede af en afmålt smilende Anders 
Fogh Rasmussen på en himmelblå baggrund var 
skjult propaganda for Venstre, tager de helt fejl, 
understreger Torben Mandrup Timmermann 
der er sekretariatschef på KU’s klimasekretariat 
og som godkender det materiale der trykkes til 
klimakongressen.
 »Anders Fogh Rasmussen fungerer som blik-
fang på programmerne, og han markerer vores 
forbindelse til klimatopmødet i december. Det 
kan topforskere ikke på samme måde,« siger han 
og fortæller at det er naturligt for universitetet 
at samarbejde med den siddende regering, som 
så i dette tilfælde er borgerlig. Han mener heller 
ikke universitetet lader sig udnytte til at brande 
statsministeren. 
 «Jeg synes ikke vi bliver brugt som propagan-
daapparat. Tværtimod er der tale om et samar-
bejde, og regeringen er en god distributionska-
nal til de forskningsresultater som skal opdatere 

år uden at være kommet tættere på en løsning af 
klimaproblemet,« siger miljø- og forskningsord-
fører Per Clausen (Enh.). 
 SF mener at statsministeren kan bruge KU’s 
kongres til at føre grøn propaganda.

»Hvis statsministeren deltager af reel interes-
se, er det selvfølgelig godt, men det har jeg in-
gen grund til at tro at han gør,« siger miljøordfø-
rer Ida Auken (SF).

»Jeg har endnu ikke kunnet få ham til at be-
kræfte FN’s klimapanels mål om CO2-reduktion, 
og jeg har heller ikke set ham forholde sig til at 
forskningen tegner et endnu mere dystert bille-
de af klimaet end det FN har præsenteret. Og 
når han ikke vil det, kan det sagtens være at KU’s 
kongres bare er ren green wash fra hans side,« 
mener hun og tilføjer at hun godt kan se fordele-
ne i at koble politik og videnskab, men at arran-
gørerne skal sørge for at holde statsministeren 
fast på de indsigter de kommer frem til på kon-
gressen. 

»Hvis de bare lader ham køre videre i det sam-
me uambitiøse spor, kan det risikere at skade 
klimasagen,« siger Ida Auken. Og ligefrem at 
sætte statsministeren på forsiden af programmet 
op til konferencen som KU har gjort, er et uhel-
digt signal, mener hun. 

FN’s klimapanels rapport fra 2007,« siger Tor-
ben Mandrup Timmermann.

Vigtigt at få Fogh i tale
Også formanden for klimakongressens videnska-
belige styrekomité, professor Katherine Richard-
son, er helt uenig i at universitetet hjælper An-
ders Fogh Rasmussen med at ’vaske sine hænder 
grønne’ ved at lade ham tale på kongressen. 
 »Vi begyndte forberedelserne for to år siden før 
statsministeren blev grøn, så vi kan jo håbe at han 
har det fra os,« siger hun muntert og fortsætter:
 »Det er nødvendigt at profilere statsministe-
ren når vores mål er at give inputs til COP15 
hvor han som bekendt er vært. Det er ham der 
overtager stafetten, og derfor holder han afslut-
ningstalen,« siger Katherine Richardson. Hun er-
kender at man kan læse alt muligt ind i statsmi-
nisterens optræden på kongressen, men så kan 
man aldrig bevæge sig i den politiske arena, si-
ger hun.
 »Jeg synes det er vigtigt at få formanden for 
COP15 i tale, og der er Anders Fogh Rasmussen 
nu engang den eneste mulighed. Det er klart at 
politikere profilerer sig når de kan, og det kan vi 
hverken forhindre eller planlægge ud fra,« siger 
Katherine Richardson der ved siden af forbere-

delserne til klimakongressen er professor i ma-
rinbiologi.
 Forpligter deltagelsen på kongressen statsmi-
nisteren til at gøre sin politik grønnere i fremti-
den?
 »Overhovedet ikke. Gid det var så vel,« siger 
Katherine Richardson. »Det der sker er at vi 
overrækker ham en liste med vigtige budskaber 
og opdateringer af FN’s klimapanels rapport. 
Derefter sammenskriver vi en synteserapport 
som politikerne kan bruge frem mod december,« 
siger Katherine Richardson som ikke har den 
store fidus til statsministerens miljø- og klima-
politik som den senest er udtrykt i regeringens 
skatteudspil som hun efter eget udsagn »har kri-
tiseret sønder og sammen«. 

Til gengæld nærer hun en vis tiltro til politike-
res fornuft.
 »Vi forsøger at skrive synteserapporten så den 
er rettet mod folk på gaden som nu engang er 
dem der bedst påvirker deres politikere. Og jeg 
er fuldkommen overbevist om at politikere er 
sensible mennesker som bliver påvirket af den 
viden de får,« siger Katherine Richardson som 
ved afslutningssessionen torsdag den 12. marts 
overrækker budskaberne fra kongressen til stats-
minister Anders Fogh Rasmussen. 

» det er nødvendigt at profilere statsministeren når vores mål er  
at give inputs til COP15 hvor han som bekendt er vært. det er ham 
der overtager stafetten, og derfor holder han afslutningstalen.« 

Katherine Richardson, professor, Københavns Universitet.
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Lomborg angriber  
kU’s klimakongres 

kLimakOngres ii

Af Christoffer Zieler

Klimakongressens arrangører 
fra det videnskabelige estab-
lishment er enige om at ude-
lukke ham. Og så dukker han 
op til festen alligevel, som en 
uvelkommen onkel fra en fra-
skilt gren af familien: Bjørn 
Lomborg. Igen kommer den 
CO2-skeptiske minoritet til at 
præge mediedækningen. Og 
det er ikke blot fordi medierne 
elsker et slagsmål.

Det er nemlig også kende-
tegnende for Lomborgs på-
trængende fravær at hans 
modstandere ikke kan lade væ-
re med at forholde sig til ham. 
Kongresansvarlig Katherine Ri-
chardson gør det. Og klimafor-
sker og en af hovedtalerne i 
Bella Centeret 10.-12. marts, 
Hans Joachim Schellnhuber, 
kritiserer Lomborg voldsomt 
når han skal pointere hvori kli-
madebattens farligste misfor-
ståelser består. (Se interview 
side 12-13).

13. februar indledte Bjørn 
Lomborg sit eget angreb på 
KU’s klimakongres med en an-
klage om at kongressens arran-
gører politiserer spørgsmålet 
om klimaforandringer i stedet 
for at forske i det. Han skriver: 
»Selvom de der samles i Dan-
mark, har gode hensigter, er 
dette skridt dybt uheldigt på et 
tidspunkt hvor debatten om 
klimaforandringer burde præ-
ges af mere regulær forskning 
og mindre politik.«

Resten af indlægget, der og-
så er blevet bragt i den britiske 
avis The Guardian, består af en 
serie påstande om at klimaet 
forandrer sig mindre voldsomt 
end ledende klimaforskere, 
herunder en af hovedforfatter-
ne til den seneste rapport fra 
FN’s klimapanel Stefan Ram-
storf har beregnet.

»En 38,5 centimeter stigning 
i havene i år 2100 er et pro-
blem, men ikke en trussel mod 
civilisationen. I sidste århund-
rede steg havniveauet med 
halvt så meget uden at de fle-
ste af os overhovedet lagde 
mærke til det,« mener Lom-
borg.

Bjørn Lomborg sammenlig-
ner omkostningerne ved at be-
grænse udslippet af drivhus-
gasser med prisen for at ver-
dens lande afsætter 0.05 pro-
cent af BNP på at udvikle CO2-
neutrale energiteknologier. 
Straks bølger talkrigen, for 
Rahmstorf mener at Lomborg 
har fået galt fat i hvert eneste 
tal han refererer.

Lomborg uddyber
Universitetsavisen fik et kort 
interview med Bjørn Lomborg 
og bad ham uddybe sin kritik.
 Hvad går det her ud på? An-
griber du kongressen fordi du er 
skuffet over ikke at være invite-
ret? 

»Nej, jeg kritiserer kongres-
sen fordi man til trods for at 
man har sagt at man vil lave en 
videnskabelig konsensusvur-
dering, har inviteret et lille ud-
snit med ekstreme holdninger 
blandt de flere tusind forskere 
som har bidraget til FN’s kli-
mapanels rapport. Resultatet 
bliver dårlig information.«

Du plejer da ikke at være enig 
med FN?

 »Det er sandt at jeg har kri-
tiseret nogle af de scenarier 
som FN’s klimapanel har frem-
ført, men jeg tager udgangs-
punkt i klimapanelets rappor-
ter, også i mine bøger.«

Men nogle af de toneangiven-
de forskere fra FN’s panel er jo 
involveret i kongressen på KU. 
Tegner folk som Hans Joachim 
Schellnhuber ikke netop klima-
panelet?

»Nej, professor Schellnhuber 
og hans kollega Stefan Rahm-

storf råbte usandsynligt højt 
forud for FN’s 2007-rapport og 
kom med forudsigelser som lå 
langt fra det endelige resultat. 
De tegner et mindretal blandt 
FN-forskerne. At kongressen 
har dette skæve udgangs-
punkt, svarer fuldkommen til 
hvis skeptikere havde fundet 
en gruppe forskere der klart 
underspillede FN’s beregnin-
ger og så kaldte resultatet ’den 
nye konsensus’.«
 Hans Joachim Schellnhuber 
og Katherine Richardson har 
begge kritiseret dig i Universi-
tetsavisen. De mener at din cost-
benefit-tilgang ikke tager højde 
for det systemiske perspektiv, 
altså at der kan ske miljømæssi-
ge ’tipping points’ hvor ændrin-
ger i økologiske systemer kan få 
helt uoverskuelige konsekven-
ser.
 »Jeg mener at det er meget 
vigtigt at forske i ’tipping 
points’ i de kommende år, og 
der er ingen tvivl om at der er 
risiko for at noget slemt kan 
ske. Det er vigtigt at huske at 
det gælder for alle policy-
spørgsmål med en hundrede-
års-horisont. I øjeblikket er 
’tipping points’ blot et spøgelse 
de her folk trækker frem. De er 
ikke dårlige forskere, men vi 
savner i den grad viden om 
hvad vi kan forvente. Hvis man 
hævder at ville tage udgangs-
punkt i FN’s rapporter, så skal 
man gøre dét – og FN taler ikke 
om ’tipping points’ – frem for 
at forsøge at trække den politi-
ske proces i en bestemt retning 
med et skræmmebillede.«

 Hvad vil du gøre forud for 
klimatopmødet til december?

»Jeg vil selvfølgelig til sta-
dighed være at finde i debat-
ten.«

chz@adm.ku.dk

Bedst som mange troede han var krøbet  
i miljømæssigt flyverskjul, vender Bjørn  
Lomborg tilbage med et angreb på  
klimakongressen på Ku 10-12. marts

Lomborg er Foghs rose

Selv om statsminister Anders Fogh Rasmussen i sin retorik har omfavnet den grøn-

ne dagsorden og distanceret sig fra Bjørn Lomborg, om ikke andet ved at undlade 

at omtale ham, ruller pengene fortsat ind til Lomborgs Copenhagen Consensus 

Center (CCC). Finansloven for 2009 viderefører ikke blot CCC’s årlige bevilling på 

2,5 millioner kroner, den lægger fem millioner kroner oveni som centret skal an-

vende til »at belyse fordele og omkostninger ved forskellige mulige løsningsmo-

deller i forbindelse med en international klimaaftale.« Ifølge Politiken var det 

svært at finde Venstre-folk som ønskede at tage ansvar for bevillingen, og fra kli-

maminister Connie Hedegaards spindoktor lyder det tilsvarende til Universitetsavi-

sen at Lomborg »ikke er en blomst der er groet i vores have.« Så Bjørn Lomborg 

får penge fra regeringspartierne, men ingen kappes om at være afsender af dem.

» Jeg kritiserer kongressen fordi man til trods for at man har sagt  

at man vil lave en videnskabelig konsensusvurdering, har inviteret  

et lille udsnit med ekstreme holdninger blandt de flere tusind forskere 

som har bidraget til Fn’s klimapanels rapport.«  Bjørn Lomborg, direktør for CCC
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nyhed

men Esben Norrbom mener at 
det er mere relevant at se på 
hvad statsministeren siger på 
selve kongressen.

»Hvis Fogh holder en lang 
politisk tale om hvad Venstre 
har gjort og hvor grønt partiet 
er, har han politikerkasketten 
på. Men det tror jeg ikke han 
gør, for så vil han møde meget 
kritik fra forskerverdenen. 
Hvis han derimod nøjes med at 
holde en lejlighedstale hvor 
han byder velkommen og age-
rer rollen som statsmand, så 
har han én funktion og det er 
at være maskot for kongres-
sen,« siger retoriker Esben 
Norrbom. Også Kasper West-
phal Pedersen fra Operate vil 
fraråde statsministeren at 
snakke indenrigspolitik på 
kongressen

»I stedet bør han blandt an-
det tale om hvordan man kan 
imødekomme eksempelvis 
BRIK-landenes (Brasilien, Rus-
land, Indien, Kina, red.) vækst-
behov, samtidig med at de skal 
bidrage til løsningen på klima-
problemerne,« siger han. Hvad 
Anders Fogh Rasmussen væl-
ger at tale om, kan høres ved 
kongressens afslutningssession 
den 12. marts. 

ser@adm.ku.dk

så er fagligt forankret, og ikke 
kun har Bjørn Lomborg at 
trække på,« siger han.
 »Det er en måde at lukke en 
flanke i forhold til venstreflø-
jen, og det er ind til videre lyk-
kedes meget effektivt,« siger 
Kasper Westphal Pedersen. Det 
er svært at vurdere hvor stor 
en brandingværdi en kongres 
som KU’s har for statsministe-
ren, tilføjer han, fordi kongres-
sen givetvis vil resultere i en 
hel del redaktionel omtale som 
det er svært at købe sig til.

Fogh som maskot
Flere KU-medarbejdere som 
Universitetsavisen har talt 
med, mener at profileringen af 
statsministeren kan give KU 
troværdighedsproblemer. Men 
ifølge retoriker Esben Norrbom 
er det primært indadtil, KU 
kan lide skade.

»I forhold til eksterne inte-
ressenter tror jeg det har me-
get lille betydning. Men der er 
en intern risiko i forhold til 
studerende, forskere og andre 
folk der færdes på universite-
tet. Det kan være det giver 
nogle ar der skal heles internt 
på KU,« siger han.

Det er altid muligt at tillæg-
ge politikere skjulte motiver, 

har afleveret sit speciale med 
titlen ’Mellem værdier og fakta 
– En retorisk vurdering af kli-
madebatten i Weekendavisen.’ 

Statsministerens deltagelse 
på KU’s klimakongres kan også 
gavne bestræbelserne om at nå 
et resultat på FN’s klimatop-
møde (COP15) i København i 
december, mener  kommuni-
kationsrådgiver Kasper West-
phal Pedersen. 
 »De andre topmøder har væ-
ret på miljøministerniveau, så 
selve det at COP15 løftes til 
statsministerniveau, kan få 
stor betydning for mobiliserin-
gen af andre internationale 
statsoverhoveder, og det kan 
vise sig at være vigtigt for at 
Danmarks får succes i decem-
ber,« siger han.

indenrigspolitisk strategi
Kasper Westphal Pedersen me-
ner imidlertid at statsministe-
ren også kan bruge KU’s kon-
gres som en del af en inden-
rigspolitisk strategi.
 »Klimaforskere som blandt 
andre Dr. Pachauri som delta-
ger på KU’s kongres har traditi-
onelt været folk som venstre-
fløjen har knyttet sig til. Ved at 
alliere sig med forskningsver-
denen kan Fogh vise at han og-

»Ligesom i udenrigspolitik, 
hvor Danmark gerne skal frem-
stå med en fælles facade, kan 
man på denne kongres ikke ha-
ve for eksempel Svend Auken 
til at stå og kritisere regerin-
gen,« siger Tim Knudsen som 
ikke vil tage stilling til om den 
tilgang er god eller skidt.

»Det er blot en politologisk 
iagttagelse, som vi alle sam-
men bør være opmærksomme 
på,« siger han.

gensidige gevinster
Esben Norrbom er retoriker 
med speciale i klimadebatten i 
den danske presse. Han er enig 
i at universitetets klimakon-
gres kan gavne statsministe-
rens klimaimage, men under-
streger at der er tale om et for-
hold med gensidige gevinster.

»Når statsministeren enga-
gerer sig i kongressen, kommer 
han til at stå på øretævernes 
holdeplads, og det slagsmål 
har han vurderet at han gerne 
ville tage. Og skal man vægte 
en håndfuld sure røster på KU 
mod det statsmandsglimmer 
Anders Fogh trods alt bibrin-
ger, må det for universitetet  
være en fordel at have statsmi-
nisteren med på konferencen,« 
siger Esben Norrbom der netop 

nogle politiske bånd til forske-
re som Nicolas Stern og Dr. Pa-
chauri og andre som deltager 
på KU’s kongres. Det tror jeg er 
det vigtigste motiv for statsmi-
nisteren selv,« siger Kasper 
Westphal Pedersen som er 
partner i kommunikationsvirk-
somheden Operate. 

Tim Knudsen der er profes-
sor i Statskundskab på KU me-
ner også at Anders Fogh Ras-
mussens fokus er rettet mod 
udlandet.

»KU’s kongres illustrerer at 
internationaliseringen styrer 
regeringen på Folketingets be-
kostning. Hvis det havde været 
et internt dansk arrangement, 
ville alle have været på stikker-
ne over statsministerens delta-
gelse på kongressen. Så havde 
universitetet været nødt til at 
arrangere paneldebatter og 
diskussioner hvor oppositio-
nen også var med. Men når det 
er internationalt, så får rege-
ringen mere frit spil,« siger 
Tim Knudsen som mener at re-
geringens involvering i KU’s 
kongres på denne måde er et 
udtryk for en magtforskydning 
i dansk politik, der giver rege-
ringspartierne en fremtræden-
de plads i forhold til oppositio-
nen.

kLimakOngres iii

Af Sune Engel Rasmussen

Når Københavns Universitet 
(KU) inviterer Anders Fogh 
Rasmussen på talerstolen ved 
klimakongressen i Bella Cen-
tret 10-12. marts, hjælper uni-
versitetet statsministeren med 
at markedsføre sig internatio-
nalt som en foregangsmand i 
klimakampen. Men selv om 
statsministeren kan bruge KU 
som platform til udlandet, kan 
universitetet og hele klimaind-
satsen også drage nytte af at 
statsministeren kaster lidt af 
sin nyvundne grønne glans 
over kampen mod den globale 
opvarmning.

internationalt signal
Ifølge kommunikationsrådgi-
ver Kasper Westphal Pedersen, 
som er tidligere pressechef i 
Miljøministeriet for skiftende 
ministre, har deltagelsen på 
KU’s klimakongres stor mar-
kedsføringsværdi for Anders 
Fogh Rasmussen.
 »Det sender et entydigt in-
ternationalt signal om at stats-
ministeren går helhjertet ind i 
klimakampen. Og derudover 
får han mulighed for at knytte 

Fogh og kU udnytter hinanden
Ved at bruge Anders Fogh Rasmussen som blikfang for Ku’s klimakongres 
er universitetet med til at markedsføre statsministerens nyvundne grønne aura 
internationalt, mener kommunikationseksperter. Men Ku vinder også 

grøn BranDing – Stats-

ministeren og KU har ført fælles 

klimakamp før. Her taler Fogh 

om sin klimapolitik i februar 

2008.

» Skal man vægte en håndfuld sure røster på Ku mod det statsmands-

glimmer Anders Fogh trods alt bibringer, må det for universitetet  

være en fordel at have statsministeren med på konferencen.« 
Esben Norrbom, retoriker 

tiD tiL FOranDring – En 

valgpjece fra Venstre eller bare 

en programfolder til KU’s 

klimakongres?
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Interview

de os til to grader. Det er samfundets beslutning. 
Så i en vis forstand udspiller vi bare scenarier, 
fortællinger om fremtiden. Men på et solidt 
grundlag. Vi tager politikerne i hånden og tager 
dem med til morgendagens eventyrverden.«
 Jeres dystopia, måske?

»Præcis, det her er ikke blot eventyr, det er po-
tentielle fremtider som menneskeheden måske 
vil gennemleve eller bukke under for. Personligt 
tror jeg ikke at vi kan have højtudviklet civilisati-
on for ti milliarder mennesker i en verden der er 
fem grader varmere. Der vil ikke være nok vand 
og mad. Men anyway! Vi fortæller historier om 
fremtiden, og det er det der skal ske i Køben-
havn til marts hvor jeg vil tale om global land-
forvaltning – hvor mange mennesker kan kloden 
bære hvis vi forvalter den ordentligt.«

»I København til december skal politikerne la-
ve en aftale. Deres beslutninger vil basere sig på 
etik, værdier, grådighed, profit – alt muligt. Alle 
de beskidte spil vil blive spillet, men der vil også 
ske gode ting på grund af de mennesker som el-
sker deres børn og vil bevare en verden til dem. 
Det bliver en politisk basar, men Copenhagen 
One, hvis jeg kan kalde kongressen i marts for 
det, vil forsøge at levere beviserne så politikerne 
ikke tørner sammen i uvidenhed, men i fuld vis-
hed om risici og udfordringer.« 
 Som voksne mennesker. 

»Nemlig. Vi vil uddanne folket. Anders Fogh 
Rasmussen skal tale ved den afsluttende session, 
og forhåbentlig vil han se beviserne. Vi var vel 
alle overraskede over at man valgte Danmark 
som stedet hvor klimaproblemerne skal løses i 
2009. Vi vidste godt at jeres regering ikke var 
særlig bekymret om miljøet eller om klimaforan-
dringer. Men det har ændret sig lidt nu. Nu hvi-
ler verdens øjne på jer, og I må handle derefter. 
Og Connie Hedegaard fremstår som en seriøs 
person. I en vis forstand genopfinder jeres rege-

bevidste dage efter Murens fald besluttede at 
udforske hvad vi kunne forvente af de endnu ret 
ubeskrevne klimaændringer.

»Jeg havde ikke skænket klimakonsekvenser 
en tanke, men jeg opdagede at her var en rigtig 
god intellektuel udfordring. Hvis havet bliver to 
grader varmere, rykker kystlinjen frem, man får 
forøget nedbør, hedebølger om sommeren – 
spørgsmålet om hvad der sker, indeholder en 
masse guf man kan forske i.«

ruiner på telegrafenberg
I 1991 blev programmet udvidet, og tyskerne 
grundlagde et egentligt institut om klimakon- 
sekvenser. 

»Ideen var visionær. På det tidspunkt tænkte 
de fleste: global opvarmning – og hvad så? Det 
at grundlægge et institut, ikke blot for at studere 
klimaet, men for at studere konsekvenserne af 
menneskeskabt global opvarmning, betød jo at 
man gik ud fra at truslen var reel, og at det ville 
kræve forskning at finde ud af hvad man skulle 
gøre ved den. Det var vel ti år foran sin tid og en 
kæmpe udfordring. Jeg fik budget til at hyre et 
halvt hundrede mennesker og et sted at arbejde. 
De sagde: Her er Telegrafenberg – kan du se alle 
ruinerne?« 

»I dag har vi 200 forskere fra forskellige disci-
pliner som arbejder med klimakonsekvenser. Og 
vi samarbejder med universiteterne. Alle mine 
afdelingsledere er professorer på universiteterne 
i regionen. Men vi har vores eget budget og fri-
hed til at forske. I Tyskland er vi et symbol på 
tværfagligt samarbejde – på arbejdet med at bru-
ge god videnskab til relevante temaer, at forstå 
det 21. århundredes problemer.«
 Så du fik det her sted af politikerne så du kunne 
være den der år senere skulle hviske i sin kanslers 
øre – eller råbe, hvad ved jeg – at det her var et se-
riøst problem som hun skulle gøre noget ved?

kLimakOngres iV

Af Christoffer Zieler

Telegrafenberg i Potsdam er en nålepude af træ-
er og små kupler og tårne af mursten fra det nit-
tende århundrede. Én bygning huser Det Store 
Refraktionsteleskop som 99 dages-kejseren fik 
installeret, og bag en bakketop stikker Einsteins 
Tårn frem af den frostbidte jord som et slot for 
funktionalistiske smølfer.

Et mystisk, stemningsmættet sted, og profes-
sor Schellnhuber passer ind. Klædt i sort med en 
svag aura af munkeliv minder han en smule om 
Yip Man, Bruce Lees legendariske  
læremester i kampsporten wing tsun. Og hvad 
angår følgevirkningerne af klimaforandringer 
har Schellnhuber opnået lidt af en stormester-
status. Potsdam Institut für Klimafolgenforsc-
hung som han leder, er anerkendt verden over, 
og til december tager han til Danmark til klima-
topmøde som rådgiver for den tyske kansler.  
Inden da, til marts, er han taler på KU’s klima-
kongres.

Hans Joachim Schellnhuber voksede op i det 
naturskønne Bayern, men det var matematisk 
fysik snarere end træer og bjerge der fik ham 
sporet ind på miljøforskning. I de tidlige 
1980’ere arbejdede han i Santa Barbara, Cali-
fornien med datidens modefysiske paradigme,  
kaosteori, eller teorien om komplekse systemer. 

»Hvis du ser et floddelta oppefra, opdager du 
en meget smuk fraktalgeometri – store floder 
der deler sig i mindre vandløb, som igen forgre-
ner sig. Du kan forstå det matematisk, så det var 
min bro. Jeg blev så at sige suget blidt ind i det 
her tværfaglige miljø, men interessen for miljøet 
begyndte med interessen for videnskab.«

Schellnhubers forskning gjorde ham relevant 
for den tyske regering som i de vilde, fremtids-

»Man behøver ikke hviske ydmygt, for Angela 
Merkel er uddannet videnskabskvinde. Hun har 
en ph.d. i teoretisk fysik. Hun var klar til at lytte 
for 15 år siden. Men, ja, den oprindelige ide var 
nok også at vi skulle være policy-relevante, men 
min strategi var en anden. Vi skulle ikke være 
endnu en tænketank eller miljøaktivistisk pressi-
onsgruppe. Derimod skulle vi finde vores plads i 
det videnskabelige samfund. Først når man har 
opbygget professionel troværdighed, kan man 
tillade sig at give gode råd. Jeg tror ikke at Mer-
kel ville have gjort mig til rådgiver hvis vi havde 
et dårligt ry eller blot var kendt for aggressivt at 
fremme vores holdninger.« 
 Men er I så aktivister nu?

»Nej. Det hele handler om at komme med vi-
denskabelige beviser. Vi kan forholde os til de 
politiske mål og sige: her er hvad I skal gøre for 
at opnå dem. Hvis I vil begrænse opvarmningen 
til to grader, så er der det her miks af sol, vind, 
kul… «
 Atomkraft?

Schellnhuber sukker. »Tyskerne hader atom-
kraft. Som fysiker mener jeg at risikoen er over-
vurderet, men opbevaring og spredning af atom-
affald er uløste problemer overalt i verden. Vi 
forsøger at være objektive, så vi tager atomkraft 
med i analysen. Interessant nok viser det sig at 
atomkraft – alene af økonomiske årsager – ikke 
er så smart som vedvarende energi i det lange 
løb. Folk betragter vedvarende energi som et 
ideologisk projekt, men den kolde økonomiske 
kalkule viser noget andet.«

Jeres regering genopfinder sig selv 
»Jeg kan fortælle kansleren hvordan verden, ef-
ter min bedste vurdering, vil se ud hvis den glo-
bale opvarmning overstiger to grader. Jeg kan 
fortælle hvad der vil ske hvis vi varmer verden 
op fem grader. Men jeg siger aldrig at vi skal hol-

Russisk 
roulette. 
I bedste 
fald
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gering lige har besluttet at fyre af på den økonomi-
ske krise, hvad ville du så gøre?

»Det er klart at jeg ville bruge en ordentlig 
luns af pengene på de ting, der altid er på Bjørn 
Lomborg og hans Consensus-folks liste. Men jeg 
ville også spørge: Hvad nytter det egentlig hvis 
jeg redder alle de her mennesker fra hiv blot for 
at de skulle lide og dø på grund af den globale 
opvarmning? Jeg ville bruge størsteparten på 
det lange løb. Man er nødt til at veje de nuleven-
des interesser mod behovet for at understøtte li-
vet for fremtidige generationer. Alle redelige 
mennesker er nødt til at udføre det trick.«

»Jeg har en søn på ti måneder, mit livs solskin. 
Og det her er relevant for ham. Så det er svaret 
til Lomborg og hans disciple: det er helt enkelt 
forkert at tænke i økonomisk værdi. De viden-
skabelige fakta understøtter ikke en cost-benefit 
analyse. Jeg ville bruge min sunde fornuft som 
en politiker må og bruge pengene på flere gene-
rationer.«

glæden ved is
På vej ned ad Telegrafenbergs smalle sti falder 
Universitetsavisens udsendte ret spektakulært 
på røven. Og liggende der, med nakken let for-
strakt, computeren muligvis flækket, forekom-
mer det relevant at bruge et minut på at værd-
sætte de frosne vandpytter vi endnu har mulig-
hed for at skvatte på. Og på at fundere over pro-
fessor Schellnhubers afskedssalut: 

»Jeg ville elske at tage fejl,« sagde han. »Hvis 
det nu viste sig at alle os der arbejder i den her 
klima-business har lavet en gigantisk brøler og 
der slet ikke foregår nogen global opvarmning. 
Så ville jeg være lykkelig. Jeg ville blive fyret, 
det er klart. Men bagefter ville jeg tage hjem og 
lege med min søn.«

chz@adm.ku.dk

de, og du ved hvordan Nordeuropa så ud under 
sidste istid. Desuden er vi allerede i en varm pe-
riode, så hvis vi lagde fem grader til, ville vi være 
på vej mod det man kunne kalde en ildtid.«

»Fem grader er et gennemsnit, for kontinen-
terne bliver varme før oceanerne. Landmasserne 
kan blive otte-ni grader varmere, og højtliggen-
de områder som Det Tibetanske Plateau vil blive 
12 grader varmere. Alle gletsjerne vil smelte, 
men de her gletsjere forsyner floder som er livs-
grundlag for to milliarder mennesker. Det her er 
ikke rocket science. Det er sandsynligvis den stør-
ste konsekvens af den globale opvarmning, og 
det kan ske i løbet af et par årtier hvis vi ikke gri-
ber ind. I 2070-80 ville vi ikke kunne løse pro-
blemet længere.«

»I det lange løb, og det påvirker Danmark, er 
der problemet med vandstigninger. På lang sigt 
betyder en enkelt grad at havet stiger 15-20 me-
ter. To grader, EU’s målsætning, betyder stignin-
ger på 30-40 meter – over måske 1.000 år. Træk 
en linje omkring jeres kyster. Der ville nok ikke 
være ret meget tilbage at se. Hvis Lomborg be-
der os tilpasse os til vandstigninger på 40 meter, 
så fint nok. Det betyder bare at Danmark skal 
flyttes til Schweiz, Skotland… « 

Grønland?
»Netop! For Grønland ville være grønt. Det 

bliver næsten en joke til sidst. Hvis du skubber et 
system ud af balance, så kollapser det eller æn-
drer virkemåde totalt. Det er det de her ’skepti-
kere’ ikke kan forstå. Hvis man foretager en 
koldblodig analyse af hvordan verden vil se ud 
hvis klimaforandringerne får frit løb, så bliver 
man ganske enkelt forfærdet. Det er tumpet, 
endda infantilt, at foreslå at vi kan tilpasse os, at 
vi vil ’vokse fra’ klimaforandringerne økono-
misk.«
 Hvis nu du skulle lege Lomborg og fik, lad os si-
ge, de 838 milliarder dollars den amerikanske re-

2050, så skal vi reducere vores udledninger med 
80 procent i forhold til 1990-niveauet. 1990, ik-
ke 2000! Det er hvis vi bare vil spille russisk rou-
lette. Oversæt de 80 procent til hvad det betyder 
for de industrialiserede lande, så taler vi om et 
stort set totalt stop for CO2-udledninger midt i 
det her århundrede.«

»Den gode nyhed er at vi kan nå målet hvis vi 
bruger en til to procent af vores BNP om året på 
sagen. Ikke så meget, faktisk. Men de store for-
andringer skal ske i løbet af 15-20 år. Mulighe-
den forpasser sig efter det.«

ildtid
»Jeres herostratisk berømte landsmand Bjørn 
Lomborg fortæller alle at det er smartere at til-
passe sig end at angribe problemets rod. Nu ser 
det ganske vist ikke ud til at han ved ret meget 
om potentielt fatale klimakonsekvenser, men 
det han siger lyder godt for en masse menne-
sker, især inden for det økonomiske felt. Vi bli-
ver kvikkere, lyder parolen. Om 20-30 år vil det 
være en smal sag at fikse klimaet.« 

»Beklageligvis er det også aldeles forkert. Hvis 
vi ikke imødegår problemet og blot tilpasser os, 
stiger temperaturen med mindst fire grader in-
den århundredets udgang. Læg det til de 0,8 
grader vi allerede har observeret, så bliver det 
næsten fem grader over to århundreder. Fem 
grader er forskellen på en istid og en varm perio-

ring sig selv forud for topmødet i december, og 
det er en god ting.«

pistolen for tindingen
Folk er altid optimister, hvis man spørger. Men 
Schellnhuber tøver. 

»Jeg aner ikke hvad der kommer til at ske i 
København. Vi vil sikkert se fremskridt – alene 
fordi Obama er kommet til, og amerikanerne har 
ændret opfattelse – men det vil ikke være nok. 
Jeg regnede noget ud for to dage siden: Hvis du 
nu går ud fra at EU’s mål om at begrænse tempe-
raturstigningen til to grader er rimelig – ved du 
hvad russisk roulette er? Okay, så du har en 
seksløber med en enkelt patron i tromlen. Du ro-
terer, sætter revolveren for tindingen og trykker 
af. Nu er sandsynligheden fem ud af seks for at 
du overlever spillet. En gang, i det mindste.« 
Schellnhuber snurrer cylinderen på sin imagi-
nære revolver.
 Det er gode odds. Måske lige indtil revolveren 
faktisk lå der på bordet og du faktisk skulle spille 
som i filmen The Deer Hunter…

»Det er pointen. Hvis jeg giver dig revolveren 
nu med de odds, så ville du tænke dig om to 
gange før du spillede. Fem ud af seks er i virke-
ligheden ikke en helt fantastisk overlevelses-
chance. Nuvel, vi regnede ud at hvis vi vil have 
en russisk roulette-chance for at holde den glo-
bale opvarmning under et farligt niveau inden 

kLimaFOrskningens stOrmester – »I København til december skal politi-

kerne lave en aftale. Deres beslutninger vil basere sig på etik, værdier, grådighed, pro-

fit – alt muligt. Alle de beskidte spil vil blive spillet, men der vil også ske gode ting på 

grund af de mennesker som elsker deres børn og vil bevare en verden til dem. Det bli-

ver en politisk basar, men Copenhagen One, hvis jeg kan kalde kongressen i marts for 

det, vil forsøge at levere beviserne så politikerne ikke tørner sammen i uvidenhed, 

men i fuld vished om risici og udfordringer,« siger Hans Joachim Schnellhuber der skal 

tale om global landforvaltning på KU’s klimakongres den 12. marts.

I Potsdam lidt uden for Berlin arbejder 
Hans Joachim Schellnhuber, en af  

verdens førende autoriteter når det 
gælder konsekvenser af klimafor- 

andringer. I næste uge er han  
blandt hovedtalerne på klima- 

kongressen på Københavns  
universitet. Han er ikke  

sikker på at vi klarer den.  
Altså menneskeheden
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» Hvis jeg giver dig revolveren nu med de odds, så ville du  
tænke dig om to gange før du spillede. Fem ud af seks er  
i virkeligheden ikke en helt fantastisk overlevelseschance«. 
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disput om teologi

debat

repLik
PHILIPPE PROVENCAL, cand.mag. 

og ph.d. i semitisk filologi, ekstern lektor 

ved Syddansk Universitet

JENS-ANDRÉ P. HERBENER, cand.mag. 

og mag.art. i religionshistorie og semitisk 

filologi, ekstern lektor ved Syddansk Uni-

versitet

Ifølge Troels Engberg-Pedersen (Universitetsteologi er vi-
denskab, UA 2/09) er teologi bl.a. »analytisk og kritisk«, 
og ifølge Lars Sandbeck (Teologiens videnskabelighed 
kompromitteres ikke af kirken, UA 2/09) er det en »kri-
tisk, undersøgende, fordomsfri videnskab«. 

Det lyder jo helt universitært korrekt. Som vi imidlertid 
skal vise, er det kun en halv sandhed: Dele af universi-
tetsteologi er nemlig kristendomsproduktion, og dele 
hviler på et ikke-videnskabeligt fundament. De videnska-
belige dele af universitetsteologi har vi tidligere omtalt.

Som citeret i vores første indlæg (Universitsteologi i 
strid med videnskab, UA 1/09) er en af teologiens hoved-
opgaver at etablere grundlaget for at »kunne fremstille, 
videregive og forny kristendommen«. 21/7/05 supplere-
de teologisk lektor Anders-Christian Jacobsen: »Jeg ved 
fra mit arbejde, hvor afgørende en rolle det spiller for 
mig selv, mine kolleger og de studerende at drive teologi 
for kirkens skyld.«

Hvad er det videnskabelige formål?
Hvad er det videnskabelige formål med denne kirketeolo-
gi? Hvordan forholde sig virkelig kritisk til en metafysisk-
religiøs ideologi, hvis eksistens man samtidig skal arbejde 
for at opretholde? På basis af en kritisk gennemtænkning 
af en hypotese om, at Gud er, og at han er tilværelsens in-
derste mening, som censorformanden for de teologiske 
fakulteter Kaj Mogensen bl.a. skrev 22/12/06?

Selvfølgelig ikke – en hypotese skal kunne falsificeres 
for at være videnskabelig. Det er da også det, der er pro-

blemet med normative udsagn i teologien, og som ofte 
angår spørgsmål om kristendommens sandhedsprætenti-
on. En afgørelse heraf er helt eller delvist umulig inden 
for en videnskabelig diskurs. Erkendelsesinteresser er 
nødvendigvis begrænset af erkendelsesmuligheder, hvil-
ket religionsvidenskab har taget konsekvensen af. 

Med andre ord: Dele af den teologiske kritik hviler i 
sidste ende på et spekulativt og religiøst, kort sagt, ukri-
tisk grundlag – og kan dårligt gøre andet, når den skal 
kunne forenes med kirkens interesser.

eksempler på teologisk kritik
27/4/07 skrev teologiprofessor Viggo Mortensen: »Det 
kristne budskab er verdens bedste; det er noget, man 
godt kan være stolt af at gå ind for … Vi skal altså sprede 
rygtet og så frøene. Det er os. Der er ikke andre til det. 
Det handler om at lade den kristne vision og mission gen-
nemsyre alt, hvad en kirke gør.«

Hvilke videnskabelige undersøgelser eller formål ligger 
bag påstanden om, at kristendommen er verdens bedste, 
eller bag opfordringen til kirkelig mission? Os bekendt 
absolut ingen. 

 14/2/08 skrev teologisk professor Kirsten Nielsen og 
lektor Else Holt: Det Gamle Testamentes fortællinger er i 
deres indbyrdes diskussion »med til at fastholde Guds 
storhed og uudgrundelighed for mennesker – og hans 
uudslukkelige kærlighed til den skabte verden … Kirke-
fædrene så ret, da de fastholdt Det Gamle Testamente. At 
udelukke den første del af kanon med dens mange for-
skellige og ofte provokerende gudsbilleder ville have 
ødelagt alt for meget i den kristendom, vi alle gerne vil 
fremme.«

Hvilke videnskabelige undersøgelser eller formål ligger 
bag påstanden om Guds storhed og uudslukkelige kærlig-
hed til den skabte verden, eller bag ønsket om at fremme 
kristendommen? Os bekendt absolut ingen. Professor 

Nielsen (der netop er gået af) har i øvrigt medtaget op-
byggelsesskrifter, prædikenvejledninger og prædikener 
på sin universitære publikationsliste. Heri kan Gud, Djæ-
vel og Dommedag beskrives som absolutte realiteter. En 
astronom kunne lige så godt sætte horoskoper på sin pub-
likationsliste.

man kan ikke tjene to herrer
Ifølge Lars Sandbeck må kirken ikke stille krav til univer-
sitetsteologien, der kompromitterer dens videnskabelig-
hed. Nej – og det behøver den som regel heller ikke. Som 
vist klarer dele af universitetsteologien og flere teologer 
det ganske af egen kraft. 

En af årsagerne hertil er givet, at videnskaben har haft 
en nedbrydende effekt på religiøse institutioner. F.eks. ri-
sikerer en universitetsteologi, der tager sine videnskabe-
lige forpligtelser alvorligt, uvægerligt at medvirke til at 
undergrave kirkens og dermed sit eget eksistensgrund-
lag. 

For ikke at grave egen grav er en af den eksisterende 
teologis hovedopgaver da også kristendomsproduktion, 
hvilket naturligvis kompromitterer dens videnskabelig-
hed. Man kan ikke på samme tid være kritisk forsker i og 
bidrage til at opretholde en religion. Altså blæse og have 
mel i munden og tjene to herrer samtidigt. Det er bl.a. 
den sidste autoriserede bibeloversættelse, som mange 
universitetsteologer har været med til, et veldokumente-
ret eksempel på.

et teologisk institut er nok
Der er adskillige grunde til, at vi har to fakulteter til kri-
stendommen. Men der er intet naturgivet ved, at det fort-
sat skal være sådan. 

For det første har teologi siden oplysningstiden i sti-
gende grad overlevet sig selv som universitetsfag. Akade-
misk præsteuddannelse og kristendomsproduktion, der 
jo er vigtige dele af teologi, giver ikke tilstrækkelig me-
ning som universitetsanliggende, hvilket man har taget 
konsekvensen af i flere lande. 

For det andet: Hvis teologi fortsat skal være på univer-
sitetet, behøver det ikke være så voluminøst. Ét stort in-
stitut kan sagtens uddanne de kandidater, der skal til. 
Hvis der ellers er studerende nok.

» man kan ikke på samme tid være kritisk forsker 
i og bidrage til at opretholde en religion. altså 
blæse og have mel i munden og tjene to herrer 
samtidigt.«

dele af den teologiske kritik hviler i sidste ende på et spekulativt og ukritisk grundlag  

fordi den skal kunne forenes med kirkens interesser

Kan hypotesen om Gud falsificeres?

Lønsektionen kan  
ikke regne
LønBeregning
KAJ STOLTZE, Gæstelærer, Tandlægeskolen, KU

ks@odont.ku.dk

Lønsektionen på Københavns Universitet kan ik-
ke regne. I sin korthed er lønsektionens pro-
blem, at man har den opfattelse at 45 minutter 
svarer til 0,45 time, og at 1 time og 30 minutter 
er 1,30 time og således fremdeles. 

Når man bruger disse tal til beregning af ho-
norarer turde det være klart, at man udbetaler 
for lidt. Jeg blev opmærksom på regnemetoden 
så tidligt som medio 2007 og har så frem til april 
2008 forgæves forsøgt at få lønsektionen til at 
forstå, at der var et problem. 

I emnefeltet på flere e-mails stod der: »Løn-
sektionen KU har uorden i de grundlæggende 
regler for regning.« Håbet var at denne udmel-
ding ville få Gruppelederen med arbejdsområde 
kontrol og godkendelse af løn til at se, at der 
kunne være noget galt. Men nej, 45 minutter var 
0,45 timer. 

Lønsektionen refererede i en af de senere e-
mails til et notat fra Økonomistyrelsen. Det frem-
går heraf, at 2 timer og 30 minutter korrekt er 
2,5 timer og ikke 2,30 timer. Jeg beder håbefuld 
om en forklaring på forskellen og bliver lovet, at 
Lønsektionen vil komme tilbage med et svar.

Efter mere end et halvt års tavshed synes jeg 
ikke, at det er morsomt længere og opgiver yder-
ligere kommunikation med Lønsektionen. Jeg 
klager min nød til rektoratet, og nu kommer der 
gang i sagen.

Rektoratet anmoder Lønsektionen om at svare 
og lønadministrationschefen svarer: »(...) da der 

skal registreres forskellig på de to lønkoder som 
anvendes i lønsystemet ifm. hhv. undervisning 
og gæsteforelæsning således, at undervisning re-
gistreres med timer og minutter (f.eks.: 1,30), 
mens gæsteforelæsning registreres som timer og 
decimaler (f.eks.: 1,50), har det beklageligvis af-
stedkommet, at du har fået ændret fra undervis-
ning til gæsteforelæsning, men der er registreret 
1,30 time og ikke 1,50 time, som der skal ifm. 
gæsteforelæsning.«

Det er en håbløs og helt mislykket forklaring, 
for jeg har sort på hvidt, at 45 minutter er 0,45 
timer og der er udbetalt løn efter det princip.

I en venlig mail fra Rektorsekretariatets sekre-
tariatschef undskyldes det passerede, som man 
har fået oplyst skyldes en indtastningsfejl. Af 
meget forståelige grunde kommer man ikke 
yderligere ind på lønadministrationschefens for-
klaring.  Man har set, at det er en umulig forkla-
ring. 

Jeg har efter mere end to års venten fået ud-
betalt de penge, jeg havde tilgode. En faktura for 
regneteknisk bistand er dog ikke betalt. Tilbage 
står så spørgsmålet: Hvor mange andre har uden 
at opdage det været offer for den samme regne-
metode? 

sVar
ANTONINO CASTRONE, Vicedirektør for 

Koncern-økonomi

Lønsektionen laver ganske få fejl sammenholdt 
med det store antal lønninger, som hver måned 
beregnes og udbetales til alle KU’s ansatte. Når 
der alligevel sker fejl, beklager vi dem meget. 
Den konkrete sag blev løst i november 2008. Fej-
len skyldtes, at indtastningssystematik for én ty-
pe løn fejlagtigt blev anvendt for en anden type 
løn: Hvor løntimer for nogle løntyper skal indta-
stes med timer og minutter, skal løntimer for an-
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DUpLik
LARS SANDBECK, Cand.theol., 

ph.d.-stipendiat

Højst overraskende er Philippe Provencal og Jens-André 
P. Herbener (PH) kommet på den idé at skrive en replik 
til to replikker til deres replik til en kronik i Universitets-
avisen. Den leg er jeg med på, så her kommer en duplik 
til den seneste replik.

Jeg finder tre argumenter i PH’s indlæg og pudsigt nok 
også tre misforståelser. Teologien er uvidenskabelig, 
hævder PH, fordi 1) et par teologer er glade for kirken, 2) 
teologien skal opretholde en metafysisk-religiøs ideologi 
og 3) teologien er normativ.

   
glade teologer
PH fører bevis for deres påstand om teologiens uviden-
skabelighed ved at henvise til et par teologer, der har ud-
talt sig positivt om kirke og kristendom. 

Tilsyneladende har en teolog for cirka fire år siden ud-
talt, at han bedriver teologi for kirkens skyld. Det må han 
vel selv om, så længe han bedriver teologi videnskabeligt, 
når han er på arbejde. Vi andre skal nok være efter ham, 
hvis ikke det er tilfældet. En anden teolog har sagt, at det 
kristne budskab er verdens bedste. Igen: og hvad så? Jeg 
kender en teolog, der synes, kristendommen er frastø-
dende og livsfjendsk, men det gør ham vel ikke mere vi-
denskabelig end de to andre. 

Jeg må indrømme, jeg har svært ved at fatte, hvorfor 
eller hvordan tilfældige teologers personlige begrundel-
ser for at beskæftige sig med eller ligefrem holde af deres 
fag, tæller som et bevis på dette fags manglende viden-
skabelighed. Man skal vel heller ikke vurdere religionsvi-
denskabens videnskabelighed alene på baggrund af PH’s 
løsagtige argumentation og suggererende stil?

 
ideologi
Selve præmissen for PH’s kritik af teologien er temmelig 
mærkelig. Ifølge PH skal teologien arbejde for at opret-
holde en metafysisk-religiøs ideologis (den evangeliske 

lutherdoms) eksistens. Hvorfor »skal« teologien det? Og 
hvordan mener PH mere konkret, denne skjulte dagsor-
den kommer til udtryk? Er undervisningen mon lagt an 
på at indoktrinere de studerende? Dumper specialestude-
rende, hvis de modsiger Luther? Bliver 
ph.d.-afhandlinger og disputatser ikke godtaget, hvis de 
strider imod den »metafysisk-religiøse ideologi«? Til 
samtlige spørgsmål kan enhver, der ved bare en lille smu-
le om, hvad der foregår på de teologiske fakulteter, uden 
tøven svare nej. Måske PH fremover vil være så elskvær-
dige at dokumentere deres påstande med andet end iso-
lerede citater.

De kunne i samme ombæring overveje dette: hvis teo-
logien lefler for folkekirken og arbejder for at opretholde 
dens eksistens, hvorfor er der så en ikke ubetydelig del af 
de teologistuderende, der i løbet af studietiden ’mister’ 
troen og opgiver at blive præster?

      
normativitet
PH har naturligvis også misforstået, hvori den teologiske 
videnskabs normative dimension består. Den består nem-
lig ikke bare i at undersøge »kristendommens sandheds-

prætention« eller »hypotesen om Gud«, selvom det selv-
følgelig er vigtigt at forholde sig undersøgende og kritisk 
til »metafysisk-religiøse ideologiers« fortolkninger af vir-
keligheden. Det normative består oftere i, at teologien ud 
fra særlige perspektiver og forudsætninger (der altid står 
til diskussion), forsøger at vurdere forskellige fortolknin-
ger af kristendommen. Lidt ligesom når litterater diskute-
rer den ’rette’ eller ’overbevisende’ fortolkning af King 
Lear, eller når idehistorikere diskuterer den ’rette’ eller 
’overbevisende’ forståelse af en specifik ideologi. Man 
kan tit høre teologer sige: »Jeg tror, du har misforstået 
Paulus«, eller »den forensiske forståelse af retfærdiggø-
relse er problematisk, fordi …«. Den slags domme er nor-
mative. Men de fremsættes ikke, fordi teologien lefler for 

kirken, men fordi teologien undersøger religiøse argu-
menters og systemers konsistens og kohærens eller man-
gel på samme. Det er normativt, men er det uvidenskabe-
ligt?

til sidst: det med de to fakulteter
PH indrømmer, at der er adskillelige (gode?) grunde til, 
vi har to teologiske fakulteter i Danmark, men tilføjer, at 
der intet naturgivent er ved, at det fortsat skal være så-
dan. Næ, det er der vel heller aldrig nogen, der har påstå-
et. Det er naturligvis ikke naturen, men kulturen, der be-
grunder de teologiske fakulteters eksistensberettigelse, 
og her tænker jeg først og fremmest på den videnskabeli-
ge kultur. Vi skal ikke kun have teologi på universiteter-
ne, fordi kristendommen har været en formativ kraft i 
europæisk og dansk kultur i århundreder, eller fordi kri-
stendommen er denne kulturs største og vigtigste (tør jeg 
sige bedste?) religion. Vi skal have teologi på universite-
terne, fordi det er vigtigt at have en videnskab om religi-
on, der kan tænke over, om, med og imod religionen, for-
tolke den, gennemskue den og diskutere den.

Religionerne skal beskrives – det kan PH stå for. Men 
der skal også tænkes over religion – det kan teologien stå 
for. Om det foregår på ét eller to fakulteter er ikke så vig-
tigt.

» man skal vel heller ikke vurdere religionsviden-
skabens videnskabelighed alene på baggrund 
af provencals og Herbeners løsagtige argumen-
tation og suggererende stil?«

Hvordan kan tilfældige teologers personlige begrundelser for at beskæftige sig med eller 

ligefrem holde af deres fag, tælle som et bevis på dette fags manglende videnskabelighed? 

Hus forbi – igen

dre løntyper indtastes med timer og decimaler. 
En indtastning af værdien ’1:30’ timer for én løn-
type betyder således det samme som en indtast-
ning af værdien ’1,50’ timer for en anden lønty-
pe, nemlig halvanden time. Vi er ikke bekendt 
med, at der er sket tilsvarende fejl hos andre an-
satte, men det er klart, at sådanne menneskelige 
fejl kan ske, fordi vore lønmedarbejdere skal ar-
bejde med begge former for indtastningssyste-
matik. Vi har ikke afgørende indflydelse på at 
standardisere disse indtastningskrav, idet lønsy-
stemet er et fælles statsligt lønsystem, SLS, som 
vi er forpligtet til at anvende. Vi opfordrer natur-
ligvis altid til, at alle medarbejdere kontrollerer 
deres lønsedler, så eventuelle fejl kan udbedres.

deltidsansattes 
arbejdsmiljø skal også 
vurderes
repLik
RALF HEMMINGSEN, rektor

Kære Morten Hjelt – apropos dit indlæg i sidste 
nummer om at Deltidsansatte mobbes (UA 2/09), 
vil jeg gerne understrege, at ledelsen sætter pris 
på de deltidsansatte undervisere og deres væ-
sentlige indsats for universitetet. Det har således 
på ingen måde været tanken at negligere jeres 
arbejdsmiljø eller trivsel. Derfor vil der også bli-
ve sat fokus på de deltidsansatte underviseres 
arbejdsmiljø på KU. I denne sammenhæng er det 
mere et spørgsmål om hvordan og hvornår – og 
ikke om det sker. 

Københavns Universitet gennemfører i 2008 
og 2009 arbejdspladsvurdering på hele Universi-
tetet, og den skal blandt andet kortlægge medar-
bejdernes trivsel og psykiske arbejdsmiljø med 
henblik på at opfylde Arbejdstilsynets krav til 
gennemførelse af arbejdspladsvurderinger. Det 
vil sige, at kortlægningsresultaterne skal vurde-
res og prioriteres med henblik på at igangsætte 
handlinger til forbedring af medarbejdernes ar-
bejdsmiljø.

KU har valgt at skelne mellem tre grupper af 
medarbejdere: vip, tap og ph.d. i opgørelsen af 
kortlægningsresultaterne. Resultaterne opgøres 
dels på fakultetsniveau, dels på institut- og afde-
lingsniveau på de enkelte fakulteter. Samtidig 
har KU valgt, at resultaterne skal kunne sam-
menlignes eller benchmarkes dels med et repræ-
sentativt udsnit af den danske arbejdsstyrke, 
dels internt på KU: institutter og afdelinger på 
de enkelte fakulteter imellem, og de enkelte fa-
kulteter imellem. Yderligere har KU lagt vægt på 

at de enkelte deltageres besvarelser er fortrolige. 
KU kunne have valgt at oprette deltidsunder-

visere som en selvstændig personalegruppe i un-
dersøgelsen, men har i første omgang vurderet, 
at der er så store forskelle mellem antallet og vil-
kårene for deltidsansatte på de enkelte institut-
ter og fakulteter, at denne løsning ikke var hen-
sigtsmæssig, fordi det ville gøre det meget svært 
at sammenligne kortlægningsresultaterne insti-
tutter og fakulteterne imellem. Derudover kan 
en opdeling i mindre personalegrupper betyde, 
at man kommer i konflikt med fortroligheden 
(specielt på institut- og afdelingsniveau). 

Da jeg er enig i, at det er væsentligt at få sat 
fokus på også deltidsunderviseres trivsel og psy-
kiske arbejdsmiljø, vil rektorat og dekankredsen 
drøfte, hvordan det fremadrettet kan ske mest 
hensigtsmæssigt, så der blandt andet fokuseres 
på de særlige vilkår der gælder for deltidsansatte 
vip’er. Det står således klart, at de deltidsansat-
tes forhold vil komme til at indgå i det samlede 

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

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

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

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

Deadline: Se kolofonen på bagsiden af sektion 2.
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en ensartet og retfærdig behandling og bedøm-
melse af deres præstationer. 

Vi har en kultur, hvor vejledning spiller en 
central rolle. Det er universiteternes pligt at give 
alle studerende mulighed for vejledning, hvis de 
er i tvivl om eksamen, studie eller klagemulighe-
der. 

Danmark er på begge disse områder helt ene-
stående set i international sammenhæng. Så vidt 
jeg ved, er vi det eneste land i verden, som har 
en censorinstitution og så omfangsrige vejled-
ningsmuligheder.
 Jeg håber, at vi kan blive ved med at værne 
om den danske opbygning. Vi skal blive ved med 
at give alle studerende en ensartet og fair be-
handling med lige muligheder for at få vejled-
ning. Danmark må ikke udvikle sig til et system, 
som er præget af skepsis, og hvor klager er hver-
dagskost. 

Der skal selvfølgelig være mulighed for at kla-
ge, hvis man føler sig uretfærdig behandlet. Det 
kan man også i dag, uden at det koster en krone. 
Klageprocesserne er tilpasset de forskellige afgø-
relser, der kan klages over. Først direkte til det 
pågældende universitet. Og hvis man fortsat er 
uenig i afgørelsen, så har den studerende mulig-
hed for at indbringe afgørelsen til meritanke-
nævn, eksamensankenævn eller ved retlige 
spørgsmål til Universitets- og Bygningsstyrelsen, 
som er placeret under Videnskabsministeriet. 
Det nuværende system giver derfor en omfatten-
de beskyttelse af de studerendes retssikkerhed. 
 Det er nu forslag om at oprette en national 
studenterombudsmand, men det vil efter min 
bedste overbevisning være overflødigt. Oprettel-
se af en studenterombudsmand vil blot betyde 
bureaukrati og unødvendig dobbeltregulering. 

Der er i dag en omfattende beskyttelse af de 
studerendes retssikkerhed. Men da jeg have mø-
de med de studenterpolitiske organisationer i 
slutningen af februar, sagde flere af dem, at uni-
versiteternes klageprocedurer godt kunne være 
mere gennemsigtige og klare. Den udmelding 
tager jeg meget seriøst, og derfor vil jeg tage em-
net op, næste gang jeg mødes med ledelsen fra 
universiteterne. 

Efter min opfattelse er det mest hensigtsmæs-
sigt, at de studerende modtager vejledning, hvor 
de har deres daglige gang – det vil sige på uni-
versiteterne. 

En ekstra central instans i form af en national 
ombudsmand vil ikke sikre mere retssikkerhed 
eller bedre vejledning, men blot skabe bureau-
krati og gøre processen mere besværlig og 
uigennemskuelig.  

Overdreven frygt  
for Metusalem 
repLik
POUL ERIK KROGSHAVE, 

næstformand i Hovedsamarbejdsudvalget

Bjarne Bisballe kritiserer i sidste nummer (UA 
2/09: Pensionist, aldrig i livet) den lovbestemte 
ophævelse af den hidtidige fratrædelsesalder 
ved 70 år for tjenestemænd og overenskomstan-
satte medarbejdere i staten og efterlyser ret-
ningslinjer for, hvordan KU løser de eventuelle 
problemer, det medfører. 

Hvordan det kan gøres, har hidtil kun været 
drøftet kort i Hovedsamarbejdsudvalgets Perso-
nalepolitiske Udvalg, men indgår naturligt i det 
igangværende arbejde med revision af retnings-
linjer for seniorområdet, der skal være en inte-
greret del af personalepolitikken. Så det er altså 
rigtigt nok, at universitetets ansatte kan fortsæt-
te deres ansættelsesforhold efter de er fyldt 70 
år. Hvor mange der vil gøre det, har jeg ikke 
kendskab til i dag.

Baggrunden for bestemmelsen i loven fra 29. 

arbejdspladsvurderingforløb i 2009, og vi skal 
beklage at det ikke har været tydeliggjort ved in-
formationen om det samlede forløb.

Ansvaret for gennemførelse af arbejdsplads-
vurderingen ligger hos Arbejdsmiljø og Samar-
bejde/HR&O, og de vil tage kontakt til dig så di-
ne synspunkter og idéer kan indgå i det videre 
arbejde med arbejdspladsvurderingen for del-
tidsansatte undervisere.

Censurfrister hæmmer 
udveksling
UDenLanDske stUDerenDe
LINE MARI THORKILDSEN

( lineth17@m8.stud.ku.dk)

Lange censurfrister ved Københavns Universitet 
har skabt problemer for norske studenter som 
har været på udvekslingsophold, og som nu ven-
ter på at blive indskrevet ved Københavns uni-
versitet. 

For et år siden kom nogle nordmænd på ud-
veksling til KU fra andre universiteter. Nu er de 
kvalificerede til kandidatdelen på KU og venter 
på indskrivning. Bare man har bestået de nød-
vendige eksamener fra forrige semester, er det 
ikke et problem at starte på kandidatstudiet. 
Men for at kunne overleve, behøver vi statslig 
støtte fra Lånekassen i Norge (tilsvarende SU). 

Støtten får vi ikke før vi har bevist at vi er stu-
derende ved KU. Dette bevis får vi i form af et 
optagelsesbrev ved indskrivning på KU som vi 
må sende til Statens Lånekasse i Norge. Dette fø-
rer til at vi ikke har penge til husleje. (Der er gå-
et to måneder nu), mad og bøger. Adgangskor-
tet til computersale, biblioteker og adgang til 
universitetet er spærret, og har været det siden 
midten af januar. Ved norske universiteter er 
censurfristen 21 dage, mens man ved KU kan ri-
sikere at skulle vente i seks uger før man får en 
karakter, og dette fører til irritation og proble-
mer for udenlandske studenter.

Også smøl på Sund
eksamensBeViser
ANN LARSEN 

Apropos artiklen om Smøl med eksamensbeviser 
(UA 1/09) vil jeg bare fortælle at Det Sundheds-
videnskabelige Fakultet har (haft) samme pro-
blemer. Jeg blev kandidat i september 07, og mit 
eksamensbevis er fra april 08, det vil sige syv 
måneders forsinkelse. Undskyldningen fra fakul-
tetets side er også en ødelagt printer (alligevel 
utroligt med alle de ødelagte printere på de for-
skellige fakulteter), og derefter at man var ved 
at opsætte et nyt system, og til slut at der grun-
det de forrige ting nu var en pukkel. Og der er 
også fejl i mit endelige bevis – der er glemt to 
fag. Bare så Joakim ikke føler sig helt alene.

Studerende, kend  
dine rettigheder
OmBUDsmanD 
HELGE SANDER, videnskabsminister

 

Danmark har et helt unikt uddannelsessystem. 
Vi har en ekstern censurinstitution, hvor en uvil-
dig person sidder med ved det grønne bord og er 
med til at bedømme de studerendes faglige ni-
veau. Det er meget få andre lande, som har den 
ordning. Det har vi for at sikre, at studerende får 

ALMINDELIG 
SUND 

FORNUFT

USB-stik med 
kode og kryptering 
USB-stikket ligger løst i lommen. Vi har det med alle vegne. På den 
måde har vi vores data lige ved hånden. 

Det er smart. Men også usmart. 

For stikket er så lille, at vi nemt glemmer det i en fremmed computer 
eller mellem papirerne til et møde. Og så er det pludselig andre, der 
har vores data lige ved hånden. 

Derfor skal dit USB-stik krypteres og have kode, så forskningsresul-
tater, opgaver, private billeder, regnskaber eller måske koden til din 
netbank ikke havner i forkerte hænder og kan læses og i værste fald 
misbruges af andre. 

Det er almindelige sund fornuft.

Universitets it-folk hjælper dig gerne med at få sikret USB-stik. 
For din og for universitets sikkerheds skyld. Det er bare at slå på
tråden til din lokale informationsikkerhedsansvarlige. 
Find ham på Informationssikkerhed.ku.dk

Informationssikkerhed på KU
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Synspunkt

en gennemsnitlig studerende omkring 200.000 
kroner ekstra og ikke »over 300.000 kroner«, 
som I har skrevet.

I sidste nummer af avisen på side 4 står: »Det 
en studerende på en længerevarende uddannel-
se får ud af vores forslag, er i gennemsnit over 
300.000 kroner efter skat set over resten af livet. 
Så det er altså en rigtig stor gevinst...«

I rapporten fra Skattekommissionen vil man 
finde følgende på side 34:

»For en gennemsnitlig studerende på de lange 
videregående uddannelser skønnes forøgelsen 
af indkomsten efter skat som følge af reformen 
at udgøre omkring 200.000 kr. over resten af li-
vet, inklusive forslaget om lavere SU. Det skal 
sammenholdes med at et års SU efter skat udgør 
knap 55.000 kr...«

ministereksamen
BRITTA THOMSEN, medlem af 

Europa-Parlamentet (S)

Inden længe er det igen eksamenstid her på stedet. 
Så hvad er mere oplagt end at evaluere og sende 
universiteternes minister, Helge Sander, til eksa-
men. 

Ved første øjekast er det Sanders manglende 
handlekraft, der fanger blikket. For blot at nævne de 
tre mest aktuelle kritikpunkter: Manglende ligestil-
ling på universiteterne, brugerbetaling på Erasmus 
Mundus-uddannelsen og alt for meget topstyret 
forskning og dermed alt for lidt forskningsfrihed. 

Ligestilling
Lad mig starte fra en ende af med ligestillingen. Ho-
vedparten af de studerende på danske universiteter 
er kvinder – men kun hver fjerde lektor og hver ot-
tende professor er kvinde. Skandaløst! Endnu mere 
skandaløst er det dog, at Helge Sander har udtalt, at 
»det først og fremmest er kvinderne selv, som skal 
gøre noget ved det«. Nej, Sander, det er først og 
fremmest dig, der skal gøre noget ved det! Indfør 
kønskvoter i forskningsrådene og ansættelsesudval-
gene og tving mændene fra fadet – det vil gøre en 
forskel. 

erasmus mundus
Mit andet kritikpunkt handler om EU´s uddannel-
sesprogram Erasmus Mundus. Som bekendt gør pro-
grammet det muligt for dygtige studerende at få et 
såkaldt eliteforløb på deres kandidatuddannelse. 
Det indebærer et ophold på minimum to samar-
bejdsuniversiteter, der ofte vil ligge i udlandet. 

I 2005 blev det skrevet ind i universitetsloven, at 
studieophold i udlandet skulle være gratis, og i 2006 
vedtog man, at også studerende uden for EU/EØS 
skal udløse taxameterpenge til universiteterne i 
Danmark. Statsfinansieret uddannelse som vi ken-
der det – troede vi. 

Men både danske og udenlandske studerende 
blev pålagt brugerbetaling fra de danske universite-
ter på Erasmus Mundus-uddannelserne – også selv-
om de studerende udløste taxameterpenge. Univer-
siteterne overtrådte dermed loven og skovlede pen-
ge ind både fra staten via taxameterpenge og fra de 
studerende i form af brugerbetaling.

Helge Sander er dumpet

maj 2008 og for ophævelsen i overenskomsterne 
var som bekendt dengang begrundet i frygten 
for mangel på tilstrækkelig veluddannet og kva-
lificeret arbejdskraft til statens arbejdspladser. 
Derfor leverede folketingspolitikerne og de fag-
lige organisationer denne mulighed for fortsat 
ansættelse af +70 årige. Når den begrundelse 
ikke længere kan sandsynliggøres eller er særlig 
nødvendig, formoder jeg, at muligheden bliver 
ophævet.

Bjarne ser sig åbenbart frygteligt omgivet af 
+90 årige Metusalemmer, der som affældige 
fortsat kan og vil hæve lønindkomst fra KU – et 
ganske vist ret dystert scenario, men næppe den 
sandsynlige fremtidige virkelighed. Behovet for 
både generationsskiftet, yngre medarbejdere og 
ikke mindst at mange ansatte ser frem til at fra-
træde og gå på pension og nyde deres otium, vil 
formentligt virke som en naturlig begrænsning 

af en uhensigtsmæssig medarbejderstab på KU – 
selv om alder i sig selv hverken må være en hin-
dring eller en kvalifikation for ansættelsesfor-
holdet. Det må selvfølgelig også undgås, at an-
sættelse efter 70 år bliver prestige og praksis for 
bestemte personale grupper.  

Su-korrektion
skattereFOrm
ALLAN BO HANSEN, 

theabh@gmail.com

Enten har Universitetsavisen fejlciteret Ritzau 
eller også har Ritzau fejlciteret Carsten Koch: 
Skattekommissionens forslag vil på livstid give 

» Brugerbetaling på Erasmus Mundus-uddannelsen og alt for meget topstyret  

forskning og dermed alt for lidt forskningsfrihed – Helge Sander består ikke.«
Britta Thomsen (S)

Og hvordan reagerer den ansvarlige minister så 
på det? Jo, Helge Sander har valgt at tage lovover-
træderens parti og besluttet, at det må være op til 
den enkelte studerende selv at klage til universitetet 
og få sine ulovligt opkrævede penge tilbage. 

Resultatet: At der stadig er danskere, som ikke har 
fået deres penge igen, og at flere udenlandske stude-
rende stadig afventer svar. Hvis Sander oprigtig er 
imod brugerbetaling og for gratis uddannelse, kan 
han overbevise os meget let ved at indføre en klok-
keklar lovgivning, der forbyder al brugerbetaling på 
uddannelser. Men det har vi endnu til gode.

trusler mod fri forskning
Sidst, men ikke mindst, er den fri forskning truet af 
Sanders topstyrelogik. Til efteråret forhandler parti-
erne bag globaliseringspuljen, deriblandt Socialde-
mokraterne, om hvor stor en andel af de to milliar-
der forskningskroner i puljen, der skal gå til den frie 

forskning. Socialdemokraterne vil i tråd med ønsket 
fra universitetsrektorerne lade hovedvægten af 
forskningsmidlerne gå til basismidler. Det gør vi ud 
fra en grundlæggende tillid til forskerne og filosofi-
en om, at den bedste forskning kommer fra forske-
rens egen kreativitet og ikke fra topstyrede økono-
mistrategier, sådan som Helge Sander ønsker det. 
Heldigvis er Jesper Langballe også enig i det udsagn, 
så det ser ikke ud til, at regeringen får deres vilje på 
dette område. 

Til en hver eksamen hører en karakter og en eva-
luering. I dette tilfælde er jeg ikke i tvivl. Helge San-
der er dumpet. Min opfordring til ministeren er der-
for, at han begynder at tage ligestillingen, de stude-
rende og forskerne seriøst – ellers består han aldrig 
den store videnskabsministereksamen.     
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me hvad der er virkeligt og hvad der er uvirke-
ligt er særligt processer i frontal-lapperne. Men 
de ’dumme’ sanse-associations-og-følelses-mo-
duler er allerede aktiveret før oplevelsesstrøm-
men når til frontallapperne der nok kan blokere 
dele af affekt-påvirkningen – vi løber ikke ud af 
biografen, men håber på at den person på lærre-
det som vi identificerer os med, kan handle for 
os og derved undgå faren. Men ophidselsen og 
behovet for afspænding via de fiktive personers 
handlinger blokeres ikke: vi skælver af frygt, 
græder, ler og begærer i takt med de audiovisu-
elle informationsstrømme fra lærredet.

programmeret til action
PECMA-flowet er betinget af at den menneskeli-
ge kropsforankrede (embodied) hjerne er indret-
tet som en handlingsmaskine. Sanserne er ’blot’ 
redskaber til at sikre at vi handler på en måde 
der optimerer vores fitness (undgår at blive ti-
germad eller ramt af en bil; finder føde og for-
merer os). Det er derfor logisk at netop film der 
iscenesætter handlingsforløb omkring funda-
mentale eksistens-scenarier såsom at blive for-
fulgt, at opnå en mage eller at kæmpe med an-
dre mennesker eller dyr, appellerer til menne-
sker verden over, fordi de appellerer til en men-
neskelig natur hinsides kulturelle forskelle. 

Disse eksistens-scenarier danner grundstam-
men i filmrepertoiret verden over. Men dette at 
mennesket som ’handlingsmaskine’ er centralt, 
kan også forklare en række effekter i visuel æste-
tik. En række effekter vil blokere PECMA-flowet 
således at sansningerne ikke kan udlades i hand-
linger. Den simpleste effekt består i at ’fryse’ bil-
ledstrømmen, men man kan også optage i mod-
lys så figurer ses som silhuetter. Alle de visuelle 
effekter der formindsker vores muligheder for at 
simulere handlinger i firedimensionale hand-
lingsrum (3D plus en fremadskridende tid) vil 
aktivere lyriske associationsstrømme i hjernens 
associationsområder der vil blive oplevet som 
central-æstetiske, og er særligt benyttet i kunst-
film. Men fordi det fulde PECMA-flow repræsen-
terer hjernens basale funktionsmåde hvor sanse-
indtryk skal vække følelser der omsættes til 
handlinger, vil de handlingsorienterede film til-
trække det store publikum. Kunstfilmenes lang-
varige ophobninger af sansninger og følelser der 
ikke omsættes til handlinger i et kontinuerligt 
flow, vil af det store publikum opleves som bela-
stende.

Den romantiske neuropsykologi
Den anden fase i min forskning har som sagt be-
stået i at sammenknytte beskrivelsen af oplevel-
sesprocesserne med en evolutionær forståelse af 
hvorfor nogle oplevelsestyper fylder så meget i 
filmen. Kærlighedsfilm, for eksempel, fylder me-
get i repertoiret, og mange humanistiske forske-

romantiske film hvis centrale former har været 
uændrede i flere tusind år? Hvorfor er forskellen 
mellem lyrisk og handlingspræget kunst relativt 
fast gennem århundreder? Hvis al kultur er ren 
social konstruktion, er det for eksempel påfal-
dende at centrale elementer i actionhistorier fra 
Homers Odysseen til actionfilm og centrale for-
mer for computerspil er de samme. 

Forklaringen må bestå i at hjernen har nogle 
specifikationer der danner de overordnede ram-
mer for hvad mennesker finder interessant. Og 
at den menneskelige krop og hjerne derfor ikke, 
som hævdet af radikale socialkonstruktivister, 
var en totalt blank tavle som vekslende kulturer 
kunne ’skrive på’ i total frihed. Tværtimod er 
nogle fundamentale træk af menneskets menta-
le biologi formet af dets evolutionshistorie, en 
formning som samtidig besidder frihedsgrader 
der kan forklare den kulturelle variation og ud-
vikling. Ved blot at benytte humanistiske værk-
tøjer som tekstanalyse og kulturhistorie, ville 
opgaven være uløselig.

Fra lærred til hjerne
Mit forskningsarbejde forløb i to faser. Den før-
ste fase bestod i at forstå hvorledes hjernen be-
arbejdede film, og kognitionspsykologi og neo-
psykologi var væsentlige redskaber. Den anden 
fase bestod i at forstå hovedtrækkene i menne-
skets evolutionshistorie og dennes indvirkning 
på dets kulturelle præferencer.

Den første fase var centreret om at beskrive 
centrale processer i filmoplevelsen: sansningen 
af filmen via de visuelle (og akustiske) områder i 
hjernen, omdannelsen af de rå, visuelle elemen-
ter til betydende elementer i isse-og-tindinge-
lappernes associationsområder. Ved denne pro-
ces aktiveres følelsescentre i de ældre dele af 
hjernen (hjernestammen og det såkaldte limbi-
ske system). Endeligt vil sanse- og føleoplevelser 
integreres i nogle handlingsorienterede rammer 
i frontallapperne der er det motoriske systems 
kommandocentral.  

I forenklet form: øjnene opfanger brune og 
gule striber, associationsområderne siger: tiger, 
de limbiske centre aktiverer følelsen angst, og 
frontallapperne organiserer en reaktion: ’løb’ 
(eller ’skyd’, eller ’kravl op i træ’). Jeg konstrue-
rede derfor en ’flow-model’ for filmoplevelsen 
(som jeg har kaldt PECMA-modellen, en forkor-
telse af perception, emotion, cognition, motor ac-
tion). Ved ikke alene at se på film som nogle tek-
ster der eksisterer ude på lærreder, men også at 
beskrive filmoplevelsen som processer i hjernen, 
viste det sig at tilsyneladende vanskelige æsteti-
ske problemer havde relativt enkle forklaringer.

Et meget omdiskuteret problem: hvorfor bli-
ver vi dybt engagerede i film selv om de er uvir-
kelige, fiktion, er relativt enkelt besvaret set fra 
PECMA-flowets synsvinkel. Evnen til at bedøm-

Videnskabet

darwin 
for humanister
En ny symbiose af humanistisk og naturvidenskabelig forskning kan give  
forskningen i kultur en tiltrængt renæssance. Filmforsker Torben Grodal er  
inspireret af hjerneforskningens landvindinger, og slår her til lyd for en  
’evolutionær biokulturalisme’

EVOLUTION

Af Torben Kragh Grodal

I 1959 skrev C. P. Snow en bog – The Two Cultu-
res – der beskrev hvorledes humanistisk og na-
turvidenskabelig forskning var to adskilte kultu-
rer med vidt forskellige metoder og normer. Sto-
re dele af humaniora tog afstand fra naturviden-
skabernes objektivistiske videnskabsideal og 
fremhævede heroverfor en kulturalistisk og kon-
struktivistisk virkelighedsopfattelse. Ifølge den-
ne er al viden kulturelt og sprogligt konstrueret 
og derfor ideologisk, selv den naturvidenskabe-
lige. 

Der var (er) derfor ikke nogen særlig grund til 
at humanistiske forskere skulle orientere sig i 
naturvidenskabeligt baseret forskning, selv i det 
omfang hvor den humanistiske forskning udtalte 
sig om emner hvor der foreligger omfattende 
naturvidenskabelig viden, for eksempel om 
spørgsmål vedrørende den menneskelige psykes 
funktionsmåde. 

Denne skepsis over for naturvidenskabelig 
forskning er særligt udbredt inden for de fortol-
kende og æstetiske videnskaber (som litteratur-
videnskab, film, kulturhistorie, og visse retnin-
ger inden for sociologi). Det har ført til paradok-
sale resultater hvor humanister for eksempel 
fremfører synspunkter og udkaster hypoteser 
der strider mod veldokumenteret naturviden-
skabelig viden om den menneskelige hjernes op-
bygning. Og det har medført at selv her i 200- 
året for Darwins fødsel og 150-året for publice-
ringen af hans banebrydende værk om arternes 
oprindelse, spiller evolutionsteori næsten ingen 
rolle for humanistisk kulturhistorieforståelse.

Brobygningens faser 
Min forskning har i de sidste tyve år været foku-
seret på at formidle mellem de to kulturer ved at 
sammentænke teorier og problemstillinger fra 
mit forskningsfelt filmvidenskab med den eks-
plosive vækst i den psykologiske viden om den 
menneskelige hjernes funktionsmåde som kog-
nitionspsykologi, neurovidenskab, emotionspsy-
kologi og evolutionspsykologi har frembragt i de 
seneste årtier. 

Resultaterne af denne forskning har jeg sær-
ligt fremlagt i to bøger på Oxford University 
Press: Moving Pictures fra 1997, og den netop 
udkomne Embodied Visions. Evolution, Emotion, 
Culture and Film der af forlagets anonyme be-
dømmere er blevet betegnet som ’banebryden-
de’. 

Det forskningsproblem der først førte mig til 
at benytte naturvidenskabeligt funderet psyko-
logi var forståelsen af genrer. Hvorfor er der 
nogle typiske former for litteratur og film såsom 
komedier, action-adventure, tragedie, horror og 

» En fuldstændig social-
konstruktivisk forklaring 
på kærlighedsfilm kan 
derfor ikke være gyldig: 
Basale emotionelle dis-
positioner er ikke blot 
formet af opvækst eller 
samfund og kultur, men 
også af biologiske dispo-
sitioner der er formet af 
evolutionsprocessen«.
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re har hævdet at romantisk kærlighed fuldstæn-
dig er en social konstruktion opstået i det 11. år-
hundrede og udviklet i tilknytning til det borger-
lige samfund. 

Nyere neuropsykologi og nyere evolutionær 
forskning modsiger på afgørende vis teorien om 
at ’den romantiske kærlighed’ blot skulle være 
en historisk konstruktion og har såvel påvist 
hvilke stoffer (hormonerne oxytocin og vas-
opressin) som hvilke hjerneområder der er in-
volveret i etableringen af romantiske bånd. Evo-
lutionsforskere har argumenteret for at efter-
hånden som menneskebarnets hjerne blev større 
og større og derved tvang mødrene til at føde 
børnene på et stadigt tidligere tidspunkt, selek-
terede evolutionen dispositioner for pardannel-
se der kunne tilføre ekstra ressourcer til barnet 
fra faderen.

En fuldstændig socialkonstruktivisk forklaring 
på kærlighedsfilm kan derfor ikke være gyldig: 
Basale emotionelle dispositioner er ikke blot for-
met af opvækst eller samfund og kultur, men og-
så af biologiske dispositioner der er formet af 
evolutionsprocessen. Men samtidig spiller kultu-
ren selvfølgelig ind: Talløse film og romaner 
handler om hvorledes kærlighed kommer i kon-
flikt med arrangerede ægteskaber, eller om 
hvorledes et promiskuøst begær kommer i kon-
flikt med kærlighed. Den biokulturalistiske 
forskning beskriver derfor hvorledes kulturpro-
dukter som film og litteratur interagerer med en 
række biologisk betingede behov. 

Den biokulturelle tilgang viste sig også frugt-
bar i forhold til for eksempel børnefilm, tragiske 
film og film om overnaturlige væsener såsom 
spøgelser og vampyrer. De basale elementer i 
succesrige børnefilm var binding til omsorgsper-
soner, indøvning i fare-monitorering og indøv-
ning i at undgå at blive bytte for farlige væsener; 
de udtrykker derfor behov og mekanismer som 
evolutionsprocessen har indkodet i hjernen. 
Film med overnaturligt tema som horrorfilm har 
tæt tilknytning til biologiske dispositioner fordi 
såvel angsten for bidende vampyrer og monstre 
som angsten for døde kroppe og angsten for on-
de ånder, det vil sige kræfter der har frigjort sig 
fra den fysiske og eventuelt døde krop, trækker 
på biologisk dybt forankrede angstdispositioner. 

I de seneste årtier er den naturvidenskabeligt 
baserede viden om den menneskelige hjerne 
eksploderet. Hvis humanistisk kulturanalyse iso-
lerer sig fra denne viden, vil resultatet blive en 
stadigt stigende marginalisering af dele af den 
humanistiske forskning. Men omvendt vil en 
symbiose af humanistisk og naturvidenskabeligt 
forankret forskning kunne medføre en renæs-
sance for forskningen i kultur.

skriv til Videnskabet

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

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

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

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

torben kragh grodal er professor på Institut for Medier, Erkendelse 

og Formidling. Artiklen bygger på hans bog ’Embodied Visions. Evo-

lution, Emotion, Culture and Film’ der netop er udkommet på Ox-

ford University Press i anledning af 200-året for Darwins fødsel.

artens OVerLeVeLse – Film fremkalder følelser hvis voldsomme styrke og fasci-

nation er betinget af at de har været væsentlige for artens overlevelse, mener Torben 

Kragh Grodal. For eksempel i Miyazakis film Chihiro og heksene hvor titelpersonen er 

ulykkelig over adskillelsen fra forældrene der er blevet skabt om til svin. Hovedperso-

nens ulykkelighed motiverer hende til handlinger der kan ophæve den onde fortryllel-

se og lystfyldt genforene hende med forældrene i menneskeskikkelse.
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nyhed

selvstændigt punkt på dagsor-
denen på næste afdelingsmø-
de. Kampagnens foldere ligger 
fremme på bordene i afdelin-
gens frokoststue, og de har al-
lerede affødt flere gode ideer 
til handling.

»Vi skal for eksempel have 
fat i nogle energispare-skinner 
samt have sat tænd og slukure 
på alle vores printere og kopi-
maskiner,« siger Susanne Fray 
og fortæller at alle pærer på af-
delingen allerede er blevet ud-
skiftet sidste år med energispa-
repærer, ligesom afdelingen 
også sender alt papir til gen-
brug og printer på begge sider. 

anfj@adm.ku.dk 

Kampagnematerialet ligger 
nu på internettet, og der er 
trykt foldere og andet materia-
le til at blive delt ud. Grøn Ger-
ning benytter sig desuden af 
’grønne ambassadører’ til at 
formidle budskabet, og i skri-
vende stund har 220 medar-
bejdere påtaget sig den ekstra 
opgave. 
 Susanne Fray er blevet grøn 
ambassadør for sin afdeling. 
Hun er kontorfuldmægtig på 
Afdeling For Sundhedstjene-
steforskning på Center for 
Samfund og Sundhed, og hun 
har allerede sendt mails ud til 
alle ansatte med en opfordring 
om at spare på energien. Des-
uden har hun sørget for at 
kampagnen figurerer som et 

grøn gerning

Af Anders Fjeldberg

Gør noget for miljøet, foreslår 
grønne plakater hængt op 
rundt om på Københavns Uni-
versitet (KU). Plakaterne er 
kun et af flere initiativer der 
sætter gang i en energispare-
kampagne ’Grøn Gerning’ der 
kører i tre uger, fra 23. februar 
til 16. marts. Kampagnen hen-
vender sig til alle ansatte og 
studerende og skal slå to fluer 
med ét smæk: spare energi og 
dermed reducere KU´s CO2-
udslip af hensyn til klimaet og 
miljøet samt spare KU for pen-
ge til driftsudgifter for el og 
varme. 

spar på energien!
En kampagne er skudt i gang for at få alle med på 

at skære i forbruget af varme og el 

VOXpOp

Hvad synes du om grøn gerning-kampagnen?

milan mitic, edb-medarbejder, 

Fællesadministrationen: 

»Det er fedt at se at der bliver gjort noget ved det – også 

for vores børns skyld. Det er sjovt at vi har fået grønne pla-

kater i stedet for de sædvanlige røde. Plakaterne er rigtig 

gode, synes jeg.« 

Vibeke ring, bibliotekar, økonomisk institut, 

samfundsvidenskab: 

»Det ved jeg ikke, det er sikkert udmærket, der er bare så 

meget af sådan noget i forvejen. Hvor jeg arbejder bruger 

vi ikke mere strøm end nødvendigt. Tværtimod, vi sidder 

faktisk og fryser her om vinteren, så vi skruer ikke mere ned 

for varmen. Plakaterne er iøjnefaldende og gode; dem kan 

man da ikke overse.« 

Benthe Henriksen, journalmedarbejder, 

Fællesadministrationen: 

»Kampagnen er alle tiders. Der er meget energispild rundt 

omkring. Plakaterne er måske lidt ’voldsomme’, men de er 

okay, synes jeg. Jeg hylder initiativet. Der kan gøres meget 

for at spare på energien ved at slukke for kaffemaskiner, 

pc’er og lys og ved at skrue ned for varmen når man åbner 

vinduer og sådan noget.«

store besparelser
KU brugte i 2007 160 millioner kroner på el og varme. Undersøgelser viser at ændrede vaner alene hos 

medarbejderne kan spare fire-fem procent, svarende til syv-otte millioner kroner, der i stedet kan bruges 

til forskning og uddannelse. Ændrede vaner er en del af KU´s energihandlingsplan om at reducere ener-

giforbrug og CO2-emission med 20 procent inden 2013. De største energibesparelser skal ske ved hjælp af 

konkrete tekniske og bygningsmæssige indsatser. 

Læs om Grøn Gerning på nettet; bliv grøn ambassadør; læs mere om KU´s klimaindsats: 

www.groengering.ku.dk

Fakta
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Syv studerende på Fødevarevidenskab 
har skrevet en kogebog der forener en 
stor kærlighed til mad med bred faglig vi-
den om fødevarer. Udover en række gode 
opskrifter, får læseren svar på både ele-
mentære og mere kuriøse spørgsmål om 
råvarerne. Vi har talt med en af forfatter-
ne, Mia Irene Kristensen 

KOGEBOG

Af Gry Bartroff Gaihede

Jeres bog Madlysten udkommer i dag. Hvad er det 
for en bog I har skrevet, og hvad er baggrunden?

»Ingenørforeningen Danmark (IDA) havde et 
opslag der eftersøgte studerende til at skrive en 
kogebog. Og så blev vi syv sat sammen, vi læser 
på forskellige årgange, men vi deler en stor pas-
sion for madlavning, og det er ofte os der hæn-
ger i køkkenerne ved forskellige private arrange-
menter herude på Fødevarevidenskab. Af IDA fik 
vi adgang til en grafiker, og så ellers frie hænder 
til at skrive en kogebog efter vores hoveder. Ar-
bejdet begyndte for et år siden, og nu ligger re-
sultatet altså klar.«  

Det er ikke til at sparke sig frem for nye kogebøger. 
Hvordan er jeres bog anderledes end andre udgi-
velser?

»Denne bog bærer vores mærke. Vi er ikke 
kokke, vi læser fødevarevidenskab for at lære 
om råvarer, kemi og mikrobiologi. Vi lærer at 
analysere fødevarer fra jord til bord, for at sige 
det populært, og den viden ville vi gerne formid-
le på en forståelig og anvendelig måde for læser-
ne. Vi har vægtet indholdet så smag og viden-
skab går hånd i hånd. Mange kogebøger har et 
ensidigt fokus på enten ernæring, smag eller ke-
mi. Vores tilgang er videnskabelig, men indhol-
det er formidlet i en lettilgængelig tone, så alle 

Selvmord i KUA’s  
kældre
I de snørklede gange under Humanioras domicil 

på Amager tager teaterfolk livet af sig i forestillin-

gen Service Selvmord.

Læs mere om forestillingen på side 2

Visuel modernitet i  
Asien
Akademikere møder folk fra Arken og ARoS for at 

komme tættere på den moderne asiatiske kunst-

produktion.

Læs om forskningsseminariet på side 6
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Fødevarevidenskaben  
møder Frøken Jensen

SEKTIOn2
med interesse for feltet kan være med. Her er 
noget til nybegynderen som bare har lyst til en 
simpel ret, og der er noget til blærerøven som 
kan det hele, og som på næste date skal brillere 
med hjemmelavet bearnaise.« 

Hvem er målgruppen?
»Bogen er et gratis tilbud til alle studerende 

der er medlemmer af IDA. Ikke alle ingeniører 
kan begå sig i køkkenet, heller ikke alle der læ-
ser fødevarevidenskab, for det er ikke er en 
praktisk uddannelse. Her er folk der ikke inte-
resserer sig for madlavning. Den brede målgrup-
pe er studerende med en naturvidenskabelig in-
teresse – studerende er jo tit nysgerrige på ny vi-
den, men det er jo ikke sikkert at ikke-naturvi-
denskabelige studerende synes det er vigtigt at 
vide hvorfor man for eksempel kan blive høj af 
at spise muskatnød… «

Jeg tror du tager fejl – humanisterne er altid friske 
på tips til en god rus…

»Ha, ha, du har sikkert ret – dårligt eksempel. 
I bogen kan man hente al mulig viden: Hvad er 
det nu lige umami er? Hvad vil det vil sige at væ-
re sukkerafhængig? Hvor tit skal karkluden skif-
tes? Hvilken betydning har oliens kvalitet? 
Hvorfor har vi så godt af omega 3-fedtsyrer? Og 
så videre. Så vi skriver om kemi, teknologi og fy-
siske processer i køkkenet og i kroppen. Svaret 
på hvorfor fløden skummer når vi pisker den, er 
jo fysisk, og den viden forener vi med vores vi-
den om råvarekvalitet. Og det har været super-
spændende, for det er selvfølgelig en helt ander-
ledes måde at formidle viden på end når vi sid-
der og nørder med vores videnskabelige rappor-
ter.« 

Skal man have råd til safran for at have gavn af je-
res bog?

»Nej. Retterne er SU-venlige, og vi har sparet 

på de mere eksotiske ingredienser. Til gengæld 
har vi opfundet et lille symbol ved navn trylle-
trylle (tips og tricks, red.) der giver inspiration 
til alle der har mod på at ’løfte’ retterne med an-
dre, måske mere kostbare eller sjældne, ingredi-
enser. Alle kan være med. Der er også tips til ve-
getarer, fx om at kyllingen kan erstattes med 
smørbønner eller kikærter og så videre.«

Hvor kommer opskrifterne fra?
»Vi har alle syv haft vores favoritter med un-

der armen. Og så har vi kokkereret og voteret, 
og kun de aller-allerbedste opskrifter har fundet 
vej til bogen. Resultatet er et miks af klassiske og 
moderne retter. (Der er også et afsnit om tøm-
mermændsmad, red.) Det kan være en opskrift 
fra mormors gemmer som vi har justeret på og 
tilsat bananer og chokolade, og så er det blevet 
til vores opskrift. Alle retter er så testet på fami-
lie og venner. I bogen har vi selv tilberedt al ma-
den på billederne, og en medstuderende har fo-
tograferet retterne. Maden er ikke stylet, og vi 
har ikke brugt gasbrænder eller andet for at pyn-
te på billederne.«  

I skriver en introduktion til makroernæringsstof-
ferne med den videnskabelige forklaring på mole-
kylernes opbygning, cellestruktur, etc., men I skri-
ver også om god køkkenhygiejne. Har I skrevet en 
moderne Frøken Jensen for ingeniører?

»Ja, det kan man godt sige at vi har.«
gbg@adm.ku.dk
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MADLYSTEN – er skrevet af Mia 

Irene Kristensen, Laura Weenink, 

Louise Bjerrum Jørgensen, Michael 

Skovhus, Gitte Øllgaard Larsen, Tri-

ne Matthiesen Schmidt Fredsøe og 

Bjarke Dall Jørgensen. Bogen er ud-

givet i samarbejde med Dansk Inge-

niørforening, udkommer den 5. 

marts, og den præsenteres på A-Vej 

(fredagsbaren på Life, red.) med 

smagsprøver, bobler og taler. IDA 

forhandler i øjeblikket med Coop 

Danmark om at bogen kommer i 

handlen i april måned (læs mere på 

Madlysten.dk).
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Deposit: 14.000 kr.

Contact: E-mail: jlrukov@bio.ku.

dk.

Indre by
Periode: 1-2 år.

Størrelse: Lejlighed i gårdhus, 80 

kvm.

Husleje: 11.000 kr. pr. md.

Depositum: 22.000 kr.

Kontakt: Henrik Kongsbak, tlf. 

2064 2419.

Østerbro
Period: From 1/4-09, 1-2 years.

Size: Apartment, 76 sqm. 

Equipment: Un- or furnished.

Rent: 10.800 kr. per month excl. 

expenses.

Contact: E-mail: lejlighed09@

hotmail.com, tel. 3929 7027.

Valby
Periode: Pr. 15/3-09 og efter 

aftale.

Størrelse: Villa, 5 vær., 136 kvm.

Udstyr: Evt. delvist møbleret og 

med hvidevarer. Haveadgang. 

Husleje: 12.000 kr. pr. md. samt 

2.000 kr. i a conto varme og 

vand. 

Depositum: 36.000 kr. 

Kontakt: Bodil Stenvig, e-mail: 

bodilstenvig@hotmail.com, tlf. 

2163 3120.   

Smørum
Period: From February 2009.

Size: Room in flat.

Equipment: Access to tea kit-

chen, bathroom, TV area and 

living room. Fully equipped and 

furnished with Wi-Fi etc.

Tenant: Non-smoker.

Rent: 2.500 kr. per month.

Deposit: 3.750 kr.

Contact: E-mail: jwk@leifkoch.

dk, tel. 2041 3305.

North of Copenhagen
Period: 6 months – 2 years. 

Size: Apartment, 3 rooms, 65 

sqm.

Equipment: Un- or furnished

Tenant: Non-smoker.

Rent: 7.000 kr. per month excl. 

utilities. 

Deposit: 20.000 kr.

Contact: E-mail: anra@ruc.dk, 

tel. 4053 0885.

Indre by
Periode: Pr. 1/4-09.

Størrelse: 2 vær. i lejlighed, med 

egen indgang, bad og toilet. 

Husleje: 5.000 kr. pr. md. ekskl. 

vand/strøm/gas. 

Kontakt: E-mail: iljalang@gmail.

com.

Frederiksberg
Periode: Fra 1/5-09. Min. 1 år.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 67 

kvm. 

Udstyr: Delvist møbleret. 

Husleje: 7.500 kr. pr. md. inkl. 

varme, vand, tv.

Kontakt: Tlf. 4636 2689 el.  2184 

3117.

 

Christianshavn
Period: Available immediately, 

6-12 months. 

Size: Apartment, two rooms.

Equipment: Furnished, free In-

ternet.

Rent: 7.000 kr. per month incl. 

all expenses.

Bolig udlejes

Vallensbæk/Albertslund
Period: From 1/3-09, min. 1 year.

Size: Apartment, 2 rooms, 63 

sqm. 

Equipment: Un- or furnished. 

Incl. washer & dry clean.

Tenant: Non-smoker.

Rent: 7.000 kr. per month excl. 

utilities.

Deposit: 15.000 kr.

Contact: Gitte Richter, e-mail: 

gir@adm.ku.dk, tel. 2942 6013.

Gentofte
In a house is for let: 

1) Apartment, 60 sqm. 

Equipment: Own entrance, ac-

cess to garden.

Rent: 4.500 kr. per month. Heat-

ing and electricity 1.200 kr.

2) Two rooms with a kitche-

nette, bath share with family. 

Access to garden.

Rent: 4.500 kr. per month. Heat-

ing and electricity 500 kr.

Contact: Maha Sleem, tel. 2325 

4086.

Hvidovre
Period: 5 months from April 

2009.

Size: Apartment, 2 rooms, 70 

sqm. 

Equipment: Fully furnished, free 

wireless Internet, TV, laundry.

Rent: 6.600 kr. per month.

Deposit: 20.000 kr.

Contact: Maria, e-mail: Mariaj@

stud.ku.dk, tel. 2081 5087.

City
Period: From 15/8-09.

Size: Apartment, 4 rooms, 120 

sqm.

Equipment: Furnished with all 

amenities.

Rent: 12.100 kr. per month, incl. 

heating, cable TV/Internet.

Contact: Merete, tel. 3538 3131.

Boliger

Bolig søges

Copenhagen
Period: From May/June 2009.

Size: Apartment, 2-4 rooms.

Rent: Max 9.000 kr. per month.

Equipment: Semi- or unfurnis-

hed.

Tenant: Couple, PhD student, 

non-smoker.

Contact: E-mail: mca@byg.dtu.

dk, tel. 3025 7448.

Copenhagen
Period: As soon as possible, up 

to 2 years.

Size: Apartment, 2 rooms. 

Equipment: Un- or furnished.

Tenant: Female researcher, no 

pets.

Rent: Max 7.500 kr. per month 

incl. all expenses.

Contact: Betina, e-mail: betina.

beusch@bric.ku.dk, tel. 3532 

5661. 

Copenhagen
Period: From 1/4-09, 2-3 years.

Size: Apartment.

Equipment: Un- or furnished. 

Tenant: PhD at the University of 

Copenhagen. 

Rent: 5.000-8.000 kr. per month.

Contact: Secretary Izabela Bilin-

ska, e-mail: bric@bric.dk, tel. 

3532 5666. 

Copenhagen
Period: From 1/5-09, 2-3 years.

Size: Apartment.

Equipment: Un- or furnished. 

Tenant: PhD at the University of 

Copenhagen. 

Rent: 5.000-8.000 kr. per month.

Contact: Secretary Izabela Bilin-

ska, e-mail: bric@bric.dk, tel. 

3532 5666. 

Det sker  5. marts 5. marts 5.-6. marts 6.-7. marts

Service Selvmord
TEATER – Publikum tages med på en rejse i 

kældergangene på Københavns Universitet og 

bliver ført (bogstavelig talt) ind i de snørklede 

gange af en selvmorders verden. Af Christian 

Lollike. Billetpris: 80 kr. Ingen dankort

Tid: Spilleperiode 5-29/3. Torsdag kl. 19, fre-

dag, lørdag og søndag kl. 20. Tre forestillinger 

efterfølges af temaaftener

Sted: Billetsalg og mødested for forestillingen 

er cafeen i bygn. 21, Karen Blixens Vej 1

Arr.: Se www.serviceselvmord.dk 

Videnskab og Demokrati
SEMINAR – Om relationen mellem videnskab 

og demokrati

Tid: 5/3 kl. 9.00 til 6/3 kl. 16.00 

Sted: Det Humanistiske Fakultet Amager, lo-

kale 27.0.17 

Arr.: Institut for Medier, Erkendelse og For-

midling, www.mef.ku.dk

BRIC-seminar
PHD-COURSE – Epigentic regulation in stem cell 

differentiation and lymphoma cells by Anton 

Wutz, Research Institute of Molecular Pathology, 

Austria. The seminar is part of a PhD course, but 

everybody is welcome

Tid: 5/3 kl. 13-14

Sted: Copenhagen Biocenter, Ole Maaløes Vej 5, 

Lundbeck foundation Auditorium

Arr.: BRIC, www.bric.ku.dk

Emotions Hold the Self 
Together
GÆSTEFORELÆSNING – Af Alexandra Zinck 

Tid: 5/3 kl. 13.15-15.00

Sted: CFS, Njalsgade 140-142, 5, lecture room 

25.5.11 

Arr.: CFS, www.cfs.ku.dk

Fører evolutionen til 
primitivitet?
MUSIKFOREDRAG – Af forfatter Jørgen I. Jensen 

med eksempler fra bl.a. Igor Stravinskijs Sacre du 

Printemps og Carl Orffs Carmina Burana

Tid: 5/3 kl. 20

Sted: Trinitatis Sognehus, Pilestræde 67

Arr.: Studentermenigheden i Indre by, www.stu-

denterpraesterne.ku.dk

Præsentation af ph.d.-projekter
CESEM SEMINAR – Martin Lemberg-Pedersen og 

Claus Strue Frederiksen præsenterer deres ph.d.-

projekter 

Tid: 6/3 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, Njalsgade 80, lok. 5.2.29a

Arr.: Center for Studier af Lighed og Multikultura-

lisme (CESEM), www.cesem.ku.dk. Tilmelding til 

cesem@hum.ku.dk

The Moving Earth
HISTORY OF SCIENCE SEMINAR – the docu-

mentary film-maker Lars Becker-Larsen will 

present his latest film The Moving Earth, 

www.danishdoc.dk/movingearth_uk.html. Af-

ter the screening the film is discussed from va-

rious perspectives 

Tid: 6/3 kl. 14.15

Sted: Niels Bohr Institute, Blegdamsvej 17, 

Aud. A 

Arr.: Niels Bohr Archive, www.nba.nbi.dk

Melodi grandprix på 
Musikvidenskab
TALENTSHOW – Ca. 12 forskellige bands fra 

Musikvidenskab konkurrerer med egne sange 

om at vinde trofæet ’Den gyldne banjo’

Tid: 7/3

Sted: Spillestedet The Rock

Arr.: Musikvidenskabs Melodi grand prix be-

styrelse, s.galting@gmail.com

Det Frie Forskningsråd

INDKALDELSE AF FORSLAG – Forsknings- og Innovations-

styrelsen indkalder hermed forslag til medlemmer af Det 

Frie Forskningsråds enheder: Bestyrelsen for Det Frie Forsk-

ningsråd; Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation; 

Forskningsrådet for Natur og Univers; Forskningsrådet for 

Samfund og Erhverv; Forskningsrådet for Sundhed og Syg-

dom og Forskningsrådet for Teknologi og Produktion. Det 

Frie Forskningsråd støtter dansk forskning baseret på for-

skernes egne initiativer og yder forskningsfaglig rådgivning 

til regering og folketing. Samtlige medlemmer af Det Frie 

Forskningsråd skal være anerkendte forskere. Find mere om 

indkaldelsen, kontaktoplysninger, lov om forskningsrådgiv-

ning mv. og kriterier for sammensætningen af de faglige 

forskningsråd på www.fi.dk

Forslag skal være Forsknings- og Innovationsstyrelsen i

hænde senest 18. marts kl. 12.00.

KU-studerende 
står bag nyt 
magasin

MEDIER – ’medievaerk’ er 

navnet på et nyt studiema-

gasin der udkom første 

gang den 20. februar. Tre 

studerende fra Afdeling 

for Film- og Medieviden-

skab står bag magasinet 

der tager pulsen på de 

tendenser der rører sig inden for områ-

derne medier, kommunikation og journalistik. Artiklerne i 

medievaerk er skrevet af studerende, og emnerne er hentet 

både i Danmark og fra den globale scene hvor udviklingen 

ofte begynder. Premierenummeret rummer bl.a. et inter-

view med Jeppe Vig Find, den nye redaktør for TV2’s børne- 

og unge-satsning; en artikel om Barack Obamas revolutione-

rende brug af nye medier i valgkampen og et portræt af 

den KU-studerende og bogaktuelle Sarah Holm, der har 

været i praktik på det velrenommerede amerikanske tv-

program 60 Minutes. I magasinet kan man også finde en 

eventkalender med en række udvalgte arrangementer af 

både faglig og festlig karakter. På den faste side ’De 5’ giver 

folkene bag bladet desuden top fem-lister over det bedste 

inden for blogs, bøger – og statusupdates på Facebook.

Redaktionen kan kontaktes på medievaerk@gmail.com.

Kort nyt



unIVERSITETSAVISEn 3 ·  2009  3

som kulturlivet vil blive fore-

trukket.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

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

kontakt Mette Christensen, tlf. 

3532 8087, e-mail: mec@hum.

ku.dk.

Ansøgningsfrist: 30/3-09, kl. 12.

Biovidenskab

Professor of Quantitative 
Genetics
Vacant position at Faculty of 

Life Sciences.

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this 

extract. See www.life.ku.dk/

jobs. 

Application deadline: 1/5-09.

Professor of Crop Science
Vacant position at Faculty of 

Life Sciences.

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this 

extract. See www.life.ku.dk/

jobs. 

Application deadline: 1/5-09.

Postdoc-stipendier

Cell adhesion, transmem-
brane signalling and cancer
Applications are invited for a 1 

year position, potentially rene-

wable, at the Department of 

Biomedical Sciences and BRIC, 

University of Copenhagen. PhD 

in cell and molecular biology 

and evidence of high quality 

research productivity required.

Experience with recombinant 

protein expression is desirable.

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this 

abstract. See www.ku.dk/pers/

stillinger/.

Application deadline: 6/3-09.

ikke danne grundlag for ansøg-

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

kontakt Helle Kofoed Schæbel, 

tlf. 3532 8675, e-mail: hellesch@

hum.ku.dk.

Ansøgningsfrist: 31/3-09, kl. 12.

Adjunkturer i Sprogviden-
skab 
Ved Institut for Nordiske Studier 

og Sprogvidenskab er 2 ad-

junktstillinger med særligt hen-

blik på Sprogpsykologi ledige til 

besættelse 1/6-09 el. snarest 

derefter. Det ene adjunktur er 

inden for feltet sprogforståelse. 

Stillingen kan søges af forskere 

med forskellige tilgange – fra 

eksperimentelle kvantitative til 

interaktionelle kvalitative. Det 

andet adjunktur er inden for 

feltet interaktionsanalyse og 

sprogpsykologisk kommunikati-

onsteori. Ansøgere med erfa-

ring fra undersøgelser af kom-

munikation i offentlige, er-

hvervsmæssige og/el. private 

situationer vil have en fordel.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

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

kontakt Mette Christensen, tlf. 

3532 8087, e-mail: mec@hum.

ku.dk.

Ansøgningsfrist: 30/3-09, kl. 12.

Adjunktur i Teatervidenskab 
– genopslag
Ved Institut for Kunst- og kul-

turvidenskab er en stilling som 

adjunkt i teatervidenskab ledig 

til besættelse 1/8-09 el. snarest 

derefter. Stillingen ønskes besat 

af en person der især har for-

sket i de nyere teoridannelser 

og udtryksformer inden for tea-

ter- og performancestudierne. 

Ansøgere der desuden har do-

kumenterede kompetencer i 

forhold til disse udtryksformers 

konkrete vilkår, placering og 

muligheder i (såvel) samfunds- 

Lektorat i Italiensk litteratur
På Institut for Engelsk, Ger-

mansk og Romansk opslås en 

stilling som lektor inden for 

området italiensk litteratur med 

særligt henblik på moderne 

litteratur til besættelse 1/9-09 

el. snarest derefter. Stillingen 

indebærer forpligtelse til forsk-

ning, undervisning, vejledning 

og formidling. Herudover om-

fatter den pligt til at varetage 

administrative opgaver og til at 

deltage i det faglige udviklings-

arbejde. Ansøgere bedes rede-

gøre for forskningsmæssige og 

undervisningsmæssige kvalifika-

tioner inden for området. Der 

kræves dokumenteret forskning 

inden for italiensk litteratur 

(herunder litteraturteori og 

litteraturhistorie) med hoved-

vægt på litteraturen efter ca. 

1900.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

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

kontakt Helle Kofoed Schæbel, 

tlf. 3532 8675, e-mail: hellesch@

hum.ku.dk.

Ansøgningsfrist: 31/3-09, kl. 12.

Adjunktur i tysk sprog
Institut for Engelsk, Germansk 

og Romansk ønsker at styrke 

fagområdet tysk, og indkalder 

derfor ansøgninger til et ad-

junktur i tysk sprog til besæt-

telse 1/9-09 el. snarest derefter. 

Ansøgere bedes redegøre for 

forskningsmæssige og undervis-

ningsmæssige kvalifikationer 

inden for et eller flere relevante 

områder på det sproglige/lingvi-

stiske område. Der kræves do-

kumentation for forskning in-

den for de sproglige kernedisci-

pliner og undervisningserfaring 

inden for flest mulige af de 

sproglige discipliner, som der 

undervises i på tyskstudiet på 

Københavns Universitet. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

kontakt Helle Kofoed Schæbel, 

tlf. 3532 8675, e-mail: hellesch@

hum.ku.dk.

Ansøgningsfrist: 31/3-09, kl. 12.

Lektorat i dansk talesprog 
Ved Afdeling for Dialektforsk-

ning på Nordisk Forskningsinsti-

tut er en stilling som lektor i 

dansk talesprog ledig til besæt-

telse 1/8-09 el. snarest derefter. 

Ansøgere må have erfaringer 

med forskning i moderne tale-

sprogsvariation. Afdelingen 

lægger vægt på at styrke sin 

indsats og profil på områder der 

står centralt i nyere internatio-

nal sociolingvistik, og ved be-

dømmelsen af de forsknings-

mæssige kvalifikationer vil der 

derfor blive lagt vægt på erfa-

ring inden for et eller flere så-

danne områder (sproglig varia-

tion i relation til fx livsstil, etni-

citet, køn, ungdomssprog, stor-

bysprog).

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

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

kontakt Mette Christensen, tlf. 

3532 8087, e-mail: mec@hum.

ku.dk.

Ansøgningsfrist: 27/3-09, kl. 12.

Associate Professor of Chi-
nese Civilisation and Culture
The Department of Cross-Cultu-

ral and Regional Studies invites 

applications for the position of 

associate professor in Chinese 

civilisation and culture, inclu-

ding intellectual history to be 

filled by the 1st of August 2009 

or as soon as possible after that.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

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

kontakt Mette Christensen, tlf. 

3532 8087, e-mail: mec@hum.

ku.dk.

Ansøgningsfrist: 30/3-09, kl. 12.

Application deadline: 26/3-09 at 

14 noon.

Clinical professorship in 
rheumatology 
Applications are invited for a 

clinical professorship in rheuma-

tology, at the Department of 

Rheumatology & Geriatrics, to 

commence as soon as possible. 

The clinical professorship is com-

posed of a salaried professors-

hip at the Faculty of Health 

Sciences, Department of Ortho-

paedics & Internal Medicine and 

a consultancy with The Capital 

Region of Denmark with service 

at Glostrup Hospital, Depart-

ment of Rheumatology & Geria-

trics. It is a requirement that the 

applicant is accepted for both 

the professorship and the con-

sultancy. 

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this 

extract. See www.ku.dk/stillin-

ger and www.laegejob.dk.

Application deadline: 30/3-09 at 

14 noon.

Humaniora

Professorat i tysk historie 
Institut for Engelsk, Germansk 

og Romansk ønsker at styrke 

fagområdet tysk samt det tvær-

gående område Europæiske 

Studier. Derfor opslås et profes-

sorat i tysk historie med vægt 

på samtidshistorie i en europæ-

isk kontekst til besættelse 1/9-09 

el. snarest derefter. Stillingen 

indebærer forpligtelse til forsk-

ning, undervisning, vejledning, 

formidling samt varetagelse af 

administrative opgaver.  Den 

der ansættes, forventes at bi-

drage til undervisning og vejled-

ning på bachelor-, kandidat- og 

ph.d.-niveau. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

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

Stillinger

VIP-stillinger

Jura

Adjunkt
Ledigt adjunktur på Det Juridi-

ske Fakultet i Retsvidenskab for 

en kandidat på ph.d.- el. tilsva-

rende niveau.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se

www.jur.ku.dk/stillinger/.

Ansøgningsfrist: 30/3-09, kl. 

12.00

Sundhedsvidenskab

Professorships in General 
Practice
Applications are invited for two 

professorships in General Prac-

tice at the Department of Public 

Health from 1/10-09 or as soon 

as possible thereafter. 

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this 

extract. See www.ku.dk/stillin-

ger. Information enquiries can 

be made to professor Niels 

Bentzen, tel. 3532 7939 or Head 

of Department Mette Madsen, 

tel. 3532 7623, e-mail: m.mad-

sen@pubhealth.ku.dk.

Application deadline: 2/6-09.

Medical/Clinical Microbio-
logy
Combined position as associate 

professor in medical microbio-

logy at the Department of Inter-

national Health, Immunology 

and Microbiology and as consul-

tant in clinical microbiology at 

the Department of Clinical Mi-

crobiology, Diagnostic Centre, 

Rigshospitalet, is vacant for a 

period of five years.

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this 

extract. See www.ku.dk/stillin-

ger and www.laegejob.dk.

10. marts 10.-11. marts 11.-12. marts 12. marts

Polymorfien
FOREDRAG – Estimation af behandlingseffekt 

i u-perfekte ikke-blindede randomiserede kli-

niske forsøg af Klaus Rostgaard, Afd. for Epi-

demiologisk Forskning, SSI

Tid: 10/3 kl. 15.00

Sted: SSI, Kantinen, bygning 37

Arr.: Polymorfien, www.ssi.dk

Kvindeskikkelser i Biblen
FOREDRAG – Af Tine Lindhardt. Der indledes 

med en temagudstjeneste ved studenterpræst 

Birgitte Kvist Poulsen 

Tid: 10/3 kl. 19.00  

Sted: Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6 

Arr.: Studentermenigheden på Amager, www.

studenterpraesterne.ku.dk

Det arabiske initiativ
FILMFOREVISNING – Dokumentarfilmen ’Det 

arabiske initiativ’ af instruktør Lotte Mik- 

Meyer følger Jakob Skovgaard-Petersen, ToRS, 

i sit virke som direktør for Det Dansk-Egypti-

ske Dialoginstitut i Kairo i kølvandet på Mu-

hammed-tegningerne

Tid: 12/3 kl. 15.15

Sted: Institut for Tværkulturelle og Regionale 

Studier, Snorresgade 17-19, 1. sal, lokale U3.

Arr.: Center for den nye islamiske offentlighed

Nyoversættelse af ’Origin of 
Species’
FOREDRAG – Af projektmedarbejder Jørn 

Madsen, Statens Naturhistoriske Museum

Tid: 12/3 kl. 19.30

Sted: Biologisk Institut, Auditorium B

Arr.: Dansk Naturhistorisk Forening,  

www.aki.ku.dk/dnf 

Hvorfor bedriver vi teologi?
DEBAT – Med biskop Peter Fischer-Møller, lektor 

Svend Bjerg og professor Mogens Müller

Tid: 10/3 kl. 19.30

Sted: Kældercaféen, Købmagergade 44, kælderen, 

over gården

Arr.: Teologisk Forening, marielouise.wadum@

gmail.com. 25 kr. for ikke-medlemmer

The EU Common Agricultural 
Policy
JEAN MONNET LECTURE – By professor Carsten 

Daugbjerg, University of Aarhus 

Tid: 11/3 kl. 12.15-14.00

Sted: CSS, lokale 2.1.42 

Arr.: Institut for Statskundskab, www.polsci.ku.dk

Fremstilling af farvepigmenter 
i jernalderen
GÆSTEFORELÆSNING – Museumsinspektør Es-

ben Klinker Hansen, Horsens Museum, forelæser 

med titlen ’Fremstilling af farvepigmenter i ældre 

jernalder? – om gruber med jernoxider’.

Tid: 11/3 kl. 13.15

Sted: CTR, trappe 16.2

Arr.: Danmarks Grundforskningsfonds Center for 

Tekstilforskning, ctr.hum.ku.dk

BRIC-seminar
PHD-COURSE – Histone Modification Analysis 

using Mass Spectrometry by Axel Imhof, University 

of Munich, Germany. The seminar is part of a PhD 

course, but everybody is welcome

Tid: 12/3 kl. 13-14

Sted: Copenhagen Biocenter, Ole Maaløes Vej 5, 

Lundbeck foundation Auditorium

Arr.: BRIC, www.bric.ku.dk
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13.-16. marts 17. marts 18. marts 18.-19. marts

Kunstig coaching?
FORMIDLINGSRÆKKE – Om coachingens 

kunst – og kunstig coaching. Af Christian Lyst-

bæk, cand.mag. i filosofi og samfundsfag

Tid: 18/3 kl. 15.00-16.30

Sted: H.C. Ørsted Instituttet, Auditorium 4, 

Universitetsparken 5 

Arr.: Coaching Psychology Unit University of 

Copenhagen. Tilmelding til coaching@ifi.ku.dk 

BRIC-seminar
PHD-COURSE – Function of the integrin a6b4 

in skin physiology and tumorigenesis by Ar-

noud Sonnenberg. The seminar is part of a 

PhD course, but everybody is welcome

Tid: 19/3 kl. 13-14

Sted: Copenhagen Biocenter, Ole Maaløes Vej 

5, Lundbeck foundation Auditorium

Arr.: BRIC, www.bric.ku.dk

Litteratursøgning
PH.D.-KURSUS – Biosis Previews, Web of Science 

og Journal Citation Reports, samt evaluering af in-

ternetressourcer for litteratursøgning inden for 

biomedicin og biologi samt evaluering af internet-

sider. Pris 1.300 kr.

Tid: 18/3 kl. 9.15–16.15

Sted: kursuscenteret, Nørre Allé 49

Arr.: Det Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakul-

tetsbibliotek. Tilmelding senest 11/3 til kursus@

kb.dk

The EU and the current  
financial crisis
JEAN MONNET LECTURE – by professor Finn 

Østrup, Copenhagen Business School

Tid: 18/3 kl. 12.15-14.00

Sted: CSS, room 2.1.42  

Arr.: Institut for Statskundskab, www.polsci.ku.dk

Opgaveworkshop 
KURSUS – Kom og få hjælp til at finde den rele-

vante litteratur til din opgave

Tid: 17/3 kl. 13.15–16.00

Sted: HUM’s undervisningslokale 1, Njalsgade 112

Arr.: Det Humanistiske Fakultetsbibliotek. Tilmel-

ding senest 10/3 til kursus@kb.dk

Polymorfien
FOREDRAG – Effekten af zink som adjuverende 

behandling af pneumoni hos børn i alderen 2-35 

måneder i Bhaktapur, Nepal af Palle Valentiner-

Brath, Epidemiologisk afdeling, SSI

Tid: 17/3 kl. 15.00

Sted: SSI, Kantinen, bygning 37

Arr.: Polymorfien, www.ssi.dk

Mapping the lexicon with 
WordNet
FOREDRAG – Af Christiane Fellbaum, Prince-

ton University

Tid: 13/3 kl. 13.15-15.00

Sted: Ny KUA, lokale 22.0.49 

Arr.: Lingvistkredsen, www.lingvistkredsen.dk

August Krogh – biologiens 
stjerne
AKTUELT FRA FORSKNINGEN – Professor, 

cand.scient. Kaj Sand-Jensen holder foredrag 

Tid: 16/3 kl. 19.30

Sted: Videnskabernes Selskab, H.C. Andersens 

Blvd. 35. Gratis adgangskort fås 14 dage før

Arr.: Videnskabernes Selskab, www.royalaca-

demy.dk

Støtte

Forskningsstøtte

Forskning i kræftsygdomme
Novo Nordisk Fonden (NNF) og 

Kræftens Bekæmpelse (KB) ud-

byder tilsammen 30 mio. kr. til 

ny forskning til belysning af 

området fra patientens første 

symptom til behandling. Her-

med inviteres til fremsendelse af 

interessetilkendegivelser. Forsk-

ningsinitiativet har til formål at 

undersøge hvorfor danske pa-

tienter med kræft kommer se-

nere i behandling end patienter 

i andre, sammenlignelige lande. 

Projektet benævnes: ’Fra symp-

tom til behandling – Optimeret 

udredning af en kræft-sygdom’.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.novonordiskfon-

den.dk.

Ansøgningsfrist: 16/4-09 kl. 12.

Dr.phil. Leif Nedergaards 
Fond
Legater til uddeling. Fondets 

formål er at yde støtte til udgi-

velse af litterære eller idéhisto-

riske afhandlinger af frisindet 

ånd, herunder religionskritik. 

Støtten ydes som hel eller delvis 

trykningsstøtte. Der er ikke spe-

cielle ansøgningsskemaer, men 

ansøgninger skal være vedlagt 

manuskript og trykketilbud, evt. 

forlagskalkyle. Modtaget mate-

riale returneres ikke. Ansøgnin-

gen sendes til formanden for 

fondets bestyrelse, advokat 

Jørgen Juul, Bredgade 17, 1260 

Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 1/4-09. 

Det Danske Institut i Athen
Stipendier til uddeling i perio-

den 1/9-09 – 31/1-10 til forsk-

ningsophold inden for Græken-

lands og middelhavslandenes 

arkæologi, kunst og arkitektur. 

Stipendierne er af to typer: a) 

Frit ophold på Instituttet. b) Frit 

singør. Stillingen er en fuldtids-

stilling, men deltid vil også være 

en mulighed. Stillingen indebæ-

rer ansvar for varetagelse af 

økonomifunktioner vedrørende 

såvel intern som ekstern finan-

siering. KU’s regnskabssystemer 

er baseret på Oracle (ØSS). 

Fuldt opslag: www.ku.dk/led/

stillinger. 

Ansøgningsfrist: 10/3-09, kl. 

12.00.

knyttes primært Instituttet i 

Damaskus og vejledes af for-

skere ved Center for den nye 

islamiske offentlighed (CNIO) på 

Institut for Tværkulturelle og 

Regionale Studier. 2) Islam i de 

arabiske medier: Projektbeskri-

velsen skal have særlig vægt på 

hvordan islams forskellige ud-

tryk påvirker de arabiske me-

dier. Stipendiaten tilknyttes og 

vejledes af forskere ved CNIO. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for en 

ansøgning. Se http://phd.hum.

ku.dk/Blivph.d./stipendieopslag/.

Ansøgningsfrist: 15/4-09, kl. 12. 

Moderne dansk ord- 
dannelse
Det Humanistiske Fakultet og 

Dansk Sprognævn indkalder 

ansøgninger til 

ph.d.-stipendium med ansæt-

telse 1/9-09 inden for fagområ-

det ’Moderne dansk orddan-

nelse i fagsproglige og al-

mensproglige kontekster’. Pro-

jektet placerer sig i krydsfeltet 

mellem sproglig normdannelse, 

sprogpsykologi og sprogtekno-

logi, nærmere bestemt leksi-

kalsk semantik og begrebsana-

lyse, herunder dannelse, tileg-

nelse og forståelse af nye ord.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se http://phd.hum.ku.dk/

Blivph.d./stipendieopslag/ord-

dannelse/.

Ansøgningsfrist: 15/4-09, kl. 

12.00.

TAP-stillinger

Økonomimedarbejder til 
Biologisk Institut
Biologisk Institut søger snarest 

muligt en erfaren økonomi- og 

regnskabsmedarbejder på Ma-

rinbiologisk Laboratorium i Hel-

tained from Professor Jann Hau, 

e-mail: jhau@sund.ku.dk. 

Application deadline: 27/3-09.

Migration and Global  
Inequality 
Proposals should include both 

an empirical and a normative 

analysis of the impact of migra-

tion on global inequality. 

Full announcement: Dansk-ta-

lende ansøgere: http://phd.hum.

ku.dk/Blivph.d./stipendieopslag/

globalinequality/.

Non-Danish-speaking appli-

cants: www.humanities.ku.dk/

research/PhD/Announcements/

migration/.

Asian Dynamics Initiative 
Applicants are invited to submit 

proposals for 2 PhD fellowships 

under the Asian Dynamics Initia-

tive (ADI). As a cooperative ven-

ture between the Faculties of 

Humanities and Social Sciences, 

the ADI aims at coordinating 

existing research and teaching 

on Asia as well as creating a 

common platform for interdisci-

plinary Asian studies. One PhD 

Fellowship will be based at the 

Faculty of Humanities, the other 

at the Faculty of Social Sciences. 

Expected date of appointment 

is 1 September 2009. 

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this 

extract. See www.asiandyna-

mics.ku.dk/english. 

Application deadline: 15/4-09. 

Studier af arabiske medier
Det Humanistiske Fakultet og 

Det Danske Institut i Damaskus 

indkalder ansøgninger til 2 

ph.d.-stipendier med forventet 

ansættelse 1/9-09 inden for føl-

gende to fagområder: 1) Syriske 

tv-serier: Fokus skal være den 

nye private syriske tv-industri 

som producerer til arabiske sa-

tellit-kanaler. Stipendiaten til-

Kuratering som kulturelt 
fænomen
Ved Institut for Kunst- og kul-

turvidenskab er en treårig stil-

ling som postdoc ledig til besæt-

telse 1/8-09. Stillingen er med 

henblik på undersøgelse af ku-

ratering som et bredt, kulturelt 

fænomen der sætter og har sat 

sit distinkte præg på en række 

områder i kultursfæren via visu-

elle, tilskuestillende oplevelses- 

og vidensorganiseringer såvel 

som -distributioner. Det kurato-

riske skal i denne forstand ikke 

anskues isoleret som en metode 

i relation til museale udstillings-

fænomener, men mere generelt 

som strategiske begivenheds-

iscenesættelser der kommer til 

udtryk på en række forskellige 

felter og i en række forskellige 

former i den visuelle kultur. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

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

kontakt Mette Christensen, tlf. 

3532 8087, e-mail: mec@hum.

ku.dk.

Ansøgningsfrist: 27/3-09, kl. 12.

Ph.d.-stipendier

Experimental medicine
A 3-year PhD-scholarship is avai-

lable at the Department of Ex-

perimental Medicine. The pro-

ject focuses on studies of corti-

costeroids in mice as a measure 

of pain-induced stress and de-

velopment of efficient oral anal-

getic regimes for mice subjected 

to invasive procedures. Applica-

tions are invited from candida-

tes with a relevant first degree 

(e.g. veterinary medicine, bio-

medicine, medicine).

Full announcement: Applicati-

ons should not be based on this 

extract. See www.ku.dk, and 

more information can be ob-

Asian Dynamics Initiative
Applications are invited for 2 

postdoctoral positions under 

the Asian Dynamics Initiative 

(ADI). One position will be ba-

sed at the Faculty of Humani-

ties, the other at the Faculty of 

Social Sciences. Expected date of 

appointment is 1 August or 

soon thereafter. As a coopera-

tive venture between the Facul-

ties of Humanities and Social 

Sciences, the ADI aims at coordi-

nating existing research and 

teaching on Asia as well as crea-

ting a common platform for 

interdisciplinary Asian studies.

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this 

extract. See www.asiandyna-

mics.ku.dk/english.

Application deadline: 15/4-09.

Subjectivity Research
The Danish National Research 

Foundation: Center for Subjec-

tivity Research invites applicati-

ons for a two-year postdoc fel-

lowship with special focus on 

the relation between ‘self and 

other’. The fellowship is mainly 

a research position, but the can-

didate might also be required to 

participate in some teaching. 

The fellowship is open to appli-

cants with a PhD or equal quali-

fications coming from a variety 

of disciplinary backgrounds. 

Projects incorporating both the-

oretical and empirical perspec-

tives will be preferred. The con-

crete research plan is supposed 

to be finalized in collaboration 

with the interested parties at 

the Center. 

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this 

extract. See www.ku.dk/english/

vacant_positions or contact Hel-

le Kofoed Schæbel, e-mail: hel-

lesch@hum.ku.dk.

Application deadline: 1/4-09 at 

12 noon.
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19. marts  23. marts 25.-26. marts

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

ne. Pris 800 kr.

Tid: 25/3 kl. 9.15–13.00

Sted: Kursuscenteret, Nørre Allé 49

Arr.: Det Natur- og Sundhedsvidenskabelige 

Fakultetsbibliotek. Tilmelding senest 18/3 til 

kursus@kb.dk

Referencehåndtering
FOR FORSKERE – Reference Manager til Win-

dows – kort version for forskere, læger m.fl. 

Pris 800 kr.

Tid: 26/3 kl. 9.15–13.00

Sted: Kursuscenteret, Nørre Allé 49

Arr.: Det Natur- og Sundhedsvidenskabelige 

Fakultetsbibliotek. Tilmelding senest 19/3 til 

kursus@kb.dk

Skitser til en postmoderne 
coaching-psykologi
TILTRÆDELSESFORELÆSNING – Af professor 

Reinhard Stelter 

Tid: 23/3 kl. 15.30 

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

Aud. 4

Arr.: Instituttet. Tilmelding til coaching@ifi.ku.dk 

Apokalypsens Amerika
SEMINAR – Bibel, apokalyptik og kultur i 

USA. Oplæg af Jakob Krohn: Amerikanske 

apokalypser. En prequel. Lars K. Bruun: Guds 

musik eller Djævelens? Religion og populær-

musik i USA

Tid: 19/3 kl. 19-21

Sted: Det Teologiske Fakultet, Købmagergade 

44-46, 2., Aud. 9

Arr.: Center for Studiet af Bibelens Brug

Jerry Lee Lewis (f. 1935) voksede op i et pinse-

kirkeligt vækkelsesmiljø i Sydstaterne. Han har 

gennem hele sin karriere fastholdt at rock ’n’ 

roll er djævelens musik. Alligevel er han for-

blevet tro mod genren.

henvendelse til emil.daniel.

bartels@rh.regionh.dk.

Daniel Vega Møller
Titel: Genetisk og ekkokardio-

grafisk vurdering ved idiopatisk 

dilateret kardiomyopati.

Tid: 13/3-09, kl. 14.00.

Sted: Rigshospitalet, Blegdams-

vej 9, bygning 49, auditorium 2.

Afhandlingen: Kan fås ved hen-

vendelse til dvm@ssi.dk.

  

Pia Bente Enager
Titel: Neurovascular and neuro-

metabolic coupling in rat soma-

tosensory cor-tex.

Tid: 20/3-09, kl. 13.00.

Sted: Panum Instituttet, Bleg-

damsvej 3B, Dam Auditoriet.

Afhandlingen: Kan fås ved hen-

vendelse til piaenager@sund.

ku.dk. 

Morten Ruhwald
Titel: Immuno-diagnosis of in-

fection with M.Tuberculosis 

using IP-10.

Tid: 20/3-09, kl. 14.00.

Sted: Hvidovre Hospital, audito-

rium 3 og 4.

Afhandlingen: Udgår fra Klinisk 

Institut for Ortopædi og Intern 

Medicin.

Lars Korsbæk
Titel: Periodontitis and rheuma-

toid arthritis - two diseases with 

similarities and dissimilarities.

Tid: 23/3-09, kl. 14.00.

Sted: Dam-Auditoriet.

Afhandlingen: Udgår fra Odon-

tologisk Institut.

Naturvidenskab

Cand.scient. Anne Mehlin 
Sørensen
Titel: A palaeoecological recon-

struction of a Late Cretaceous 

rocky shore Ivö Kack, Sweden.

Tid: 25/3-09, kl. 13.15

Sted: Institut for Geografi og 

Forsvar

Disputatsforsvar

Naturvidenskab

Niels H. H. Heegaard
Titel: Unfolding, aggregation, 

and amyloidogenicity of β2 mi-

croglobu-lin cleaved at Lysi-

ne-58.

Tid: 3/4-09, kl. 10.00.

Sted: Biocentret, Ole Maaløes 

Vej 5, Lundbeckauditoriet.

Disputatsen: Kan fås ved hen-

vendelse til forfatteren på Sta-

tens Serum Institut, 85/240, Ar-

tillerivej 5.

Gitte Petersen
Titel: Taxonomy, Molecules, and 

the Tree of Life.

Tid: 3/4-09, kl. 13.00.   

Sted: Studiestræde 6, o.g., An-

neksauditorium A. 

Disputatsen: Kan fås ved hen-

vendelse til Gitte Petersen, Sta-

tens Naturhistoriske Museum, 

Sølvgade 83, opg. S.

Ph.d.-forsvar

Sundhedsvidenskab

Katrine Strandberg-Larsen
Titel: Binge Drinking During 

Pregnancy – Methodic issues 

and fetal effects.

Tid: 9/3-09, kl. 14.00.

Sted: CSS, lok. 1.01.02.

Afhandlingen: Interesserede 

kan kontakte kstrandberg-lar-

sen@health.sdu.dk.

Emil Daniel Bartels
Titel:  Effects of obesity and 

type 2 diabetes on hepatic se-

cretion of lipoproteins, atheros-

clerosis and cardiac function in 

mice.

Tid: 11/3-09, kl. 13.15.

Sted: Auditorium i Teilum.

Afhandlingen: Kan bestilles ved 

Uddelinger

Adjunkt, frøken Constance 
Heides Mindelegat
SU-kontoret meddeler at legat-

uddelingen er afsluttet, og de 

der er kommet i betragtning til 

uddelingen, har modtaget be-

sked direkte fra SU-kontoret. 

Der er uddelt i alt 35.000 kr.

Københavns Universitets 
fælleslegat
SU-kontoret meddeler at legat-

uddelingen er afsluttet, og de 

der er kommet i betragtning til 

uddelingen, har modtaget be-

sked direkte fra SU-kontoret. 

Der er uddelt i alt 709.000 kr. i 

75 portioner (ikke nødvendigvis 

lige store).

ger. Legatportionerne er sæd-

vanligvis på ml. 3.000 og 15.000 

kr., de uddeles fortrinsvis til 

konkrete opgaver (studier, felt-

arbejde, museumsarbejde m.v.) 

der kræver ophold i udlandet. 

Den primære målgruppe er 

ph.d.-studerende, stipendiater 

og andre med kandidateksa-

men, men uden fast ansættelse. 

Ansøgning med beskrivelse af 

formålet, budget, cv (herunder 

adresse og CPR-nummer) samt 

evt. referencer og andet rele-

vant materiale indsendes i tre 

eks. til lektor Henning Knudsen, 

SNM, Botanisk Museum, 

Gothersgade 130, 1123 Kbh. K. 

Ansøgningsfrist: 13/3-09.

Uddeling: Ultimo marts 2009.

Lektor Marius Danielsens 
Fond
Formålet er at støtte KU-stude-

rende med engelsk som hoved-

fag. Hermed indkaldes ansøg-

ninger hovedsagelig beregnet 

for studerende der agter at 

foretage el. påbegynde studie-

rejse el. -ophold i sidste halvår 

af 2009. Ansøgning skal inde-

holde navn, adresse, person-

nummer, e-mail og kontonum-

mer, udførlige oplysninger om 

ansøgerens hidtidige studium, 

plan og budgetoverslag for stu-

dierejsen/studieopholdet, doku-

mentation for optagelse på et 

udenlandsk universitet samt 

forhåndsgodkendelse fra En-

gelsk Studienævn såfremt så-

danne foreligger, og udtalelse(r) 

fra mindst én faglærer. Ansøg-

ning sendes til bestyrelsen for 

Marius Danielsens Fond, c/o 

Lektor Jørgen Staun, Institut for 

Engelsk, Germansk og Romansk, 

Engelsk Afd., Njalsgade 130, 

2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 6/4-09.

denskabsmænd; Mag.art. Mar-

cus Lorenzens Legat og Ole Rø-

mer Fondet. Fondet viderefører 

i sit formål formålene fra de fire 

sammenlagte legater.); Julie von 

Müllens Fond; Cayx legatet og 

Inge Lehmanns Legat af 1983.

Fuldt opslag: Uddybende for-

målsbeskrivelse samt ansøg-

ningsskema for alle legater fin-

des på www.royalacademy.dk.

Ansøgningsfrist: 1/4-09.

Landsdommer V. Gieses  
Legat
Legatet giver tilskud til udgi-

velse af historiske, litteraturhi-

storiske, kunsthistoriske, sprog-

historiske, geologiske, geografi-

ske og arkæologiske værker. 

Forfatterne skal være danske, 

og udgivelsen skal finde sted i 

Danmark. Ansøgningen skal 

indeholde: 1) oplysninger om 

arbejdets indhold, 2) oplysnin-

ger om dets typografiske udstyr, 

3) detaljeret budget over frem-

stillingsomkostningerne og 4) 

oplysninger om evt. søgt eller 

opnået støtte til samme formål 

fra andet sted. Ansøgningen 

sendes til Landsdommer V. Gie-

ses Legat, c/o Hanna Laulund, 

Institut for Engelsk, Germansk 

og Romansk, Njalsgade 130, 

2300 Kbh. S. 

Yderligere oplysninger: E-mail: 

laulund@hum.ku.dk, tlf. 3532 

8405.

Ansøgningsfrist: 3/4-09

Teologi
Det Teologiske Fakultet har 

offentliggjort forårets legater. 

Læs mere på fakultetets hjem-

meside www.teol.ku.dk/stu-

dinfo/legater/.

Ansøgningsfrist: 1/4-09.

Ingeniør Svend G. Fiedler og 
Hustrus legat 
Formålet er at støtte unge lo-

vende botanikere og arkæolo-

ophold på Instituttet samt et 

beløb til delvis dækning af leve-

omkostningerne. Ansøgnings-

skema fås på instituttets hjem-

meside www.diathens.com. 

Ansøgning med bilag fremsen-

des elektronisk. Bilag der skal 

scannes, bedes afleveret i A4 

format, gerne som pdf-filer.

Ansøgningsfrist: 12/3-09.

Uddeling: Ult. april 2009.

Dronning Ingrids Forskerpris
Gigtforeningen indkalder her-

med motiverede indstillinger til 

mulige modtagere af prisen. 

Fuldt opslag: Se ’Aktuelle sti-

pendier og legater’ på www.

gigtforeningen.dk/forskning.

Ansøgningsfrist: 1/4-09. 

Uddeling: 12/10-09.

Erhoff Prisen 
Denne hæderspris på 300.000 

kr. uddeles hvert år til en person 

el. institution som har udført en 

helt ekstraordinær og interna-

tionalt anerkendt indsats inden 

for udforskning eller behand-

ling af sygdomme, herunder 

sygdomsforebyggelse. Prisen 

kan ikke ansøges, men bestyrel-

sen afgør på grundlag af offent-

ligt indkaldte kollegiale nomi-

neringer, hvem prisen tildeles.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne baggrund for nomi-

neringer. Se www.Erhoffs-Fami-

liefond.dk.

Ansøgningsfrist: 1/4-09.

Legater

Legater for humanister
Det Kongelige Danske Viden-

skabernes Selskab administrerer 

følgende legater: Niels Bohr 

Fondet (en sammenlægning af 

de fire legater Niels Bohr Lega-

tet; Emil Herborgs Legat til un-

ge, danske, ubemidlede Naturvi-
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28.-29. marts   30. marts

Pharmacological Characteriza-

tion of Ligands for the Neuronal 

Nicotinic Acetylcholine Recep-

tors.

Tid: 20/3-09, kl. 14.00.

Sted: Benzon Auditoriet.

Afhandlingen: Resume findes på 

www.farma.ku.dk/phd/defen-

ces, og selve afhandlingen kan 

ses på Fakultetets bibliotek. 

Bygning 10, Auditorium A.

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn på Eline Deirdre Loren-

zens kontor, Universitetsparken 

15, bygning 10.

Farma

Cand.pharm. Camilla  
Petrycer Hansen
Titel: Design, Synthesis and 

Generalforsamling
STUDENTERHUSET – Foreningen Studenter-

huset afholder ordinær generalforsamling. 

Indkaldelse med dagsorden kan ses senest 3 

uger før på hjemmesiden

Tid: 30/3 kl. 19.00

Sted: Købmagergade 52

Arr.: www.studenterhuset.com

Forskningsseminaret er skabt med henblik på at rette et kritisk og 

analyserende fokus på den heftige opblomstring og udbredelse af 

østasiatisk billedproduktion som har fundet sted over de sidste år-

tier. En række fremtrædende internationale forskere vil i forlæn-

gelse heraf fremlægge deres syn på denne produktions sociale og 

økonomiske implikationer set i lokalt og globalt perspektiv. 

Arrangementet består af to akademiske endagsseminarer med efter-

Visualising Asian Modernity 
FORSKNINGSSEMINAR – Undertitlen er ‘The 

Global Rise of Contemporary Japanese and 

East Asian Visual Arts’

Tid: 28-29/3 og 16-17/5

Sted: Hhv. Københavns Universitet, Arken Mu-

seum for Moderne Kunst, Aarhus Universitet/

Århus Kunstbygning og ARoS Århus Kunstmu-

seum

Arr.: Institut for Kunst- og Kulturvidenskab 

ved KU, www.vam.ku.dk og Institut for Histo-

rie og Områdestudier ved AAU

Geologi, Øster Voldgade 10, 

aud. C (06.0.663).

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn på GeoBiblioteket.

Cand.scient. Eline Deirdre 
Lorenzen
Titel: Population genetics of 

African ungulates.

Tid: 13/3-09, kl. 13.15.

Sted: Universitetsparken 15, 

Tiltrædelser

Asger Lundorff Jensen
NY INSTITUTLEDER - Asger Lundorff Jensen er 

netop konstitueret som institutleder for Institut 

for Mindre Husdyrs Sygdomme på LIFE, Det Biovi-

denskabelige Fakultet. En af ambitionerne er at 

styrke den tætte sparring med dyrlægepraksis i 

hele landet. Asger Lundorff Jensen er professor i 

veterinær klinisk patologi og medlem af både 

Akkrediteringsrådet, Forskningsrådet for Tekno-

logi og Produktion og Det Veterinære Sundheds-

råd. Asger Lundorff Jensen mener at en af hans 

vigtigste opgaver det næste år bliver at øge insti-

tuttets synlighed som ikke blot en internationalt 

anerkendt forsknings- og uddannelsesinstitution, 

men også som en tæt og tilgængelig videnscentral 

og sparringspartner for smådyrspraksis overalt i 

Danmark. 

Reinhard Stelter
NY PROFESSOR I SPORTS- OG COACHING-PSYKO-

LOGI - Reinhard Stelter, 54 år, er udnævnt til pro-

fessor ved Institut for Idræt med særlig fokus på 

sports- og coaching psykologi. Sidste år oprettede 

han Coaching Psychology Unit på Institut for Idræt 

som har til formål at styrke forskning inden for 

coaching og formidle den til en bred offentlighed. 

Tyskfødte Reinhard Stelter har været en central 

person i udviklingen af forskningsområdet i Dan-

mark og har som den første i landet fået en psyko-

logisk ph.d.-grad med fokus på idræt. Reinhard 

Stelter har skrevet bogen ’Coaching – læring og 

udvikling’ hvis særlige fokus er udviklingen af et 

teoretisk fundament for coaching-praksis hvor han 

har kombineret en erfaringsbaseret-fænomenolo-

gisk tilgang til coaching med en socialkonstruktio-

nistisk-narrativ tilgang. 

Birte Yding Glenthøj 
NY PROFESSOR I NEUROPSYKIATRI - Forskningsle-

der og overlæge Birte Yding Glenthøj er tiltrådt et 

professorat i neuropsykiatri ved Institut for Neuro- 

og Sansefag. Siden årsskiftet har Birte Glenthøj 

stået i spidsen for Lundbeckfoundation Center of 

Excellence for Clinical Intervention and Neuropsy-

chiatric Schizophrenia Research, et multidiscipli-

nært forskningscenter som skal forbedre og indivi-

dualisere behandlingen af patienter med skizo-

freni. Hos mange patienter har hjernesygdommen 

et kronisk forløb med tiltagende tab af funktio-

ner, og derfor har Birte Glenthøjs forsknings fokus 

på at karakterisere og forstå alle de mulige årsa-

ger og stadier af sindslidelsen for at kunne gribe 

ind med den rigtige behandling.

følgende In Situ Art-talks. In Situ Art Talks vil finde sted henholdsvis 

på ARKEN Museum for Moderne Kunst og ARoS Aarhus Kunstmu-

seum for at knytte en reflekteret diskussion om formidlingen af den 

asiatiske kunstproduktion fysisk og tematisk an til en dansk kon-

tekst. Diskussionen vil blive åbnet af en paneldebat mellem repræ-

sentanter for den danske kunstscene i form af udvalgte kritikere, 

kuratorer og gallerister. 
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Rigshospitalet
Personaleafdelingen 

Forskningskoordinator
Vi søger en medarbejder, der kan varetage koordinering og 
sagsbehandling på forskningsområdet, som er et vigtigt og 
omfattende strategisk felt på Rigshospitalet

Funktionen er placeret i Personaleafdelin-
gen og indebærer mange samarbejds- og 
kontaktflader både indadtil på Rigshospi-
talet og udadtil i forhold til universiteterne, 
MVU, Region Hovedstaden m.v. 

Arbejdet er varieret og består af en blan-
ding af drifts- og udviklingsopgaver samt 
rådgivning og vejledning. Forskningskoor-
dinatoren indgår samtidig i den centrale 
personalefunktions konsulentteam.

Vi tilbyder selvstændigt ansvar og udvik-
lingsmuligheder  i forbindelse med bl.a. 
følgende opgaver:
•  Sekretariatsbetjening af Rigshospitalets 

Forskningsudvalg 
•  Administration af Forskningsudvalgets 

økonomi, herunder diverse puljer og pro-
jekter samt annuumstildelinger 

•  Konsulentfunktion i relation til forsknings-
finansiering 

•  Forvaltning af tilskud 
•  Personaleadministration vedr. kliniske og 

videnskabelige assistenter 
•  Generel administration vedr. ph.d.-

studerende og koordinerende opgaver i 
forbindelse med professorater 

•  Formidling og afrapportering, herunder årlig 
forskningsopgørelse 

•  Deltagelse i diverse netværk, erfa- og 
arbejdsgrupper m.v.

Vi lægger vægt på:
•  Administrativ eller videregående uddan-

nelse med kompetence til at løse økono-
miske drifts- og rådgivningsopgaver 

•  Erfaring fra tilsvarende arbejde, f.eks. i 
forskningssekretariat eller studieadmini-
stration ved et universitet, sektorforsk-
ningsinstitution eller lignende 

•  Gode evner til både skriftlig og mundtlig 
formidling 

•  Serviceorientering og gode samarbejds-
evner.

Ansættelsesvilkår:
Stillingen besættes snarest muligt og efter 
gældende overenskomst med mulighed 
for forhandling af tillæg i henhold til aftale 
om lokal løndannelse.  

Praktiske oplysninger:
Yderligere oplysninger om stillingen ved 
henvendelse til personalechef Mette Ri-
sak, 3545 6461 eller chefkonsulent Anne 
Mette Ellyton, 3545 6422. Oplysninger om 
Rigshospitalet på www.rigshospitalet.dk

Rigshospitalet er en røgfri arbejdsplads.

Ansøgning bilagt CV og dokumentation for 
uddannelse sendes via mail til personale@
rh.regionh.dk så den er os i hænde senest 
den 9. marts 2009 kl. 12.
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navne

Hans Henrik Dietz er ny institutleder for Institut 

for Produktionsdyr og Heste. Han vil sikre at 

landets veterinæruddannelse i produktionsdyr 

og heste også i fremtiden vil være stærkt  

forskningsbaseret 

Med etableringen af et af Europas mest moderne stordyrshospitaler 

for store husdyr har Institut for Produktionsdyr og Heste ved LIFE, 

Det Biovidenskabelige Fakultet understreget sin status som en aner-

kendt forsknings- og uddannelsesinstitution der samtidig tilbyder 

dyrene avancerede behandlinger baseret på den nyeste viden om 

dyrs sygdomme, velfærd og trivsel. KU skal kunne dyrlægebetjene 

dyreejerne på et meget højt fagligt niveau, og nu styrkes instituttet 

yderligere med tiltrædelsen af Hans Henrik Dietz som ny institutle-

der.  

   »Jeg vil i samarbejde med resten af instituttets dygtige og engage-

rede medarbejdere fokusere på at kvalificere dyrlægeuddannelsen 

yderligere så fremtidens dyrlæger ikke blot bliver rustet til det inter-

nationale marked, men samtidig i endnu højere grad kan imøde-

komme behovet for dyrlæger, også til landområderne hvor dygtige 

dyrlæger med specialviden om svin og kvæg er eftertragtede i land-

bruget,« siger Hans Henrik Dietz.  

     

De studerendes stemmer
Intentionen er allerede hjulpet godt på vej med den nye optagelses-

procedure på veterinæruddannelsen hvor optagelsesinterviews for 

kommende studerende sikrer bredden i de studerendes dyreinteres-

ser.  

   »Et af vores indsatsområder bliver at sikre at de mange nye veteri-

nærstuderende der ønsker at arbejde med produktionsdyr og heste, 

får adgang til de bedste uddannelsesmuligheder med et særdeles 

højt fagligt niveau og det nyeste undervisningsudstyr,« siger Hans 

Henrik Dietz, og han siger 

   »Det er ligeledes vigtigt yderligere at styrke arbejdet med sundhed 

og velfærd hos de raske dyr som i særlig grad optager de studerende 

på naturressourcer og agronomi.«  

 

Hans Henrik Dietz kan kontaktes på tlf. 3533 2952 eller e-mail:  

hhd@life.ku.dk.

Portræt

Et af Europas mest  
moderne stordyrs- 
hospitaler får ny leder

Jørgen Eilenberg
NY PROFESSOR I BIOLOGISK BEKÆMPELSE - Det 

Biovidenskabelige Fakultet har ansat Jørgen Eilen-

berg som professor i biologisk bekæmpelse med 

fokus på studier af samspil mellem insekter og 

mikroorganismer. Ansættelsen understøtter den 

stærke position Danmark har internationalt inden 

for området og styrker fakultetets profil inden for 

miljøvenlig produktion. Jørgen Eilenbergs forsker-

gruppe undersøger samspillet mellem insekter (og 

andre invertebrater) og deres svampe- og bakte-

riesygdomme. Naturlig forekomst, genetisk identi-

tet, populationsinteraktioner, infektionsprocesser 

og udvikling til brug i praksis er nogle af nøgleor-

dene. Forskningen sker i et omfattende nationalt 

og internationalt samarbejde.   

Udnævnelser

Peter Mortensen og Anita Rønne
FORMÆND FOR TAKSATIONSMYNDIGHED - Pro-

fessor Peter Mortensen og lektor Anita Rønne fra 

Det Juridiske Fakultet er beskikket som formænd 

for en ny taksationsmyndighed der skal vurdere 

værditab for naboer til vindmøller. Klima- og 

Energiminister Connie Hedegaard har beskikket 

de to formænd for to år frem til den 1. januar 

2011. Taksationsmyndigheden er nedsat i henhold 

til den nye lov om fremme af vedvarende energi 

og er uafhængig af Klima- og Energiministe-

ren. Den skal vurdere om konkrete ejendomme 

taber i værdi når der sættes nye vindmøller op og 

fastsætte størrelsen af tabet. Anita Rønne er be-

skikket formand for Hovedstadsregionen, Born-

holm samt Lolland Falster, og Peter Mortensens 

beskikkelse omfatter resten af Sjælland.

Priser

Jens Peter Skovsgaard
INTERNATIONAL HÆDERSPRIS - Det anerkendte 

fagtidsskrift Forestry har tildelt professor, dr.agro. 

Jens Peter Skovsgaard fra Skov & Landskab ved  

LIFE, Det Biovidenskabelige Fakultet, hædersprisen 

The Silvicultural Prize. Prisen er blevet tildelt Jens 

Peter Skovsgaard for den bedste videnskabelige 

artikel i 2008 om skovdyrkning. Det er første gang 

prisen bliver givet til en dansk forsker. Artiklen der 

har titlen ’Forest site productivity: a review of the 

evolution of dendrometric concepts for even-aged 

stands’ handler om bonitering af skov og kan frit 

downloades fra Oxford Journals liste over prisvin-

dende artikler. Artiklen er skrevet sammen med 

professor Jerry Vanclay fra Southern Cross Univer-

sity i Australien, som er tidligere professor i trope-

skovbrug ved Landbohøjskolen.

Ola Blixt
FORSKNINGSRÅDSBEVILLING - Forskningslektor 

Ola Blixt fra Copenhagen Center for Glycomics, 

Institut for Cellulær og Molekylær Medicin har 

sammen med prof. Knud J. Jensen fra Det Biovi-

denskabelige Fakultet modtaget en bevilling på 

3,5 mio. kr. fra Forskningsrådet for Teknologi og 

Produktion til et højteknologisk, internationalt 

biotek-projekt om glykopeptider (Livets Tredje 

Alfabet, efter genomet og proteomet). Ola Blixt er 

en international kapacitet inden for såkaldt gly-

kan-mikroarray-teknologi, og i 2006 blev han ver-

denskendt da han og kollegerne i en Science-arti-

kel identificerede nogle af de mutationer som fug-

leinfluenzavirus H5N1 skal gennemgå for at kunne 

smitte fra menneske til menneske og blive en pan-

demi. 
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Kummentar

Hvad får Ku egentlig ud af IARu?

» Hvad er IARu egentlig for en størrelse?  
Er foretagendet bare er en Potemkinkulisse?  
En tom branding-manøvre uden mere indhold 
end en hjemmeside og et logo?«

Af Rektor Ralf Hemmingsen og  

prorektor Lykke Friis

SÅDAN LØD SPØRGSMÅLET fra en forsker da vi i ef-
teråret 2007 var rundt på fakulteterne for at diskutere 
KU’s strategi, ’Destination 2012’, med ansatte og stude-
rende. Spørgsmålet kan tolkes på mindst to måder. En-
ten som oprigtig nysgerrighed og positiv interesse. For-
skeren havde måske hørt at KU er blevet en del af det go-
de selskab i International Alliance of Research Universi-
ties (IARU) som blandt andre tæller Yale, Berkeley, Ox-
ford og Cambridge. Og nu ville han gerne høre hvordan 
samarbejdet fungerer i praksis. Eller om hvordan man 
kunne indlede konkrete forskningsprojekter med de an-
dre IARU-universiteter. 

Eller også rummede spørgsmålet en god portion skep-
sis. Nu havde forskeren hørt rektoratet strø om sig med 
IARU’s velsignelser. IARU mig her og IARU mig der. Men 
hvad er IARU egentlig for en størrelse? Er foretagendet 
bare er en Potemkinkulisse? En tom branding-manøvre 
uden mere indhold end en hjemmeside og et logo? For-
skerens ironiske tonefald afslørede at spørgsmålet nok 
skulle placeres i sidstnævnte skeptiske afdeling. 

 
SOM ALT INTERNATIONALT samarbejde er også IA-
RU-alliancen præget af en vis langsommelighed og det 
lange seje træk. Her i treåret for alliancens oprettelse be-
gynder værdien af samarbejdet dog for alvor at vise sig – 
ikke mindst for KU. Uden at sige for meget har alliancen 
hele tiden været vigtigere for KU end for eksempel Yale 
og Berkeley der har så megen tyngde at de lettere kan 
klare sig på egen hånd. Det første og vigtigste eksempel 
på fordelene ved IARU-medlemskabet er lige rundt om 
hjørnet. Om få dage mødes op mod 2.000 forskere fra 70 

lande i Bella Center for at præsentere den nyeste klima-
forskning. Det havde næppe været muligt uden IARU. 
Muligvis kunne vi selv stable logistikken på benene. Men 
en kongres af den kaliber står og falder med én faktor. 
Nemlig om de anerkendte forskere kommer – og det gør 
de. Her må vi erkende, at IARU har været instrumentel. 
Ikke bare fordi navne som Yale og Cambridge har en stor 
tiltrækningskraft. Men også fordi vi har fået adgang til 
nøgleforskeres uformelle netværk. For eksempel har pro-
fessor Will Steffen, direktør for Australian National Uni-
versitys Climate Change Institute, nærmest egenhændigt 
lokket alle australske klimaforskere til København. Og 
kongressens hovedtaler, Dr. Pachauri fra FN’s Klimapa-
nel, blev sværget ind på en sms til Yales rektor Richard 
Levin, midt under et IARU-møde på Yales campus. 

TILSVARENDE HAR IARU været et afgørende kort da 
vi skulle rejse midler til kongressen. Store danske virk-
somheder med en global profil kunne heldigvis se en in-
teresse i at blive profileret sammen med ti topuniversite-
ter. Endelig trak IARU-kortet bestemt ikke fra da kon-
gressen skulle ’sælges’ til de internationale medier. Me-
diepartnerne er således National Geographic, Time Ma-
gazine og Scientific American. Og til selve kongressen 
har også New York Times, Financial Times, The Econo-
mist, Der Spiegel og Al Jazeera meldt deres ankomst.

 
MEN KONGRESSEN ER IKKE det eneste resultat. Si-
den KU var med til at oprette alliancen, har IARU funge-
ret som en døråbner til mere og bedre internationalt 
samarbejde. Her er nogle friske eksempler hvor IARU har 

åbnet døren – direkte eller indirekte. KU har netop un-
derskrevet nye samarbejdsaftaler med ’Kinas MIT’, 
Tshinghua, og University of Toronto. I år kommer over 
100 KU-studerende ind på studiepladser på de øvrige IA-
RU-universiteter, herunder på sommerskoler i Oxford, 
Cambridge og Tokyo. Jura-studerende fra hele verden 
kommer til KU den 7-9. marts for at deltage i et internati-
onalt forhandlingsspil om klima. Ph.d.’er inviteres til IA-
RU-workshops og konferencer. KU’s egne forskere er selv 
værter for workshops om aldring, om international sik-
kerhed og om forskning i islam. KU’s forskning inden for 
aldring har været med til at sætte dette forskningstema 
på dagsordenen – og man kan bestemt ikke udelukke at 
vores aktiviteter i IARU-regi har medvirket til at Sund i 
2008 modtog en donation til Center for Sund Aldring på 
150 mio. kr. fra Nordea Fonden.

  
ENDELIG HØRER DET MED til billedet at IARU fun-
gerer som en værktøjskasse som KU kan dykke ned i. 
Hvordan bliver vi bedre til fund- og friendraising? Hvor-
dan skruer vi en effektiv mangfoldighedsplan sammen 
der sikrer flere kvindelige professorer? Hvordan udvikler 
vi vores alumneforening? Hvordan gør vi KU til en bære-
dygtig arbejdsplads? Det er nogle af de områder hvor vi 
trækker på erfaringerne i IARU, og ikke mindst Yale som 
vi har etableret et intensivt samarbejde med. Det var et 
langt svar på et kort spørgsmål. Det korte svar er: Man 
høster som man sår. Og selvom der ikke er lette løsnin-
ger, vil vi også i de næste år forsøge at lægge kimen til 
nye samarbejdsprojekter i IARU. 
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