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Studenter i saksen
Regeringen vil på en og samme gang piske de studerende til at bli-

ve hurtigere færdige med deres studier og lokke dem til at tage 

mere erhvervsarbejde.  Læs side �-�

Mr. Yale kom på besøg
Præsidenten for verdens mest prestigefyldte universitet havde mas-

ser af gode ideer til hvordan Københavns Universitet kan vise ver-

den vejen mod en bæredygtig fremtid.  Læs side �

Når pressen censureres 
Hvad mente et bredt udsnit af danskere om krigen og besættel-

sen? Hvor hentede de deres synspunkter fra, og hvordan tolkede 

de nyheder.  Læs Videnskabet side 18-1�

Jurastudent har startet en 
protestgruppe mod rektors 
biblioteksplaner. Over 5000 
har allerede tilmeldt sig og 
støttes af landets førende  
ekspert i bygningskultur
   Læs tema om biblioteks- 
       planerne på side 8-�

Fiolbibliotek  
forsvares på 
Facebook
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SPECIALESAG

Af Kristoffer Holm Pedersen

I Universitetsavisen nr. 14 sid-
ste år skrev vi om den sociolo-
gistuderende Mille Buch-An-
dersen der klagede over at hun 
af Sociologisk Institut følte sig 
presset til at tilbagekalde et 
kritisk speciale om Danmarks 
Radios Radiosymfoniorkester.

Klagen endte på rektors 
bord, og den 20. december 
kom afgørelsen. Her kritisere-
des Sociologisk Institut for tre 
fejl i deres håndtering af sa-
gen.

For det første havde institut-
tet svigtet sit ansvar for at råd-
give den studerende tilstræk-
keligt i løbet af specialevejled-
ningen. For det andet var der 
slet ikke hjemmel i eksamens-
bekendtgørelsen til at tilbyde 
en studerende at trække sit 
speciale tilbage. Og endelig 
havde man ikke sørget for ud-
arbejdelsen af en såkaldt § 53-
aftale der altid skal indgås 
mellem studerende, institut og 
tredjepart når en sådan indgår 

i et speciale. En sådan aftale 
skal blandt andet indeholde 
aftaler om rammerne for spe-
cialet, herunder aftale om 
hvorvidt oplysninger vedrø-
rende tredjepartens forhold 
må offentliggøres.

Derfor var det en fejl at in-
stituttet tilbød Mille Buch-An-
dersen at skrive specialet om.  
I stedet skulle specialet enten 
være blevet bedømt i sin op-
rindelige form, eller også skul-
le Mille Buch-Andersen have 
lavet et helt nyt speciale, fast-
slår Studieadministration ved 
Københavns Universitet der 
har behandlet sagen.

Løber fra ansvar
Mille Buch-Andersen fortæller 
at hun er glad for oprejsningen 
og for at Studieadministratio-
nen fastslår at Sociologisk In-
stitut har begået fejl i deres 
håndtering af hendes speciale. 
Til gengæld stiller hun sig 
uforstående over for at afgø-
relsen ikke nævner spørgsmå-
let om censur med et eneste 
ord.

»Afgørelsen beskæftiger sig 

slet ikke med at det var under 
pres jeg blev tvunget til at skri-
ve mit speciale om. Det er selv-
følgelig rart at få ret i det juri-
diske, men det mest alvorlige 
forholder den sig slet ikke til«, 
siger Mille Buch-Andersen der 
også savner at instituttet of-
fentligt tager ansvar for sagen.

I Sociologisk Fagråd er man 
som udgangspunkt godt til-
freds med afgørelsen. Man er 
glad for at rektor gav den stu-
derende ret i sin klage, men 
savner ligesom Mille Buch-An-
dersen en offentlig udmelding 
fra Sociologisk Institut hvor 
man påtager sig sit ansvar.

»Specielt savner vi at insti-
tuttet nu går ud og tager klar 
afstand fra enhver form for 
censur. Man siger ganske vist 
at der ikke har været tale om 
censur, men når en tredjepart 
som DR henvender sig, og der 
herefter ændres i et speciale, 
så lugter det derhen af for folk 
udefra der ikke kender sagens 
detaljer. Det vil vi gerne have 
instituttet til at redegøre for. 
Det ville klæde instituttet, og 
vi finder ikke at det mister no-

Rektor giver studerende 
ret i specialesag –  
sådan da

get på det, tværtimod«, siger 
Nils Wiese, Maj Rørdam Niel-
sen og Sophie Thorup fra So-
ciologisk Fagråd.

Fokus på forskningsetik
På Sociologisk Institut tager 
institutleder Carsten Søby Jen-
sen rektors afgørelse til efter-
retning. Han medgiver at insti-
tuttet har båret sig forkert ad, 
men noterer sig også at man 
med tilbuddet om tilbagetræk-
ning af specialet i virkelighe-
den har stillet Mille Buch-An-
dersen bedre end hun egentlig 
burde have været.

Til gengæld slår Carsten Sø-
by Jensen fast at Sociologisk 
Institut ikke på noget tids-
punkt har følt sig presset af 
Danmarks Radio, og at der 
dermed ikke har været tale om 
at nogen har censureret i Mille 
Buch-Andersens speciale. Han 
er heller ikke enig i fagrådets 

vurdering at instituttet und-
drager sig sit ansvar.

»Instituttet påtager sig det 
ansvar at vi medgiver at vores 
undervisning i forskningsetik 
ikke har været god nok. Det er 
sagens kerne. I de samfundsvi-
denskabelige discipliner skal 
man være meget opmærksom 
på at man godt kan skade de 
mennesker man skriver om. 
Det skal vi gøre vores stude-
rende opmærksomme på, og 
det er derfor vi nu arbejder på 
et sæt forskningsetiske regler,« 
siger Carsten Søby Jensen.

Carsten Søby Jensen fortæl-
ler at rektors afgørelse har 
medført en række initiativer 
på Sociologisk Institut. Blandt 
andet vil man nu udarbejde 

Kort nyt

Det var en fejl da sociologistuderende Mille Buch-Andersen blev  

tilbudt at trække sit speciale om DR’s Symfoniorkester tilbage, men 

der var ikke tale om censur, fastslår den centrale studieadmini- 

stration. På Sociologisk Institut tager man sagen til efterretning

KU udfordrede til duel

FÆGTECUP – Der blev kæmpet og krydset klin-

ger i bogstaveligste forstand da Københavns Uni-

versitet anden weekend i januar afholdt sit første 

internationale universitetsfægtestævne. 63 fæg-

tere fra ind- og udland deltog i turneringen der 

foregik i Universitetets Studentergymnastiks 

(USG) lokaler på Nørre Alle. 

    Der blev duelleret i de to kategorier kårde og 

sabel. I sabelturneringen måtte de danske fægte-

re se sig slået i finalerne af henholdsvis en tysk og 

en britisk studerende. Bedre gik det med kårder-

ne hvor Julie Hansen fra Jysk Akademisk Fægte-

klub blev bedste kvinde, og Philippe Jørgensen 

fra DTU vandt mændenes turnering.

    Det er første gang der er blevet afholdt inter-

nationalt fægtecup på KU, men lignende stævner 

har gennem flere år været populære rundt om i 

Europa.

vejlederinstrukser til speciale-
vejlederne, sørge for at der al-
tid bliver udarbejdet skriftlige 
aftaler med de relevante tred-
jeparter der indgår i speciale-
samarbejder, og som sagt for-
mulere en samling forsk-
ningsetiske regler som de stu-
derende skal have kendskab 
til.

At hendes sag er med til at 
afklare nogle uklarheder, er 
Mille Buch-Andersen glad for.

»Det er godt både for de stu-
derende og vejlederne. Der 
har været nogle ting man ikke 
har været klar over, og kan der 
komme nogle klare retnings-
linjer for det, er det kun godt«, 
siger Mille Buch-Andersen.

khpe@adm.ku.dk

AFGØRELSE – Mille Buch-Andersen og Sociologisk Fagråd un-

drer sig over at Sociologisk Institut ikke offentligt påtager sig an-

svaret for fejlhåndteringen af hendes speciale og klart tager af-

stand fra enhver form for censur.
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FINALE – Herre kårde. Philippe Jørgensen mod Carl Johan 

Hansen. Philippe Jørgensen vandt efter en flot kamp.

Ny masteruddannelse på LIFE

LANDEKSPERTISE – Med strukturreformen er 

der opstået et fornyet behov for fokus på plan-

lægning og udvikling af landområderne. Det be-

hov imødegår Det Biovidenskabelige Fakultet på 

KU nu med en ny masteruddannelse fra Skov & 

Landskab – en master i Landdistriktsudvikling og 

Landskabsforvaltning. De første tre moduler bli-

ver afholdt i begyndelsen af 2008 og kan følges 

enkeltvis eller som en del af den samlede uddan-

nelse. Den nye masteruddannelse henvender sig 

især til medarbejdere i landets 98 kommuner som 

arbejder med planlægning, udvikling og forvalt-

ning af natur, miljø og landområder. Derfor er 

uddannelsen tilrettelagt som et deltidsstudie 

hvor man kan passe et arbejde på fuld tid ved si-

den af. For at blive optaget på uddannelsen er 

det et krav at man enten har en mellemlang vide-

regående uddannelse og fem års relevant er-

hvervserfaring eller en lang videregående uddan-

nelse og tre års relevant erhvervserfaring.
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VALGREGLER

Af Claus Baggersgaard

Blot 5.000 ud af i alt 40.000 
studerende stemte ved valget 
til bestyrelsen for Københavns 
Universitet (KU) selvom de 
havde fået både stemmeseddel 
og frankeret svarkuvert smidt 
ind ad brevsprækken. 

En af årsagerne til at så få 
benyttede deres demokratiske 
ret er at valget reelt var afgjort 
på forhånd. Det mener Simon 
Kollerup, spidskandidat for 
Frit Forum – Socialdemokrati-
ske Studerende der gik til valg 
med det erklærede mål at bry-
de Studenterrådets monopol 
på de to studenterpladser i be-
styrelsen. 

»Frit Forum er blevet mani-
festeret som studenterpolitisk 
liste på KU, og vi fik vist at der 
er et alternativ til Studenterrå-
det. Men jeg synes stadig ikke 
at studenterdemokratiet har 
de bedste forudsætninger for 
at blomstre,« siger Simon Kol-
lerup.

Han hentyder til at selvom 
Studenterrådet opstillede i alt 
89 kandidater på lister fra ad-
skillige fagråd, så var det be-
sluttet på forhånd at de to 
spidskandidater skulle have 
alle stemmerne, inklusive de 
personlige stemmer på andre 

kandidater fra fagrådene un-
der Studenterrådet. Spidskan-
didaterne Mette Marbæk Jo-
hansen, stud.teol., og David 
Salomonsen, stud.jur., var alt-
så reelt set sikre på at blive 
valgt inden bestyrelsesvalget, 
og de kunne faktisk have vun-
det uden at havde fået en ene-
ste personlig stemme. 

Nummer to tabte
Mette Marbæk Johansen blev 
dog topscorer med 168 per-
sonlige stemmer, mens Maj 
Dørup, der stillede op for Insti-
tut for Medier, Erkendelse og 
Formidling, blev nummer to 
med 123 personlige stemmer, 
og David Salomonsen nummer 
tre med 111. Maj Dørup var 
dermed blevet valgt til i besty-
relsen hvis ellers de to kandi-
dater med flest personlige 
stemmer havde vundet. 

Maj Dørup mener at resulta-
tet viser at der er behov for at 
se på valgreglerne.

»Én af forklaringerne på at 
folk ikke går ret højt op i val-
get, er måske netop at deres 
stemme ikke har indflydelse 
alligevel. Jeg synes det er dybt 
kritisk at de muligheder for 
demokrati og selvbestemmelse 
universitetet og dets studeren-
de, trods alt har, ikke udnyt-
tes. Vi må tænke på hvad det 
på sigt kan få af konsekvenser 

for universitetet,« siger hun. 
Frit Forum arbejder ifølge 

Simon Kollerup på et udspil 
der  skal give studenterdemo-
kratiet bedre forudsætninger 
for at blomstre gennem blandt 
andet nye retningslinjer for li-
ste- og valgforbund samt et 
større fokus på valget. Frit Fo-
rum vil præsentere udspillet i 
løbet af foråret hvor de social-
demokratiske studerende der-
efter vil invitere de andre stu-
denterorganisationer til en 
drøftelse.

Sikrer de små
Studenterrådets formand Pia 
Daugbjerg vil sige ja tak til en 
invitation, men hun påpeger 
at det er universitetets ledelse 
der suverænt bestemmer hvor-
dan man vil afholde valget, og 
at Studenterrådet ikke gør an-
det end at følge reglerne.

»Alle studerende kan stille 
op som kandidat til bestyrel-
sesvalget på vores generalfor-
samling. I sidste ende er det 
fagrådene der bestemmer 
hvem der skal være spidskan-
didater, og alle er velkomne til 
at være aktive i Fagrådene, in-
klusive Frit Forum, så der er 
rig mulighed for at påvirke be-
slutningen,« siger hun.

Ifølge Pia Daugbjerg har 
fagrådene valgt at give alle 
stemmerne til de to spidskan-

didater for at sikre at en stude-
rende fra de mindre fag også 
har en reel chance for at blive 
valgt.   

Hvis liste- og personlige 
stemmer i stedet gik til top-
kandidaten fra de enkelte fag-
råd, ville det stort set altid væ-
re en studerende fra de store 
fag, jura og medicin, der blev 
valgt.

Hun mener ikke at den 
manglende interesse primært 
skyldes valgreglerne og den 
heraf følgende mangel på 
spænding om resultatet.

»Universitetet gør stort set 
ikke andet end at sende en 
konvolut ud med 20 lister og 
en masse navne til de stude-
rende. Man forklarer ikke 
hvorfor det er vigtigt at stem-
me, og hvad de forskellige 
kandidater står for. Jeg mener 
også at det skal gøres mere 
synligt hvad der foregår i stu-
dienævnene, de akademiske 
råd og bestyrelsen til dagligt 
hvis flere skal interessere sig 
for valget,« siger Pia Daug-
bjerg. 

clba@adm.ku.dk

KU’s nye bestyrelse

Forhenværende nationalbankdirektør Bodil Nyboe Andersen fort-

sætter som ventet som formand for Københavns Universitets nye 

bestyrelse. Nye i bestyrelsen efter valgkampen om de interne po-

ster er professor og tidligere overvismand Niels Kærgaard, Føde- 

vareøkonomisk Institut og stud.jur. David Salomonsen.  Bestyrelsen 

består nu af følgende:

Eksterne medlemmer

Bodil Nyboe Andersen (formand), forhenværende direktør, 

 Danmarks Nationalbank

Claus Bræstrup (stedfortræder), administrerende direktør,  

 H. Lundbeck A/S

Boel Flodgren, professor i Handelsret, Lunds Universitet

Peter Gæmelke, præsident, Landbrugsrådet

Jørn Lund, direktør, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Henrik Topsøe, direktør, Haldor Topsøe A/S

Medlemmer valgt af universitetets medarbejdere

Ingrid Kryhlmand, ekspeditionssekretær og HK-fællestillids-

 repræsentant

Niels Kærgaard, professor, Fødevareøkonomisk Institut

Henrik Prebensen, lektor, Institut for Engelsk, Germansk og 

 Romansk

Medlemmer valgt af universitetets studerende

Mette Marbæk Johansen, stud.teol.

David Salomonsen, stud.jur.

Bestyrelsen består dermed igen af 11 medlemmer. I 2007 blev der, 

som følge af fusionen mellem Københavns Universitet, Danmarks 

Farmaceutiske Universitet og Den Kongelige Veterinær- og Landbo-

højskole, nedsat en overgangsbestyrelse med 17 medlemmer. Eks-

terne medlemmer udpeges for en fireårig periode, og medlemmer 

valgt af universitetets medarbejdere vælges ligeledes for en fireårig 

periode. Studenterrepræsentanterne vælges for et år af gangen.

Studentervalget afgjort  
på forhånd
Studenterrådet havde i realiteten allerede besluttet på sin 

generalforsamling hvilke to studenterrepræsentanter der 

skulle vælges ind i bestyrelsen 

Darwin fejres på Statens  
Naturhistoriske Museum 

EVOLUTIONSHISTORIE – Næste år er det 200 år 

siden den banebrydende videnskabsmand Charles 

Darwin blev født. Det fejrer Statens Naturhistori-

ske Museum på Københavns Universitet med en 

stor permanent udstilling. 

    Udstillingen er blevet mulig efter en bevilling 

på 4,35 millioner fra Villum Kann Rasmussen Fon-

den. Med udstillingen får Danmark sin første og 

eneste samlede fremstilling af evolutionshistori-

en. Og det er der i høj grad brug for mener Han-

ne Strager, formidlingschef for Statens Naturhi-

storiske Museum på Københavns Universitet.  

    »Darwins teorier er kommet under kraftig be-

skydning fra fundamentalistisk religiøse kredse i 

blandt andet USA. De bestrider hans udviklings-

teorier og hele det fundament af ellers så uigen-

drivelige forskningsresultater som moderne evo-

lutionslære nu hviler på. Der er ingen tvivl om, at 

Darwin-året næste år vil sætte fokus på diskussio-

nen. Derfor er vi glade for Villum Kann Rasmus-

sen Fondens økonomiske støtte til udstillingen,« 

siger hun.

FIFA støtter dansk  
fodboldforskning

ANERKENDELSE – Et forskningsprojekt fra Idræt på 

Københavns Universitet har vakt begejstring i den in-

ternationale fodboldverden. Projektet handler om 

motionsfodbold for midaldrende og har fokus på det 

populære spils sundhedsfremmende effekter. 

    Det internationale fodboldforbund, FIFA, er blevet 

så begejstret for det videnskabelige projekt på Kø-

benhavns Universitet at forbundet nu har bevilget 

2,3 millioner kroner til yderligere videnskabelige un-

dersøgelser af fodboldspillets potentiale som fore-

byggelse af livsstilssygdomme verden over.

    Bag projektet står forskningsgruppen ”Integreret 

Fysiologi” på Institut for Idræt, og de er glade for 

støtter fra FIFA.

    »Vores forskningsgruppe har vist at fodbold er ef-

fektiv sundhedsfremme for midaldrende danske 

mænd, men der er brug for mere viden om hvor me-

get træning der skal til, og hvordan fodboldtræning 

virker på andre målgrupper. Aftalen med FIFA har et 

internationalt perspektiv og kommer til at virke som 

løftestang for den videre forskning,« siger Peter Kru-

strup der leder forskningsprojektet.

Elitepriser til  
unge forskere

PRISREGN – 17 yngre forske-

re ved Københavns Universi-

tet er netop blevet hædret 

med eliteforskerpriser ved Vi-

denskabsministeriets Elite-

Forsk-konference den 24. ja-

nuar. Kronprinsesse Mary ud-

delte i alt 50 priser til unge 

forskere ved de danske uni-

versiteter. Københavns Uni-

versitet tegner sig dermed  

for en tredjedel af alle prismodtagere. Blandt andet modtog 

professor Jens Hjorth fra Niels Bohr Instituttet Videnskabsmini-

steriets store EliteForsk-pris på en million kroner. Prisen udde-

les til yngre forskere i international særklasse. Jens Hjorth har 

over en kort årrække etableret sig internationalt som en for-

sker i absolut verdensklasse inden for astronomi. Han forsker i 

universets dannelse, indhold og udvikling. 

    10 af de 17 KU-forskere modtog Det Frie Forskningsråds Ung 

Eliteforskerpris som gives til ”meget talentfulde unge forskere” 

der ikke er fyldt 35 år på ansøgningstidspunktet. Derudover 

modtog seks yngre KU-forskere et EliteForsk-rejsestipendium 

som gives til ’meget talentfulde ph.d.-studerende’. 

 

UNG ELITE – De 24 

Ung Eliteforsk-priser  

uddeles af Helge Sander.
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Bedømmelseskomitéen består af koncernbestyrelsesformand Niels Due Jensen, Grundfos, bestyrelsesformand Lars Kolind, 
Poul Due Jensen’s Fond, tidligere rektor Sven Caspersen, Aalborg Universitet, prorektor Nina Smith, 

Århus Universitet og professor Preben Terndrup Pedersen, Danmarks Tekniske Universitet.

* ) Hvis komitéen ikke finder en egnet kandidat uddeles prisen ikke.

GRUNDFOSPRISEN 2008
- INDEN FOR DET TEKNISKE OG NATURVIDENSKABELIGE OMRÅDE

Grundfosprisen er indstiftet af Poul Due Jensen’s Fond i 2001 med det formål at stimulere, anerkende og støtte national 
og international forskning i banebrydende, samfundsgavnlige og fremsynede løsninger inden for det tekniske og natur-
videnskablige område.

Indstilling til prisen: Enhver kan bringe kandidater til Grundfosprisen i forslag.
Indstillingen består af en motivering (max. 3 A4-sider) samt kort CV.

Frist for indstilling: 1. maj 2008.

Grundfosprisen og dens uddeling: Prisen består af skulpturen “Be–Think–Innovate”
samt et kontant beløb på 1 mio. DKK
– 250.000 DKK går direkte til prismodtageren
og 750.000 DKK til videre forskning inden for området.*

Motiveringen sendes til: Grundfos Management A/S
Grundfosprisens sekretariat
Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro
Mrk: “Grundfosprisen 2008”

Offentliggørelse af vinder: Prisuddelingen finder sted den 30. september 2008.

Yderligere information: Besøg www.grundfos.dk/grundfosprisen
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OLD (GREEN) BLUE

Af Kristoffer Holm Pedersen

For en gang skyld er det ikke 
nogen kliche: Københavns 
Universitets festsal er propfuld 
af mennesker. På bænke, af-
satser og trapper sidder ivrige 
tilhørere og venter, tv-kamera-
erne snurrer, journalister fra 
de fleste store dagblade er li-
net op, og begivenheden 
streames live til hele verden.

Men det er heller ikke hvem 
som helst der gæster KU denne 
eftermiddag. Amerikaneren 
Richard C. Levin er præsident 
for Yale, et af verdens mest 
prestigefyldte og anerkendte 
universiteter. Der har siddet en 
Yale graduate for bordenden i 
Det Hvide Hus de sidste 20 år, 
og der er god chance for at den 
trend fortsætter de næste otte 
hvis Hillary Clinton ellers bli-
ver valgt som den næste ameri-
kanske præsident. Meget mere 
Ivy League bliver det ikke.

Men det er ikke kun på 
grund af Yales omdømme som 
universiteternes absolutte 
Rolls Royce at folk er stimlet 
sammen i festsalen i dag. ’Old 
Blue’, som Yale University kal-
des, er nemlig også et af de 
universiteter i verden der har 
gjort mest for at indføre bære-
dygtighed i både drift, forsk-
ning og undervisning. Og det 
har givet genlyd i hele verden.

Som prorektor Lykke Friis 
siger i sin velkomst, så har 
Yale været et af de helt store 
forbilleder for KU’s egen sats-
ning på bæredygtighed. 

»På Yale leder man ved at 
være et godt eksempel«, siger 
Lykke Friis der dog ikke kan dy 
sig for at fremhæve et eksem-
pel hvor KU måske kunne være 
et eksempel for Yale: »På Yale 

kan I godt gå hjem med jeres 
hybrid-biler. På Københavns 
Universitet kører vi på cykel!«

Universiteterne i front
Richard C. Levin har været 
præsident for Yale siden 1993. 
På hans foranledning oprette-
de man allerede i 1996 et fa-
kultet for økologi og evolutio-
nær biologi, og under hans le-
delse har Yale været et for-
gangseksempel på hvordan 
man implementerer bæredyg-
tige tiltag i en større organisa-
tion.

Richard C. Levin slår fast at 
der blandt videnskabsmænd 
nu ikke længere er tvivl om at 
menneskeskabte klimaforan-
dringer eksisterer, og at deres 
følger kan få meget stor indfly-
delse på verden i dag. Derfor 
må vi alle arbejde på at ned-
sætte den globale opvarmning, 
siger han, og netop her kan 
universiteterne spille en stor 
rolle i udbredelsen af en bære-
dygtig udvikling både globalt 
og lokalt.

Det kan de gøre på tre punk-
ter: For det første ved at fort-
sætte med at styrke forsknin-
gen i klimaforandringer. For 
det andet ved at gøre forsknin-
gen i alternative energikilder 
til en topprioritet. Og for det 
tredje ved at undervise fremti-
dens ledere – de studerende –  
i vigtigheden af bæredygtig-
hed.

»På Yale tager vi netop den 
sidste del af vores opgave me-
get seriøst. Vi har udvidet vo-
res undervisningsprogrammer 
i miljø og bæredygtighed bety-
deligt og har nu over 60 kurser 
tilgængelige for vores BA-stu-
derende. Derudover er miljø 
og bæredygtighed indskrevet 
som en integreret del af stu-
dieordningerne på overbyg-

ningerne i handel, arkitektur 
og sundhed«, siger Levin.

Idealistisk optimist
Men der findes også en fjerde 
måde universiteterne kan føre 
an i kampen mod menneske-
skabte klimaforandringer, si-
ger Levin. Det er ved praktisk 
at vise hvordan man kan ned-
sætte udledningen af drivhus-

gasser markant uden at det 
nødvendigvis bliver nogen stor 
økonomisk belastning. Og det 
er netop her Yale leder via ek-
sempel.

På Yale har man således ind-
ført et omfattende bæredygtig-
hedsprogram der blandt andet 
indbefatter en vandmiljøplan, 
automatisk lys- og varmesty-
ring, opførelse af C02-neutrale 
bygninger og oprettelsen af et 
centralt Bæredygtighedskon-
tor der koordinerer alle uni-
versitetets grønne indsatser. 
Målet er ambitiøst: at reducere 
udledningen af drivhusgasser 
til 43 procent under 2005-ni-
veauet inden 2020. 

Men det er ikke kun fra cen-
tralt hold man arbejder på at 
nedsætte udledningen af driv-
husgasser, fortæller Richard C. 
Levin. Mange af tiltagene 
kommer faktisk fra de stude-
rende. Levin kan fx berette om 
en datter af en kendt ameri-
kansk kok der begyndte på 
Yale. Efter den første dag på 
campus ringede hun hjem og 
beklagede sig over at hun ikke 
kunne spise maden i kantiner-
ne – den var ikke biodynamisk. 

I samarbejde med den stude-
rende sørgede universitetet for 
at der blev rettet op på det så 
al mad der bliver serveret på 
Yale nu, er biodynamisk og lo-
kalt dyrket.

»De studerende presser hele 
tiden på for at få os til at gøre 
det endnu bedre. Vi får aldrig 
lov til at blive selvtilfredse. 
Men det er også det der gør 

mit arbejde sjovt,« siger Levin.
Alle disse tiltag kostede 

selvfølgelig penge da de blev 
startet, men de fleste af de 
penge er tjent hjem igen via de 
medfølgende energibesparel-
ser. Faktisk regner Levin med 
at udgifterne til bæredygtige 
aktiviteter højst vil udgøre en 
halv procent af Yales årlige 
driftsomkostninger.

»Og jeg spørger alle her i 
rummet: Ville I ikke gerne be-
tale en halv procent af jeres 
indkomst for at redde plane-
ten? Måske er jeg en uforbe-
derlig optimist, men mit gæt 
er at svaret på det spørgsmål 
for de flestes vedkommende 
ville være ja«.

Global politik nødvendig
Men hvis man virkelig vil gøre 
noget ved de menneskeskabte 
klimaforandringer og nedsæt-
te udledningen af drivhusgas-
ser, er det ikke nok med frivil-
lige initiativer som Yales og 
Københavns Universitets, me-
ner Richard C. Levin. Her er 
globale, politiske tiltag strengt 
nødvendige.

Og her ser den økonomiud-

dannede Levin specielt to mu-
ligheder: Enten direkte via en 
global CO2-skat eller indirekte 
via en såkaldt ’cap-and-trade’-
aftale – et loft over hvor meget 
CO2 hvert enkelt land må ud-
lede, men hvor landene samti-
dig har mulighed for at handle 
med sine kvoter. Det er den 
sidste mulighed Levin anser 
for at være mest fair.

»En ensartet global CO2-skat 
vil ramme udviklingslandene 
uretfærdigt hårdt. Derimod vil 
en international aftale der ta-
ger hensyn til landenes udvik-
lingstrin og pålægger industri-
landene større CO2-restriktio-
ner end udviklingslandene, 
være både retfærdig og effek-
tiv«, siger Levin.

En sådan aftale kan man 
muligvis nå frem til i 2009 
hvor verdens klimatopmøde 
holdes her i København. For 
verden har for alvor fået øjne-
ne op for de menneskeskabte 
klimaforandringers betydning, 
siger Richard C. Levin. Selv i 
USA er der mærkbart ved at 
ske noget.

»I USA er selv George W. 
Bush, der for to år siden be-
nægtede klimaforandringerne, 
blødt op. Mit håb er at den ny-
valgte amerikanske præsident 
vil gøre klimaet til sin topprio-
ritet og placere USA i front for 
bekæmpelse af klimaforan-
dringerne. For uden USA vil fx 
Kina og Indien næppe gøre no-
get.«

Og som Richard C. Levin 
slutter sin tale:

»Lad os håbe at de verdens-
ledere der kommer til klima-
topmødet til København næste 
år vil blive inspirerede af det 
arbejde der bliver udført af 
universiteter over hele jorden. 
Og lad os også håbe at de vil 
lære af fortidens fejl og ikke 
undsige sig deres ansvar for at 
nå en global aftale der er me-
ningsfuld og effektiv. Vores 
fremtid afhænger af hvad der 
sker næste år, her i Køben-
havn.«

khpe@adm.ku.dk

Klimamøde

Mr. Yale 
kom på 
besøg
Richard C. Levin er præsi-
dent for et af verdens 
grønneste universiteter.  
I sidste uge gæstede han 
Københavns Universitet 
og fortalte hvordan  
universiteterne kan vise 
verden vejen mod en 
bæredygtig fremtid

Richard C. Levin
B.A. fra Stanford University i 1968

Kandidatuddannet i økonomi og filosofi fra Oxford University

Ph.D. fra Yale i 1974

Før han blev præsident for Yale i 1993 var han leder af univer-

sitetets Økonomiske Institut og dekan for Yale’s Graduate 

School of Arts and Sciences.

Han har æresgrader fra Harvard, Princeton, Oxford, Peking og 

Københavns Universitet.

» På Yale har man indført et omfattende bæredygtighedsprogram  
der blandt andet indbefatter en vandmiljøplan, automatisk lys- og 
varmestyring og opførelse af C02-neutrale bygninger.«
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ARBEJDSKRAFTRESERVE

Af Tania Maria Johannesen

De danske studerende er efter-
tragtede. Erhvervslivet skriger 
på arbejdskraft, og det er den 
nuværende studentergenerati-
on der skal sætte sig på de 
tomme kontorstole og sikre 
den fortsatte vækst i dansk 
økonomi. Derfor er der gen-
nem de seneste år fra politisk 
hold sat en række initiativer i 
gang der skal få de studerende 
hurtigere gennem studierne så 
de kan komme ud og bidrage 
til samfundsøkonomien. 

Blandt andet er reglerne for 
specialeskrivningen blevet 
strammet, og senest har rege-
ringen med støtte fra Socialde-
mokratiet og Dansk Folkeparti 
besluttet at ændre taxameter-
systemet så universiteterne får 
en økonomisk bonus hver 
gang en studerende gennem-
fører en bacheloruddannelse 
på den normerede studietid 
plus et år, og når en kandidat 

gennemfører studiet på nor-
meret tid. 

Men de studerende kan ikke 
nøjes med at skynde sig gen-
nem studierne så de får så 
mange år på arbejdsmarkedet 
som muligt. Som en del af en 
større jobplan foreslog rege-
ringen sidst i januar at hæve 
fribeløbet for hvor meget en 
studerende må tjene ved siden 
af SU’en med 1.500 kroner om 
måneden. Det vil ifølge be-
skæftigelsesministeriets bereg-
ninger betyde at studerende 
med en timeløn på 120 kroner 
kan arbejde op til 15 timer om 
ugen mod cirka 12 timer i dag, 
og at jobmarkedet vil få besat 
hvad der svarer til 1.400 stil-
linger.

Lidt arbejde er godt
Studenterrådet ved Køben-
havns Universitet deler mini-
sterens grundtanke om at stu-
derende skal kunne arbejde op 
til 15 timer om ugen. Men så 
stopper enigheden også. For 
Studenterrådets formand, Pia 

Mejdahl Daugbjerg, kan ikke 
genkende tallene i regeringens 
forslag.

»Nu er det de færreste stu-
derende der får 120 kroner i 
timer. Hvis du ikke er bachelor 
endnu, vil du måske nærmere 
tjene 100-105 kroner i timen,« 
argumenterer hun.

Og med den løn kan de stu-
derende allerede i dag arbejde 
op mod 15 timer uden at skul-
le betale SU tilbage. Derfor er 
Studenterrådet modstander af 
at fribeløbet bliver sat i vejret.

»Undersøgelser viser at det 
har en gavnlig effekt at have 
studiearbejde i et vist omfang. 
Men så snart arbejdet kommer 
over 15 timer, får det konse-
kvenser for studierne,« siger 
hun.

Det er blandt andet et ph.d.-
projekt fra Økonomisk Institut 
på Århus Universitet om er-
hvervsarbejdes betydning for 
studietider Pia Mejdahl Daug-
bjerg henviser til. Konklusio-
nen er at studerende med op 
til ti timers arbejde har størst 

sandsynlighed for at bestå de-
res eksamener, et studiejob på 
ti-tyve timer har også en vis 
positiv effekt, mens studeren-
de der arbejder over tyve timer 
om ugen, øger risikoen for at 
dumpe med 38 procentpoint.

Med de tal i baghovedet kal-
der Pia Mejdahl Daugbjerg re-
geringens forslag decideret 
»fjollet«.

»Når man tillader de stude-
rende at arbejde mere, går der 
mere tid fra studierne, og det 
giver i sidste ende længere stu-
dietider. Jeg synes vi får nogle 
meget modsatrettede meldin-
ger for tiden. Først skal vi være 
hurtigere færdige, så skal vi 
arbejde mere. I Studenterrådet 
kunne vi først og fremmest 
godt tænke os at der var nogle 
politikere der sagde hvad de 
egentlig ville.«

Hjælp eller formynderi
Hos Dansk Industri mener 
forskningspolitisk chef, Char-
lotte Rønhof, at det kan være 
en fin ide at hæve loftet for fri-

beløbet, og hun frygter ikke at 
det vil forlænge de unges stu-
dietid.

»Hele tanken om at der er 
nogen der sidder og bestem-
mer hvor meget studerende 
må tjene, er lidt kunstig. Der 
er ingen grund til at være bar-
nepige for de studerende. De 
er voksne mennesker der kan 
tage vare på sig selv og stå ved 
deres valg. Dem der læser på 
universitetet, er jo nogle af de 
bedst begavede unge i landet, 
og der er ingen grund til be-
kymringen om at de ikke selv 
kan sige fra over for deres ar-
bejdsgivere,« siger hun.

Men hos Studenterrådet på 
Københavns Universitet fryg-
ter man netop at forslaget vil 
øge arbejdsgivernes incita-
ment til i højere grad at bruge 
studentermedhjælperne som 
billig arbejdskraft og på den 
måde lokke dem væk fra bø-
gerne.

»Det her forslag bærer præg 
af at man forsøger at indrette 
uddannelsessystemet efter et 

behov der er nu og her på ar-
bejdsmarkedet. Forslaget bun-
der ikke i hvad der er godt for 
de studerende,« argumenterer 
Pia Mejdahl Daugbjerg.

Hvis regeringen holder fast i 
ønsket om at de studerende 
skal gennemføre deres uddan-
nelse på normeret tid, mener 
Studenterrådet det er nødven-
digt med en SU der er til at le-
ve af. Og de mener udspillet i 
jobplanen går i den diametralt 
modsatte retning.

»Vi frygter en glidebane 
mod den totale udhulning af 
SU-systemet fordi det at hæve 
fribeløbet afspejler en hold-
ning om at de studerende selv 
skal finansiere deres tilværelse 
i studieårene. Og vi er imod at 
studerende skal arbejde af nød 
for at få det til at hænge sam-
men økonomisk,« forklarer 
hun.

Charlotte Rønhof mener 
heller ikke at det er et mål i sig 
selv at de studerende skal have 
så meget erhvervsarbejde som 
muligt. 

Studerende skal arbejde mere – 
og blive hurtigere færdige
Ved at hæve fribeløbet for hvor meget studerende må tjene ved siden af SU’en, 
vil regeringen skaffe hvad der svarer til 1.400 fuldtidsbeskæftigede til det hårdt 
trængte danske jobmarked. Samtidig strammes kravene til studieaktivitet

Baggrund

Hvad betyder studiejobbet for dine studier?

Javier Granerd, �� år
Japansk – har læst tre år. Har de seneste to år undervist i spansk  

på FOF cirka 12 timer om ugen.

»Jeg er cirka et år forsinket med studiet, men det har ikke noget 

med mit arbejde at gøre. Det forhindrer mig ikke i at læse som jeg 

skal. De første to år læste jeg Italiensk, og det tog jeg på normeret 

tid, men japansk er meget svært, så det tager bare lang tid. Jeg vil 

gerne arbejde mere hvis fribeløbet bliver hævet, selvom det måske 

kommer til at betyde at jeg skal bruge længere tid på at blive fær-

dig. For mig er det ikke så vigtigt at blive hurtigt færdig fordi jeg 

allerede er cand.mag. i engelsk fra Spanien hvor jeg kommer fra. 

Så mine studier nu er på en måde bare ekstra.

Karina Conradsen, �� år
Europæisk etnologi – fjerde semester. Har ikke studiearbejde

»Jeg har bevidst fravalgt at arbejde fordi jeg gerne vil fokusere på 

mit studie nu. Måske finder jeg et studiearbejde længere henne i 

forløbet når jeg er mere etableret, og der er færre undervisningsti-

mer, og så vil jeg måske kombinere det med noget praktik. Men li-

ge nu er fokus på studiet. Jeg tager studielån for at få økonomien 

til at hænge sammen, men det er stadig lidt stramt. Kantinepriser-

ne her på KUA passer slet ikke til en SU.«

Casper Raundorf, �8 år
Historie – andet semester. Arbejder som vagt og udsmider mere 

end 30 timer om ugen

»Jeg har læst italiensk og græsk og latin før. Og jeg har haft over 

30 timers arbejde ved siden af i alle de år jeg har læst. Det har helt 

klart været medvirkende til at det ikke er gået så godt på de andre 

fag, for det har været svært at passe undervisningen og især forbe-

redelsen. Men jeg har også manglet interessen. Jeg skal ikke blive 

ved med at arbejde så meget nu hvor jeg er i gang med historie 

som er mit drømmestudie, men jeg skal blive ved med at arbejde. 

Jeg har brug for pengene, og jeg tror godt jeg kan klare 15-20 ti-

mers arbejde om ugen.
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Sabine Klinker, �� år
Sociologi – har læst fem og et halvt år og afleverer speciale til som-

mer. Har arbejdet hos et mediebureau, i Arbejdsskadestyrelsen og 

som underviser på Sociologi i op til 20 timer om ugen.

»Jeg synes det har været spændende at have erhvervsarbejde ved 

siden af studiet. Som sociolog er der jo ikke en bestemt profession 

der venter efter studiet, så det har været rart at komme ud og prø-

ve sig selv af og bruge det man har lært. Det giver selvtillid i for-

hold til studiet og har også givet mig en ide om hvad jeg gerne vil, 

så det har været lettere at vælge nogle fag på overbygningen. Jeg 

har lært utrolig meget af mine jobs, så det har været okay at det i 

nogle perioder har taget fokus lidt væk fra studierne, men jeg kun-

ne ikke have arbejdet 20 timer hele vejen igennem. Og nu hvor jeg 

skriver speciale, har jeg kun lidt undervisning ved siden af.

Fire skarpe  
til Helge Sander

Af Tania Maria Johannesen

Hvad mener du er vigtigst, Helge 
Sander – hurtigere gennemførelse 
eller mere erhvervsarbejde?
»Det er ikke et hverken-eller, men et bå-
de-og. Et studiejob kan og skal aldrig træ-
de i stedet for et studium. Men det er altså 
en misforståelse at der automatisk er et 
modsætningsforhold mellem at have et 
studiejob og at gennemføre sin uddannel-
se på normeret tid. Et studiejob kan være 
et fagligt og økonomisk supplement der i 
mange tilfælde hjælper den studerende 
igennem studiet og ind på arbejdsmarke-
det.«

Hvordan hænger SU-forslaget sam-
men med de studietidsreducerende 
forslag?
»Jeg vil gerne understrege at forslaget om 
at forhøje fribeløbet ikke handler om at 
studerende skal arbejde mere. Det hand-
ler om at give de studerende fleksibilitet 
og frihed til selv at planlægge hvordan og 
hvor meget de vil arbejde ved siden af 
studierne. Jeg har stor tiltro til at den en-
kelte studerende kan drage nytte af det 
højere fribeløb uden at det går ud over 
studierne. Der er faktisk intet der peger 
på at en justering af fribeløbet vil forlæn-
ge studietiden. Faktisk viser undersøgel-
ser at der blandt studerende med op til 20 
timers studiearbejde er et lavere frafald 
og flere der gennemfører på normeret tid 
end blandt studerende uden erhvervsar-
bejde.«

Hvordan påvirker det dig at de stu-
derende i DSF og i Studenterrådet 
på KU er imod forslaget?
»Jeg har svært ved at se hvordan en større 
grad af fleksibilitet skulle være en ulempe 
for de studerende. En forhøjelse af fribe-
løbet betyder jo ikke at den enkelte stude-
rende skal arbejde mere. En forhøjelse gi-
ver muligheden for bedre at planlægge er-
hvervsarbejdet. En forhøjelse af fribeløbet 
giver eksempelvis bedre muligheder for at 
den studerende kan supplere sit faste stu-
diejob med fuldtidsarbejde i sommerferi-
en – uden at skulle betale SU tilbage. Det 
vil jeg da betragte som en fordel for de 
studerende der er interesserede i det. Jeg 
stiller mig lidt tvivlende overfor om DSF 
og Studenterrådet på KU har dækning for 
deres synspunkt hos de aktive studeren-
de.«

Hvorfor fjernes loftet for indtjening 
ved siden af SU’en ikke helt?
»Nu er der er tale om en justering af fribe-
løbsgrænsen. Forhøjelsen vil give SU-
modtagerne mulighed for at arbejde cirka 
15 timer om ugen i gennemsnit. Det sva-
rer omtrent til arbejdstiden i et typisk stu-
dierelevant job i det offentlige såvel som 
det private. Danmark har med SU-syste-
met en af verdens højeste uddannelses-
støtteordninger. Og SU’en er jo netop 
tænkt som en hjælp til de studerende så 
de ikke behøver at arbejde på fuld tid ved 
siden af studierne.«

Ingrid Marie Høisen, �4 år
Psykologi – har læst fem år, mangler et år. Arbejder i en skobutik 

cirka 12 timer om ugen

»Psykologi er et meget krævende studie så jeg ville ikke kunne ar-

bejde mere ved siden af end jeg gør nu. Men selvom jeg ikke er di-

rekte afhængig af de penge jeg tjener, er det dejligt at have en 

ekstra indtægt, og jeg kan også godt lide at arbejde fordi det giver 

struktur i min hverdag. Så ved jeg hvornår jeg skal arbejde, og så 

må jeg indrette læsningen efter det.  Selvom jobbet ikke lige umid-

delbart er studierelevant, har det faktisk lært mig meget. Jeg er 

meget interesseret i organisationspsykologi, og det lærer jeg en 

masse om. Men det er selvfølgelig også rart at tænke på noget helt 

andet end psykologi en gang i mellem.

»De studerende skal selvføl-
gelig hele tiden have i bagho-
vedet at det er studiet der er 
det vigtigste, og det tror jeg 
også de har. Men det er jo ikke 
alle studier hvor man står hver 
eneste eftermiddag i et labora-
torium og laver øvelser, og 
dem der føler de har tid, skal 
have muligheden for at arbej-
de. Men det er værd at under-
strege at arbejdet skal være 
studierelevant. Er det det, er 

det en rigtig god ide fordi det 
giver den studerende en til-
knytning til det arbejdsmarked 
der er relevant for den pågæl-
dendes fag.«

tmjo@adm.ku.dk

I ARBEJDSTØJET – De studerende skal arbej-

de endnu mere end de allerede gør. Ikke med 

studierne, men ude på arbejdsmarkedet hvor der 

i høj grad er brug for ekstra hænder. Derfor vil 

regeringen nu hæve SU-fribeløbet. 
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FIOLBIBLIOTEKET II

Af Claus Baggersgaard

Københavns Universitet 
(KU)er med sin campusplan i 
gang med at ødelægge to unik-
ke bygningsværker med stor 
betydning for vores fælles kul-
turarv. Det mener Gregers Al-
green-Ussing, professor med 
speciale i Bygningskultur og 
restaurering. 
 KU vil nedlægge Fiolbiblio-
teket fra 1856 og flytte det til 
det tidligere Botanisk Labora-
torium i Gothersgade 140 fra 
1888. Begge bygninger er teg-
net af Johan Daniel Herholdt 
og betegnes som arkitektoni-
ske perler. Gregers Algreen-
Ussing appellerer derfor direk-
te til KU´s rektor Ralf Hem-
mingsen og de arkitekter og 
byggesagkyndige der rådgiver 
ham, om at ændre beslutnin-
gen.
 »En rektor kan ikke vide alt, 
men i dette tilfælde er han ik-
ke desto mindre den ansvarli-
ge for nogle af de mest betyd-

ningsfulde klenodier i dansk 
bygningskultur. I Universitets-
bibliotekets tilfælde også an-
svarlig for et i international 
sammenhæng højt værdsat 
bygningsværk. I forhold til 
campusplanen og de mange 
tusinde kvadratmeter den om-
fatter og flytter rundt på, er 
Universitetsbibliotekets flyt-
ning fra Fiolstræde til Botanisk 
Laboratorium en lille detalje, 
men med en dyb kulturhisto-
risk konsekvens,« skriver han i 
sin appel.

Byt rundt
Gregers Algreen-Ussing påpe-
ger at Fiolbiblioteket var et ba-
nebrydende funktionelt byg-
ningsværk ikke blot i Dan-
mark, men også i Europa. Det 
blev opført udelukkende med 
henblik på at rumme bøger. 
Den store bogsal er derfor hel-
ler ikke velegnet til andre for-
mål. Biblioteket blev restaure-
ret i 1997 for 20 millioner kro-
ner så det igen fremstår som et 
moderne pionerværk og et vel-
fungerende nutidigt bibliotek. 

Botanisk Laboratorium er 
derimod efter arkitektprofes-
sorens opfattelse slet ikke eg-
net som bibliotek, så hvorfor 
ikke bevare Fiolbiblioteket og 
indrette det tidligere laborato-
rium til de administrative for-
mål man vil placere i biblio-
teksbygningen, spørger han.  

Ifølge tegningerne består 
Botanisk Laboratorium af re-
gulære etageplaner opdelt i 22 
ensartede rum, hver på cirka 
25 kvadratmeter, adskilt af en 
smal midterkorridor i begge 
etagers hele udstrækning. Der-
udover findes enkelte mindre 
og et større rum. Dertil kom-
mer et auditorium til 100 per-
soner som ligger i en selvstæn-
dig fløj. 

»Denne struktur forekom-
mer langt mere egnet til de 
kontorfunktioner universitetet 
efterspørger. Der er afsat 20 
millioner kroner til den på-
tænkte ombygning, men dertil 
skal vel lægges flytning af bib-
lioteket og ombygning af Fiol-
stræde. Mange kræfter og kro-
ner kunne spares ved i stedet 

at indpasse de ønskede konto-
rer i laboratoriet,« siger Gre-
gers Algreen-Ussing.

Den enkle løsning
Ledelsen på KU har forklaret 
at flytningen er nødvendig for-
di biblioteksservicen skal være 
tættere på de studerende på 
Center for Sundhed og Sam-
fund (det tidligere kommune-
hospital), men det mener arki-
tekten er et meget dårligt ar-
gument. 

»Både studenter og forskere 
bor spredt i hovedstaden og lå-
ner bøgerne med hjem, så det 
er en uforståelig begrundelse. 
Man skal desuden have for øje 
at biblioteket i Fiolstræde bru-
ges af mange andre end stude-
rende og forskere ved univer-
sitetet og er således ikke kun 
et anliggende der angår Uni-
versitetets egne behov,« siger 
han. 

Gregers Algreen-Ussing me-
ner derfor at KU med en lille 
ændring af campusplanen ikke 
blot kan spare et millionbeløb, 
men også bevare Fiolbibliote-

FIOLBIBLIOTEKET IV

Af Claus Baggersgaard

Flere end 5000 protester på hjemmesiden Facebook og en ar-
kitekturekspert der mener at Københavns Universitet (KU) er 
i gang med at spolere to unikke bygninger, får ikke rektoratet 
på Københavns Universitet til at ændre beslutningen om at 
flytte Fiolbibliotekets samfundsvidenskabelige samlinger til 

det forhenværende Botanisk Laboratorium i Gothersgade 140 
og dets juridiske samlinger til Det Juridiske Fakultets Biblio-
tek.

»Da protesterne imod Fiolstræde-projektet er baseret på 
misforståelser, og da Gothersgade-projektet udformes blandt 
andet med henblik på at fremhæve bygningens fredningsvær-
dier og passer ind i universitetets fysiske planlægning i City 
Campus, har ledelsen ikke planer om at ændre beslutninger-
ne om den fremtidige brug af bygningerne,« siger Thorkil 

Damsgaard Olsen, kommitteret for Rektoratet med ansvar for 
biblioteker og studiemiljø.

Han mener at protesterne bygger på et fejlagtigt grundlag 
da KU ikke har planer om at foretage nogen form for ændrin-
ger i den fredede bygning i Fiolstræde. De ændrede funktio-
ner kan ske uden indgreb i bygningens arkitektur og fredede 
inventar. Bygningsændringer eller ændringer i det fredede in-
teriør vil i øvrigt heller ikke kunne lade sig gøre uden Kultur-
arvsstyrelsens godkendelse.

Ødelæg ikke unikke bygninger
Bevar Fiolbiblioteket og brug det tidligere Botanisk Laboratorium til administration i stedet,  

lyder appellen til rektor Ralf Hemmingsen fra Danmarks førende ekspert i bygningskultur 

Fiolbiblioteket

gere lige fra studerende der bruger bibliotekets læsepladser, 
over forhenværende studerende der stadig er interesseret i 
hvad der foregår på universitetet, til helt almindelige menne-
sker der synes at bygningen fra 1856 skal bevares som biblio-
tek.

»Det er en utrolig smuk, gammel bygning, så alle skriver at 
det ikke kan passe at den skal omdannes. Man bruger jo hel-
ler ikke Riddersalen på Rosenborg Slot til administration,« si-
ger han.

Selv er han en af de studerende der flittigt bruger bibliote-
kets læsesal.

»Jeg kommer som mange andre ikke kun for at låne bøger, 
men for at læse i et motiverende, historisk miljø. Jeg kører tit 
herind bare for at læse,« siger han.

Han forstår derfor heller ikke universitetets argumentation 
for at flytte biblioteket til Gothersgade 140, nemlig at biblio-

Han har derfor oprettet et debatforum på hjemmesiden 
Facebook for at skabe opmærksomhed om sagen. Facebook er 
en populær hjemmeside som folk bruger til alt lige fra at hol-
de kontakt med vennerne til at oplyse om arrangementer og 
altså skaffe opbakning til en sag de brænder for.

Bred opbakning
Kristian Kornum spredte rygtet om debatforummet og biblio-
teksplanerne blandt venner og studiekammerater, og den 10. 
januar i år rundede medlemstallet allerede 5.000.

»Jeg er overrasket over at så mange har tilmeldt sig, men 
nu går vi efter 10.000. Desværre kan man vist ikke ændre 
navnet på gruppen,« siger han og griner over den lange titel 
»5.000 danskere mod nedlæggelse af Det Kongelige Bibliotek, 
Fiolstræde«.

Ifølge Kristian Kornum tæller medlemmerne alle typer bru-

FIOLBIBLIOTEK I

Af Claus Baggersgaard

26-årige Kristian Kornum blev godt harm da han læste at Kø-
benhavns Universitet (KU) vil flytte biblioteket i Fiolstræde til 
Gothersgade og bruge en tredjedel af den historiske bygning 
til administrative formål og bogsalen til specialepladser. Fra 
2009 vil det nemlig dermed være slut med at afhente sine bø-
ger på biblioteket og benytte læsepladserne medmindre man 
får en specialeplads i den gamle bogsal.

»Jeg tænkte: Det kan ikke være rigtigt. Det er simpelthen 
for galt. Rektoratet går ikke ligefrem og praler med at det vil 
lukke biblioteket, så hvis ingen gør noget, er døren bare lige 
pludseligt låst en dag, og folk står udenfor og kan ikke kom-
me ind,« siger Kristian Kornum.

Jurastuderende har startet en protestgruppe på hjemmesiden Facebook mod universitetets biblioteks-planer.

5.000 mod lukningen af Fiolbiblioteket

KU fastholder bibliotekslukning
Fiolbiblioteket skal flytte til Gothersgade som planlagt. Protester bygger på en misforståelse, mener ledelsen.
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FIOLBIBLIOTEK III

Af Claus Baggersgaard

Københavns Universitets cam-
pusplan er ved at løbe på en ny 
forhindring. Ifølge planen skal 
biblioteket i Fiolstræde flyttes 
til det tidligere laboratorium i 
Gothersgade 140, men nu vil 
Landsforeningen for Bygnings- 
og Landskabskultur der har ret 
til at rejse bygningsfrednings-
sager, have Botanisk Laborato-
rium fredet ligesom Fiolbiblio-
teket allerede er det.

Det betyder at ejeren skal 
have tilladelse fra Kulturarvs-
styrelsen til at foretage æn-
dringer af bygningen både 
indvendigt og udvendigt hvil-
ket vil gøre det langt mere be-
sværligt og tidskrævende at 
indrette det tidligere laborato-
rium til bibliotek.

Per Godtfredsen, formand 
for fredningsbevaringsudval-
get i Landsforeningen for Byg-
nings- og Landskabskultur, er-
kender at ejeren af en bygning 
der kræves fredet, godt kan 

opfatte det som et forstyrren-
de indgreb, men han opfordrer 
universitetet til at se positivt 
på tiltaget.

»En fredning betyder at le-
delsen på universitetet skal 
være opmærksomt på hvad 
den gør med bygningen og ik-
ke bare kan buldre løs. Det kan 
sikkert føles som om nogen 
kigger en over skuldrene og 
blander sig, men på den anden 
side viser det jo at mange 
værdsætter universitetets flot-
te bygninger,« siger han.

Tænk jer om
Ifølge Per Godtfredsen er det 
væsentligt at bevare Botanisk 
Laboratorium fordi det er teg-
net af arkitekten Johan Daniel 
Herholdt der blandt andet og-
så er ophavsmand til Fiolbibli-
oteket.

»Mange af Herholdts byg-
ninger i København er desvær-
re blevet revet ned, så der er 
behov for at bevare Botanisk 
Laboratorium som det kleno-
die det er,« siger Per Godtfred-
sen der beskriver bygningen 

Dårligere løsning
Thorkil Damsgaard Olsen mener derfor heller ikke at arkitek-
turprofessor Gregers Algreen-Ussings forslag om at bytte om 
på funktionerne så Botanisk Laboratorium indrettes til admi-
nistrative formål og Fiolbiblioteket bevares som bibliotek, er 
en bedre løsning.

»En indretning af Gothersgade 140 til administrative for-
mål vil kræve større bygningsændringer end den planlagte 
brug til bibliotek og studenterlæsepladser som kan gennem-
føres med minimale bygningsændringer,« siger han.

Han tilføjer at der i forbindelse med projektet er udført en 
grundig bygningshistorisk undersøgelse af restaureringsarki-
tekten Jens Chr. Varming. På grundlag heraf er der udformet 

et forslag til nyindretning hvor de bygningsmæssige indgreb i 
det væsentlige omfatter en tilbageføring til bygningens oprin-
delige indretning. 

Jens Chr. Varming har ifølge Thorkil Damsgaard Olsen vur-
deret at de planlagte ombygninger på ingen måde vil svække 
bygningens fredningsværdier, tværtimod vil de planlagte om-
bygninger føre bygningens indretning tilbage til en mere op-
rindelig indretning og dermed understøtte fredningsværdier-
ne. 

Den væsentligste ændring er at alt laboratorieudstyr med 
tilhørende tekniske anlæg fjernes. Derudover fjernes en del 
lette gipsvægge som er tilføjet i bygningen i 1970’erne i for-
bindelse med laboratorieindretningen.

Fredning forsinker
Ifølge Thorkil Damsgaard Olsen vil en eventuel fredning af 
Botanisk Laboratorium derfor heller ikke ændre på planerne 
da ombygningen planægges og gennemføres på samme måde 
som hvis bygningen allerede var fredet. Den ville altså også 
kunne fredes efter at nyindretningen er gennemført. 

»Problemet med en fredning nu ville i givet fald være den 
tid der går mens fredningsforslaget behandles i Kulturarvssty-
relsen. I behandlingsperioden må bygningsejeren ikke gen-
nemføre nogen form for bygningsændringer, og det vil forsin-
ke byggesagen med op til et år eller måske mere,« siger han.

clba@adm.ku.dk

Ny biblioteksbygning kræves fredet
Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur vil have det tidligere Botanisk Laboratorium fredet.  

Dermed vil det blive vanskeligere at lave om til bibliotek

teket skal være tættere på bru-
gerne af det nye City Campus 
på det gamle kommunehospi-
tal. De fleste han kender kom-
mer nemlig slet ikke på biblio-
teket i forbindelse med under-
visningen, men oftest i fritiden 
som han selv. 

Gruppen mod lukningen 
planlægger en form for happe-
ning for at markere at man har 
rundet de 5.000 medlemmer 
og nu hastigt nærmer sig de 
6.000.

clba@adm.ku.dk

Indlæg på Facebook

»Jeg må knibe en tåre hvis ikke de ændrer mening. Det er da 

den sidste rest - det sidste historiske vingestrøg der er tilba-

ge på Uni.« 

Jeanette Bjørnlund Nielsen.

»På trods af at Københavns Universitet er over 500 år gam-

melt, er det sparsomt hvad vi har af smukke, stemningsfulde 

lokaler. Biblioteket i Fiolstræde er faktisk noget af det ene-

ste der kan minde en om den akademiske tradition et uni-

versitet er eksponent for og arvtager til. Det budskab er me-

re værd end effektivisering!« 

Maria Søndberg Clausen.

»Det kan da ikke være rigtigt at man vil lukke afdelingen i 

Fiolstræde ned. Det er da den ældste og mest bevaringsvær-

dige afdeling. Hvem har ikke prøvet at stikke hovedet der-

ind? Det ender snart med at København ikke huser andet 

end strømlinede kedelige kontorbygninger.«
Margrethe Monika S Hansen

ket i byens centrum som et 
velfungerende unikt bygnings-
værk der åbner mulighed for 
en nænsom restaurering af Bo-
tanisk Laboratorium uden sto-
re indgreb i bygningen.

Han har beregnet at Bota-
nisk Laboratorium tilmed vil 
kunne rumme de administrati-
ve funktioner der nu har til hu-
se i Borch’s magasinbygning 
bag Fiolbiblioteket. Den vil i 
stedet kunne bruges til de spe-
cialestudiepladser der er 
nævnt i campusplanen så de 
knyttes til det faglige miljø i 
Fiolstræde som de mange stu-
denterlæsepladser og det of-
fentlige udlån allerede skaber i 
dag.

clba@adm.ku.dk

Gregers Algreen-Ussing har 
skrevet to indlæg om lukningen 
af Fiolbiblioteket i fagbladet Ar-
kitekten i nummer 13 fra 2007 
og nummer 1 fra 2008.

som et pompøst mesterværk 
med flotte mosaikgulve.

Han mener at sagen om flyt-
ningen af Fiolbiblioteket og 
den nye fredningssag burde gi-
ve anledning til at man internt 
på KU tager en diskussion af 
hvad der skal ske med de hi-
storiske bygninger i fremtiden.

»Der sidder tydeligvis nogle 

administratorer der tænker på 
tal og planer og ikke på beva-
ringsværdige bygninger. Der 
er behov for at stoppe op og 
tænke sig om,« siger Per Godt-
fredsen der sætter spørgsmåls-
tegn ved om det overhovedet 
er nødvendigt at nedlægge Fi-
olbiblioteket. 

clba@adm.ku.dk

BEVARINGSVÆRDIGT – 

Det tidligere Botanisk Laborato-

rium er tegnet af arkitekt Johan 

Daniel Herholdt der også har 

tegnet Fiolbiblioteket. Flere af 

hans bygninger er blevet revet 

ned, så det er vigtigt at bevare 

Botanisk Laboratorium, mener 

Per Godtfredsen, formand for 

fredningsbevaringsudvalget.
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SUPPLERENDE  
DAGPENGE

Af Tania Maria Johannesen

2008 blev skudt i gang med 
varsler om stramninger i dag-
pengesystemet fra regeringen. 
Varsler der afstedkom vold-
som debat og endnu engang 
satte fokus på de time- og kon-
traktansattes vilkår på univer-
siteterne.

Regeringens forslag er en 
del af en større plan der skal få 
flere i arbejde. Forslaget inde-
bærer at det fremover kun skal 
være muligt at modtage sup-
plerende dagpenge i 26 uger. I 
dag kan ansatte med opsigel-
sesvarsel modtage suppleren-
de dagpenge i 52 uger, mens 
ansatte uden opsigelsesvarsel 
kan modtage ydelsen uden 
tidsbegrænsning. Regeringen 
mener at den nuværende ord-
ning er for lukrativ, og at den 
bliver brugt forkert.

»For nogle mennesker er det 
jo en behagelig måde at leve 
livet på. De har måske et un-
dervisningsjob, og så får de 
supplerende dagpenge ved si-
den af,« udtalte beskæftigel-

sesminister Claus Hjort 
Frederiksen(V).

Det billede kan Karin Wol-
gast ikke genkende. Hun er 
ekstern lektor på tysk og tea-
tervidenskab og desuden for-
mand for DVIP – en sammen-
slutning for deltidsansatte - på 
Humaniora.

»Virkeligheden er at det ikke 
er nogen behagelig tilværelse. 
Det er faktisk meget, meget 
anstrengende,« siger hun. 

Ifølge hende ligger proble-
met ikke hos underviserne, 
men i hele den måde systemet 
er skruet sammen på, og det 
mener hun ministeren overser 
med sit forslag.

»Han lokaliserer problemet 
hos den enkelte deltidsansatte 
universitetslærer, men ser ikke 
at den universitetspolitik der 
har været ført i en årrække, 
har gjort det nødvendigt for 
institutionerne at få undervis-
ningsbehovet dækket på den 
måde,« lyder hendes kritik.

Undervisere tvinges ud
De deltidsansatte er en vigtig 
del af normeringen flere ste-
der på Københavns Universi-
tet. Særligt på Humaniora 

hvor de varetager omkring 40 
procent af undervisningen. De 
er ikke berettigede til pension, 
løntillæg, sygepenge med vi-
dere, og derfor er de billige i 
drift for universitetet. Men en 
stor del af dem kan ikke leve af 
deres undervisning og modta-
ger derfor supplerende dag-
penge. 

Hvis ministerens forslag om 
stramninger i dagpengeregler-
ne bliver vedtaget, er det ikke 
kun denne gruppe det vil ram-
me, men hele universitet, me-
ner Karin Wolgast.

»Jeg forudser at mange af os 
ikke vil kunne blive i vores me-
tier hvis reglerne strammes. 
Men undervisningsbehovet be-
står jo, så man må antage at 
der er nogle andre der så skal 
løfte den opgave.«

Hvem det i så fald skal være, 
kan hun ikke svare på. De eks-
terne lektorater var oprinde-
ligt tiltænkt personer med en 
fast stilling uden for universi-
tet der som bibeskæftigelse 
underviste i et fag. Når en er-
hvervsjurist forelæser i er-
hvervsret på Det Juridiske Fa-
kultet, bliver ordningen brugt 
efter hensigten, men andre 

steder på universitet er det fa-
ste stillinger der i dag er lagt 
om til deltidsansættelser. 

»Jeg ved ikke om ministeren 
efter at have trængt de deltids-
ansatte ud forestiller sig at der 
vil dukke en masse mennesker 
op som har en praksisbetonet 
stilling et andet sted, og som 
kan og har lyst til at gå hen på 
universitetet to timer om ugen 
og holde forelæsning. Hvis det 
er tilfældet, tror jeg hurtigt det 
vil vise sig at det ikke holder,« 
lyder Karin Wolgasts forudsi-
gelser.

Omvej til bedre vilkår
Med dagpengestramninger vil 
universitetet og i særdeleshed 
Det Humanistiske Fakultet 
måske komme til at stå i en si-
tuation hvor de ikke kan få 
dækket undervisningsbehovet. 
På Tysk, hvor Karin Wolgast 
selv underviser, bliver to tred-
jedele af undervisningen i dag 
dækket af deltidsansatte.

»Det er ikke nogen hemme-
lighed at tyskfaget ville brase 
fuldstændigt sammen hvis ik-
ke vi eksterne undervisere var 
der,« fortæller hun.

Og situationen er ifølge hen-

de den samme på mange an-
dre fag.

Med den dystre udsigt til 
mangel på arbejdskraft er det 
måske netop nu at de deltids-
ansatte har mulighed for at 
lægge pres på universitetet for 
at få forbedret deres arbejds-
vilkår. Karin Wolgast afviser 
ikke at forslagene til stramnin-
ger i dagpengesystemet på den 
måde i sidste ende kunne gå 
hen og få en positiv effekt. 
Men det er ikke den vej hun 
ønsker at gå.

»Hvis Claus Hjort Frederik-
sens ønsker at få de højere læ-
reranstalter til at anlægge en 
bedre personalepolitik, er der 
mere direkte måder at opnå 
det på; måder der ikke i første 
omgang lader enkeltindivider 
betale for et problem der er 
strukturelt skabt,« siger hun.

Dansk Magisterforening de-

ler opfattelsen af at det ikke er 
den enkelte deltidsansatte der 
skal lægges yderligere pres på, 
men derimod systemet.

»Beskæftigelsesministeren 
burde hellere forsøge at regu-
lere arbejdsgivernes adfærd. 
Regeringen bør indføre et sær-
ligt arbejdsgiverbidrag for de 
arbejdsgivere der gør brug af 
systemet med supplerende 
dagpenge. Det vil fremme de-
res incitament til at udbyde 
flere stillinger på fuld tid,« ud-
taler formand Ingrid Stage i et 
interview i Magisterbladet.

Regeringens forslag bliver 
for tiden forhandlet med de 
øvrige folketingspartier. Både 
Socialdemokratiet og Dansk 
Folkeparti er som udgangs-
punkt skeptiske over for at 
skære i dagpengeperioden.

Nye dagpenge- 
regler kan koste  
undervisere
Bliver reglerne for supplerende dagpenge 
strammet, må mange deltidsansatte sige 
farvel til universiteterne. Det vil give mangel 
på undervisere særligt på Humaniora

KLAPJAGT – Mange deltidsansatte undervisere på KU vil blive 

tvunget væk fra universitetet hvis regeringens udspil om stramnin-

ger i dagpengesystemet bliver vedtaget. Det forudser de deltidsan-

sattes sammenslutning der samtidig beskylder regeringen for at gå 

efter den enkelte ansatte frem for at arbejde for en struktur der 

sikrer bedre ansættelsesvilkår.

HAPPENING – De deltidsansatte på KUA beslut-

tede sidste år at indstifte en årspris for at skabe 

mere opmærksomhed omkring deres arbejdsvil-

kår.

Den 14. januar blev prisen uddelt for første gang. 

Den ene halvdel af prisen - en flaske rødvin - gik 

til Kirsten Refsing, dekanen på HUM, mens en fla-

ske eddike blev tildelt rektorkollegiets formand, 

Jens Oddershede. Begge priser var begrundet i 

udtalelser om de deltidsansatte som prisvinderne 

er kommet med.

Mens Kirsten Refsing har givet udtryk for opbak-

ning til de deltidsansattes kamp for bedre ar-

bejdsvilkår ved at sige at universitet ikke skal ac-

ceptere at der går 50-60 år før vilkårene bliver 

bedre, fik Jens Oddershede sin tvivlsomme præ-

mie for en udtalelse i Information om »at ingen 

er tvunget til at tage sådan et job.«
Men debatten er ikke bare sort og hvid. Jens Od-

dershede modtog eddiken med et smil og en 

kommentar om at han er fortaler for at universi-

teterne opretter faste undervisningsstillinger 

uden forskningspligt som man ser det i blandt an-

det Tyskland og USA. Og selvom der var rødvin til 

Kirsten Refsing, mener de deltidsansattes sam-

menslutning at en tidshorisont på seks-tolv år 

som hun har talt om, er al for lang tid at vente på 

almindelige rettigheder som pension, sygepenge 

og lignende.

Rødvin og eddike skal sætte fokus på deltidsansættelser

PRISOVERRÆKKELSE – Kirsten Refsing og Jens Oddershede 

modtog begge deres præmie med et smil da de deltidsansatte 

uddelte den nyindstiftede årspris.

Baggrund
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SATSNING

Af Claus Baggersgaard

Forretningen Københavns Uni-
versitet (KU) går strygende. 
Godt nok forventer ledelsen et 
underskud på lidt over 84 mil-
lioner kroner i 2008, men lan-
dets ældste universitet oplever 
samtidig et stigende aktivitets-
niveau og flere indtægter så 
der i år forventes en samlet 
omsætning på 6,2 milliarder.

»Vi skal normalt lave et bud-
get der ender på et nul, men 
2007 og 2008 er særlige år for-
di vi har ekstra omkostninger i 
forbindelse med fusionen,« si-
ger universitetsdirektør Jør-
gen Honoré.

Ifølge budgetchef Thomas 
Buchvald Vind kan 77 millio-
ner kroner af underskuddet 
således tilskrives ekstra aktivi-
teter i forbindelse med sam-

menlægningen med Den Kon-
gelige Veterinær- og Landbo-
højskole og Danmarks Farma-
ceutiske Universitet.   

Det drejer sig primært om 
ekstra afsatte midler til forsk-
ningstemapakker, bestyrelsens 
strategiske pulje til forskning 
og indførelsen af nye admini-
strative systemer.

Der var oprindeligt afsat 250 
millioner kroner til at gennem-
føre fusionen der skulle træk-
kes fra egenkapitalen, men 
ifølge budgetchefen ender fusi-
onsforbruget med at blive tæt-
tere på 200 millioner kroner.

Sats mere
KU budgetterede ligeledes 
med et underskud på 34 milli-
oner kroner i 2006, men endte 
med et overskud på 102 milli-
oner hvoraf ca. halvdelen skul-
le videreføres til forskerskoler. 
Det samme ser ud til at ske 

igen i 2007 hvor forventnin-
gen var et minus på 27 millio-
ner, og prognosen nu siger 
plus 112 millioner.

Henrik Prebensen, netop 
genvalgt medarbejderrepræ-
sentant i KU´s bestyrelse, tror 
derfor også det igen ender 
med et lille overskud når året 
er omme.

»KU´s økonomiske situation 
er rimelig solid, og underskud-
det er indenfor en snæver mar-
gin af det samlede budget, så 
det giver ikke anledning til løf-
tede øjenbryn fra medarbej-
dernes side,« siger han.

Poul Erik Krogshave, næst-
formand i Hovedsamarbejds-
udvalget (HSU), er enig i at 
det ser fornuftigt ud.

»Ledelsen satser lidt, men 
jeg synes godt den kunne satse 
mere da egenkapitalen er for-
øget betragteligt både i 2006 
og 2007. Selvom KU er blevet 

en selvejende institution, sy-
nes jeg ikke vi skal samle en 
større formue. En større del af 
pengene kunne jo passende 
bruges til en bedre aflønning 
af de mange dygtige medar-
bejdere. Dermed vil ledelsen 
bedre leve op til den persona-
lepolitiske målsætning om at 
lønvilkårene på KU kan til-
trække og fastholde højt kvali-
ficerede medarbejdere,« siger 
Poul Erik Krogshave.

Han peger på at der kun er 
afsat småbeløb ved de lokale 
lønforhandlinger, og det me-
ner han er uholdbart.

Svært at ramme plet
Ifølge universitetsdirektør Jør-
gen Honoré har staten ikke no-
gen klar holdning til hvor stor 
en egenkapital universiteterne 
skal have, men han vurderer at 
KU´s budgetterede egenkapi-
tal på 390 millioner kroner 

ved udgangen af 2008 er til-
strækkelig. 

Der er behov for en økono-
misk reserve af en vis størrel-
se, blandt andet fordi det er 
blevet vanskeligere at forudsi-
ge universitetets indtægter. 
Basistilskuddet fra staten og 
andre faste indtægter fylder 
nemlig en mindre del af de 
samlede midler end tidligere.

»En større andel af vores 
indtægter kan variere i dag. 
Det betyder at vi mere og mere 
ligner en privat virksomhed i 
et åbent marked, men det er 
vel også det regeringen vil ha-
ve,« siger Jørgen Honoré.

Han vurderer at cirka halv-
delen af universitetets indtæg-
ter, svarende til 3,3 milliarder 
kroner, er afhængige af aktivi-
tetsniveauet. Det drejer sig 
først og fremmest om 
•  de eksterne midler som KU 

skal forsøge at få sin del af i 

konkurrence med andre 
forskningsinstitutioner, 

•  indtægterne fra uddannelse 
der bliver fordelt på bag-
grund af antallet af stude-
rende der består deres eksa-
mener, og

•  øremærkede midler fra Fol-
ketinget.

»Det stiller nogle helt nye krav 
til administrationen da vi ikke 
bare kan budgettere med at vi 
vil have 1,3 milliarder kroner i 
eksterne midler. Det kræver at 
der følges op med handling 
hvis pengene også skal hives 
hjem,« siger budgetchef Tho-
mas Buchvald Vind. 

Ledelsen har derfor også 
valgt at lave et forsigtigt bud-
get så underskuddet kan vise 
sig at blive mindre som året 
skrider frem, men det følger 
man hvert kvartal.

clba@adm.ku.dk

Fusionen giver underskud på budgettet
Københavns Universitet forventer et minus på 84 millioner kroner i 
2008, men ledelse og tillidsfolk er alligevel tilfredse

KONKURRENCE

Af Claus Baggersgaard

Københavns Universitet kan 
spare millioner på sine indkøb 
ved at lade leverandørerne 
kæmpe indbyrdes om ordrerne 
via internettet. 
 Det viser erfaringerne fra et 
såkaldt mini-udbud på købet 
af 225 nye pc´er som it-afde-
lingen har gennemført i sam-
arbejde med Statens og Kom-
munernes Indkøbsservice 
(SKI). 
 Resultatet var en besparelse 
på 18 procent svarende til at 
KU kunne skære cirka 200.000 
kroner af en samlet ordre på 
en million kroner.

»Vi havde flere gange af le-
verandøren fået at vide at pri-
sen ikke kunne presses længe-
re ned, men her viste den for-
nyede åbning af konkurrencen 
at der var megen luft i prisen 
endnu,« siger indkøbschef Pe-
ter Lintrup.

Han forklarer at et miniud-
bud foregår ved at en række 
købere der for eksempel har 

brug for nye computere, går 
sammen for at kunne bestille 
så mange enheder som muligt 
på en gang og dermed opnå en 
lavere pris. 

Millioner at spare
Indkøbssektionen har gen-
nemført en række analyser der 
viser store besparelsespoten-
tialer på KU’s indkøb. 

Som eksempel nævner Peter 
Lintrup at der i de første tre 
kvartaler i år er indkøbt kopi- 
og printerpapir uden om den 
fælles aftale for KU for 
300.000 kroner. Hvis det var 
købt i fællesskab, ville KU have 
sparet cirka 70.000 kroner.

Et konservativt skøn fra ind-
købschefen lyder at KU samlet 
kan spare cirka ti procent på 
sine samlede indkøb på 1,4 
milliarder kroner årligt.

Spørger brugerne
I slutningen af februar gen-
nemfører SKI en elektronisk 
auktion på pc´er. Leverandø-
rerne konkurrerer her direkte 
med hinanden ved en auktion 
på internettet. De kan hele ti-

den se om deres tilbud er 
bedst, men de kan ikke se hvor 
meget bedre end konkurren-
terne de er. 
 Indkøbsfunktionen vil i lø-
bet af kort tid spørge it-afde-
lingerne på KU hvor mange 
computere de ønsker at købe 
via auktionen, og man forven-
ter at få en endnu bedre pris 
denne gang. 
 I løbet af januar og starten 
af februar gennemfører ind-
købsfunktionen et andet mini-
udbud på standard laborato-
rieudstyr og kemikalier. Heref-
ter følger rejser som forventes 
implementeret til maj. Her er 
der lagt op til at interviewe 30 
– 50 ansatte der rejser meget.

»Forudsætningen for at rea-
lisere besparelserne er at vi ta-
ger brugerne i ed når vi går ud 
på de store indkøbsområder. 
Vi har derfor gjort en del ud af 
inddragelse af brugerne så vi 
også er sikre på at vi går ud 
med de rigtige produkter,« si-
ger Peter Lintrup.

clba@adm.ku.dk

Budget �008 (1.000 kroner)

Indtægter:  6.227.196

Ordinære driftsomkostninger:  6.350.925

Resultat før finansielle poster:  -123.729

Finansielle poster:  38.918

Årets budgetterede resultat:  - 84.81�

Store besparelser at hente på indkøb

Et mini-udbud på køb af 225 nye computere sparede it-afdelingen  

for 200.000 kroner

Nyheder

Budget �008 – indtægter Budget �008 – omkostninger

Har du viljen, så har vi udfordringerne 
– også internationalt

Hjemmeværnets Særlig Støtte og Rekognosceringskompagni (SSR) 
er specialiseret i indhentning af informationer under vanskelige 
taktiske forhold. SSR støtter bl.a. løsningen af forsvarets nationale og 
internationale opgaver, og det stiller store krav til den enkelte soldat.

Hvis du har viljen og styrken til at gennemføre optagelsesforløbet 
til SSR, får du til gengæld udfordringer ved siden af studiet, som du 
ellers kun finder få andre steder i forsvaret.

www.hjv.dk/ssr
Vi træder frem,

hvor andre viger tilbage

Hjemmeværnets
Særlig Støtte og
Rekognosceringskompagni

Løn – VIP 33%

Løn – TAP 25%

Afskrivninger 1%
Øvrig drift 20%

Bygningsdrift
(ekskl. løn) 21%

Uddannelsestilskud
(finanslov) 23%

Forskningstilskud
(finanslov) 28%

Renter
(netto) 1%

Andre ind-
tægter 8%

Ekstern
virksomhed
24%

Basistilskud
(finanslov) 16%
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(LIFE, tidligere KVL) står alle-
rede over for en sparerunde 
som følge af fusionen med KU. 
Ifølge faktultetsdirektør Søren 
Hartz skal LIFE bidrage til 
stjerneprogrammer, fællesad-
ministrationen (FA) og besty-
relsens strategiske pulje. Til 

gengæld afgiver man blandt 
andet regnskab og lønadmini-
strationen hvilket betyder at 
25 medarbejdere overføres til 
FA. Når regningen er gjort op 
skal LIFE dog aflevere yderli-
gere ti millioner kroner til 
KU´s fælles kasse i 2008 sti-

gende til godt 15 millioner i 
2009. Det svarer til at LIFE 
skal spare 12 procent på admi-
nistrationsbudgettet.

»Vi hænger ikke med snu-
den da fusionen er en langsig-
tet investering. Vi ser stadig 
optimistisk på fremtiden, men 
det er klart at vi står over for 
en stor opgave med at finde de 
12 procent her og nu,« siger 
Søren Hartz.

Alligevel forventer heller ik-
ke han at der skal ske afskedi-
gelser.

»Vi skal ikke være færre an-
satte, men heller ikke flere. Vi 
forventer en stigning i vores 
forskningsmidler, så det sam-
me antal medarbejdere skal la-
ve mere,« tilføjer han.

clba@adm.ku.dk

* Ej linje 902 till Berlin och linje 
899 (Stockholm-Uppsala). 
Beräknat på Full Flex-priser.

S P O RT L O V S - E X T R A

50% RABATT *

NYTÅRSFORTSÆT

Af Claus Baggersgaard

Administrationen skal på slan-
kekur efter fusionen med Den 
Kongelige Veterinær- og Land-
bohøjskole (KVL) og Dan-
marks Farmaceutiske Univer-
sitet (DFU). Målsætningen er 
at spare 12 procent af udgif-
terne til administration i 2010. 
Det svarer til at der årligt skal 
bruges 120 millioner kroner 
mindre på at drive universite-
tet i 2010 end i 2006. Univer-
sitetsdirektør Jørgen Honoré 
kalder selv planen et ambitiøst 
projekt, og erkender at det 
endnu er uklart hvordan man 
skal hente de store effektivise-
ringer hjem.

»Vi har valgt at informere 
medarbejderne åbent om pla-
nerne tidligt i processen. Det 
hele er derfor forbundet med 
stor usikkerhed, men jeg er 
tryg ved at vi kan gennemføre 
effektiviseringen på en ordent-
lig måde,« siger Jørgen Hono-
ré.

Han slår fast at planen ikke 
vil blive gennemført ved 
grønthøstermetoden hvor alle 
afdelinger bliver pålagt at skæ-
re den samme procentdel af 
budgettet. Det er heller ikke et 
spørgsmål om at Københavns 
Universitet (KU) samlet skal 
spare da de frigjorte midler 
skal bruges til forskning, un-
dervisning og formidling i ste-
det. 

»Oprindeligt var der lagt op 
til egentlige besparelser for at 
genetablere egenkapitalen, 
men nu er planen ændret til 
effektivisering efter vi har fået 
bedre styr på økonomien. Pen-
gene kommer dermed til at gå 
til forskningen,« siger Jørgen 
Honoré.

Universitetsdirektøren pe-
ger på indkøb som et sted hvor 
man kan spare store beløb. 
Han gætter på at man kan 
hente en gevinst på mellem 40 
og 50 millioner kroner årligt 
gennem centralisering, aftaler 
med leverandørerne og bedre 
langsigtet disponering.

Ifølge Jørgen Honoré venter 
der nu et større arbejde med at 
gennemgå de administrative 
processer og samspillet mel-
lem fællesadministrationen, 
fakulteterne og institutterne. 
Er der overlap mellem opga-

ver, og foregår udvekslingen 
af informationer optimalt, er 
nogle af spørgsmålene der skal 
undersøges.

»Vi ved ikke hvor det store 
besparelsespotentiale er, men 
jeg kan love at vi ikke vil holde 
os tilbage med hensyn til at in-
vestere intensivt i ny IT og for-
bedring af processerne,« siger 
Jørgen Honoré.

Ingen løfter
Flemming Poulfelt, Professor 
på Copenhagen Business 
School med speciale i fusioner, 
vurderer at det er en realistisk 
målsætning at spare 12 pro-
cent på administrationen i for-
bindelse med en stor fusion.

»En besparelse på mellem 
10 og 15 procent er ikke unor-
malt. Der vil altid være en ræk-
ke stordriftsfordele, og bare 
det at man sætter fokus på et 
område, gør at man finder ste-
der man kan gøre tingene me-
re effektivt,« siger han.

Til gengæld påpeger Flem-
ming Poulfelt at langt de fleste 
fusioner på længere sigt fører 
til en reduktion i medarbejder-
staben.

»Normalt forsøger man at 
klare det ved naturlig afgang 
og ved ikke at genbesætte mid-
lertidige stillinger for at mini-
mere de egentlige afskedigel-
ser, men det vil være dumt af 
ledelsen at love at der ikke vil 
ske afskedigelser. Hvis det så 
bliver nødvendigt, ender ledel-
sen med at miste troværdig-
hed,« siger fusionseksperten.

De ansatte på KU fik i for-
bindelse med fusionen en tryg-
hedsaftale der betyder at in-
gen kan blive afskediget som 
direkte følge af fusionen, men 
den udløber den 31. december 
2008.

Universitetsdirektør Jørgen 
Honoré vil ikke love at der ik-
ke kommer til at ske afskedi-
gelser. Situationen er i øjeblik-
ket uklar da KU samtidig for-
venter at få flere penge for glo-
baliseringspuljen de kommen-
de år, og man er i gang med at 
ansætte nye medarbejdere i 
HR og innovation.

»Der venter et stort arbejde 
med at se på alle administrati-
onsprocesserne, så det er umu-
ligt at svare på om der skal ske 
afskedigelser. Det ved vi først 
om tre måneder eller mere,« 
siger Jørgen Honoré.

Livlig trafik 
Poul Erik Krogshave, næstfor-
mand for Hovedsamarbejds-
udvalget (HSU), har svært ved 
at se hvordan det kan lade sig 
gøre at spare 12 procent på 
administrationen, tilføre nye 
arbejdsopgaver og regne med 
at klare det med færre eller det 
samme antal ansatte som i 
dag.

»De ansatte må allerede 
spurte for at nå det hele, og 
der er flere og flere der ikke vil 
stå model til arbejdspresset. 
Der er en livlig trafik af medar-
bejdere ind og ud ad KU, 
blandt andet er udskiftningen 
i økonomi og regnskabsafde-
lingen iøjnefaldende,« siger 
Poul Erik Krogshave.

Ingrid Kryhlmand, HK fæl-
lestillidsrepræsentant, HSU-
medlem og medarbejderre-
præsentant i bestyrelsen, tror 
ikke på at der bliver brug for 
færre ansatte.

»Jeg har spurgt rektor flere 
gange på HSU-møder, og han 
siger at vi ikke skal afskedige, 
men ruste op på andre områ-
der end der hvor vi bruger ad-
ministrative kræfter lige nu. 
Jeg forstår det sådan at der ik-
ke tales om afskedigelser, men 
om omfordeling af opgaver,« 
siger hun.

Ingrid Kryhlmand ser frem 
til at der nu kommer en grun-
dig gennemgang af arbejds-
processerne på KU så det bli-
ver synliggjort hvilke persona-
legrupper der udfører hvilke 
opgaver. Hun forventer at det 
vil vise sig at der er brug for 
flere HK´ere end i dag.

»Forskerne bruger masser af 
tid på at udforme, sende an-
søgninger og udfylde blanket-
ter. Det svarer til at lægerne 
tidligere også selv lavede en 
masse administrativt arbejde 
som de nu har fået lægesekre-
tærer til. Der er brug for at se 
på hvor de administrative 
kræfter på KU bliver brugt, og 
banale opgaver skal effektivi-
seres. Rene administrative 
driftsopgaver på forsknings- 
og uddannelsesområdet skal 
væk fra forskerne og over til 
HK´erne,« siger Ingrid Kryhl-
mand.

LIFE allerede på kur
Det Biovidenskabelige Fakul-
tet for Fødevarer, Veterinær-
medicin og Naturressourcer 

Administrationen  
sat på skrump
Københavns Universitet skal spare 12  
procent svarende til 120 millioner kroner 
på udgifterne til administration. Pengene 
skal gå til forskning og uddannelse i stedet

SLANKEKUR – Administrati-

onen på KU skal indskrænkes til 

fordel for forskning, uddannel-

se og formidling 

Nyheder
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Deltag i debatten

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

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

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

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

Deadline: Se kolofonen på bagsiden af sektion 2.Debat

undervisere at trække på de erfaringer de har 
fra deres hovedbeskæftigelse. Det kan tilføre 
undervisningen et direkte erhvervsrelateret 
’virkelighedspræg’ hvilket er uvurderligt for de 
studerende – ikke mindst i overgangen til ar-
bejdslivet. 

Derfor er det vigtigt at strategiens mål om at 
skabe gode rammer for medarbejderne også 
gælder de deltidsansatte VIP’er. Imidlertid kan 
vi som universitet ikke give afkald på det 
grundlæggende princip om at der til en fast stil-
ling hører forskning hvilket betyder at vi som 
udgangspunkt ikke kan oprette deciderede un-
dervisningsstillinger. Et alternativ er at ansætte 
flere i egentlige forskerstillinger. Men som I og-
så skriver, råder de enkelte fakulteter og insti-
tutter nu engang kun over de penge som de be-
villigende myndigheder tildeler dem. Det skal 
vi nok minde myndighederne om! 

KU skal selvfølgelig leve op til overenskom-
sterne. Hvis dette ikke er tilfældet, skal det af-
klares af parterne. Under alle omstændigheder 
vil de deltidsansatte undervisere også indgå i 
den nye HR-afdelings overvejelser om hvordan 
KU kan gøres til en endnu bedre arbejdsplads. 

Ralf Hemmingsen, rektor, og  Lykke Friis,  
prorektor

Hvor længe er  
specialer interne  
arbejdspapirer?
 
SPECIALESAG – Med stigende undren har 
jeg fulgt de senere numre af Universitetsavisen 
før jul, herunder ikke mindst Mille Buch-Ander-
sens forsøg på selvpromovering i forbindelse 
med hendes speciale. 

For tiden gøres der meget ud af at forkorte 
den tid der bruges til at skrive speciale. Det dre-
jer sig blandt andet om at undgå at specialer 
fremtræder som videnskabelige afhandlinger. 
Det er jo ikke ph.d.-afhandlinger det drejer sig 
om. Denne målsætning bør også afspejle sig i en 
strammere godkendelsesprocedure.

Hvis det ellers kan tjene til at belyse proble-
met, var jeg som institutbestyrer tilhænger af at 
vejledning burde ske i den første del af den pe-
riode hvor der skrives. Efter at specialet er afle-
veret, kan forfatteren bede om en kort, lakonisk 
meddelelse om hvorvidt specialet kan forventes 
godkendt hvis hun/han har brug herfor i for-
bindelse med ansøgninger om stilling. Eventu-
elt kan institutledelsen/vejlederen i konkrete 
tilfælde tillade at specialet vises til en mulig ar-
bejdsgiver. The Rest is Silence.

Når Charlotte Bloch (se Synspunkt i UA 
15/07) derfor oplyser at »studenten har frem-
sendt sit indleverede, men ikke bedømte spe-
ciale til DR’s ledelse«, så foreligger der efter 
min mening allerede her et brud på regler man 
åbenbart ikke tager så tungt på alle steder,     
men som fra centralt hold burde skæres ud i 
pap: Ingen specialer ud af huset før den endeli-
ge bedømmelse foreligger. Indtil da er der tale 
om interne arbejdspapirer. Til gengæld er alt 
naturligvis frit tilgængeligt efter den endelige 
bedømmelse.

At præcisere og overholde denne regel vil gi-
vetvis gøre det lettere for specialestuderende at 
få kontakt med eksterne institutioner med vide-
re med henblik på at få materiale til brug for 
deres specialeskrivning. Man må håbe at sådan-
ne muligheder bliver udnyttet!

Anders Ølgaard, professor emeritus,  
Kbh. Univ. Økon. Inst.

KU er langt bagefter 

IT-UDVIKLING – IT-området skal forbedres. 
Punkt.ku/BlackBoard/ Absalon-junglen har ud-
viklet sig til en farce, og dette er desværre en 
aktuel opfattelse blandt de studerende, og i 
særdeleshed studerende der har fagligt kend-
skab til IT.

Hvis KU virkelig vil være en læreanstalt i ver-
densklasse, må man se på ’best practice’ i Dan-
mark og andre steder og prøve at leve op til 
den. Helt elementære elektroniske services som 
personlige skemaer, elektronisk aflevering af 
rapporter med videre er for længst helt basale 
muligheder på andre universiteter. På Medicin 
foregår semestertilmelding stadig på papir, 
mens eksamenstilmelding foregår elektronisk 
(ja, 2007 - man skulle tro det var løgn). Fem-
lags gennemslagspapir til seks timer lange eksa-
miner er ligeledes noget der hører til i et mare-
ridt om 90’erne (jeg skrev på computer til 9. 
klasses eksaminer i 1999, men ikke på KU’s 5. 
semester i medicin syv år senere!).

Der skal gøre noget ved IT-situationen, og 
der skal gøres noget ved den nu. Så vidt jeg 
umiddelbart kan se, drejer det sig om bagstræ-
berisk tankegang. 

KU hviler på laurbærbladene, og det går ud 
over de studerende der har valgt KU på grund 
af beliggenhed i København og andre forhold, 
men i hvert fald ikke på grund af en bred opfat-
telse af at KU er en særlig innovativ og fremtids-
orienteret størrelse – og slet ikke når det kom-
mer til at have et aktuelt serviceniveau.

Kulturen omkring fornyelse i KU udgøres af 
nogle enormt træge mekanismer, og dette er 
desværre noget som studerende og undervisere 
er bredt enige om. Jeg ved ikke om der skal ’rul-
le hoveder’ eller hvad der skal, men jeg tror på 
at der må ske noget drastisk hvis ting skal ske.

Stud. med. Andreas Hoff

Sprognævnets  
sprogpolitik
REPLIK – Foranlediget af dekan Kirsten 
Refsings indlæg i Universitetsavisen nummer 
15/07 vil jeg for Dansk Sprognævns vedkom-
mende gerne nuancere det billede der bliver 
tegnet, og den måde Sprognævnets notat fra 
2007 fortolkes på. 

Der står blandt andet i Sprognævnets notat at 
»dansk skal kunne anvendes parallelt med en-
gelsk i forskning og undervisning på højt ni-
veau. Publicering og formidling af videnskabe-
lige resultater på dansk skal ikke være mindre 
meriterende end på andre sprog. Derudover 
skal man tage stilling til i hvilket omfang der 
skal tilbydes undervisning på både dansk og en-
gelsk, i hvilket omfang der skal tilbydes under-
visningsmateriale på dansk hvis der undervises 
på engelsk, og vice versa.« 

Sprognævnet anerkender således universite-
ternes behov for at agere globalt og dermed på 
engelsk, men samtidigt peger notatet på at der 
er brug for særlig opmærksomhed hvis vi øn-
sker at fastholde et dansk videnskabssprog i alle 
samfundsvigtige domæner.

Sprognævnets notat kan læses i sin helhed på 
http://www.dsn.dk/meddelelser/DSN_notat_
sprogpolitik_2007.pdf.

Sabine Kirchmeier-Andersen, direktør, Dansk 
Sprognævn 

Hvor er visionerne  
for de løst ansatte?

Kære rektor og prorektor

ÅBENT BREV – Vi har med stor glæde og in-
teresse læst jeres brev af 29. november 2007 til 
alle KU´s ansatte og studerende hvor I på en 
lang række områder opridser spændende visio-
ner for Københavns Universitet. 

Vi bemærker med glæde jeres ansvarlige og 
visionære holdning til miljøområdet. 

I skriver at gode rammer er en forudsætning 
for faglig udvikling, og at bestyrelsen derfor har 
afsat penge til en række konkrete forbedringer 
af studiemiljøet idet man understreger at stu-
diemiljø ikke kun er borde og stole, men også at 
facilitere deltagelse i sociale og faglige aktivite-
ter på kryds og tværs.

Vi noterer os ligeledes med stor tilfredshed 
jeres erklæring om at de ansatte ved KU er uni-
versitetets altoverskyggende ressource, og at 
det vil være vanskeligt at fastholde og tiltrække 
medarbejdere medmindre KU´s attraktionsvær-
di som arbejdsplads forbedres. »Kreativitet og 
originalitet fremmes ikke ved topdown-ledel-
se.« 

I anfører at en »attraktiv arbejdsplads« er før-
ste strategiske indsatsområde for Destination 
2012. I strategien står direkte: »Medarbejderne 
skal have rammer som gør at de kan udfolde 
deres originalitet, kompetencer og engagement 
optimalt.« Til dette formål er der i efteråret 
2007 oprettet en ny HR-afdeling på KU hvis for-
mål blandt andet er at udarbejde et udspil til sit 
projekt »God ledelse på KU.«

På denne baggrund kunne vi godt lide at vide 

lidt mere om hvilke tanker man i KU´s ledelse 
har gjort sig om DVIP-området. Hvor er visio-
nerne her? Det er jo ingen hemmelighed at en 
meget stor del af undervisningen på KU afhol-
des af deltidsansatte undervisere under forhold 
der ikke just kan betegnes som optimale – hver-
ken for dem eller for KU. Det fremmer for ek-
sempel ikke engagementet og arbejdsklimaet 
på KU at en stor gruppe ansatte er henvist til at 
gå til møder og udføre gratis arbejde i de kolle-
giale organer eller må se sig sat helt uden for 
indflydelse. 

Det er i denne sammenhæng ekstra vigtigt at 
fastholde ledelsens budskab til de bevilgende 
myndigheder: »Universiteter i verdensklasse 
kræver også penge i verdensklasse.« 

På AUC har man truffet den principielle og 
vidtrækkende beslutning at maksimalt ti pro-
cent af undervisningen må varetages af deltids-
ansatte undervisere. Efter DVIP-KUA´s opfat-
telse burde man snarere arbejde for faste an-
sættelser i anstændige stillinger med tid til ad-
ministration, mødedeltagelse, faglig/pædago-
gisk udvikling og lignende til dem der arbejder 
med de typer af undervisning der nu i vidt om-
fang varetages af eksterne lektorer og undervis-
ningsassistenter.

Karin Wolgast og Morten Hjelt, fungerende for-
mand og næstformand i DVIP-KUA

Svar

Kære Karin Wolgast og Morten Hjelt

Deltidsansatte undervisere udfører en vigtig 
funktion på KU. De er på mange måder med til 
at få undervisningen til at hænge sammen – bå-
de praktisk og fagligt. Samtidig evner mange 
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Disputten

FAMILIEPOLITIK – Rektor Ralf Hemmingsen og 
prorektor Lykke Friis begræder i en KUmmentar i 
Universitetsavisen (nr. 15/2007) at mindre end hver 
syvende seniorforsker ved KU er en kvinde. Rektora-
tet anfører at »kvinder er velkomne« på KU – og at 
»KU gerne vil være en arbejdsplads hvor både mænd 
og kvinder kan gøre karriere og har fælles vilkår her-
for.«

Undertegnede er alle bachelorstuderende. Og i vo-
res ende af fødekæden (man kan vel ikke blive pro-
fessor uden at blive bachelor først?) er der ikke lige 
muligheder for alle studerende. Det største problem 
er den massive aftenundervisning som spreder sig til 
flere og flere fakulteter. På Det Juridiske Fakultet, 
hvor vi studerer, var der i efterårssemestret aftenun-
dervisning tre til fire aftener hver eneste uge. Og fle-
re gange hver uge startede undervisningen klokken 
8:15 om morgenen og sluttede først kl. 18 eller 20 
om aftenen.

Rammer svage grupper
Undervisningsdage på 10-12 timer – vel at mærke i 
obligatoriske fag – og massiv aftenundervisning ram-
mer de svageste grupper af studerende meget hårde-
re end de stærkeste grupper af studerende. De svage-
ste grupper er fx dem der har sociale forpligtelser. 
Dem der er økonomisk afhængige af at have studie-
job flere aftener om ugen. Dem der følger en behand-
ling eller er afhængige af en stabil døgn- og ugeryt-
me. 

Og så er der de studerende med børn. Daginstituti-

onerne lukker senest klokken 17. Og i praksis er bille-
det at det overvejende er kvindelige studerende med 
børn der bliver hårdest ramt. Enten er man enlig for-
sørger. Eller også har man en mand der har lange og/
eller skæve og/eller skiftende arbejds- og/eller stu-
dietider. Og som derfor ikke kan hente og passe børn 
flere gange hver uge. Og i det moderne samfund sid-
der der ikke en bedstemor (eller lignende) klar i gyn-
gestolen til at hente og passe børn flere aftener hver 
eneste uge. Og en børnefamilie på et SU-budget har 
ikke råd til at hyre barnepiger flere aftener hver uge. 

Ingen støtte fra dekan og studienævn
Jura-studiet skriver i sin velkomstpjece: »Det vil være 
meget vanskeligt at gennemføre studiet som rent 
selvstudium«. Vi kan bekræfte dette! Ikke desto min-
dre nægter dekanen ved Det Juridiske Fakultet kate-
gorisk at det er et problem at den massive aftenun-
dervisning afskærer de svageste grupper af studeren-
de fra at følge store dele af undervisningen. 

Hvad angår vores studienævn, kan vi sige at det er 
halvandet skridt frem og halvandet skridt tilbage. 
Studienævnet valgte i efteråret at indføre et sær-dag-
hold for studerende med børn hvor cirka halvdelen af 
aftenundervisningen blev udbudt som dagundervis-
ning. Det var vi glade for – selvom der stadig var tale 
om et undervisningstilbud der var markant dårligere 
end det vores medstuderende uden børn kunne følge 
om aftenen. 

På seneste studienævnsmøde i december valgte 
studienævnet imidlertid at nedlægge dette sær-dag-

hold igen. Og studienævnet nedstemte et detaljeret 
forslag om at indføre en familiepolitik på Det Juridi-
ske Fakultet. Til gengæld kom nævnet med en hen-
sigtserklæring om at undervisningen i de obligatori-
ske fag i fremtiden så vidt muligt skal ligge i dagti-
merne (klokken 8 til 16). Det er desværre blevet ved 
hensigtserklæringen – for i forårssemestret er der sta-
dig massiv aftenundervisning. Og hvor der i efteråret 
var aftenundervisning i ét af tre fag – er der i forårs-
semestret aftenundervisning i tre ud af fire fag…

Ingen solidaritet fra de stærke
Vi er også kede af at de stærkeste grupper af vores 
medstuderende generelt ikke er særligt solidariske 
med de svageste grupper – herunder studerende med 
børn. Ved studienævnsvalget i december gik den ene 
af de to studenterpolitiske lister til valg på at der af 
princip ikke skal tages særhensyn til studerende med 
børn. Den anden liste gik til valg på at hvis blot un-
dervisningen fra klokken 18 til 20 blev afskaffet, så 
var det tilfredsstillende for alle studerende på dag-
hold at der er undervisning fem dage om ugen til fra 
klokken 8 til 18. Også selvom daginstitutionerne luk-
ker senest klokken 17…

Det kunne være spændende at få to meldinger fra 
rektoratet: Om deres melding om at »kvinder er vel-
komne« på KU også skal udstrækkes til at gælde ba-
chelorstuderende? Og hvis ja: Om rektoratet (og/el-
ler bestyrelsen) vil gå foran og formulere en egentlig 
familiepolitik for universitetet?

Anne Sofie Wegmann Weinreich,  
Anders Høirup Pedersen og Rikkie Kische
Forældre og jurastuderende

Er KU kun for de rige, stærke og barnløse?

FAMILIEPOLITIK II – Lad det være sagt med det 
samme. Skæve arbejdstider og børnepasning er be-
stemt ikke en ligning som kun Københavns Universi-
tet kæmper med at få til at gå op. Diskussionen om 
den såkaldte ’work life balance’, lukkedage i offentli-
ge institutioner og effekten af skæve arbejdstider på 
familielivet præger i høj grad det danske mediebille-
de.

Heldigvis er situationen på Det Juridiske Fakultet 
dog ikke så grel som det ellers fremgår af de tre jura-
studerendes indlæg. Antallet af ’skæve’ undervis-
ningstidspunkter er på vej ned. Hvor de studerende 
med børn – såvel fædre som mødre – i efteråret skulle 
møde op til aftensundervisning fire gange om ugen, 
er tallet i forårssemesteret faldet til én gang om ugen. 
Det høje tal i efterårssemesteret skyldes blandt andet 
at JUR i en overgangsperiode er nødt til at køre med 
to studieordninger. 

To initiativer på vej
Kommt Zeit, kommt Rat, fristes man til at skrive. Men 
på hele KU løser problemet næppe sig selv – og derfor 
har KU’s ledelse to initiativer på bedding.

For det første har KU’s Ledelsesteam (rektorat, de-
kaner og universitetsdirektør) netop truffet en prin-
cipbeslutning om at skabe et såkaldt Indre Marked 
for uddannelser. Et kerneelement i det forslag som er 
i høring på alle fakulteter, er at al undervisning som 
udgangspunkt skal ligge i dagtimerne fra 8:00 til 
17:00 – og at aftentimerne som hovedregel skal være 
forbeholdt efter- og videreuddannelse. Naturligvis 
kan det ikke afvises at man indimellem må ty til un-
dervisning i ydertimerne, men hovedreglen er altså 
den modsatte. 

For det andet har KU’s bestyrelse i december be-
sluttet at der også i 2008 skal bevilges ekstra midler 
til den studiemiljøsatsning som blandt andre Studen-
terrådet har arbejdet så hårdt på at få iværksat. Før-
ste skridt i satsningen var læsepladser og trådløst net. 
Men studiemiljø er andet end blot borde, stole og ne-
tadgang. Derfor nedsatte vi allerede sidste år en ar-
bejdsgruppe med deltagelse af Studenterrådet som 
blandt andet har til formål netop at se på forbedrin-
ger af campus-services, fx adgangen til vuggestuer. 
Gruppen skal blandt andet spille ind til KU’s Uddan-
nelsesstrategiske Råd der inden sommer skal rådgive 

ledelsesteamet med hensyn til hvad bestyrelsens stu-
diemiljøbevilling skal gå til i 2008.  

Retningen klar nok
For øjeblikket eksisterer der fire vuggestuer på KU’s 
campusområder – og vi så gerne at der kom flere. Det 
er imidlertid en beslutning der både kræver tilladelse 
fra Universitets- og Bygningsstyrelsen under Viden-
skabsministeriet og skal foregå i samarbejde med Kø-
benhavns Kommune – og er derfor ikke noget KU 
uden videre kan oprette. 

»Studiemiljøet hverken kan eller skal ensrettes... I 
arbejdet med studiemiljøet bør rummelighed og di-
versitet derfor være nøglebegreber. Målet bør kort 
sagt være at KU kan tilbyde noget til alle.« 

Sådan stod der i rektoratets og Studenterrådets 
fælles studiemiljø-rapport, Mærk Suset, fra efteråret 
2006. Vi er næppe nået hele vejen, men retningen 
skulle forhåbentligt være klar nok!

Ralf Hemmingsen og Lykke Friis
Rektor og prorektor

KU er for alle

Undervisningsdage på 10-12 timer – vel at mærke i obligatoriske fag –  
og massiv aftenundervisning rammer de svageste grupper af studerende  

meget hårdere end de stærkeste grupper af studerende.

Heldigvis er situationen på Det Juridiske Fakultet ikke så grel som det ellers  
fremgår af de tre jurastuderendes indlæg.

»

»

«

«



1�    UNIVERSITETSAVISEN 1  ·  2008

De ti bud
Alle fastansatte videnskabelige medarbejdere 
må have opdaget at vi nu får en slags selvangi-
velser med hensyn til antal artikler, citationer, 
såkaldt h-index samt Journal Impact Factor for 
de tidsskrifter vi har publiceret i indenfor de 
sidste fem år. Baggrunden, som vi forstår det, 
er at universiteterne nu skal konkurrere indbyr-
des – ikke nødvendigvis på kvalitet, men så på 
et eller andet tal som måske – måske ikke måler 
et eller andet og i hvert fald bestemmer hvor få 
penge de enkelte universiteter får i fremtiden. 
Vores erfaring er kun med naturvidenskab, og 
måske ser skemaerne anderledes ud på andre 
fakulteter – eksempelvis skal teologerne måske 
opgøre antallet af åbenbaringer i løbet af de 
sidste fem år – hvem ved.

Nogle fortidslevninger blandt os finder mær-
keligt nok disse skemaer krænkende. Man kan 
jo desuden indvende at alle de ønskede oplys-
ninger allerede er offentligt tilgængelige, så 
hvis dekanerne virkelig er så interesserede, 
kunne de få nogen andre til lave disse opgørel-
ser. 

Men øvelsen bliver solgt til os som et incita-
ment. For at gøre vores overledelse glad, og for 
at styrke KU’s konkurrenceevne, skal vi hermed 
komme med ti gyldne regler (De ti bud for for-
skere, om man så må sige) for hvordan vi i 
fremtiden skal bære os ad for at komme i salve-
ten.

 1.  Brug ikke din tid til at gøre for meget ud af 
undervisning og slet ikke på formidling 
(’formidling’ er udmærket til festtaler, men 
ellers tidsspilde).

 2.  Brug musketer-princippet og vær solidarisk. 
Hvis man tænker sig at de enkelte forskere 
på en afdeling, lad os sige i alt ti personer, 
hver er i stand til producere én opsats om 
året – så husk at sætte alle gruppens med-
lemmer på som forfattere på alle ti artikler. 
Derved har alle pludselig ti publikationer 

per år. De ni medforfattere på de enkelte 
arbejder behøver ikke at forstå artiklernes 
indhold endsige læse dem. Husk også at ci-
tere hinanden flittigt. 

 3.  Sørg altid for at jeres navn er med som for-
fatter på studerendes eller ikke-fastansattes 
arbejder – men for en god ordens skyld: be-
stræb jer på at have i hvert fald en anelse 
om artiklernes indhold.

 4.  Citér aldrig en artikel skrevet af en kollega 
på et andet dansk universitet og undlad for 
alt i verden at skrive en artikel sammen 
med nogen fra fx Aarhus Universitet. Det er 
direkte penge ned i lommen på konkurren-
terne.

 5.  For at puste ens journal impact factor op: 
skriv korte læserbreve til Nature der kom-
menterer – positivt eller kritisk som det nu 
falder dig ind – en eller anden artikel der 
tidligere har været trykt i dette tidsskrift. 
Hvis en sådan comment ikke er komplet 
tumpet eller på kant med injurielovgivnin-
gen, bliver den almindeligvis optaget.

Lagerplads

EVT. LEDELSE – Nu sker der snart noget på 
KUA, kan man erkundige sig om ved at læse Re-
sume af direktionsmødet den 12. november 
2007. Som en del af Campusarbejdet vil ledel-
sen »følge og evt. sikre at der tages hensyn til« 
at »biblioteker indrettes som læringsmiljøer 
snarere end som lagerplads for bøger«. Spæn-
dende. Vi der troede at hele campus burde være 
et læringsmiljø, venter nu på at ledelsen kan 
definere hvad området omkring bibliotekerne 
skal bruges til. Måske til bogsamlinger. Måske 
til at huse travle leksikografer, nu hvor ordet 
’bibliotek’ skal ajourføres i ordbøgerne. Dog må 
man hæfte sig ved det indskudte ’evt’. Svækkel-
ser af løfter kan være løfterige.

Mie Femø Nielsen

Nyt fra akkrediteringsfronten

SPECIALEVEJLEDERDIPLOMEKSAMEN – Det Humanistiske 
Fakultet har afholdt sit første akkrediteringskursus for speciale-
vejledere. Den gunstige læser vil måske huske, at jeg har omtalt 
kurset før, men nu er det altså overstået. Ni deltagere, hvoraf de 
fleste var garvede vejledere – og hvoraf nogle har vejledt specia-
leskrivende i mere end 30 år – har i løbet af fire eftermiddage 
modtaget undervisning af to engagerede lærere. Ind imellem har 
vi haft lektier for, afleveret opgaver og læst hinandens udkast. 
Sidste undervisningsgang var den 29. november.

Blev vi så akkrediteret? Nej, ikke uden videre, for så skulle der 
afholdes eksamen. For at få udstedt det diplom som snart vil væ-
re en forudsætning for at måtte vejlede specialestuderende, skul-
le vi skrive en afsluttende opgave på fem-ti sider (plus dokumen-
tation i form af bilag, naturligvis). Havde man været syg eller 
fraværende én af de fire eftermiddage, kunne man ikke nøjes 
med ti sider, men skulle skrive op til 12. Opgaverne skulle afle-
veres juleaften (jo, såmænd!) hvorefter de skulle læses af prode-
kanen for undervisning. Hun er formentlig i gang med læsnin-
gen nu hvorefter hun vil afgøre hvem der har bestået prøven – 
eller rettere, det vil hun ikke: Prodekanen for undervisning vil 
indstille til dekanen hvorefter dekanen vil afgøre hvem der har 
bestået prøven.

Dette er en beskrivelse af universitetslæreres hverdag anno 
2007. Er det satire? Nej, egentlig ikke, men tiden råber på satire 
som Kurt Tucholsky sagde.

Johnny Kondrup

Universitetsavisen har udnævnt et hold af højt- 

kvalificerede opponenter til at se skævt på  

tvivlsomme udspil hvad enten de kommer  

fra politikere og ministre, rektorer og  

bestyrelse, dekaner og direktører eller  

kolleger og studenter. 

Denne gang udgøres opponenterne af 

Tom Fenchel, professor i marinbiologi 

Mie Femø Nielsen, lektor i nordiske studier og  

sprogvidenskab

Johnny Kondrup, lektor i nordiske studier og  

sprogvidenskab

Opponenterne

 6.  I nogle fag – eksempelvis systematisk zoolo-
gi eller matematik – kan man blive citeret 
over et århundrede eller mere, men antallet 
af citationer i løbet af en femårsperiode er 
måske mere beskedent. Inden for andre 
områder (fx biomedicin) kan der derimod 
komme ret mange citationer det første par 
år hvorefter artiklen bliver nådigt glemt. 
Morale: hold jer til modestrømninger og 
undgå fag som matematik og zoologi.

 7.  Hold jer for alt i verden fra vanskelige pro-
blemer eller mere risikable projekter. Dels 
risikerer man ikke at kunne sprøjte en 
håndfuld artikler ud om året – og skulle 
man endelig få en slags gennembrud, er det 
ikke sikkert at omverdenen opdager det lige 
med det samme – og går der mere end fem 
år har det hele været forgæves.

 8.  Vær ikke bekymret for at publicere fejl eller 
vås – man kan blive citeret rigtigt mange 
gange når andre påviser artiklens defekter 
på tryk. De to gutter der ’opdagede’ kold fu-
sion for en snes år siden på University of 
Utah, er et forbillede til efterligning: de 
kom meget i medierne, og de fik utallige ci-
tationer i artikler der kritiserede og tilbage-
viste deres arbejde og resultater. 

 9.  Materialet til en artikel kan næsten 
altid deles op så der kommer mindst 
tre artikler ud af det. Indsend dem 
samtidigt til tre (eller flere) forskelli-
ge tidsskrifter – det minimerer risiko-
en for at overlap, og gentagelser ikke 
bliver opdaget. At skrive bøger eller 
monografier er det rene vanvid.

 10.  Husk salig Gregor Mendels triste 
skæbne – ham med Mendels arvelig-
hedslove. Godt nok udgør hans arbej-
de en væsentlig del af grundlaget for 
al senere biologi, men han blev kun 
citeret én gang inden år 1900 – det 
tidspunkt da hans love blev genopda-
get af andre. Og han blev heller ikke 
citeret noget videre på et senere tids-
punkt fordi så kendte Gud og hver-
mand til Mendels love. Hvis Mendel 
nu i stedet havde skrevet nogle nytti-
ge hortikulturelle notitser om dyrk-
ning af ærter – så havde han haft me-
get mere succes (efter KU’s kriterier), 
og han var blevet forgyldt med forsk-
ningsstøtte fra Ohlsens Enke og var 
kommet i fjernsynet med Søren Ryge. 
Husk det når I vælger forskningsom-
råde!

Tom Fenchel

SIDSTE NYT!

NY NYTÆNKNING – Videnskabsministeriets 
embedsmænd har haft betydelige vanskelighe-
der med at forklare ministeren hvordan man 
beregner et h–index og hvad det egentlig måler 
(hvilket vi ikke skal bebrejde nogen af parter-
ne). Ministeriet har derfor nytænkt hvordan 
man måler videnskabelige aktivitet hos de en-
kelte forskere. 

I stedet for de tidligere skemaer vil der derfor 
blive udsendte nye skemaer hvor den enkelte 
forsker blot bliver bedt om at angive sit fødsels-
tidspunkt. Samtidig vil man – da de underbe-
mandede fakultetsansatte astrologer allerede 
har meget travlt med at lægge hinandens horo-
skoper – blive bedt om at angive hvilke planeter 
og eventuelle kometer der befandt sig over ho-
risonten på fødetidspunktet.

»Dette er en meget mere fremadrettet måde 
at angribe forskningsevaluering på,« udtaler 
VTU og universitetsledelsen samstemmende, 
da man så allerede på nuværende tidspunkt kan 
forudsige hvem der kommer med epokegøren-
de opdagelser, og hvem der får nobelpriser in-
den for den kommende femårsperiode.

Tom Fenchel
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Googles 
(u)lyksaligheder

REPLIK – Mads Poulsen og Holger Juul kon-
staterer i sidste nummer af Universitetsavisen 
at det ofte er svært at finde KU-forskeres hjem-
mesider via Google og universitetets egen web-
søgemaskine. Vi er i de centrale kommunikati-
onsafdelinger opmærksomme på problemet og 
er i gang med flere tiltag for at forbedre de en-
kelte forskeres synlighed.

På det tekniske område kan der gøres noget 
for at forbedre synligheden: Dels skal det sikres 
at de ansattes hjemmesider faktisk indekseres 
af Google. Det gør de ikke p.t. i Mads Poulsen 
og Holger Juuls tilfælde. Det løses når institut-
terne på Det Humanistiske Fakultet i løbet af 
2008 tager den nyere version af KU’s webpubli-
ceringssystem i brug.

Alle sider på KU er ’født’ med en forholdsvis 
høj placering fordi Google anser domænet 
ku.dk for ’vigtigt’. Derudover justerer vi løben-
de på titler,  overskrifter og deslige og gør det 
dermed nemmere for siderne at blive fundet 
korrekt og blive  højere placeret i søgemaski-
nernes resultater.

Men det er trods alt begrænset hvor meget 
KU kan gøre automatisk. En meget væsentlig 
faktor for sidens placering i et søgeresultat er 
nemlig andre siders links til den pågældende si-
de. 

Det sidste skub op på listen er derfor op til 
forskeren selv – og op til hans kolleger i ind- og 
udland: Jo flere – og efter Googles opfattelse 
vigtigere – websteder der linker til forskerens 
præsentationsside, jo højere op på listen kom-
mer den. Fx er det oplagt at få et direkte link til 

sin personlige præsentationsside med på hjem-
mesiden for konferencer hvor man leverer et 
indlæg. Og det vil også være et boost for place-
ringen i søgeresultatet hvis man får et link fra 
sin egen eller andres blog direkte til præsentati-
onssiden.

Kommunikationsafdelingerne arbejder lø-
bende videre med optimering af søgeresultater.

Suzanne Løje, Kommunikationsafdelingen Hu-
manist, Jesper Laugesen og Jens Barslund Mik-
kelsen, Kommunikationsafdelingen

Hvad er godt ved  
udsmidning?
AKTIVITETSKRAV – På trods af at vi stude-
rende har protesteret fra første dag rektoratet 
plantede ideen, så er der nu definitivt indført 
aktivitetskrav på alle KU’s fakulteter. Det bety-
der at vi bliver smidt ud af universitetet hvis vi 
ikke består et vist antal ECTS point over en to-
årig periode. Antallet af point varierer fra fakul-
tet til fakultet, men overalt er resultatet en akti-
vitetstvang hvor konsekvensen er udsmidning 
hvis man af den ene eller den anden grund ikke 
består det krævede antal kurser. Med andre ord 
er vores frihed til at vælge hvordan vi vil udleve 
vores faglige ambitioner, blevet indskrænket.

Hvis nogen studerende er overraskede over 
denne nyhed, er det ikke så underligt endda, for 
aktivitetskravene har ikke været til megen debat 
på fakulteterne, men er mange steder tværti-
mod blevet dikteret fra oven, fx på SAMF og 
HUM. Sådan er slagets gang under den nuvæ-
rende universitetslov som har fjernet universi-

FORSKNINGSKVALITET– I de nærmeste år vil rege-
ringen forøge de årlige investeringer i forskning og ud-
vikling med knap en tredjedel. Målet er samtidig at 
kvaliteten af den offentlige forskning skal kunne måle 
sig med den bedste i verden. Og at øget konkurrence 
skal sikre at en stigende del af bevillingerne går til de 
bedste forskere og forskningsmiljøer. 

Det gælder også for universiteternes basismidler 
hvor en begrænset del fra 2009 og 2010 vil blive for-
delt efter en ny model der måler universiteternes kvali-
tet på tre nøgleparametre; forskning, uddannelse og vi-
denspredning.

Det er helt forståeligt at en sådan faglig kappestrid 
mellem universiteterne vil give anledning til diskussi-
on. Der er dels forskere som grundlæggende er mod-
standere af regeringens projekt. De mener ikke at kvali-
tet kan måles og sammenlignes, og ønsker at staten 
skal fordele pengene efter andre kriterier. Andre for-
skere accepterer det rimelige i at belønne god kvalitet, 
men stiller spørgsmålstegn ved om målebåndet er ret-
færdigt og nøjagtigt.

Den nye kvalitetsmodel vil betyde at universiteterne 
årligt rangordnes, og at de bedst placerede vil få for-
holdsvis flere basismidler end de universiteter der kla-
rer sig dårligst. 

Fagområders forskellighed respekteres
I debatten om kvalitetskonkurrencen retter skytset sig 
især imod den såkaldte forskningsbibliometri-indikator 
der måler universiteternes produktion af forsknings-
publikationer. Den bibliometriske indikator er en cen-
tral indikator for forskningskvaliteten og er et aner-

kendt kvalitetsmål i både de danske og internationale 
forskningsmiljøer.

Men en del kritikere mener at indikatoren ikke vil ta-
ge højde for forskningsområdernes forskellige publice-
ringsmønstre og traditioner og derfor vil resultere i at 
vi sammenligner æbler og pærer. Andre kritikere me-
ner at vi vil vælge et kvalitetsmål der ikke er fælles for 
alle fagområder. 

Begge kritikpunkter kommer primært fra de humani-
stiske og samfundsvidenskabelige miljøer som har an-
dre traditioner for publicering end de naturvidenskabe-
lige og sundhedsvidenskabelige områder.

Jeg tager naturligvis indvendingerne alvorligt, men 
kan berolige kritikerne. Videnskabsministeriet lægger 
op til en organiseringsform med 65 faggrupper hvor 
det er de enkelte fagmiljøer og faggrupper selv der no-
minerer hvilke tidsskrifter og bøger der skal indgå i in-
dikatoren. 

Det vil sige at hvis der inden for et fagområde over-
vejende er tradition for at publicere i danske og nordi-
ske tidsskrifter eller forlag, så kan fagområdet indstille 
at det er disse tidsskrifter og forlag der skal tælle med i 
indikatoren. 

Tilsvarende kan de fagområder der har tradition for 
international publicering, nominere de mest prestige-
fyldte internationale tidsskrifter. På den måde respek-
terer modellen fagområdernes forskellighed.

Indikator justeres hvert år
Modellen vil desuden som udgangspunkt basere sig på 
publikationer (artikler, bøger mv.) som er et fælles kva-
litetsmål for alle fagområder. Alternativet er at anven-

de citationer, det vil sige hvor mange gange en forsker 
er citeret i artikler eller er henvist til i en anden for-
skers artikel. 

Problemet med citationer er at datagrundlaget i de 
systemer der opgør citationer, har en meget ringe dæk-
ningsgrad for humaniora og samfundsvidenskab. Der-
for har vi i første omgang besluttet at anvende publika-
tioner som et fælles kvalitetsmål for indikatoren. På 
sigt vil modellen kunne udbygges med en indikator for 
citationer.

En risiko ved en indikatorbaseret model er at den er 
konserverende og belønner allerede etablerede forsk-
ningsmiljøer på bekostning af nye, spirende forsknings-
felter. 

Den risiko er jeg meget opmærksom på. Ministeriet 
vil derfor i samarbejde med de mange faggrupper på 
universiteterne sikre at listerne over tidsskrifter og for-
lag opdateres mindst én gang om året for at sikre at 
nye forskningsfelter hurtigt optages i indikatoren.

Indikatoren vil første gang blive taget i anvendelse i 
forbindelse med fordeling af basismidler fra 2010. Og 
vi vil nøje følge de første erfaringer med at fordele mid-
ler efter kvalitetsmodellen så vi om nødvendigt løben-
de kan finjustere og forbedre modellen. 

Men der skal ikke herske tvivl om at regeringen står 
ved sit mål: At belønne de universiteter der leverer den 
bedste kvalitet.

» Den nye kvalitetsmodel vil betyde at universiteterne 
årligt rangordnes, og at de bedst placerede vil få 
forholdsvis flere basismidler end de universiteter 
der klarer sig dårligst. «

Af videnskabsminister  

Helge Sander (V) 

Flere penge til de bedste forskere

Synspunkt

tetsdemokratiet for at indføre en virksomheds-
struktur hvor ordrerne kun går oppefra og ned.

Indskrænkede muligheder 
Overordnet set betyder aktivitetskravene at vi 
nu har indskrænkede muligheder for at plan-
lægge vores eget studieforløb. Det er nu blevet 
meget vanskeligere at kombinere sit studium 
med erhvervsarbejde eller frivilligt arbejde, på 
trods af at alle er enige om at det er en god idé 
at kombinere uddannelse med kompetencer 
som vi kan tilegne os ved siden af studiet. 

Der bliver samtidigt dårligere mulighed for at 
kunne fordybe sig i faglige problematikker eller 
områder som har særlig interesse. Det er ærger-
ligt at man på den måde undergraver en af uni-
versitetets bærende idéer – at viden har værdi i 
sig selv.

Det kan godt være at aktivitetskravene, som 
de ser ud på nuværende tidspunkt, ikke får al-
vorlige konsekvenser for de allerdygtigste stu-
derende som godt kan efterleve aktivitetskrave-
ne samtidig med at de tilegner sig kompetencer 
ved siden af. Men for alle os andre betyder det 
at vi nu bliver påduttet at følge den slagne vej 
som er blevet bestemt oppefra mod vores egen 
vilje.

Gammeldags disciplinering
I Studenterrådet har vi enormt svært ved at se 
hvem der får noget godt ud af udsmidning? Det 
er positivt at man vil tilbyde studerende som ik-
ke kører efter normeret tid, ekstra vejledning. 
Det er også positivt at gøre KU til et attraktivt 
sted at være så vi kan undgå at det er dårlige 
studieforhold der forlænger vores studietid. 
Men hvordan kan det være til vores fordel at vi 
bliver smidt ud hvis vi ikke består et antal ECTS 
point som er blevet fastsat oven fra?

KU arbejder ihærdigt på at skabe et image 
som et moderne og attraktivt universitet, men 
hører gammeldags disciplinering ikke mere til 
på fortidens universiteter?

Kristine Hyllested, historiestuderende,  
aktiv i Studenterrådet
Mikkel Zeuthen, sociologistuderende,  
næstformand i Studenterrådet

Kynisme i ulveklæder
ÅRSFEST – Jeg fik en meget dårlig smag i 
munden da jeg læste på bagsiden af Universi-
tetsavisen nummer 15 fra d. 30. november 
2007. Her var det stort slået op fra moderedak-
tionen om al det fine gallatøj ved årsfesten i 
Operaen. En studieleders kone var iklædt, og 
jeg citerer: »en imponerende canadisk ulve-
pels.« 

Hvordan kan en avis som skal forestille at bli-
ve læst af højtuddannede mennesker, tage så-
dan en beklædning med og lovprise den? Er der 
ingen der har undersøgt hvordan sådanne pelse 
bliver lavet? Hvad med at lave lidt research in-
den sådan noget svineri bliver sat i avisen? Ulve 
bliver fanget i fælder - mange af dem ulovlige - 
og oplever ufattelig smerte, og hvis de er rigtig 
heldige dør de også af sult inden de bliver fun-
det. De eneste folk der frivilligt tager sådan en 
pels på udstråler en ufattelig uvidenhed eller 
ren og skær kold kynisme. 
Jeg håber at Richard Bisgaard som redaktør vil 
få sine journalister til at lave lidt mere research 
inden sådan noget bliver sat i avisen.

Karina Sørensen

Debat
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Videnskabet

DANSKERNE OG BESÆTTELSEN

Af Palle Roslyng-Jensen

Det er et ofte gentaget udsagn at en fri offentlig 
mediedebat er en forudsætning for demokratisk 
pluralisme og for folkelig kontrol med det poli-
tiske system. Det fremgår af den danske 
magtudredning og af flere medieudvalg. Kon-
klusionen er så veletableret at det er givtigt at 
udfordre den med en analyse af hvordan den 
offentlige meningsdannelse og debat fungerer 
når der ikke er pressefrihed og fri meningsdan-
nelse. I Danmark er besættelsen og tiden lige 
inden besættelsen de bedste nyere eksempler 
på en periode med kontrollerede medier og en 
meningsdannelse underlagt begrænsninger. 
Hvordan forholdt danskerne sig til medier der 
var underlagt kontrol, og hvordan blev me-
ningsdannelsen påvirket af forholdene?
 Det tyske angreb på Polen i september 1939 
er undersøgelsens udgangspunkt. Fra det tids-
punkt blev der indført bestemmelser om hvad 
der kunne skrives om krigsbegivenheder, og 
der var skærpede henstillinger om ikke at kriti-
sere Tyskland. Det betød ikke at interessen for 
nyheder faldt: »Hvad vi diskuterer: krigen. 
Hvad vi intet ved om: krigen« - hed det i en 
dagbog. Indtil den 9. april 1940 var der ikke 
nogen væsentlig forskel mellem mediernes 
dagsorden og dagbogsskrivernes dagsorden på 
trods af indskrænkningerne i hvad der kunne 
skrives. Opinionen var således faktisk en offent-
lig opinion. Skepsis eller klar modstand over for 
det nazistiske Tyskland og dets krigsførelse var 
dominerende, suppleret med en tilsvarende 
mistro over for Sovjetunionen og en vis, men 
ikke ubegrænset tillid til de vestlige stormagter. 
Personlig frygt og en generel mistillid til stor-
magter og politiske ideologier kunne udtrykkes 
i typiske notater som: »Gad vide hvis tur det nu 
er til at blive slået ned af kommunister eller na-

zismen«, og med et formuleret håb hos mange: 
»Blot vi dog må blive holdt udenfor«.

 
Mistillid til medierne

Den militære besættelse den 9. april 1940 
kom dybt overraskende for de fleste, og reaktio-
nerne var vidt forskellige: Vrede, sorg, en ’hvad 
sagde vi’-holdning og en vis lettelse over at det 
ikke var kommet til direkte kamp i landet. Især 
blandt unge nysgerrighed eller fascination. 

Der blev umiddelbart etableret en presseord-
ning uden forhåndscensur, men til gengæld sty-
ret af henstillinger fra Udenrigsministeriets 
Pressebureau og med efterkontrol af et kollegi-
alt pressenævn. En række emner kunne der ikke 
skrives om, og især krigens nyhedstelegrammer 
blev præget af tyske meddelelser. Befolkningen 
reagerede med øget mistillid til medierne. »En 
meget grim ting er det også at presse og radio 
nu er ensrettet, vi hører og læser kun om tysker-
nes sejre,« hed det i et notat allerede den 13. 
april.

Bortset fra krigsnyhederne og nyt om besæt-
telsesmagten var forandringerne i medierne ik-
ke voldsomme, men netop nyt om krigen havde 
den største interesse. Den personlige kommuni-
kation blev derfor opgraderet, meget fantasiful-
de rygter var at høre overalt, og hvad en be-
kendt havde set eller hørt blev anset for mere 
troværdigt end mediernes budskaber, specielt 
hvis det drejede sig om besættelsesmagtens 
gerninger. Mange sagde deres avisabonnement 
op, og lyttertallet til Radioavisen faldt. Til gen-
gæld blev det registreret efter få uger at BBC 
sendte nyheder på dansk, og der var også mu-
lighed for at lytte til svensk radio. Lyttertallet til 
BBC var betydeligt fra et tidligt tidspunkt, og de 
alternative medier betød at der skabtes en per-
sonlig forhandlende holdning hos den enkelte. 
Tidligere havde Statsradiofonien og den per-
sonligt valgte partiavis haft høj troværdighed 
og havde efter alt at dømme en betydelig ind-

 
Hvad mente et bredt udsnit af danskere om 
krigen og besættelsen? Hvor hentede de 
deres synspunkter fra, og hvordan tolkede 
de nyheder? Hvordan reagerede man på de 
ufrie medier? Lektor ved Saxo-instituttet 
Palle Roslyng-Jensen ser blandt andet på 
meningsdannelsen under krigen i sin nye 
bog ”Danskerne og besættelsen” som er 
baseret på dagbøger fra almindelige dan-
skere

En offentlig opinion   under censur og pressekontrol

Epilepsihospitalet i Dianalund 
•  Center for Neurorehabilitering - Kurhus  •  Specialskoler  
•  Værkstedscenter  •  Botilbud  •  Møde- og Konferencecenter  
•  Undervisning  •  Specialrådgivning  www.filadelfia.dk

Ph.d.-studerende 
Til forskningsprojekt om epilepsi, mental retardering og genetik

Epilepsihospitalet i Dianalund 
www.epilepsi-hospitalet.dk og Wilhelm 
Johannsen Center for Funktionel Genomforsk-
ning, Panum Instituttet, Københavns Universitet 
www.wjc.ku.dk søger en Ph.d.-studerende til 
forskningsprojektet Epilepsi og Genetik. 

Ph.d.-projektet vil dreje sig om det genetiske 
grundlag for epilepsi ledsaget af mental retardering 
og det genetiske grundlag for epilepsi og mental 
retardering med forskellige andre former for 
comorbiditet. Den Ph.d.-studerende skal både 
arbejde på Epilepsihospitalet i Dianalund og 
på Wilhelm Johannsen Center for Funktionel 
Genomforskning, Panum Instituttet. Den Ph.d.-
studerende vil indgå i en forskningsgruppe 
bestående af læger, molekylærbiologer og 
forskningssygeplejerske.

Arbejdet på Epilepsihospitalet vil være klinisk 
orienteret og tage udgangspunkt i epilepsipatienter, 
som skal inkluderes i projektet, mens der på 
Wilhelm Johannsen Center for Funktionel 
Gen-omforskning skal udføres laboratoriearbejde 
involverende frontlinie-molekylærbiologiske 
undersøgelser af genetisk materiale (blod) fra 
epilepsipatienterne. Den nøjagtige udformning 
af projektet aftales med den Ph.d.-studerende, 
afhængig af dennes baggrund og interesser. 
Der vil under alle omstændigheder blive et tæt 
samarbejde med øvrige projektdeltagere på 
de to institutioner.

Epilepsihospitalet finansierer Ph.d.-stillingen, 
og den Ph.d.-studerende vil referere til lægelig 
direktør Christian Pilebæk Hansen. Overlæge, 
Ph.d. Helle Hjalgrim, Epilepsihospitalet, vil være 
klinisk vejleder på Ph.d.-projektet, mens professor, 
dr.med. Niels Tommerup, Wilhelm Johannsen 
Center for Funktionel Genomforskning, vil være 
hovedvejleder. 

Ansættelsen vil finde sted iht. gældende overens-
komst. Ansøgeren skal have en akademisk baggrund 
som læge, humanbiolog, biomediciner, mole-
kylærbiolog, biokemiker, biolog eller lignende. 
Herudover er forskningsinteresse afgørende. 
Vi forventer, at du har gode samarbejdsevner 
og vilje til at arbejde på to arbejdspladser. 

Yderligere oplysninger 
om arbejdet kan fås ved henvendelse til 
lægelig direktør Christian Pilebæk Hansen, 
tlf. 5827 1062, e-mail kfchhn@vestamt.dk, 
overlæge, Ph.D Helle Hjalgrim, tlf. 5827 1064, 
e-mail hellhj@vestamt.dk, eller professor 
Niels Tommerup, tlf. 3031 4386, e-mail 
tommerup@imbg.ku.dk

Skriftlig ansøgning med curriculum vitæ bedes 
sendt til lægelig direktør Christian Pilebæk 
Hansen, Epilepsihospitalet i Dianalund, Kolonivej 1, 
4293 Dianalund. Ansøgningsfristen er 
onsdag den 13. februar 2008. Ansættelses-
samtaler afholdes mandag den 25. februar 2008.

Epilepsihospitalet
i Dianalund

Ph.D.-studerende
søges til forskningsprojekt om genterapi i hjernen

En ph.d.-studerende søges til projekt som gennemføres ved Afdeling for Neurobiologi, Institut for
Sundhedsvidenskab og Teknologi, Aalborg Universitet og Institut for Human Genetik, Aarhus
Universitet.

Stillingen opslås tilhørende en forskningsgruppe, der beskæftiger sig med behandling af
sygdomme i centralnervesystemet. Forskningsgruppen fokuserer på design af nanocarriers til
behandling af neurologiske sygdomme med genterapi. Der arbejdes med eksperimentelle
modeller på cellekulturer og forsøgsdyr. Gruppen arbejder i et internationalt, kompetitivt
forskningsmiljø med høj grad af interaktion med udenlandske forskningsgrupper. Den studerende
skal arbejde på både Afdeling for Neurobiologi, Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,
Aalborg Universitet og Institut for Human Genetik, Aarhus Universitet. Den studerende vil indgå
i en forskninggruppe bestående af læger, biokemikere, biologer, medicinstuderende og laboranter.

Stillingen tænkes besat af en person med interesse for farmakologi, herunder fremstilling
af stofkonjugater, f.eks. liposomer, som kan tillade drug delivery til hjernen ved transport gennem
blod-hjerne barrieren. Den studerende vil endvidere skulle arbejde med fremstilling af
hjerneendothelceller i primærkultur, celledyrkning, plasmidfremstilling og andre molekylær-
biologiske teknikker. Den studerendes egen interesse i projektet vil kunne indgå i den nærmere
definition af projektets arbejdsmæssige udformning.

Ansøgeren skal have en akademisk baggrund som læge, farmaceut, human biolog,
biokemiker, ingeniør, biolog eller lignende. Stillingen forudsætter ikke detaljeret kendskab til
hjernens biologi.

Den studerende indskrives som ph.d.-studerende ved Aalborg Universitet, der også
financierer ph.d.-stillingen. Vejledere på projektet vil være professor Torben Moos
(hovedvejleder), Afdeling for Neurobiologi, Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,
Aalborg Universitet og Thomas G. Jensen (bivejleder), Institut for Human Genetik, Aarhus
Universitet.

Yderligere oplysninger om stillingen kan opnås ved henvendelse til: Professor, dr.med.,
ph.d. Torben Moos, 99402420, tmoos@hst.aau.dk og Professor, dr.med, læge Thomas G. Jensen,
8942 1677, thomas@humgen.au.dk

Skriftlig ansøgning vedlagt curriculum vitae fremsendes til Professor Torben Moos,
Afdeling for Neurobiologi, Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi, Aalborg Universitet,
Fredrik Bajers Vej 3B, 9220 Aalborg Øst.

Ansøgningsfrist: Mandag d. 3. Marts, 2008
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Skriv til Videnskabet
Videnskabet er stedet hvor både studerende, forskere og andre har mulighed for 

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

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

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

flydelse på meningsdannelsen fordi i hvert fald 
aviserne bekræftede den enkeltes holdninger i 
et veletableret socialt, politisk og klassemæssigt 
netværk. Opinionen blev nu mere personlig, 
mindre kontrollabel og mindre synlig udadtil, 
og der var ingen opinionsundersøgelser som 
gav besked om i hvilken retning den bevægede 
sig.

Ny national forståelse
Det sædvanlige tolkningsberedskab blev hos 
mange sat ud af kraft. Først med en opdeling 
mellem en vag og ikke ubetin-
get orientering i retning af 
England hos nogle og en fort-
sat neutralitetsopfattelse hos 
andre selvom Danmark var be-
sat. Dertil kom en udpræget 
labilitet når det gjaldt forvent-
ningerne til Danmarks fremtid 
og forholdet til besættelses-
magten. Efter Frankrigs fald i 
juni 1940 blev krigen stort set betragtet som 
overstået, og Danmark måtte derfor tilpasse sig 
et nyt tysk Europa. Det var ikke kun politikere, 
embedsmænd og erhvervsledere der søgte til-
pasning som det har fremgået af mange ’afslø-
ringer’ i besættelseslitteraturen, men også be-
folkningens flertal. Danmarks nye og begrænse-
de status blev set som et beklageligt, men uu-
undgåeligt fænomen som det gjaldt om at få det 
bedst mulige ud af. »Vi må jo have en ordning i 
Europa, for tyskerne giver jo ikke slip på Dan-
mark,« var en formuleret holdning i juli 1940.

Viljen til tilpasning var dog ikke ubegrænset 
eller betingelsesløs. En dansk nazistisk regering 
var den yderste og værste mulighed på dette 
tidspunkt, og så snart der var blot en beskeden 
militær fremgang for Tysklands modstandere, 
rykkede opinionen sig i retning af mindre til-
pasningsvilje. En ny dominerende national for-
ståelse af besættelsesforløbet og krigen slog 

igennem fra efteråret 1940 og trak klare græn-
ser mellem den lille tyskorienterede gruppe og 
det store flertal der gradvist knyttede et stærke-
re håb til at Tyskland i det lange løb ville tabe 
krigen. Heri indgik en opbakning til den danske 
samlingsregering der i sig selv blev set som en 
national markør der skabte tryghed i forhold til 
de indre unationale fjender og de værste tyske 
krav. Forestillingen om modstand eller ’norske 
tilstande’ var skræmmende for de allerfleste. 
Konkrete klagepunkter over eftergivenhed eller 
over Scavenius kunne man hente fra BBC der 

dog heller ikke vovede at kræve regeringens af-
gang.

Udbredelse af alternative medier
Tilpasning, søgen efter tryghed, genetablering 
af sammenhæng mellem værdier, holdninger 
og meninger var afgørende for meningsdannel-
sen og for de kridtstreger der på et nationalt 
grundlag blev trukket mellem det overvælden-
de flertal og mindretallet. Det forklarer både 
valget af medier og tolkningen af mediebudska-
berne. BBC gav en vis bekræftelse af at Dan-
mark ikke var glemt af de allierede og et enga-
gement på britisk side. Til gengæld kunne de 
enkelte budskaber også herfra blive modtaget 
med skepsis eller indgå i en forhandlende sam-
menligning med hvad der stod i de danske avi-
ser, dog gradvist med en større tiltro til enkelt-
budskaber fra London. De tyske nyhedstele-
grammer blev set som tysk propaganda, og ef-

tersom antityskhed og antinazisme indgik i den 
stærke nationale definition, måtte bevidsthe-
den om at besættelsesmagten ville påvirke me-
ningsdannelsen, blive opfattet som værende i 
modstrid hertil. De tyske forståelsesforedrag el-
ler pålagte tvangsartikler blev derfor modtaget 
med skepsis og modvilje.

De alternative medier blev derfor valgt hvis 
det var muligt, og fra 1943 havde de illegale 
blade en udbredelse hvor de nåede ud til et 
bredt udsnit af befolkningen. De fungerede 
holdningsmæssigt bekræftende for de der aktivt 

opsøgte alternative medier. Til gengæld over-
beviste de næppe i sig selv mange af de tvivlen-
de i den tidlige fase, men de var et åbent tegn 
på at der eksisterede en modopinion. Den brede 
politiske debat flyttede fra partiaviserne til de 
illegale blade i den sidste fase. Borgerlige og 
kommunister udtrykte sig forskelligt, men gik 
sjældent i direkte konfrontation med hinanden. 
Til gengæld måtte de store politiske partier bru-
ge den illegale presse til at formulere deres 
standpunkter med henblik på fremtiden.

Et flertal af danskerne valgte således medier 
med budskaber der var i overensstemmelse 
med deres grundholdninger, og her fravalgte 
mange også en engelsk såkaldt ’sort’ radiosen-
der på dansk der foregav at blive sendt fra Dan-
mark. Budskaberne blev anset for overdrevne, 
nyhederne upålidelige og tilgangen propagan-
distisk. Der blev etableret direkte tysk censur af 
de danske medier fra august 1943, og hermed 

faldt de sædvanlige avisers og Statsradiofoniens 
troværdighed yderligere.

Modvilje mod uønsket propaganda
Konstateringen af den udbredte folkelige tilpas-
ningsvilje i besættelsens første periode må alt i 
alt holdes over for en markant modvilje mod 
medier og budskaber der blev opfattet som uøn-
sket propaganda. Hvis budskaber blev identifi-
ceret som præget af censur og mediekontrol, 
blev troværdigheden set som endnu mindre, og 
sammenlignelige budskaber blev udsat for en 
forhandlende tolkning. I periodens sidste må-
neder slog en ny og dominerende national-pa-
triotisk tolkning igennem som der kun var sva-
ge alternativer til i de medier der blev anset for 
at være nationalt ’stuerene’. Til gengæld brød 
alternativerne frem allerede få måneder efter 
befrielsen i dele af partipressen eller i radioen.

Konklusionen er at hvor den frie offentlige 
debat ikke fungerede, blev der skabt oppositio-
nel mediereception og medietolkning. Det for-
udsatte ganske vist eksistensen af alternative 
medier og af den kraftige nationale prægning 
der inkluderede demokratiet som en national 
værdi. Vi ved fra eksempler fra andre lande at 
rygter og personlig kommunikation kunne tage 
over hvis der ingen andre alternativer var, og 
resultatet heraf er mindre klart end i det danske 
besættelseseksempel. Her er konklusionen til 
gengæld at den demokratiske kultur ikke lod sig 
knægte af censur eller et skævt eller begrænset 
medieudbud, og hvis den offentlige debat ikke 
kunne finde sted i de officielle medier, så fandt 
den sted gennem de illegale eller de udenland-
ske medier. Danskernes måde at håndtere me-
dierne på blev en barriere mod en påvirkning 
som ikke blev godtaget af flertallet. 

Palle Roslyng-Jensens: Danskerne og besættelsen. 
Holdninger og meninger 1939-1945.  
Gads Forlag 2007 

Palle Roslyng-Jensen er lektor i historie ved 

Saxo-instituttet

En offentlig opinion   under censur og pressekontrol

RADIOAVIS – Den tyske be-

sættelsesmagt forsøgte at have 

kontrol med medierne under 

krigen. På trods af forbud lytter 

alumner på Nordisk Kollegium 

til BBC i september 1943. Ram-

meantennen på toppen skulle 

man have for at kunne tage 

BBC.

» I Danmark er besættelsen og tiden lige inden  
besættelsen de bedste nyere eksempler på en  
periode med kontrollerede medier og en menings- 
dannelse underlagt begrænsninger.«
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Uni-spotting

MODEN PÅ TEOLOGI

Af Mathias Holm Pedersen

Hvem husker ikke sidste år hvor en lektor på KUA gav de kvinde-
lige studerende fashion-tips angående eksamenspåklædning. 
Stramme bluser og korte nederdele, blev det fortalt, var bestemt 
ikke noget dårligt outfit når det grønne bord og karakterskalaen 
skulle, ja, bestiges. Har du sagt eksamen har du derfor også sagt 
dristig mode.

Den fromme vej
Men for at det hele ikke skal gå op i syndige tanker, har Universi-
tetsavisens moderedaktion i dette nummer sat sig for at vise en 
anden og mere stueren vej. Så vi tog på besøg på Det Teologiske 
Fakultet for blandt andet at høre hvordan Danmarks fromme og 
åndelige fremtid klarer sig igennem påklædningens udfordrin-
ger, om det er rigtigt at de er lidt tilknappede, og hvem der er 
Danmarks bedst klædte præst.

Greger Bangert, �. semester

Hvad har du på?

Trøjen er fra Ralph Lauren og købt i England. Det samme 

med poloen. Bukserne er fra Zara. Skoene er et par sejlersko 

af mærket Sebago.

Hvad er stilen på Teologi?

Konservativ – det er de fleste af os. Men den er mere blan-

det end man måske skulle tro. Vi har både Mors dreng- 

typerne og de mere trendy.

Er I lidt opknappede og har masser af halskæder med kors?

Ydre fromhed er der ikke på den måde – ikke så mange  

rullekraver og kors.

Christina Seerholm, 1. semester

Hvad har du på?

Trøjen er fra H&M, og tørklædet er købt i Fatima i Roskilde. 

Jeans er stjålet fra min lillebror. Skoene er købt i en butik på 

Strøget, og tasken er købt i Søstrene Grene.

Hvad er stilen på Teologi?

Stilen er rimelig almindelig. Der er ikke nogen generel  

mode, synes jeg. Dog er der en del der er begyndt at gå i 

genbrugstøj.

Er I lidt opknappede, og har I en masse kors til at hænge  

om halsen?

Nej, overhovedet ikke. Man kan ikke se på folk at de læser 

herinde. Det blev jeg faktisk meget overrasket over da jeg 

startede. 

Thea Holm Bjerreskov, �. semester

Hvad har du på?

Striktrøjen og den blomstrede top er fra H&M. Bukserne  

er købt i Zara. Støvlerne er af mærket Vagabond, og øre- 

ringene har en veninde lavet.

Hvad er stilen på Teologi?

Der er lidt af en genbrugsagtig trendyhed, fx med mange  

piger der går i kjoler. Der er en kerne af drenge med skjorte 

og bluse med V-hals, men der er også de lidt mere smarte 

med partisan-tørklæder.

Er der en præst som du synes er et fashion-idol?

Måske ikke ligefrem Søren Krarup. I stedet vil jeg sige Iben 

Tranholm. Hende synes jeg faktisk har en flot stil.

Ingen syndige tanker, tak!
Ahh, eksamenstid! Tiden hvor den søde familiejul afløses hårdt og brutalt af pensumopgivelser,  
skriveblokeringer og stressrelaterede sammenbrud. Og tiden hvor de fleste universitetsstuderende 
kun tænker på en ting: Hvilket outfit giver den højeste karakter?
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Verdensmusik i Hans Tausens Kirke
Missionen for The Middle East Peace Orchestra er at mægle  

fred gennem musikken. Læs mere på side �

Idræt – nu med rabat
USG skærer 50 procent af prisen på en række idrætsgrene.  

Læs mere på side 62SEKTION

Planetfysiker Morten Bo 
Madsen forsker i de fysi-
ske forhold på Mars. Han 
har netop modtaget �,� 
millioner kroner fra Forsk-
ningsrådet for Natur og 
Univers til sit arbejde med 
Phoenix-missionen til 
Mars. Sammen med kolle-
ger har Morten Bo Mad-
sen udviklet flere instru-
menter til landeren som 
når frem til Mars den ��. 
maj i år

FYSIK

Af Hjørdis Havsteen Brandrup

Hvad skal de 3,5 millioner kro-
ner som du har modtaget fra 
Forskningsrådet for Natur og 
Univers, bruges til?

»Helt konkret skal pengene 
bruges til vores sidste øvelser 
inden Phoenix lander på Mars. 
Når landeren når Mars den 25. 
maj, vil vi befinde os i Tuscon i 
staten Arizona hvor NASA har 
bygget et Science Operation 
Center. Derfra skal vi være 
med til at styre de instrumen-
ter som vi har udviklet på lan-
deren. Til den tid skal vi have 

versity of Arizona. Jeg har væ-
ret med til at udvikle flere in-
strumenter på landeren. Hjer-
tet i det vigtigste instrument er 
en meget kraftig ringmagnet 
som kan opfange støv fra luf-
ten, og med den kan vi under-
søge hvor meget af det støv 
som blæser rundt på Mars der 
ikke er magnetisk. Der er tre 
skiver, hver med seks magne-
ter med seks forskellige bag-
grundsfarver. Hvis noget af 
støvet ikke er magnetisk, så vil 
det forhåbentlig kunne ses i et 
lille felt inde midt i ringen på 
baggrund af mindst en af disse 
farver. På den måde kan vi stu-
dere støvets egenskaber.«

»Udover magnet-eksperi-
mentet anvendes ringmagne-
terne som hjertet i de tre radi-
ometriske kalibreringsplader 
som skal bruges til at justere 
billederne fra missionens ka-
mera. Kalibreringspladerne 
skal sikre de mest realistiske 
farver på billederne og skal 
sørge for at man kan bruge ka-
meraets filtre til videnskabeli-
ge mineralogiske eksperimen-
ter.«

»Vi vil ikke kun analysere 
Mars’ overflade. Ved hjælp af 
en gravemaskine vil vi også 

undersøge undergrunden. Vi 
er sikre på at der har været 
vand i flydende form på Mars, 
men vi ved ikke hvor længe 
det er siden. Vi ved at der er 
nogle steder hvor der er vand 
nu – i frossen form, og det skal 
vi grave i. Ved hjælp af vores 
undersøgelser af undergrun-
den håber vi at vi kan lære no-
get om klimahistorien på Mars 
de sidste 50.000-100.000 år – 
eller måske mere.«

Hvor meget af forskningen kan I 
lave her på Niels Bohr Institut-
tet, og hvor meget må I lave i 
USA?

»Alle de instrumenter vi fra 
KU leverer til missionen er 
bygget her på Niels Bohr Insti-
tuttet, men indsamlingen af 
data foregår fra Tuscon i Ari-
zona. De første seks måneder 
efter landeren når Mars, er vi 
en lille flok forskere her fra 
Danmark som analyserer de 
indsamlede data i Tuscon. Vi 
har hver vores speciale, og 
hver vores projekt som vi skal 
forske i ved hjælp af vores in-
strumenter. Det er en fanta-
stisk mulighed for vores unge 
forskere at de kan lære nogle 
af verdens førende forskere in-

denfor deres felt at kende, og 
så kan de gennemføre deres 
eget projekt på Mars sammen 
med disse forskere.« 

Hvilken betydning håber du at 
jeres forskning kan få for vores 
viden om Mars?

»Jeg håber vi kan lære noget 
mere om støvets egenskaber 
på Mars, og at vi lærer noget 
om isen, vandet, undergrun-
den og planetens historie. Ved 
at studere udviklingen på 
Mars kan vi også fortælle no-
get om Jorden. Vi kan bruge 
Mars som et slags laboratori-
um for undersøgelser af klima-
ets udvikling. Måske kan vi ka-
ste lys over baggrunden for 
den globale opvarmning på 
Jorden – om det er os menne-
sker som bidrager til opvarm-
ningen, eller om det er en na-
turlig udvikling som finder 
sted.«  

lavet mange generalprøver så 
vi er fuldstændig forberedte.« 

Hvorfor kaldes missionen Pho-
enix?

»Baggrunden for projektet 
var at man på en kredsløbs-
mission i 2001 fandt ud af at 
der var vand i undergrunden i 
de polare egne på Mars. NASA 
besluttede at lave en mission 
som kunne undersøge vandet. 
Phoenix-missionen er opkaldt 
efter mytens fugl Fønix som 
rejste sig fra asken. Phoenix-
missionen anvender nemlig en 
‘genopstandelse’ af en lander 
som man har bygget til en mis-
sion i 2001, men som blev af-
lyst efter et styrt af en fuld-
stændig tilsvarende lander i 
1999. NASA tog landeren frem 
igen, og har brugt de instru-
menter der var lavet til den 
plus lidt nyt. Missionens mål 
er ikke at finde biologi – altså 
liv på Mars, men målet er at 
undersøge om der kan leve mi-
krober i det miljø vi graver i.«

Hvordan bidrager I til Phoenix-
missionen?

»I december 2003 blev vi in-
viteret til at deltage i Phoenix-
projektet af forskere fra Uni-

Hvad betyder jeres arbejde med 
Phoenix-missionen for KU?

»Det er ganske få universite-
ter som er repræsenteret i Pho-
enix-missionen. Udover os fra 
KU deltager kun forskere fra 
Århus Universitet, et par cana-
diske universiteter og Univer-
sity of Arizona. På den måde 
bliver KU virkelig sat på ver-
denskortet med denne mission 
til Mars.«

Morten Bo Madsen er planet- 

fysiker og lektor på Niels Bohr 

Instituttet. 

NYT LAND – »Når jeg ser en affyring, og når jeg ser raketten 

lande, så sidder hjertet helt oppe i halsen på mig fordi jeg ved hvor 

meget der er på spil – mange års hårdt arbejde som sidder i nogle 

små dimser på raketten. Når vi så er landet og kameraerne klapper 

op, og vi får det første at se fra Mars, så er vi et sted som ingen no-

gensinde har set før. Det er vildt fascinerende«, fortæller Morten 

Bo Madsen.

Kan der være liv på Mars?
FOTO: THE PHOENIX PROJECT, UNIVERSITY OF ARIZONA, NASA/JPL
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Priser    Det sker  2.-5. februar

Boliger

Boliger udlejes

Birkerød 
Period: From 1/2-08.

Size: 110 sqm.

Equipment: Furnished, garden, 

shared playground.

Rent: 9.800 kr. per month excl. 

utilities. 

Contact: E-mail:  

kwk@imbg.ku.dk.

Birkerød 
Periode: Fra 1/3-08 mulighed 

for 3 år.

Størrelse: Rækkehus, 140 kvm.

Udstyr: Vaskemaskine, tørre-

tumbler, opvaskemaskine.

Leje: 12.000 kr. pr. md. ekskl. 

forbrug.

Depositum: 3 mds. leje.

Kontakt: E-mail:  

jakob.schiodt@skolekom.dk.

Copenhagen
Period: From 1/1-08, 3-6 

months.

Size: 2 rooms, 55 sqm.

Equipment: Furnished.

Tenant: Non-smoking.

Rent: 7.000 kr. per month excl. 

electricity and heat.

Deposit: 21.000 kr.

Contact: E-mail:  

stasya@plab.ku.dk.

Copenhagen K
Period: 1/4-08 - 1-2 years.

Size: 6 rooms, 200 sqm.

Equipment: Fully equiped incl. 

washer, dishwasher.

Tenant: Non-smoker, no pets.

Rent: 23.000 kr. per month excl. 

heat and electricity.

Deposit: 3 months rent.

Contact: E-mail: alexandra.kru-

se@dadlnet.dk, tel.: 3032 1377.

Frederiksberg
Period: 1/2 - 1/12-08.  

Size: 2 bedroom apartment, 44 

sqm. 

Equipment: Furnished, washing 

machine.  

København.
Periode: 15/2 - 16/8-08. 

Størrelse: Lejlighed, 86 kvm, 3 

vær.

Udstyr: Møbleret, opvaskema-

skine, vaskemaskine, altan.

Lejer: Ikke-ryger.

Husleje: 9.500 kr. inkl. vand, 

varme, el, internet, kabel TV.

Depositum: 9.500 kr.

Kontakt: Tlf.: 2639 3993, e-mail: 

mathildelarsen@hotmail.com.

København
Periode: Snarest.

Størrelse: Vær. 15 kvm. Adgang 

til den fulde lejlighed på 100 

kvm. alle ugens hverdage hvor 

udlejeren ikke er hjemme.

Husleje: 3.500 kr. inkl. vand, 

varme, el. 

Kontakt: E-mail:  

ullaaskgaard@hotmail.com.

Nivå
Periode: Fra 22/2-08.

Størrelse: 3-vær.lejlighed. 

Udstyr: Møbleret, to altaner, 

opvaskemaskine, vaskekælder.  

Husleje: 7.500 kr. pr. md. ekskl. 

el. 

Kontakt: Tlf.: 3031 9628 el.  

2843 3306.

Nørrebro
Periode: Snarest.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 79 

kvm. 

Udstyr: Opvaskemaskine, vaske-

maskine, tørretumbler, gård- 

have. 

Lejer: Ikke-ryger.

Husleje: 7.950 kr. inkl. hybrid-

net, a conto el og varme.

Depositum: 21.000 kr.

Kontakt: E-mail: bodilogsteen@

webspeed.dk. 

Nørrebro
Periode: 1/2 – 1/5-08.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 56 

kvm.

Udstyr: Møbleret.

Lejer: Kvinde, ikke-ryger.

Tietgenprisen 
ERHVERVSRETTET FORSKNING – DEA og Tietgenpriskomiteen inviterer dekanerne inden 

for det erhvervsrettede humanistiske og samfundsvidenskabelige område til at nomine-

re en forsker eller en forskergruppe til Tietgenprisen. Der uddeles op til tre priser à 

100.000 kr. Tietgenpriskomiteen definerer forskningsfeltet bredest muligt idet der skal 

forstås den forskning der som genstand har private og offentlige virksomheder, og de 

aktiviteter som har med virksomhedernes interne og eksterne drift og processer at gøre. 

De kandiderende forskere skal til dekanen indlevere en kort begrundelse for hvorfor de-

res forskning er så betydningsfuld at de kan kandidere til prisen. Derudover vedlægges 

et CV, en publikationsliste samt maximalt to værker til bedømmelse. Tildelingen sker på 

basis af en dokumenteret forskningsindsats, typisk ved en betydelig international publi-

cering. Forskningsarbejdet skal være udført eller publiceret mellem 1/3-06 og 1/3-08. 

Hvis der foreligger flere end én kandidat, skal dekanen udarbejde en prioriteret indstil-

ling. Den prioriterede liste inkl. fortegnelse over bilag indsendes via dekanatet til DEAs 

sekretariat senest den 3/3-08. Tietgenprisen uddeles i forbindelse med DEAs Årsdag den 

3/4-08. 

For yderligere oplysninger, se www.dea.nu.

KRAKA-prisen 
KØNSFORSKNING – Foreningen for Kønsforskning i Danmark indkalder indstillinger til 

KRAKA-prisen 2008. KRAKA-prisen er stiftet på grundlag af en gave fra cand.scient Else 

Høyrup til Foreningen for Kønsforskning i Danmark. Den uddeles hvert år i forbindelse 

med foreningens årsmøde. Prisens formål er at fremme dansk kønsforskning, og den til-

deles et nyskabende og aktuelt værk der bidrager til udvikling og/eller formidling af 

dansk kønsforskning. Det pågældende arbejde kan for eksempel bestå i en artikel, et 

speciale eller en bog. Alle kan indstille kandidater til prisen (det er dog ikke muligt at 

indstille sig selv). Indstilling sker ved indsendelse af det påberåbte værk samt en kortfat-

tet motivation for værkets prisværdighed. Prismodtageren bliver udpeget af en uafhæn-

gig prisbestyrelse, nedsat af foreningen. Prisen bliver overrakt ved foreningens årskonfe-

rence den 26/4-08. Indstillingerne samt et eksemplar af værket sendes til Ann-Dorte 

Christensen, FREIA-Center for Kønsforskning, Aalborg Universitet, Fibigerstræde 2, 9220 

Aalborg Ø.

Fristen for indstillinger er den 1/3-08. 

Erhoff Prisen 
SYGDOMSFORSKNING – Direktør Thor O. A. Erhoffs Familiefond er en nystiftet fond 

der fremover hvert år vil uddele Erhoff Prisen. Erhoff Prisen er en hæderspris der udde-

les første gang den 14/5-08 med 300.000 kr. Prisen gives til en person eller institution 

som har udført en helt ekstraordinær og international anerkendt indsats indenfor ud-

forskning eller behandling af sygdomme herunder sygdomsforebyggelse. Erhoff Prisen 

kan ikke ansøges, men bestyrelsen afgør på grundlag af offentligt indkaldte kollegiale 

nomineringer hvem prisen tildeles. Såfremt hædersprisen gives til en person, forudsæt-

tes det at prismodtageren fortsat har en betydelig forskningsaktivitet. Nomineringen 

skal indeholde en kort begrundelse (1-2 sider) med fremhævelse af kandidatens væsent-

ligste forskningsbidrag, CV og videnskabelig publikationsliste. Nomineringerne bedes 

indsendt i fire eksemplarer til Direktør Thor O. A. Erhoffs Familiefond, c/o Advokat Niels 

Kahlke, Købmagergade 3, 1150 Kbh. K.

For yderligere oplysninger se www.Erhoffs-Familiefond.dk

Fristen for indstillinger er den 1/3-08.

Grundfosprisen  
NATURVIDENSKAB – Grundfosprisen er indstiftet af Poul Due Jensens Fond i 2001 med 

det formål at stimulere, anerkende og støtte national og international forskning i bane-

brydende, samfundsgavnlige og fremsynede løsninger inden for det tekniske og naturvi-

denskablige område. Prisen består af skulpturen Be–Think–Innovate samt et kontant be-

løb på 1 mill. kr, hvoraf 250.000 kr. går direkte til prismodtageren og 750.000 kr. til vide-

re forskning inden for området. Enhver kan indstille kandidater til Grundfosprisen. Ind-

stillingen til prisen består af en motivering (max. 3 A4-sider) samt et kort CV. Motiverin-

gen sendes til Grundfos Management A/S, Grundfosprisens sekretariat, Poul Due Jensens 

Vej 7, 8850 Bjerringbro, Mrk: Grundfosprisen 2008. Læs mere på www.grundfos.dk/

grundfosprisen .

Fristen for indstillinger er den 1/5-08.

Rent: 5.000 kr. per month, utili-

ties incl. 

Deposit: 5.000 kr. 

Contact: E-mail: thorsten.han-

sen@gmail.com. 

Frederiksberg
Periode: Fra 1/04-08 i 3-5 md.

Størrelse: Lejlighed, 5 vær., 160 

kvm.

Udstyr: Møbleret, vaskemaski-

ne, opvaskemaskine, tørretumb-

ler, internet.

Lejere: Ikke-rygere, ingen hus-

dyr.

Husleje: 13.000 kr. ekskl. for-

brug.

Kontakt: E-mail:  

tankosa@gmail.com.

Frederiksberg
Period: 1/3-08 - 1/7-08.

Size: Apartment, 3 rooms,  

105 sqm. 

Equipment: Furnished.  

Tenant: Non-smoker.  

Rent: 11.000 kr. per month incl. 

water, electricity, heat, internet. 

Deposit: 20.000 kr. 

Contact: E-mail:  

jakob_l_f@hotmail.com.

Gentofte
Periode: Snarest, min. 4 md.

Størrelse: Vær., 24 kvm.

Udstyr: Delvist møbleret, the-

køkken, bad/toilet.

Lejer: Stille, ikke-ryger.

Husleje: 3.500 kr. pr md. inkl. el, 

vand, varme.

Depositum: 5.500 kr.

Kontakt: Tlf.: 2991 2052 el.  

3969 2052. 

Hellerup
Periode: 1/3-08 – 1/3-09.

Størrelse: Hus, 180 kvm. 

Husleje: 16.600 kr. pr. md. 

Kontakt: E-mail: jens.schovsbo@

jur.ku.dk el. tlf.: 3532 3124. 

Fastelavn
FEST – Tøndeslagning og konkurrence om 

bedste udklædning. De Agtige spiller kl. 22

Tid: 2/2 kl. 20

Sted: Studenterhusets café, Købmagergade 52 

Pris: 40 kr., 30 kr. med studiekort, 10 kr. rabat 

til fuldt udklædte 

Arr.: fo2, www.fo2.dk

Strejftog gennem  
hymnologiens grænselande
SEMESTERSTARTSFORELÆSNING – Ved pa-

stor emeritus, dr. theol. Jens Lyster

Tid: 4/2 kl. 14.15

Sted: Aud. 7, Købmagergade 46, 1. sal.

Arr.: Det Teologiske Fakultet

PubMed
KURSUS – Introduktion til litteratursøgning i 

PubMed/MEDLINE 

Tid: 5/2 kl. 13.00–14.15

Sted: KUB Nord, kursuscenteret, Nørre Allé 49

Tilmeldingsfrist: 1/2, til kursus@kb.dk

Arr.: KUBIS

Visual legitimisation of  
astronomy in the 16th and 
17th centuries: 
Atlas, Hercules and Tycho’s 
Nose
FOREDRAG – Ved dr. habil. Volker Remmert, 

Institut für Mathematik, Johannes Gutenberg 

Universität Mainz

Tid: 5/2, kl. 17.

Sted: Aud. 10, H.C. Ørsted Instituttet, Universi-

tetsparken 5

Arr.: Videnskabshistorisk Selskab
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Husleje: 6.000 kr. pr. md. inkl. 

varme, tv, internet. 

Depositum: 1 mds. husleje.

Kontakt: E-mail:  

lineha17@m6.stud.ku.dk.

Rødovre
Period: From June/July-08 to 

May/June-09.

Size: House, 5 rooms, 128 sqm.

Equipment: All modern ameni-

ties, fully or partly furnished, 

terrace, garden.

Tenant: Non-smokers.

Rent: 12.000 kr. per month excl. 

heat, water, electricity.

Contact: E-mail: Munksdorf@

gmail.com, tel: 2629 0106.

Sydstevns
Periode: 1/4-08 – 1/4-09, kan 

forlænges.

Størrelse: Fritidshus, sengeplads 

til 8.

Udstyr: Møbleret. 

Lejer: Medlejer.

Husleje: 1.350 kr. ekskl. el, 

brænde m.m.  

Depositum: 4.000 kr.

Kontakt: E-mail:  

Dortedc@hotmail.dk.

Søborg
Period: 1/2 - 31/12-08.

Size: House, 130 sqm. 

Tenant: Family or professional 

couple. 

Equipment: Fully furnished, gar-

den.

Rent: 11.000 kr. per month excl. 

heat, power, water. 

Contact: Scandia Housing, tel: 

3393 1181, e-mail: scandiahousi-

ng@scandiahousing.com.

Vesterbro
Periode: 1/2 - 31/7/08.

Størrelse: 2 vær.

Udstyr: Møbleret, adgang til ba-

devær. og køkken.

Husleje: 6.300 kr. pr. md. inkl. 

vand, varme, el, gas, internet.  

Kontakt: E-mail:  

gry.overgaard@gmail.com.

 

Vesterbro
Period: From 1/3-08 or 15/3-08 

up to 2 years. 

Size: 5 rooms.

Equipment: Furnished, internet, 

washer, dryer, dishwasher, TV. 

Tenant: Young professionals, 

min. age 26, non-smokers. 

Rent: One room 4.800 kr. per 

month all incl. 

Contact: E-mail: bgm@email.dk.    

Vesterbro
Period: 1/3 - 16/7-08.

Size: Apartment, 3 rooms, 95 

sqm.

Equipment: Furnished, internet, 

TV, washer.

Tenant: Non-smoker.

Rent: 8.500 kr. per month incl. 

heat, water, electricity.

Deposit: 17.000 kr.

Contact: E-mail: pia.boda@

gmail.com, tel: 2679 0997.

Østerbro
Periode: Snarest.

Størrelse: Ca. 60 kvm.

Udstyr: Møbleret, klaver. 

Husleje: 8.000 kr. pr. md.

Kontakt: E-mail: oeyi@online.no 

eller elin@seli.dk.

Østerbro
Periode: 1/2 – 1/7-08.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær.  

Udstyr: Møbleret, internet, va-

skeri. 

Husleje: 5.500 kr. pr. md. alt in-

kl. 

Depositum: 16.500 kr.  

Kontakt: Tlf.: 2480 7709, e-mail: 

js@bramsander.dk.

Østerbro
Periode: 1/2 – 1/8-08.

Størrelser: 2 vær., 30 kvm. + 8 

kvm. 

Udstyr: Adgang til køkken og 

bad. 

Husleje: 4.000 kr. pr. md. inkl. 

forbrug. 

Kontakt: E-mail:  

james@strandbo.net.

Boliger søges

Copenhagen
Period: As soon as possible until 

25/3-08.

Size: Apartment, 2-3 rooms.

Equipment: With basic furnitu-

re.

Tenant: Foreign researcher with 

family, non-smokers.

Rent: Max 9.000 kr. per month.

Contact: Hermogenes Fernan-

dez Marin, E-mail: Fernen-

dezH@si.edu, hermogenes_f@

hotmail.com.

Copenhagen
Period: As soon as possible.

Size: Apartment, min. 4 rooms 

total.

Tenant: Canadian postdoc with 

wife, cat.

Contact: Dr. Kristoffer Palma,  

e-mail: palma@bio.ku.dk.

Copenhagen
Period: From 1/03-08 for 2-3  

years.

Size: Apartment.

Equipment: Furnished.

Tenant: Lluis Morey, postdoc at 

KU(BRIC).

Rent: 8.000 kr.

Contact: Secretary Izabela  

Bilinska, tel:3532 5666.

Copenhagen
Period: From 1/04-08 for 2-3  

years.

Size: Apartment.

Equipment: Furnished. 

Tenant: Giorgio Galli, Ph.D.  

student at KU(BRIC). 

Rent: 6.000-7.000 kr.

Contact: Secretary Izabela  

Bilinska, tel:3532 5666.

Frederiksberg/City
Period: 1/2 - 1/6-08. 

Size: Apartment, 2 rooms, or 

studio.

Tenant: Student at KVL.

Rent: Max 3.500 kr. all incl.  

Contact: Ioanna, e-mail:  

ioannagram@yahoo.gr.

København 
Periode: 15/5 – 15/8-08. 

Størrelse: Min. 4-5 vær. 

Udstyr: Møbleret, internetad-

gang. 

Lejer: Norsk familie på 5, gæste-

forsker, ikke-ryger. 

Kontakt: Henriette Thune, e-

mail: henriette.thune@uis.no, 

tlf.: +47 9112 2112.

København
Periode: 1/2-08 – 31/1-09.

Størrelse: Vær. el. lille lejlighed.

Udstyr: Møbleret.

Lejer: Ung ph.d.-studerende fra 

Mexico.

Husleje: Maks. 4.000 kr. pr. md.

Kontakt: E-mail:  

lillia@math.ku.dk.

København
Periode: 1/3-08 – 30/6-08.

Størrelse: Lille vær. i kollektiv/

bofællesskab.

Udstyr: Møbleret.

Lejer: Tysk kvindelig studeren-

de, ikke-ryger.

Husleje: Maks. 2.000 kr. pr. md. 

Kontakt: Elena van Sperber, tlf.: 

2361 6409, e-mail:  

evs@friluftsraadet.dk.

København
Periode: Fra 1/3-08 min. 11 mdr.

Størrelse: Lejlighed, 1 el. 2 vær.

Lejer: Kvindelig forsker, ikke-ry-

ger, ingen kæledyr.

Kontakt: Lavinia, e-mail: lavi-

nia@chem.au.dk.

København/Frederiksberg
Periode: Fra 1/3-08 i 2½ år.

Størrelse: Lejlighed.

Lejer: Tysk ph.d.-studerende, 

mand, ikke-ryger.

Husleje: Maks. 6.000 kr. pr. md.

Kontakt: E-mail: michael.eiso-

ld@imbg.ku.dk, tlf.: 3532 7819. 

Mobil: 5028 7193. 

København
Periode: Snarest.

Størrelse: Lejlighed/villa, 6 vær.

Lejer: 5 studerende, ikke-rygere.

Kontakt: Johanne Schmidt, 

tlf.:4029 1685, e-mail:  

johannegs@hotmail.com.

København
Periode: 14/4-08 – 30/6-08.

Størrelse: Vær. el. lille lejlighed. 

Udstyr: Ikke møbleret.

Lejer: Gæstestipendiat fra Un-

garn. 

Husleje: Maks. 3.500 kr.

Kontakt: Joan Mortensen, tlf.: 

3532 8382 el. e-mail:  

gradeast@hum.ku.dk.

 

København
Periode: Fra 1/3-08.

Størrelse: Lejlighed, 2-4 vær.

Lejer: Hollandsk prof., ikke-ry-

ger.

Kontakt: E-mail: cgrimmelik-

huijzen@bi.ku.dk, tlf.: 3532 

1227.

København/Østerbro
Periode: 1/4-08 - 2 år.

Størrelse: Lejlighed, min. 40 

kvm., 2 vær.

Udstyr: Gerne møbleret.

Lejer: 2 japanske gæsteforskere 

med 1 barn.

Husleje: Maks. 6.000 kr. pr. md. 

ekskl. forbrug.

Kontakt: Pernille Bidstrup, tlf.: 

3525 7600, e-mail:  

pernille@cancer.dk

København N/Ø 
Period: Now.

Size: Small room or apartment.

Tenant: German biologist, non-

smoker.

Rent: 5.000 kr. per month. 

Contact: E-mail:  

teflon1@gmx.de. 

Kollegier

Valkendorfs Kollegium
Pr. 1/3-08 bliver 1 plads ledig på 

Valkendorfs Kollegium. Mål-

gruppen er studerende fra 

SUND der har bestået 2 års nor-

meret studietid. Husleje: 1.340 

kr. pr. md.

Ansøgningsskema kan udfyldes 

og printes ud fra http://studier.

ku.dk/Studieliv/Bolig/. Ansøg-

ningsskema vedlagt dokumen-

tation for 2 års bestået studietid 

samt et brev hvori du fortæller 

om dig selv, og hvorfor du ger-

ne vil bo på Valkendorfs kolle-

gium (1 side) indsendes til SU-

kontoret, Fiolstræde 22, Post-

boks 2112, 1014 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 17/2-08.

Specialeplads udlejes

Amager
Periode: Fra 1/2-08.

Størrelse: Vær. med plads til 3 

specialestuderende. 

Udstyr: Trådløst internet.

Kontakt: Sarah, e-mail:  

sarahlunar@hotmail.com.

The Middle East Peace  
Orchestra
KONCERT – Et unikt ensemble på verdensmu-

sikscenen med musikere med hhv. jødiske, 

muslimske og kristne rødder 

Tid: 5/2 kl. 20

Sted: Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6, Is-

lands Brygge 

Arr.: Studentermenigheden på Amager i sam-

arbejde med Hans Tausens Kirke

Korea Book Donation
RECEPTION – Faget Koreansk modtager en 

fornem boggave på over 300 bind fra Den Ko-

reanske Ambassade. Overrækkelsen overværes 

af den koreanske ambassadør, rektoratet og 

dekanatet

Tid: 6/2 kl. 12

Sted: ToRS, Asien-afdelingen

Arr.: ToRS

Institutional Development  
of the EU 
FORELÆSNINGSRÆKKE – EU er vigtig for 

Danmarks lovgivning – hvad enten man kan li-

de det eller ej. Derfor er det måske på tide at 

få genopfrisket hvad det er for en størrelse. 

Denne onsdag er der forelæsning ved lektor 

Derek Beach. Bliv klædt på til EU 2

Tid: 6/2 kl. 12.15-14.00

Sted: CSS, Institut for Statskundskab, Øster Fa-

rimagsgade 5  

Arr.: Institut for Statskundskab, www.polsci.

ku.dk, www.punkt.ku.dk

MUSIK FOR FRED – The Middle East Peace 

Orchestra har en fælles tilknytning og kærlig-

hed til Mellemøsten. De har fundet sammen 

om den fælles mission at mægle fred gennem 

musikken. Siden deres fødsel i 2004 har orke-

stret optrådt på alverdens scener, store som 

små, for at virke fredens sag.
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Stillinger

VIP-stillinger

Biovidenskab

Associate Professor in  
Environmental Analytical 
Chemistry
The Department of Natural 

Sciences wishes to appoint an 

associate professor in Environ-

mental Analytical Chemistry 

from 1/5-08 or as soon as possi-

ble thereafter. The associate 

professor’s duties comprise re-

search and research-based tea-

ching within environmental 

analytical chemistry. 

Full announcement: Applicati-

ons can not be based on this ex-

tract. See www.life.ku.dk/job.

aspx.

Application deadline: 29/2-08 at 

12 noon.

Professor within Equine  
Internal Medicine 
Department of Large Animal 

Sciences wishes to appoint a 

professor within Equine Internal 

Medicine from 1/6-08 or as soon 

as possible thereafter. 

Full announcement: Applicati-

ons can not be based on this ex-

tract. See www.life.ku.dk/jobs.

Application deadline: 3/3-08. 

Hjælpelærere i Biokemi �
Et antal hjælpelærere søges på 

Biologisk Institut til øvelsesun-

dervisning i Biokemi 3 til stude-

rende i biokemi med solid bio-

kemisk baggrund. Ansættelsen 

er fra 22/4-08 til 20/6-08. Ansøg-

ningen bilagt karakterudskrift, 

mærket journalnr. 211-0051 

sendes til e-mail: job@bio.ku.dk.

For yderligere oplysninger kon-

takt Bjarne Hove-Jensen, tlf. 

3532 2027, e-mail: hove@bio.ku.

dk.

Ansøgningsfrist: 26/3-08, kl. 12. 

Farma

PhD fellowships
Five PhD fellowships will be 

available from 1/4-08. 1) Phar-

macokinetic-pharmacodynamic 

dosing models of cytotoxic 

drugs. 2) Functional consequen-

ces of post-translational modifi-

cation of SLC6 family neuro-

transmitter transporters. 3) Stu-

dies of glutamate receptors by 

unnatural mutagenesis. 4) Non-

compliance and perceptions of 

medicines in the Danish popula-

tion. 5) Improvement of particle 

properties and drug bioavaila-

bility by controlled crystal for-

mation. 

Full announcement: Applicati-

ons can not be based on this ex-

tract. See www.farma.ku.dk/stil-

linger. 

Application deadline: 11/2-08 at 

12 noon.

Two associate/assistant 
professors of social  
pharmacy 
Applications are invited for two 

positions for associate/assistant 

professors of social pharmacy to 

start as soon as possible. Social 

pharmacy focuses on the utilisa-

tion of medicines in society. 

Priority will be given to appli-

cants who have documented re-

search experience in one or mo-

re of the following areas: phar-

macoepidemiology, cultures of 

medicines, communication 

about medicines, patient safety, 

and pharmaceutical policy.

For additional information 

about the position, please con-

tact Prof. Ebba Holme Hansen, 

e-mail: ehh@farma.ku.dk, tel: 

3533 6353. 

Full announcement: Applicati-

ons can not be based on this ex-

tract. See www.farma.ku.dk/stil-

linger. 

Humaniora

Ph.d.-stipendium i antropo-
logi
Hermed indkaldes ansøgninger 

til 1 ph.d.-stipendium ved Insti-

tut for Antropologi indenfor et 

selvvalgt antropologisk emne. I 

bedømmelsen vil der blive lagt 

vægt på at projektemner rela-

teres til instituttets målsætning, 

se http://antropologi.ku.dk/

ominstituttet/strategi/. Stipendi-

et ønskes besat pr. 1/3-08. Ph.d.-

stipendiet har en varighed af 3 

år. Nærmere oplysninger om 

stipendiet og udformning af 

ansøgning kan indhentes hos 

ph.d.-sekretær Jørgen Pedersen, 

tlf.: 3532 3468, e-mail: jorgen.

pedersen@anthro.ku.dk.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger. 

Ansøgningsfrist: 11/2-08, kl. 12.

Jura

Lektorat i formueret
Det Juridiske Fakultet søger lek-

tor på fuld tid. Ansættelse for-

udsætter videnskabelige kvalifi-

kationer svarende til det der 

kan opnås på grundlag af an-

sættelse som adjunkt eller til-

svarende. Ansøgeren skal kunne 

dokumentere videnskabelig 

produktion på internationalt ni-

veau og undervisningsmæssige 

kvalifikationer. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.jur.ku.dk/stillin-

ger/.

Ansøgningsfrist: 11/2-08, kl. 12.

Naturvidenskab

Ph.d.-stipendier 
Et antal ph.d.-stipendier er ledi-

ge til besættelse med tiltrædel-

se 1/5-08. Ansøgningsskema kan 

rekvireres på Det Naturviden-

skabelige Fakultetssekretariat, 

Øster Voldgade 3, 1350 Kbh. K., 

el. hentes på http://www.nat.

ku.dk/uddannelser/phd/.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.nat.ku.dk/uddan-

nelser/phd/.

Ansøgningsfrist: 15/2-08, kl. 12.

Associate Professorship in 
Theoretical Complex  
Systems Physics
Niels Bohr Institute wishes to 

appoint a permanent Associate 

Professorship in Theoretical 

Complex Systems Physics. Job 

description: Research, teaching, 

supervision of students and  

postdocs, and limited admini-

strative duties as requested by 

the Institute.

Full announcement: Applicati-

ons can not be based on this ex-

tract. See www.ku.dk/stillinger. 

Application deadline: 15/4-08 at 

12 noon.

Ph.D. position in insect  
molecular biology
A Ph.D. position is available at 

the Center for Functional and 

Comparative Insect Genomics, 

Department of Biology, about 

RNAi in insects that are agricul-

tural pests. The candidate 

should have extensive experi-

ence in molecular biology and 

have a biology background. For 

further information on the ge-

neral topic see: Gordon and 

Waterhouse, Nature Biotechno-

logy 25 (2007) 1231-1232. Please 

send a PDF file including your 

CV, university marks, contact 

addresses of 1-2 references, and 

technical experience to Profes-

sor Cornelis (Cok) Grimmelik-

huijzen, e-mail:cgrimmelikhuij-

zen@bi.ku.dk, tel. 3532 1227.

Application deadline: 1/3-08.

Postdoc stilling i plante- 
mitokondriets molekylære 
evolution
Hermed indkaldes ansøgninger 

til en postdoc stilling ved Sta-

tens Naturhistoriske Museum til 

besættelse snarest. Stillingen er 

tilknyttet projektet Molecular 

Systematics – Limits and Chal-

lenges finansieret af Forsknings-

rådet for Natur og Univers. Det 

konkrete projekt har fokus på 

mitokondriegeners evolution 

herunder primært på forekomst 

(og dannelse) af processerede 

paraloger, overførsel af mito-

kondriegener til kernen og evo-

lutionsrater. Varighed: 2 år. An-

søgere skal have en ph.d.-grad.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger.

Ansøgningsfrist: 29/2-08, kl. 12.

Professorship 
Department of Chemistry offers 

full time position. Job descripti-

on: Physical Chemistry/Atmos-

pheric Chemistry/Spectroscopy.

Full announcement: Applicati-

ons can not be based on this ex-

tract. See www.ku.dk/stillinger. 

Application deadline: 5/3-08 at 

12 noon.

Samfundsvidenskab

Ph.d.-stipendier  
Ved Institut for Statskundskab 

udbydes et antal ph.d.-stipendi-

er. Forskeruddannelsen foregår 

i nær sammenhæng med den 

forskning der foregår på insti-

tuttet inden for hovedområder-

ne: komparativ politik, interna-

tional politik og offentlig for-

valtning og organisation. Forsk-

ningsplanerne for de kommen-

de år har særligt fokus på kon-

centrationsområderne: Magt og 

demokrati, Europæisk sikkerhed 

og integration, Den offentlige 

sektor i opbrud samt Politikkens 

europæisering og europæise-

ringens politik. Denne profile-

ring betyder at instituttet på 

forskeruddannelsen optager sti-

pendiater med projekter inden 

for de tre politologiske hoved-

områder, gerne med vægt på 

koncentrationsområderne. Va-

righeden er 3 år, med forventet 

start pr. 15/3-08 eller snarest 

derefter. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger.

Ansøgningsfrist: 18/2-08, kl. 12.

Eksternt lektorat i  
matematik
Økonomisk Institut søger eks-

tern lektor hurtigst muligt min. 

100 timer og maks. 780 timer 

pr. undervisningsår. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger. 

Ansøgningsfrist: 22/2-08, kl. 12.

Ph.d.-stipendium i stats-
kundskab 1
Et ph.d.-stipendium med særlig 

henblik på måling af den of-

fentlige sektors effektivitet i et 

internationalt komparativt per-

spektiv er ledig til besættelse 

fra 1/4-08 el. snarest derefter. 

Varigheden er 3 år. En vejleden-

de projektbeskrivelse findes på 

www.polsci.ku.dk/projektbe-

skrivelse.htm.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger. 

Ansøgningsfrist: 25/2-08, kl. 12.

Ph.d.-stipendium i stats-
kundskab � 
Hermed indkaldes ansøgninger 

til et ph.d.-stipendium i stats-

kundskab med særlig henblik 

på  offentligt-privat samarbejde 

på sundhedsområdet til besæt-

telse 1/4-08 el. efter nærmere 

aftale. Ph.d. stipendiet samfi-

nansieres med Rigshospitalet, 

og en undersøgelse af Rigsho-

Uden Omsvøb – Bodil Koch
FOREDRAG – På baggrund af sin bog Uden 

Omsvøb fortæller Birgitte Possing om kirke- 

og kulturministeren, humanisten og femini-

sten Bodil Koch

Tid: 6/2 kl. 17

Sted: Det Kongelige Biblioteks Sorte Diamant, 

Blixen-salen

Arr.: Historisk Samfund

Er (nordisk) litteraturhistorie 
mulig?
FOREDRAG – Ved prof. Jürg Glauser, Universität 

Zurich og Universität Basel

Tid: 7/2 kl. 19.30

Sted: KUA, lok. 23.4.39

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

fornordiskfilolog.dk

Æresmord i Tyrkiet og  
Danmark: Omfang, motiver, 
social accept og strafforhold
SEMINAR – Med sociologen Mazhar Bagli, Tigris 

Universitet i Dyarbakir, og lektor Mehmet Ümit 

Necef, Center for Mellemøststudier, SDU

Tid: 8/2 kl. 13-15

Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lok. 7.0.40 

Arr.: Lektor Mehmet Ümit Necef, Center for Mel-

lemøststudier, SDU, og prof. Henning Bech, Socio-

logisk Institut, KU

Islam in Europe:  
Retrenchment and Renewal
TILTRÆDELSESFORELÆSNING – Ved prof.  

Jørgen S. Nielsen

Tid: 8/2 kl. 14

Sted: Aud. 7, Købmagergade 46, 1. sal.

Arr.: Center for Europæisk Islamisk Tænkning

Svensk senmedeltida  
historiografi: Ericus Olai’s 
Chronica regni Gothorum
FROKOSTMØDE – Oplæg ved Björn Tjällén

Tid: 11/2 kl. 12 - ca. 13.15

Sted: KUA, lok. 9.3.14

Arr.: Middelaldercentret, middelalderstudier.

www.ku.dk/frokostmoeder/
Von Braun: Dreamer of Space, 
Engineer of War 
SEMINAR – Ved Michael J. Neufeld, National Air 

and Space Museum Smithsonian Institution 

Tid: 11/2 kl. 14.15 

Sted: Aud. A, Niels Bohr Instituttet, Blegdamsvej 

17

Arr.: Niels Bohr Archive

6. februar  7.-8. februar  7.-11. februar  11. februar

MINISTER – Bodil Koch var kirkeminister i 

1953-1966. Her er hun i samtale med den ame-

rikanske udenrigsminister John Foster Dulles 

ved statsminister H.C. Hansens gallamiddag på 

restaurant Wivex i København i maj 1958. 

RUMFART – Dr. Wernher von Braun (1912-

1977) var en af de mest fremtrædende udvik-

lere af rumraketter i perioden 1930-1970’erne. 

Her prøver von Braun i 1968 følelsen af at  

være vægtløs.
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spitalets samarbejde med Steno 

Diabetes Center skal indgå i 

projektet. En vejledende pro-

jektbeskrivelse findes på www.

polsci.ku.dk/projektbeskrivelse-

02.htm. Varigheden er 3 år. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger. 

Ansøgningsfrist: 25/2-08, kl. 12.

Sundhedsvidenskab

Eksternt lektorat i folke-
sundhedsvidenskab
Et 3-årigt eksternt lektorat i 

fagområdet sundhedsvæsenets 

organisation og funktion, orga-

nisationsanalyse og kvalitetsud-

vikling er ledigt til besættelse 

snarest muligt.

Kvalifikationer: relevant kandi-

dateksamen samt forsknings- 

og undervisningserfaring inden 

for sundhedstjenesteforskning 

samt gerne praktisk erfaring fra 

sundhedsvæsenets administrati-

on.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ningerne. Se www.ku.dk/stillin-

ger.

Ansøgningsfrist: 22/2-08, kl. 12.

Seniorforsker el. forsknings-
assistent til organisations-
udvikling i sundhedsvæse-
net
Ved Forskningsenheden for Al-

men Praksis i Kbh. er en tidsbe-

grænset stilling som forsker le-

dig til besættelse pr. 1/3-08 el. 

snarest derefter. Forskeren skal 

arbejde med analyser af hvilke 

organisatoriske forhold der 

hæmmer og fremmer kvalitets-

udvikling i almen praksis og 

gennemføre følgeforskning og 

evaluering af nye projekter 

hvor kvalitetsforbedringer sø-

ges opnået gennem organisati-

onsudvikling og kollektive lære-

processer.

Vi søger en forsker med sam-

fundsvidenskabelig, sundheds-

videnskabelig el. lign. uddan-

nelse og indsigt i organisations-

teori, organisationsforskning, 

kvalitativ forskning, metodeud-

vikling, evaluering, samarbejds-

projekter og tværvidenskabelig 

forskning.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ningerne. Se www.gpract.ku.

dk.

TAP-stillinger

Biovidenskab

Overassistent/kontorfuld-
mægtig – Barselsvikar
Institut for Jordbrugsvidenskab 

ønsker at besætte en stilling 

som barselsvikar for overassi-

stent/kontorfuldmægtig fra 1/3-

08 til 31/5-09 med mulighed for 

forlængelse. Arbejdstiden er 37 

timer pr. uge. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se http://www.life.ku.dk/

job.aspx.

Ansøgningsfrist: 11/2-08.

Humaniora

AC-fuldmægtig/Informati-
onsmedarbejder 
Forskerskole Øst i Sprogviden-

skab søger en informationsmed-

arbejder til at varetage driften 

af forskerskolen. Der er tale om 

en tidsbegrænset stilling for pe-

rioden fra 1/3-08 el. snarest der-

efter og frem til udgangen af 

2010.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger, 

www.gradeast.dk el. ring til Det 

Humanistiske Fakultetssekreta-

riat, tlf.: 3532 8087. 

Ansøgningsfrist: 15/2-08, kl. 

12.00.

Samfundsvidenskab

Centeradministrator til Cen-
tre for Advanced Security 
Theory (CAST)
På Institut for Statskundskab er 

en stilling som Centeradmini-

strator (AC-fuldmægtig) ledig 

til besættelse snarest muligt el. 

senest 1/5-08. Arbejdstiden er 

37 timer pr. uge. Arbejdsopga-

verne er bl.a. centerledelse og 

prof. Ole Wævers administrator 

og sparringspartner omkring 

CAST’s administration. For yder-

ligere oplysninger kontakt 

Flemming Juelsholt, tlf.: 3532 

3377, e-mail: fj@ifs.ku.dk el. Ole 

Wæver, tlf.: 3532 3431, e-mail: 

ow@ifs.ku.dk.    

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/pers/stillin-

ger/.

Ansøgningsfrist: 11/2-08, kl. 12.

Sundhedsvidenskab

Commercial Officer til Tech 
Trans Enheden 
KU’s enhed for teknologiover-

førsel, Tech Trans Enheden, sø-

ger en Commercial Officer sna-

rest muligt. Tech Trans Enheden 

er ansvarlig for identifikation, 

beskyttelse og kommercialise-

ring af forskningsresultater fra 

de videnskabelige miljøer på 

KU. Enheden beskæftiger sig 

med al arbejde vedrørende in-

tellektuelle rettigheder i forbin-

delse med indgåelse af forskelli-

ge former for samarbejdsaftaler 

med eksterne parter. Organisa-

torisk er Tech Trans Enheden 

placeret i KU’s nyoprettede Af-

deling for Innovation og For-

skerservice. Tiltrædelse 1/5-08 

el. snarest muligt.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger.

Støtte

Forskningsstøtte

Letterstedtska Föreningen 1
Foreningens formål er at frem-

me fællesskabet mellem de nor-

diske lande indenfor industri, 

videnskab og kunst. Hovedafde-

lingen i Stockholm indkalder 

ansøgninger med henblik på 2 

uddelinger i år. Støtte ydes til: 

Videnskabelige arbejder med 

sammenlignende studier af nor-

diske forhold, Forskeres gæste-

besøg i andre nordiske lande, 

Nordiske konferencer, trykning 

el. oversættelse af publikatio-

ner af fælles nordisk interesse, 

Litteraturindkøb ved institutio-

ner med særligt nordisk sigte. 

Ansøgninger sendes til Letter-

stedtska Föreningens Hovedbe-

styrelse, Box 22 333, SE-104 22 

Stockholm.

Ansøgningsfrist: 15/2-08 el. 

15/9-08.

Letterstedtska Föreningen �
Den danske afdeling, Det Let-

terstedtske Selskab, uddeler 

midler 1 gang årligt. Støtte her-

fra ydes primært til enkelt per-

soner som tilskud til studie- og 

konferencerejser i et el. flere af 

de andre nordiske lande. Disse 

bevillinger ligger som hovedre-

gel indenfor beløbsrammen 

5.000 kr. Ansøgninger sendes til 

kontorchef Steen A. Cold, Eng-

bakken 6, 2860 Virum.

Ansøgningsfrist: 1/3-08.

Det Strategiske Forsknings-
råd
Der udbydes hermed 10 mill. kr. 

til netværksmidler til styrkelse 

af dansk deltagelse i større EU-

satsninger inden for forskning 

og udvikling.

Læs det fulde opslag på 

http://fi.dk/site/forside/soeg-sto-

ette/opslag-stoettemuligheder/

opslag-2008/opslag-af-netvaer-

ksmidler-til-styrkelse-af-dansk-

deltagelse.

Ansøgningsfrist: 27/3-08, kl. 15.

Legater

Hotelejer Anders Månsson 
og hustru Hanne Månssons 
legat
70 legatportioner à 10.000 kr. 

er ledige. Legatet kan søges af 

dygtige ubemidlede studerende 

ved KU som under de første års 

studier har vist flid og gode ev-

ner, og for hvem modtagelsen 

af legatet vil give mulighed for 

at foretage rejser i studieøje-

med eller til brug for dækning 

af nødvendige leveomkostnin-

ger under studiet. Det er ikke 

en betingelse at modtageren er 

kvalificeret til at modtage SU. 

Der anvendes universitetets an-

søgningsskema for KU’s legater. 

På forsiden angives legatets 

navn. Ansøgningsskemaet kan 

printes ud fra http://www.

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

sendes til: SU-kontoret, Fiol-

stræde 22, postboks 2112, 1014 

Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 18/2-08, kl. 12.

Lektor A. P. Rossens Minde-
fond
Fonden kan uddele en eller fle-

re portioner til tyskstuderende 

der er danske statsborgere og 

har vist selvstændighed og vur-

deringsevne på et godt fagligt 

grundlag. Midlerne kan anven-

des til tyskstuderendes ophold 

ved et tysksproget universitet. 

Der er i alt 20.000 kr. til rådig-

hed. Bestyrelsen består af lekto-

rerne Anna Kvist og Bjarne 

Stehmann samt advokat Mari-

anne Fournais der er formand. 

Ansøgninger med alle relevante 

oplysninger til sendes til: Lektor 

A. P. Rossens Mindefond,

Advokat Marianne Fournais, 

Advokatfirmaet E. Vinther An-

dersen – Bente Yde Nissen, Cle-

mens Torv 8, Box 5124, 8100 År-

hus C.

Ansøgningsfrist: 29/2-08.

Mette Winkler’s fond 
Der indkaldes hermed ansøg-

ninger til Mette Winklers Fond 

der har til formål at yde støtte 

til kvindeidrætten i Danmark, 

herunder særligt ved rejselega-

ter til deltagelse i konferencer, 

kongresser, seminarer m.v. i 

ind- og udland. Der ydes ikke 

støtte til deltagelse i sports-

stævner, mesterskaber o.lign. 

Legatmodtagere som arbejder 

aktivt inden for det videnskabe-

lige, pædagogiske eller admini-

strative område i.f.m. kvinde-

idræt foretrækkes, ligesom le-

gater særligt skal anvendes til 

betaling af rejseophold for del-

tagelse i The International Asso-

ciation of Physical Education 

and Sport for Girls and Wo-

men’s arrangementer. Ansøg-

ningsskema og vedtægter kan 

hentes på http://www.ifi.ku.dk 

el. rekvireres på e-mail: jber-

ger@ifi.ku.dk. Ansøgningen 

indsendes til Mette Winkler’s 

Fond, c/o Institut for Idræt, Kø-

benhavns Universitet, Nørre Al-

lé 51, 2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 1/3-08, kl. 12.

Legater til USA
Danmark-Amerika Fondet & 

Fulbright Kommissionen har 

Danmarks største samlede grup-

pe af legater til graduate uni-

versitetsstudier og/eller forsk-

ning i USA. Nu bliver legater til 

studier eller forskning i det aka-

demiske år 2008-2009 opslået. 

Du kan finde ansøgningsskema-

et på www.wemakeithappen.

dk.

Ansøgningsfrist: 5/3-08, kl. 12.

Axel H.’s Rejselegat
Legatet kan søges af juridiske 

kandidater og doktorer og yder 

støtte til videnskabelige ophold 

Introduktion til KUB Nord
KURSUS – Kom og se dine muligheder på Købe-

havns Universitetsbibliotek Nord

Tid: 12/2 kl. 13.30-14.15

Sted: KUB Nord, kursuscenteret, Nørre Allé 49, 

Kbh. N

Tilmeldingsfrist: 5/2, til kursus@kb.dk

Arr.: KUBIS

REX og Bibliotek.dk
KURSUS – Introduktion til bibliotekets katalog 

REX og til Bibliotek.dk

Tid: 12/2 kl. 14.30–15.45

Sted: KUB Nord, kursuscenteret, Nørre Allé 49, 

Kbh. N

Tilmeldingsfrist: 5/2, til kursus@kb.dk

Arr.: KUBIS

Kapitalismens mange ansigter
FOREDRAG – Ved lektor, dr. phil. Bo Fritzbøger

Tid: 12/2 kl. 15.15-17.00

Sted: KUA, lok. 15.1.30A

Arr.: DHS

Explaining European  
Integration 
FORELÆSNINGSRÆKKE – Denne gang ved in-

stitutleder Carsten Strøby Jensen. Bliv klædt på 

til EU 3 

Tid: 13/2 kl. 12.15-14.00

Sted: CSS, Institut for Statskundskab, Øster  

Farimagsgade 5  

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

dk, www.punkt.ku.dk

Brug af Københavns  
Universitetsbibliotek
KURSUS – En introduktion fortrinsvis for hu-

manistiske, samfundsfaglige og teologiske stu-

derende

Tid: 14/2 kl. 10.15–12.00

Sted: KUB Syd, Njalsgade 80, Kbh. S., kursuscen-

teret, lok. 8.1.128a

Tilmeldingsfrist: 14/2, til kursus@kb.dk

Arr.: KUBIS

On Feeling and Being Felt:  
Infants and Other Minds
FOREDRAG – Ved Vasudevi Reddy, Department 

of Psychology, University of Portsmouth, UK

Tid: 14/2 kl. 13-15

Sted: KUA, CFS, lok. 25.5.11

Arr.: Center for Subjektivitetsforskning,  

www.cfs.ku.dk

DIKUs studenterwebportal
RECEPTION – Prorektor Lykke Friis åbner Datalo-

gisk Instituts studenterwebportal, www.dikutal.

dk

Tid: 14/2 kl. 15.30

Sted: DIKU’s kantine

Arr.: DIKU

 

SPÆDBØRN – Dr. Vasudevi Reddy har for-

sket i spædbørnspsykologi. Hun argumenterer 

for spædbarnets behov for at danne følelses-

mæssige relationer for at få en god forståelse 

for andre. 
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i udlandet med sigte på forsk-

ning og videreuddannelse. 

Eventuelle nærmere oplysnin-

ger om legatet kan fås ved hen-

vendelse til legatets formand, 

lektor Ole Bruun Nielsen, tlf.: 

8942 1491. Ansøgningen skal in-

deholde: Oplysninger om ansø-

gerens uddannelse, beskæfti-

gelse og videnskabelige kvalifi-

kationer, rejsetidspunkt, varig-

hed og mål for den påtænkte 

studierejse, en fyldig redegørel-

se for det faglige formål med 

studierejsen og den efterfølgen-

de vidensdeling, oplysninger om 

de forventede udgifter ved rej-

sen, og om rejsen vil kunne 

foretages, såfremt der tildeles 

et mindre beløb end ansøgt, op-

lysning om hvorvidt der er op-

nået eller søgt tilskud til samme 

formål fra anden side og i så 

fald hvorfra og med hvilke be-

løb. Vedlæg budget, eksamens-

beviser, og bevis for optagelse 

på universitetet for det planlag-

te studieophold. Ansøgerne vil 

få besked om eventuel legattil-

deling sidst i maj. Se også: 

www.samfundsvidenskab.au.dk/

axelh. Ansøgninger sendes til: 

Axel H´s Rejselegat, Det Sam-

fundsvidenskabelige Fakultet, 

Aarhus Universitet, Ndr. Ringga-

de, bygn. 1327, 3., 8000 Århus C. 

Ansøgningsfrist: 15/3-08.

Bernths Rejselegat
Overretssagfører Christian Lau-

rentius Haaber Bernth og hustru 

Inger Ravnholdt Bernths Rejse-

legat kan tildeles dygtige yngre 

juridiske kandidater fra danske 

universiteter – under særlige 

omstændigheder også dygtige 

juridiske studerende til studie-

ophold i udlandet. Ansøgning 

med oplysning om kvalifikatio-

ner, studieplaner, studiested, 

forventede udgifter mv. sendes 

til legatets bestyrelse, c/o pro-

fessor, dr.jur. Mads Bryde An-

dersen, Det Juridiske Fakultet, 

Studiestræde 6, 1455 Kbh. K. 

Der skal ikke anvendes ansøg-

ningsskema.

Ansøgningsfrist: 15/4-08.

Landsretssagfører af  
Assens, A. M. Andersen og 
hustrus legat
Uddelingen af legaterne er nu 

afsluttet, og de der er kommet i 

betragtning ved uddelingen, 

har modtaget besked direkte 

fra SU-kontoret. Der er uddelt i 

alt 14 portioner á 15.000 kr.

Grosserer Oluf Olsens legat
Uddelingen af legaterne er nu 

afsluttet, og de der er kommet i 

betragtning ved uddelingen har 

modtaget besked direkte fra 

SU-kontoret. Legaterne er ud-

delt i 2 portioner á 11.500 kr.

Stud. med. Karsten Hansens 
mindelegat
Uddelingen af legatet er nu af-

sluttet, og de der er kommet i 

betragtning ved uddelingen har 

modtaget besked direkte fra 

SU-kontoret. Legatet er uddelt i 

1 portion á 22.500 kr.

Cecilius Lyngby Larsens  
legat
Uddelingen er nu afsluttet, og 

de der er kommet i betragtning 

til en legatportion har modta-

get besked direkte fra SU-kon-

toret. Der er uddelt i alt 18.000 

kr. til 2 lægevidenskabelige stu-

derende ved KU.

Stipendier

Det Danske Institut i Rom 
Forskere, videnskabsfolk og 

kunstnere kan søge studieop-

hold på Det Danske Institut i 

Rom i efterår 2008 (1/9-08 - 

31/12-08). Der vil desuden fra 

Dronning Ingrids Romerske 

Fond være et beløb til rådighed 

til uddeling af stipendier i for-

bindelse med ophold. Formålet 

med stipendierne er at gøre det 

muligt for forskere inden for al-

le grene af videnskaben og 

kunstnere inden for alle kunst-

arter (billedkunst, design, arki-

tektur, musik, litteratur osv.) at 

gennemføre videnskabelige el-

ler kunstneriske studier i Rom. 

Information og ansøgningsske-

ma på www.dkinst-rom.dk.

Ansøgningen stiles til Bestyrel-

sen for Det Danske Institut i 

Rom og indsendes til: ansoeg-

ning@dkinst-rom.org. Modta-

gelse kan verificeres på tlf.: 

0039 0632 65931.

Ansøgningsfrist: 18/2-08.

Summer Scholarship i USA
The Madison Viking WAA/Vi-

king Summer Scholarship giver i 

2008 en dansk studerende en 

unik mulighed for 8 ugers sum-

mer school ophold ved Universi-

ty of Wisconsin-Madison, USA. 

Stipendiet er på ca. 8.000 USD 

og udbydes af The Brittingham 

Viking Organization (BVO) som 

er en skandinavisk-amerikansk 

udvekslingsorganisation for stu-

derende. BVO har eksisteret i 

mere end 50 år og er en net-

værksorganisation der er byg-

get op omkring et personligt 

engagement fra tidligere legat-

modtagere. Ansøgeren skal væ-

re dansk statsborger mellem 21 

og 25 år på afrejsetidspunktet 

til USA og have studeret i 

mindst ét år (alle retninger). 

Se det fulde opslag samt kon-

taktoplysninger under Legater 

på www.punkt.ku.dk og få 

yderligere informationer om 

scholarshippet, BVO og Univer-

sity of Wisconsin på www.

uwalumni.com/bvo og www.wi-

sc.edu.

Ansøgningsfrist: 3/2-08.

Studiefonden for Idræt
Der indkaldes ansøgninger til 

Studiefonden for Institut for 

Idræt. Studiefonden har til for-

mål at yde støtte i form af sti-

pendier til lærere der ønsker at 

gennemgå videreuddannelse i 

faget idræt ved Instituttet eller 

formidlet af Instituttet i samar-

bejde med andre uddannelses-

institutioner, og til studerende 

ved Instituttet til formål der ret-

ter sig mod faget idræt i den 

danske skole. Der ydes ikke 

støtte til deltagelse i sports-

stævner, mesterskaber o.lign. 

Ansøgningsskema og vedtægter 

kan hentes på http://www.ifi.

ku.dk el. rekvireres på e-mail: 

jberger@ifi.ku.dk. Ansøgningen 

indsendes til Studiefonden, c/o 

Institut for Idræt, Københavns 

Universitet, Nørre Allé 51, 2200 

Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 1/3-08, kl. 12.

 

Travel Scholarships to the 
Faroe Islands �008
University of the Faroe Islands. 

Grants will be given to assist 

with travelling expenses in 

amounts as follows: 3.000 kr. to 

applicants from Denmark, Ice-

land and Great Britain, 4.000 kr. 

to applicants from Norway, 

Sweden and Finland, and 5.000 

kr. to applicants from other 

countries. Studentgroups will 

receive smaller amounts per 

person than above mentioned. 

The scholarships will be awar-

ded to non-Faroese students 

pursuing higher education or to 

PhD-students. The journey must 

be part of the applicants studies 

or research work, related to Fa-

roese matters. The application 

must include a confirmation of 

a visiting agreement with the 

University of the Faroe Islands 

or cooperating institutes, in ad-

dition to confirmation from the 

home university. Applications 

must be submitted on forms 

available on www.setur.fo.

Application deadline: 15/3-08

Forsvar

Disputatsforsvar

Teologi

Syndens brudte magt. En 
undersøgelse af Dietrich 
Bonhoeffers syndsforståel-
se 
Doktorand: Lektor, cand.theol., 

ph.d. Kirsten Busch Nielsen.

Tid: 22/2, kl. 13.

Sted: Annex-aud. A, Studiestræ-

de 6, 1455 Kbh. K.

Afhandlingen: Kan købes i Re-

ceptionen på Det Teologiske Fa-

kultet el. downloades fra Fakul-

tetets hjemmeside indtil 22/2-

08. 

Ph.d.-forsvar

Biovidenskab

Canine arteriosclerosis – oc-
currence and importance in  
different heart diseases
Kandidat: DVM Torkel Falk.

Tid: 1/2-08, kl. 13.

Sted: Lecture Hall 1-01, Bülows-

vej 17, 1870 Frederiksberg C.  

 

Naturvidenskab

The Water Cycle on Mars
Kandidat: Karen Guldbæk Sch-

midt.

Tid: 8/2, kl. 14.

Sted: Niels Bohr Instituttet, 

Aud., Rockefeller Komplekset, 

Juliane Maries Vej 30. 

Afhandlingen: Kan hentes fra 

www.nbi.ku.dk/forskning/phd_

afhandlinger.

Nesting Problems and Stie-
ner Tree Problems
Kandidat: Benny Kjær Nielsen.

Tid: 11/2, kl. 10.

Sted: Lille UP1, Datalogisk Insti-

tut, Universitetsparken 1. Af-

handlingen: Kan rekvireres i pdf 

ved henvendelse til e-mail:  

marianne@diku.dk.  

Sundhedsvidenskab

Artemisinin Combination 
Therapy for Unocmplicated 
Malaria in Ghanian 
Children: Efficacy, Safety 
and Pharmacokinetics
Kandidat: George Obeng Adjei.

Tid: 1/2-08, kl. 14.15.

Sted: CSS, aud. 22.0.19.

Afhandlingen: Kan rekvireres 

ved henvendelse til e-mail:  

jkcmp@rh.dk.  

Kulegea. Spoiled milk 
weakened infants. An  
ethnography of infancy  
illness & danger signs in  
families with children who 
develop anaemia in  
Muheza, Tanzania
Kandidat: Frank M. Ringsted. 

Tid: d. 15/2-08, kl. 15-17.

Sted: CISUs lok. 

Kort nyt

Ny studenterwebportal  
skydes i luften
DIKU – Efter måneders intenst arbejde kan Foreningen for va-

retagelse af DIKUs studenterwebportal af 2007 endelig præsen-

tere en ny studenterwebportal – dikutal.dk – for offentlighe-

den. Dikutal.dk er en webportal for de studerende ved Datalo-

gisk Institut på KU (DIKU) og skal være med til at løfte det eksi-

sterende studiemiljø til et nyt niveau. 

»Vi har et stærkt socialt miljø på DIKU, men vi mangler en påli-

delig og opdateret informationskanal samt at få den digitale si-

de af studiemiljøet med – det håber vi på at dikutal.dk kan væ-

re med til«, udtaler Dirk Hasselbalch, formand for foreningen 

bag webportalen. »Dikutal.dk vil også give omverdenen et bed-

re billede af datalogiuddannelsen, og vil derfor udover at hjæl-

pe de nuværende studerende, være med til at tiltrække flere 

studerende til datalogifaget«, fortsætter han. Foreningen er 

blevet støttet økonomisk af KU’s innovationspulje til studiemil-

jø og af Datalogisk Institut.

Portalen lanceres den 14/2 kl. 15.30 ved en reception på DIKU.

Trænger du til at komme  
i gang med lidt idræt her i 
det nye år? 
USG – Prøv Universitetets og øvrige højere læreanstalters Stu-

denter-Gymnastik. Du kan nu og frem til 30/4 deltage på alle 

ledige hold til 50 procent af den oprindelige pris. Der er pt.  

ledige pladser på flere af de 68 forskellige slags idrætter som fx 

svømmehold for såvel begyndere som rutinerede, aerobic, bold-

spil, pilates (dog kun for letøvede), vægttræning til 330 kr. for 

3 måneder m.m. Herudover har vi stadig plads på vores vinter-

fjeldstur i uge 10. 

                    

For yderligere oplysninger, se www.usg.dk 

Eksamen på økonomistudiet
TILMELDING – Der er eksamenstilmelding i uge 6-8 for termi-

nen maj/juni 2008. Eksamenstilmeldingen er for studerende ved 

SAMF og for alle andre studerende der er indskrevet til at læse 

fag på økonomi. Tilmeldingen foregår på de studerendes selv-

betjening på www.punkt.ku.dk el. på blanket i uge 7 i Ekspedi-

tionen, Studie- og Eksamenskontoret, SAMF, Øster Farimagsga-

de 5, opg. B, 1. sal, kl. 9.30-15.00. For ph.d.-studerende er der 

kun tilmelding i uge 7 i Ekspeditionen, Studie- og Eksamens-

kontoret. Ved dispensationer skal kopi af dispensationer – gæl-

dende ved vintereksamen – afleveres i Ekspeditionen på Studie- 

og Eksamenskontoret i tilmeldingsperioden. Dispensationsan-

søgningsfrist er 22/2-08. Dispensationsansøgninger skal afleve-

res/sendes til Studievejledningen, Studiestræde 6, 1455 Kbh. K.

Vær opmærksom på at tilmelde dig eksamen på den rigtige 

studieordning. Studieordningen fremgår af dit studiekort.

For yderligere oplysninger, se www.samf.ku.dk el. www.econ.

ku.dk.
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Donationer

CARLSBERGS MINDELEGAT – For sjette gang 

har Carlsbergs Mindelegat for Brygger J. C. Ja-

cobsen uddelt scholarships til studerende inden 

for naturvidenskaber. De 10 studerende får 

600.000 kr. tilsammen til at færdiggøre hver 

deres eksamensprojekt inden for kemi, biokemi 

eller bioteknologi. Fra KU har følgende stude-

rende modtaget et scholarship: Johannes Wied 

Dethlefsen, Esben Andreas Gad, Viktor Kalov-

vich Lund, Solveig Gaarn Olesen og Joachim 

Møllesøe Vinter. De 5 andre studerende er Kir-

sten Marie Arge og Helle Moss Hollegaard fra 

Syddansk Universitet, Lærke Thorlund Haahr og 

Jakob Petersen fra Danmarks Tekniske Universi-

tet, og Tina Secher Rasmussen fra Århus Univer-

sitet. 

FNU – Planetfysiker Morten Bo 

Madsen der leder Mars-forsk-

ningsgruppen på Niels Bohr In-

stituttet har fået bevilget 3,5 

mill. kr. fra Forskningsrådet for 

Natur og Univers, FNU. Støtten 

er givet til Phoenix-projektet der skal studere 

Mars’ overflade og søge efter muligheder for 

liv på planeten. Forskerne på Niels Bohr Insti-

tuttet har udviklet videnskabelige instrumenter 

til NASA’s Mars-mission Phoenix Lander der 

blev opsendt 4/8-07. Phoenix vil den 25/5-08 

lande nær det nordlige pol-område hvor der 

under overfladen er permafrost med et vand-

indhold på 60 til 80 procent (tror man). For før-

ste gang bliver det muligt at undersøge mulig-

hederne for liv i form af mikroorganismer i de 

områder hvor sandsynligheden for liv synes at 

være størst. Støtten fra FNU skal bruges til 

dansk deltagelse i eksperimenterne på Mars-

overfladen og til behandlingen af de spænden-

de data fra missionen.

LUNDBECKFONDEN – Ulrik 

Gether, prof. ved Institut for 

Neurovidenskab og Farmakolo-

gi, KU, har modtaget en dona-

tion fra Lundbeckfonden på 

3.810.000 kr. Beløbet skal bru-

ges til at forske i transporten af monoaminerne 

i hjernen. Monoaminerne omfatter dopamin, 

noradrenalin og serotonin der udgør nogle af 

hjernens vigtigste signalstoffer som har betyd-

ning ved mange lidelser i centralnervesystemet 

fx skizofreni, depressioner og angsttilstande. 

Det er målet at karakterisere betydningen af 

cellulære protein-protein interaktioner og sig-

naleringsmekanismer samt undersøge hvordan 

disse kan påvirkes af antidepressive lægemidler 

og centralstimulerende stoffer. 

LUNDBECKFONDEN – Klaus 

Bendtzen, prof. og overlæge 

ved Institut for Inflammations-

forskning på Rigshospitalet, 

har fået 1 mill. kr. fra Lund-

beckfonden. Pengene skal an-

vendes til at analysere DNA som er høstet fra 

ca. 900 danske patienter med multipel sklerose, 

for nedarvede forskelle i de såkaldte PRR/TLR-

kodende gener. Disse gener er det medfødte 

immunsystems primære signalmolekyler. Da 

der er en sammenhæng mellem forværring af 

multipel sklerose og infektion, er det sandsyn-

ligt at PPR/TLR spiller en rolle for multipel skle-

roses udvikling og forløb. Det er det som DNA-

analyserne skal belyse. Undersøgelsen kan få 

stor betydning for muligheden for at forudsige 

individuelle patientforløb og udvikle nye be-

handlingsmetoder. 

LUNDBECKFONDEN – Niels 

Lynnerup, lektor ved Retsmedi-

cinsk Institut på KU, har mod-

taget en donation fra Lund-

beckfonden på 2 mill. kr. Belø-

bet skal anvendes til at forske i 

fortidens gener i Grønland med henblik på po-

pulationsgenetik og sygdomme. Arbejdet vil 

foregå i tæt samarbejde med professor Eske 

Willerslev, Niels Bohr Instituttet, og lektor Jør-

gen Dissing, Forskningslaboratoriet ved Rets-

medicinsk Institut. Ved at typebestemme DNA 

fra skeletter fra Grønlands fortid som i tusind-

vis opbevares på Retsmedicinsk Institut, vil for-

skerteamet fokusere på de første indvandrere i 

Grønland, paleo-eskimoerne. De vil bl.a. under-

søge hvordan sjældne arvelige sygdomme er 

blevet fikseret blandt eskimoerne, og belyse 

hvorvidt nordboerne havde genetisk kontakt 

med indfødte nordamerikanere, med grønland-

ske inuitter eller med andre europæere end 

skandinaverne.  

LUNDBECKFONDEN – Jens 

Bukh, prof. ved KU og overlæ-

ge på Hvidovre Hospital, har 

fået 3 mill. kr. fra Lundbeck-

fonden. Pengene skal bruges til 

at forske i hepatitis C virus 

(HCV). Over 170 mill. mennesker verden over er 

kronisk inficeret med denne form for leverbe-

tændelse. Den nuværende behandling har 

mange bivirkninger og kun mellem 40 og 80 

procent bliver helbredt. I 2005 blev det første 

cellekultur-system udviklet til dyrkning af in-

fektiøse HCV-partikler baseret på virus fra en 

patient. Formålet med projektet er således at 

benytte cellesystemet til basale molekylærbio-

logiske undersøgelser med henblik på at få 

bedre forståelse for sygdomsforløbet og skabe 

grundlag for ny medicin og en vaccine. 

LUNDBECKFONDEN – Ida Ka-

trine Lund, ph.d., cand.polyt. 

og postdoc ved Finsenlaborato-

riet på Rigshospitalet, har mod-

taget 1.009.324 kr. fra Lund-

beckfonden. Beløbet skal an-

vendes til at forske i spredningen af kræft. Et 

meget karakteristisk træk ved spredning af 

kræft er nedbrydning af proteiner i bindevæ-

vet omkring kroppens celler. På Finsenlaborato-

riet har man vist at kræftspredning er syvfold 

reduceret i mus der genetisk mangler det pro-

tein-nedbrydende enzym uPA, og Ida K. Lund 

har for nyligt udviklet et uPA-blokerende anti-

stof. Det er dette antistof rettet mod sprednin-

gen af kræft som nu skal afprøves i mus med 

brystkræft. En række andre protein- og dermed 

vævsnedbrydende enzymer skal desuden un-

dersøges. 

OLYMPUS’ REJSELEGAT – 

Steffen Bülow, overlæge på 

Gastroenheden på Hvidovre 

Hospital, har modtaget Olym-

pus’ Rejselegat på 15.000 kr. 

Legatet er en anerkendelse af 

Steffen Bülows værdifulde indsats inden for en 

lang række gastrokirurgiske områder, især ko-

lorektal cancer og familiær adenomatøs poly-

pose. Steffen Bülow bestrider en lang række 

tillidsposter blandt andet som formand for Da-

nish Colorectal Cancer Group, faglig rådgiver 

for Sundhedsstyrelsen og som bestyrelsesmed-

lem i den anerkendte internationale Leeds 

Castle Polyposis Group som han i en periode 

desuden var formand for. Herudover har Stef-

fen Bülow siden 2006 været tilknyttet KU som 

forskningslektor. Steffen Bülow er cand. med. 

fra 1969 og de første mange år tilbragtes som 

1. reservelæge ved Bispebjerg Hospital, Hvid- 

ovre Hospital og Rigshospitalet indtil han i 

1988 blev overlæge i Hvidovre. 

STENO-STIPENDIUM – Forsk-

ningsrådene for Sundhed og 

Sygdom og Natur og Univers 

har bevilget lektor Osman Mir-

za, Institut for Medicinalkemi 

på FARMA, et Steno-stipendi-

um på 2,3 mill. kr. Samtidig har han modtaget 

1,9 mill. kr. fra Lundbeckfonden. Det konkrete 

forskningsprojekt omhandler strukturelle studi-

er af blandt andet hjernens kommunikationssy-

stemer. Nærmere bestemt en særlig klasse af 

transportere – de sekundæraktive – som trans-

porterer små molekyler over cellemembraner, 

og dermed er et vigtigt mål for fremtidens læ-

gemidler. Osman Mirza er uddannet biokemi-

ker og ph.d. fra NAT på KU. Efter godt 2 års 

postdoc-ophold i London vendte han hjem til 

Danmark til FARMA og en plads i den biostruk-

turelle forskningsgruppe.

VELUX FONDEN – Kirsten Av-

lund, lektor, dr. med, Afdeling 

for Social Medicin, Institut for 

Folkesundhedsvidenskab på 

KU, har modtaget en donation 

fra Velux Fonden på 10.683.000 

kr. til at opbygge en biobank med data til 

forskning i tidlig aldring hos mennesker. Den 

nye biobank skal anvendes i en række forsk-

ningsprojekter der har fokus på kroniske in-

flammationstilstande som et tidligt aldrings-

tegn. Biobankens data knyttes til tre eksisteren-

de databaser der rummer helt enestående op-

lysninger om bl.a. intelligens og socioøkonomi-

ske forhold tidligt i livet. Ved at kombinere dis-

se data med biologiske data om inflammations-

tilstande, håber forskerne at få ny indsigt i pro-

cesserne bag tidlig aldring.

Priser

TALENTPRIS – Lundbeckfon-

dens Talentpris uddeles hvert 

år til tre yngre forskere som 

har præsteret særlig lovende 

forskning indenfor natur- og 

sundhedsvidenskaberne. Prisen 

er en personlig hæderspris på 

75.000 kr. Prisen blev i 2007 til-

delt den 27 årige Alicia Lundby 

som er cand. scient i biofysik 

fra KU og ph.d.-studerende ved 

Biomedicinsk Institut på KU, 

den 28 årige Jacob Friis Sher-

son som er ph.d. i fysik fra År-

hus Universitet og postdoc ved 

Johannes Gutenberg Univer-

sität i Tyskland, og den 29-åri-

ge Michael Pittelkow der er 

ph.d. i kemi fra KU og postdoc ved Kemisk In-

stitut på KU. 

THE PHYSICAL SOCIETY – Fy-

sikeren Hidenori Fukaya har 

modtaget en hæderspris fra 

the Physical Society of Japan 

for sit banebrydende arbejde 

indenfor teorien for de stærke 

kernekræfter i næsten masseløse kvarker. 

Forskningen har ført til flere førende videnska-

belige artikler inden for det felt. Hidenori 

Fukaya opholder sig på det præstigefyldte 

Nishina stipendium fra Japan som gæsteforsker 

ved Niels Bohr Internationale Akademi der et 

nyt center under Niels Bohr Instituttet med 

særligt fokus på internationalt samarbejde. 

Hidenori Fukaya vil modtage prisen til marts 

ved en ceremoni i Japan.

Udnævnelser

ÆRESALUMNE – I december blev cand.pharm. 

Jan Leschly udnævnt til æresalumne ved Det 

Farmaceutiske Fakultet. Dermed er han den 

første æresalumne på KU. Da Jan Leschly første 

gang dukkede op på avisforsiderne, var det 

som fremadstormende tenniskomet. I 1965 – 

samme år som han forlod Danmarks Farmaceu-

tiske Højskole som nyuddannet farmaceut – var 

han placeret som nummer ti på verdensrangli-

sten. En bedrift som endnu ikke er overgået fra 

dansk side. Siden har avisoverskrifterne om-

handlet et imponerende, internationalt karrie-

reforløb. Efter syv år i Novo Nordisk og ti år i 

Squibb Corporation (nu Bristol Myers Squibb) 

fandt Jan Leschly i 1990 vej til SmithKline Bee-

cham (i dag GlaxoSmithKline) hvor han fra 

1994 til 2000 var administrerende direktør. Si-

den årtusindskiftet har han været øverste chef 

for – og partner i – venturekapital-firmaet Care 

Capital LLC der investerer i bioteknologiske 

virksomheder.

Mindeord

Sophia Scopetea
Det er med stor sorg at venner, kolleger og stu-

derende har modtaget meddelelsen om ekstern 

lektor og konferencetolk Sophia Scopeteas alt 

for tidlige død. Sophia var født i 1947 i Athen, 

men valgte at studere moderne græsk littera-

tur ved Thessalonikis universitet hvorfra hun 

kandiderede i 1969. Da var hun allerede blevet 

levende interesseret i skandinavisk litteratur i 

almindelighed og Kierkegaards skrifter i særde-

leshed. Hun tog derfor til København hvor hun 

mellem 1970-75 forskede i Kirkegaards skrifter 

ved det daværende Kierkegaard-center. Det var 

imidlertid ikke alene Kierkegaard-forskningen 

der kom til at nyde godt af Sophias indsats, 

men også studiet af moderne græsk sprog og 

litteratur ved KU. Her var Sophia i syv år fra 

1976-83 ansat i en fuldtidsstilling som uden-

landsk lektor og ydede en kæmpeindsats som 

underviser og vejleder. Da KU ikke kunne for-

længe Sophias fuldtidsansættelse yderligere, 

tog hun til takke med en fortsat deltidsansæt-

telse som ekstern lektor – af veneration for fa-

get og af kærlighed til undervisningen og de 

studerende. Hun var en meget inspirerende og 

uhyre hjælpsom og fleksibel lærer. Hun var 

særlig skattet som vejleder af opgaver og spe-

cialer, og der er ingen tvivl om at hun lagde 

mange flere arbejdstimer her end hun fik beta-

ling for.

Sophia havde også et meget stort sprogtalent 

der blandt andet skaffede hende ansættelse 

som freelance simultantolk fra dansk, svensk, 

engelsk og fransk ved Europaparlamentet. Ved 

sin død var Sophia stadig tilknyttet Europapar-

lamentets tolketjeneste og var stadig ansat som 

ekstern lektor i moderne græsk ved KU. Hun bi-

drog med en række publikationer om moderne 

græsk litteratur og om Kierkegaard.

Gennem 35 år delte Sophia sit liv mellem Græ-

kenland og Danmark hvor hun vil blive savnet 

som det venlige, imødekommende og inspire-

rende menneske hun var. Æret være hendes 

minde. 

Af ph.d. Peter Vejleskov.

Navne



8    UNIVERSITETSAVISEN 1  ·  2008

Universitetsavisen

Nørregade 10
Postboks 161
1005 København K
Tlf. 35 32 28 98
Fax 35 32 29 20
E-mail: uni-avis@adm.ku.dk
http://universitetsavisen.ku.dk/

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 9.00-16.00
Fredag kl. 10.00-13.00

Redaktion: Richard Bisgaard, ansvarshavende, DJ;  
Claus Baggersgaard, journalist, DJ; Hjørdis Havsteen 
Brandrup, informationsmedarbejder og Ann Steendahl 
Søndergaard, studentermedhjælp.

Redaktionel uafhængighed
Universitetsavisen er redaktionelt uafhængig af ledelsen 
hvis officielle standpunkt står at læse i KUmmentaren 
herunder. Resten af avisen redigeres efter gængse jour-
nalistiske kriterier og kan altså ikke tages som udtryk for 
ledelsens synspunkter og prioriteringer.

Annoncer: DG Media as, Gammel Torv 18, 1457 Køben-
havn K, tlf. 70 27 11 55, www.dgmedia.dk.

Layout: Rumfang

Tryk: Dansk Avistryk

Oplag: 53.000

Medlem af Dansk Fagpresse.

Avisen udgives af Københavns Universitet 15 gange årligt og 
postomdeles til alle studerende og ansatte.

Framelding: Ønsker du ikke at modtage avisen, kan du  
framelde dig via Punkt KU >Selvbetjening>Mine 
data>Universitetsavisen

Abonnement: �00 kr. årligt. 
For udlandet 500 kr. årligt.

Udebliver avisen, så henvend dig til din lokale post- 
modtagelse. Ved længere tids udeblivelse send en mail til 
uni-avis@adm.ku.dk

Debat- og læserindlæg modtages gerne per e-mail.

Deadline (kl. 10)

Nr. Meddelelser Debat Udkommer
� �/� 6/� 1�/�
3 18/2 20/2 29/2
4 3/3 5/3 14/3

KUmmentar

Et gyldent ’08?

» Pludselig er ‘forskning for folket’  
erstattet af kausalsammenhængen  
‘fra forskning til faktura’«

Af rektor Ralf Hemmingsen & 

prorektor Lykke Friis

STUDENTEROPRØRET FRA 1968 fylder 40 år i 
2008. På KU manifesterede oprøret sig på mindst to 
måder. 

Det var først og fremmest et institutionelt opgør 
med  ‘professorvældet’. Studenterne ville have demo-
kratisk indflydelse på deres eget studium – og det fik 
de. En kombination af studenteraktivisme, en rektor 
med døren på klem og eksterne aktører med forståelse 
for universitets reformbehov banede vejen for styrel-
sesloven i 1970 hvorefter studenter, ikke-professorale 
lærere og teknisk og administrativt personale blev ind-
draget i de ledende organer. 

Studenteroprøret var også en ideologisk manifesta-
tion. Universitetet skulle ikke længere ukritisk repro-
ducere det bestående samfunds dogmer, men derimod 
opstille et kritisk alternativ. Parolen lød ‘Forskning for 
folket – ikke for profitten’. 

Efter at en gruppe aktivister i 1970 havde besat rek-
tors kontor – og telefoncentralen – blev opkald besvaret 
med: »Hallo, det er folkets universitet«. Folkeliggørel-
sen blev også omsat i praksis da en studenterfraktion 
udgav den såkaldte ‘Malerrapport’ som satte arbejds-
miljø på den offentlige dagsorden ved at sandsynliggø-
re at arbejde med maling kan være sundhedsskadeligt. 

I dag, 40 år efter, er der stadig stor fokus på hvad 
forskningen bliver ‘brugt’ til. Politikerne føler måske 
de har et forklaringsproblem over for en vælgerbefolk-
ning der snarere er optaget af de nære velfærdsydel-
ser: Hjemmehjælpen, børnehaven, skolen og så videre. 
Pludselig er ‘forskning for folket’ erstattet af kausal-
sammenhængen ‘fra forskning til faktura’.

HELT OVERORDNET er det næppe holdbart at redu-
cere forskningen til et instrument for hverken folket el-
ler fakturaen. Forudsætningen for at anvende forsk-
ningen er at man har forskning. Derfor er den fri 
grundforskning det første og vigtigste led i den føde-
kæde af viden som også borgere og virksomheder kan 
profitere af. Et velfungerende grundforskningsuniver-
sitet kræver den frihed og selvstændighed som univer-
sitetsreformen af 2003 forhåbentlig vil give universite-
terne i Danmark. 

Friheden skal ikke kun være institutionel, men også 
individuel. I praksis bedrives forskningen ofte sammen 
med andre, men idéer fordrer enkeltpersoners engage-
ment. Den ultimative forskningsfrihed er således mu-
ligheden for spontant at forfølge en idé – uden at af-
vente hvad andre mener eller forventer. 

Udover den institutionelle og den individuelle frihed 
er forskeren også konfronteret med omstændigheder 
af mere praktisk karakter herunder ikke mindst at 
skaffe penge. I denne sammenhæng er det lovende at 
et bredt folketingsflertal allerede i 2006 indgik en afta-
le om at investere et milliardbeløb i universiteternes 
forskning via globaliseringspuljen. Indtil videre er vi 
dog langt fra udsat for guldregn. På den baggrund er 
det med en vis forventning at vi ser frem til den næste 
finanslov som ventes vedtaget i løbet af foråret. Globa-
liseringsaftalen skulle jo nødig udvikle sig til en nyop-
førelse af ‘Mens vi venter på Godot’!

 

ET ANDET VÆSENTLIGT PROBLEM er infrastruk-
tur. Det er en kendt sag at den gode forskning ofte op-
står i et godt arbejdsmiljø i moderne bygninger med 
tidssvarende laboratorier og apparatur. Desværre er 
KU’s bygningsmasse flere steder så gammel og nedslidt 
at den er decideret uegnet til det gode formål. Særligt 
slemt står det til på Nørre Campus hvor dele af Niels 
Bohr-instituttet og Panum ligner en film-kulisse. Des-
værre er det ikke fiktion! Hvis man fra politisk hold øn-
sker at KU fremover skal rumme forskning i Niels 
Bohr-klassen, kræver det også infrastruktur-investerin-
ger i milliard-klassen. 

Det er godt at være målrettet – og den nuværende 
regering er da også meget målrettet. Danmark skal ha-
ve universiteter i verdensklasse, lyder fx en markant 
målsætning fra globaliserings-strategien. Men faren er 
at man i iveren for at nå resultater, vanskeliggør opnå-
elsen af resultaterne. 

En oplagt analogi som nævnes i en ny dansk antolo-
gi om universiteter, er de såkaldte alkymister som i 
middelalderen forsøgte at frembringe guld på kunstig 
vis. Som den amerikanske tænker Abraham Flexner 
skrev i en bog om det moderne universitetet: »Inden 
for kemien gjorde man ingen fremskridt, så længe man 
blot var umiddelbart optaget af at omdanne grundme-
taller til guld.« Det kan altså ikke altid betale sig at gå 
direkte efter guldet. Derimod er frihed, penge og infra-
struktur tre af de mest velbevandrede omveje til frem-
ragende forskning. Ja, de er ligefrem guld værd. 

Godt nytår!


