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Tragisk kylling amager
Digteren Ejler Nyhavn er taget med Universitetsavisen på madsafari 

på KUA. Her vejer de studerende selv deres frokost. Men er den 

grammene værd? Læs bagsiden

Heste sparker som regel ikke forlæns
Universitetet har fået et helt nyt hestehospital i Tåstrup der næsten 

får en til at ønske at man var hest og syg. 

Læs side 1�-1�

Universitetsavisen ofret for miljøet 
KU’s uafhængige blad skal fra årsskiftet kun udkomme som  

netavis. Sker det af hensyn til miljøet – eller for at lukke munden 

på kritiske røster? Læs side 10-11

Få teologistuderende kan 
give præstemangel

Teologi skraber bunden blandt studier i tilbagegang. 
Fakultetet har 30 procent færre ansøgere end sidste 
år. Biskopper er bekymrede

Læs alt om årets optag side �-�
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Nyheder

Kort nyt

Universitetsstuderende bliver yngre og yngre

OPTAG 2008 – Det er en ung flok der i år begynder 

studierne på landets universiteter. 62 procent af de 

18.093 der er blevet tilbudt en studieplads, er under 

22 år. Det er en fortsættelse af de seneste års udvik-

ling. Andelen af unge under 22 år som begynder på 

universitetet, har været konstant stigende siden 2002 

hvor den var på 47 procent. Udviklingen glæder Hel-

ge Sander der påpeger at de unges viden fra ad-

gangsstudiet er mere intakt jo hurtigere de kommer 

i gang. På Teologi er der dog stadig langt mellem de 

helt unge studerende. På landsplan har 49 procent af 

de optagne en adgangsgivende eksamen der er tre 

eller flere år gammel. Humaniora kommer ind på en 

andenplads over fakulteter der har ’gamle’ studeren-

de. Her har 30 procent en adgangsgivende eksamen 

der er tre eller flere år gammel. Dog har størrelsen af 

denne gruppe været faldende med seks procent-

point siden 2006. De yngste studerende kan teknisk 

videnskab bryste sig af at have. Her er det kun 13 

procent der har eksamenspapirer der er tre eller flere 

år gammel, og hele 30 procent er gået direkte fra 

ungdomsuddannelse til videregående uddannelse.  

Det gør teknisk videnskab til topscorer inden for den kategori. 

RETTESNOR

Af Claus Baggersgaard

En rigmand, privat fond eller 
virksomhed med en stor sæk 
penge er mere end velkommen 
til at bruge en del af formuen 
på at sponsorere Københavns 
Universitet (KU). Det fremgår 
af universitetets nye sponsor-
politik der blev vedtaget i de-
kankredsen umiddelbart før 
sommerferien.

»Vi har ikke villet skrive en 
hel roman med en masse de-
taljerede regler, og ingen er på 
forhånd udelukket fra at spon-
sorere KU,« siger kommunika-
tionschef Jasper Steen Winkel 
der understreger at ønsket om 
fælles retningslinjer kommer 
fra flere fakulteter.

Blandt mulighederne er at 
få virksomhedens logo på en 
af KU´s mange hjemmesider 
som det allerede er tilfældet 
på siden for den stort anlagte 
klimakonference. Det er også 
muligt at sponsorere laborato-
rier og auditorier som Lund-
beck Fonden allerede har gjort 
på Biocentret. 25 millioner 
kroner har fonden doneret til 
gengæld for at få sit navn på 
en sølvplade og få auditoriet 

opkaldt efter fonden.  
Jasper Steen Winkel peger 

på at det ikke er ensbetydende 
med at der er fuldstændig frit 
slag for hvem der kan sponso-
rere KU, og hvilken form for 
reklame de kan kræve til gen-
gæld. Krediteringen for dona-
tionen skal ifølge de nye regler 
ske »diskret og må ikke skæm-
me universitetets æstetiske 
rammer«. Store reklamer på 
facaden er altså udelukket, 
slår kommunikationschefen 
fast.  

Den anden hovedregel er at 
et sponsorat ikke må kunne 
skade universitetets omdøm-
me. Om der er risiko for det, 
bygger på en konkret vurde-
ring i hver enkelt sag KU bliver 
tilbudt penge. 

Hvis en sponsor fx er dømt 
for grov økonomisk kriminali-
tet, ikke overholder internatio-
nale konventioner eller laver 
et produkt der har en stor, di-
rekte skadelig effekt på men-
nesker, dyr og/eller miljøet, er 
KU ikke interesseret i pengebi-
drag, fremgår det af sponsor-
politikken

Let i klemme
Jasper Steen Winkel erkender 
at det i praksis kan være van-

skeligt at afgøre om en spon-
sor kan skade KU´s omdømme 
eller ej da det kræver en del 
indsigt i hvem sponsorerne er. 

Hvad vil KU for eksempel 
gøre hvis en virksomhed spon-
sorerer KU, og det kommer 
frem i medierne at produktio-
nen ikke sker miljømæssigt 
forsvarligt, eller virksomheden 
eller en underleverandør ikke 
overholder konventionerne 
om arbejdstagers rettigheder?

»KU står som alle andre of-
fentlige virksomheder i et di-
lemma, men det er i sidste en-
de en politisk afvejning fra 
gang til gang, om vi vil have et 
samarbejde med en sponsor,« 
svarer Jasper Steen Winkel.

Han tilføjer at universitetet 
har mulighed for at kræve at 
nye sponsorer underskriver en 
erklæring om at de overholder 
internationale konventioner, 
og at aftalen kan opsiges hvis 
det viser sig ikke at være tilfæl-
det.

Sponsorstøtte med måde
AC-fællestillidsrepræsentant 
lektor Leif Søndergaard ser 
positivt på sponsorater så læn-
ge det ikke overdrives.

»Jeg synes KU er lidt for blu-
færdig i forhold til at sige ja til 

KU siger ja til  
sponsorstøtte
Universitetet tager ifølge ny politik gerne imod penge fra privat- 

personer, fonde og virksomheder, men ikke hvis det kan skade  

institutionens omdømme

KU må bryde ligebehandlingsloven

FORSKERE – Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har givet tilladelse til at univer-

sitetet kan dispensere fra ligebehandlingsloven i bestræbelsen på at få flere kvinder i forskning 

og ledelse. 

Målet om at få flere kvinder til at forske skal nås gennem økonomiske incitamenter til fakulte-

terne, internationaliseringsstipendier og fokus på talent- og lederudvikling. Det hele er beskre-

vet i universitetets nye trepunktsplan. 

Andelen af kvindelige professorer på Københavns Universitet var i 2007 13,6 procent. Andelen 

er faldende i forhold til 2005, hvor kvinderne udgjorde 14,5 procent af professorstanden.

Læs mere på universitetets hjemmeside for mangfoldighed og ligestilling. 

Flere ph.d.-studerende på KU

FORSKERUDDANNELSE – Nye tal fra Danske Universiteter viser en voldsom stigning i antallet 

af studerende der vælger at starte på en forskeruddannelse på universiteterne.

Således blev der optaget 1.435 nye ph.d.-studerende på de otte danske universiteter i 2006. 

Dette tal er steget til 1.764 i 2007, en stigning på 22,9 procent.

Københavns Universitet er med 653 nye ph.d.-studerende det danske universitet der klart har 

optaget flest sidste år. KU har således samlet 2.168 ph.d.-studerende. Den overvejende del på 

Det Naturvidenskabelige Fakultet og Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 

Regeringen har besluttet at Danmark i 2010 skal investere mindst tre procent af bruttonational-

produktet i forskning. Det betyder at både universiteter og erhvervsliv har brug for mange flere 

forskere de kommende år. Det fremgår ligeledes af tallene at antallet af udenlandske studeren-

de på universiteterne fortsat stiger, og antallet af danske studerende der tager en del af deres 

uddannelse i udlandet, igen stiger efter flere års stagnation.

sponsorstøtte til videnskabeli-
ge arrangementer som fore-
drag, men på den anden side 
må det heller ikke blive for 
meget da der er en risiko for at 
universitetet kan blive mis-
tænkt for at være i lommen på 
sponsorerne,« siger Leif Søn-
dergaard.

Han tilføjer at man også kan 
frygte at sponsorater kan bru-
ges som en undskyldning for 
at spare på de faste bevillinger 
hvis man får stor succes med 
at tiltrække sponsormidler. Så 
kan det ende med at forskerne 
selv skal skaffe penge til tjene-
sterejser og lignende.

Pia Mejdahl Daubjerg, for-
mand for Studenterrådet på 
KU, bryder sig af princip ikke 
om at universitetet udvikler 
sig til en vare der kan handles 
med.

»KU er en vidensinstitution 
og ikke en tombola. Det er der-
for problematisk at KU finder 
det nødvendigt at rette op på 
sin skrantende økonomi gen-
nem sponsorater. Det er en gli-
debane, og jeg ser nødigt at al-
le auditorier ender med at bæ-
re et sponsornavn fordi uni-
versitetet ikke har økonomien 
til at bygge nyt uden støtte. 
Det viser endnu en gang, at vi 
har brug for at få uddannelses-
taxametrene op,« siger hun.   

clba@adm.ku.dk

KU´s nye sponsorpolitik

•  Sponsoraftaler skal indgås mellem sponsor og enten cen-

ter, institut, fakultet eller fællesadministrationen.

•  Ansatte må ikke på egen hånd indgå en sponsoraftale el-

ler modtage personligt vederlag.

•  Et sponsorat må ikke kunne skade universitetets omdøm-

me. 

•  Reklamer for sponsorprodukter på KU må ikke fremstå 

som produkter der anbefales af KU.

•  Kreditering af sponsorer skal ske diskret og må ikke skæm-

me universitetets æstetiske rammer. 

FO
T

O
: 

S
C

A
N

P
IX

FO
T

O
C

O
ll

A
g

E
. 

R
U

m
FA

N
g



UNIVERSITETSAVISEN 9  ·  2008    �

Nyheder

Den danske 
undergrund er 
et skatkammer

BOGUDGIVELSE – ’Danekræ – Danmarks bedste fossiler’. Det er titlen på en ny bog som en 

række forskere fra Københavns Universitet har skrevet. Den danske undergrund gemmer på fos-

siler, mineraler og skeletter af forhistoriske dyr, og det er først for nylig – i 1990 – at vi fik den 

såkaldte Danekræ-lov som beskytter disse uvurderlige skatte i at forsvinde til udlandet eller en-

de i private samlinger. Det er anledningen for bogudgivelsen som kollegerne Niels Bonde, Stig 

Andersen, Niels Hald og Sten Lennart Jakobsen fra Institut for Geografi og Geologi har slået sig 

sammen om. Skulle emnet forekomme lidt vindtørt og stenet, må det siges at bogen har fået 

fremragende anmeldelser i blandt andet Weekendavisen. Siderne er rige på fotos og illustratio-

ner, og teksten giver anledning til adskillige ”det-var-lige-godt-sørens”-oplevelser.

Ny ordbog i KU-terminologi

SLÅ OP – Er du usikker på hvordan du oversætter fagudtryk mellem engelsk og dansk, kan du 

nu spørge KU-lex – Københavns Universitets nye e-ordbog – til råds. Ordbogen indeholder al-

mindelige udtryk som fx stillingsbetegnelser, uddannelsesterminologi og organisatorisk ord-

brug, og databasen rummer omkring 4.000 opslagsord. Find ordbogen på www.ordbog.ku.dk

Elektroniske kompendier på Jura

STUDIELITTERATUR – Kompendier fylder, krøller og fælder en regnskov. Men ikke nødvendigvis. 

På Juridisk Fakultet har de gjort det muligt for de studerende at købe deres kompendier elektro-

nisk. Fordelen ved et elektronisk kompendium er at du kan søge efter informationer i teksten og 

indsætte noter og bogmærker. Juridisk Fakultet er de første i landet der sælger kompendier elek-

tronisk.

Kompendierne kan købes på Ebog.dk, og det eneste program du behøver for at kunne læse et 

kompendium elektronisk, er Adobe Digital Edition som kan downloades gratis. Så snart du har 

kompendiet liggende på din computer, kan du printe udvalgte sider. Hvis du engang imellem skulle 

længes efter en god, gammeldags papirudgave findes alle kompendier også på Det Juridiske Fakul-

tets Bibliotek. 

Gang i campusflytninger

FLYTTEROD – Fakultetssekretariatet på Det Naturvidenskabelige Fakultet er flyttet fra Øster Vold-

gade 3 og 10 (Forskning og Innovation + Katapult) til de nyindrettede lokaler på henholdsvis Ta-

gensvej 16 og i KUB Nord på Nørre Campus. Sekretariatet flytter dermed tættere på størstedelen af 

fakultetets undervisnings- og forskningsaktiviteter i Universitetsparken på Nørre Campus. 

Samtidig har Københavns Universitet fået tilladelse fra Københavns Kommune til at overtage Par-

kering Københavns nuværende hus i Gammeltoftsgade. Hele Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 

kan dermed samles på Center for Sundhed og Samfund (CSS) på det tidligere Kommunehospital. 

Det sker når Økonomisk Institut, som det sidste samfundsvidenskabelige institut, flytter ind i P-vag-

ternes hus i bygning 26 sommeren 2009. 

FORBEDRING

Af Claus Baggersgaard

Nogle vil juble, og andre vil 
sikkert savne det som et gam-
melt, kært, men også et lidt 
sært og irriterende familie-
medlem. 

Uanset reaktionen, er tiden 
ved at rinde ud for Køben-
havns Universitets (KU) intra-
netportal, PUNKT KU, som de 
fleste ansatte og studerende 
på godt og ondt stifter be-
kendtskab med i løbet af deres 
tid på universitetet. 

En projektgruppe under 
Kommunikationsafdelingen 
arbejder på højtryk på at finde 
afløseren. Foranalysen med 
brugergruppe-interviews med 
180 ansatte og studerende er 
afsluttet, og ifølge projektle-
der Anders Lindskov er man 
nu ved at definere kravene til 
det nye system. Næste skridt 
bliver at finde en leverandør.

»Visionen er at skabe et fæl-
les forum for alle studerende 
og ansatte. Interviewene med 
brugerne viser at folk ønsker 
en fælles indgang, forbedret 
brugervenlighed og relevant, 
målrettet information,« siger 
Anders Lindskov.

Starter forfra
En undervisningsmiljøvurde-
ring lavet blandt de studeren-
de i efteråret 2007 viste at en 

ud af ti studerende synes at 
brugervenligheden på PUNKT 
KU er dårlig mens 30 procent 
anser den for at være hverken 
god eller dårlig.

Anders Lindskov mener at 
der ligger mange fornuftige 
tanker bag PUNKT KU, men 
systemet har været overladt til 
sig selv uden at nogen har ta-
get et klart ansvar, og tiden er 
også løbet fra de tekniske løs-
ninger. Projektgruppen har 
derfor valgt at skrotte PUNKT 
KU og starte fra bunden med 
at opbygge det nye intranet.

»Vi bliver nødt til at starte 
på en helt frisk hvis vi skal lave 
noget der virkelig løfter. Ho-
vedtanken er at det skal være 
nemmere for brugerne, og det 
skal understøtte de faktiske ar-
bejdsprocesser på KU,« siger 
Anders Lindskov.

Ikke godt nok
Henrik Korzen, webmaster på 
Det Farmaceutiske Fakultet 
(FARMA), ser frem til at KU 
får et nyt intranet, og roser 
projektgruppen for at lytte til 
brugerne. Fakultetet har valgt 
at beholde sit eget intranet fra 
før fusionen med KU da man 
ikke føler at PUNKT KU dæk-
ker behovene.

»På FARMA oplever vi som 
nye på KU at det er svært at 
orientere sig, og der skal man-
ge opringninger til for at finde 

de relevante informationer. 
Det vigtige for FARMA er at få 
en bedre service i form af et 
samlet sted med information 
og vejledninger,« siger Henrik 
Korzen.

Ifølge Anders Lindskov eksi-
sterer der omkring 30 lokale 
intranet på KU lavet af lokale 
webmastere der har fundet de-
res egen løsning uden om 
PUNKT KU i stil med FARMA. 
Håbet er at de vil benytte et 
nyt brugervenligt system i ste-
det.  

Også Pia Mejdahl Daug-
bjerg, formand for Studenter-
rådet på KU, er glad for pla-
nerne om at lave en ny intra-
netportal.

De studerende har nemlig 
længe efterspurgt et samlet 
sted at finde oplysninger, mel-
de sig til eksamen, se deres ka-
rakterer og lignende. For ek-
sempel skal man stadig på 
nogle institutter tilmelde sig 
eksamen skriftligt.

Meningen er at det nye in-
tranet skal udrulles i to faser. I 
første fase som bliver lanceret 
i andet kvartal af 2009, vil de 
ansatte opleve flest nye funkti-
oner og forbedret brugerven-
lighed, og i anden fase, som er 
planlagt til fjerde kvartal 
2009, vil de studerende pri-
mært opleve forandringer.

clba@adm.ku.dk

Knald på nyt intranet 
PUNKT KU skal erstattes af ny fælles brugervenlig netportal  

for alle ansatte og studerende

Studerende ønsker

•  at alle informationer samles et sted, i ét sy-

stem

•  at alle undervisere anvender det samme sy-

stem i forbindelse med deres undervisning

•  at kunne finde kurser, melde sig til dem, 

melde sig til eksamen, få eksamenstids-

punkter og se regler og karakterer 

Videnskabeligt personale

•  at bruge intranet til selvbetjening

•  at få elektronisk biblioteksadgang

•  at kunne invitere gæster i grupperum

Teknisk, administrativt personale

•  at kunne finde vejledninger og blanketter

•  at kunne dele viden og danne netværk

Krav fra brugerne
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STUDIESTaRT

Af Julie Caspersen

Antropologisk Have. Tilnær-
melsesvis sådan kan man vist 
godt beskrive herligheden da 
Studenterrådet på Køben-
havns Universitet torsdag den 
14. august inviterer årets rus-
sere til studiestartsmesse. 

Klokken er 14:30 foran KUA 
i Njalsgade. Siesta-tid. Allige-
vel har en horde af sommer-
slumrende unge mennesker 
hanket op i hængebuksen og 
bevæget sig til det første møde 
med deres nye arbejdsgiver: 
KU. Køen ind til messen er af 
den længde man helst vil und-
gå i Netto. 30 meters fremtids-
skuende ungdom griner fjan-
tet mens der bliver skævet til 
hverandre. Hvem er ens nye 
medstuderende? Hvilke typer 
er her? Hvis der er et svar på 
det spørgsmål, må det blive et 

af de længere. Her er simpelt-
hen.. lidt af hvert. 

Godt og blandet
De studieretninger som KU til-
byder, lokker åbenbart både 
Gud og hvermand til. Studie-
messen på KUA 2008 er en alt-
muligpose af den menneskeli-
ge race. Blandet lösgodis. Her 
er nystrøgne skjorter og kæm-
met hår, drenge med Tuborg 
Classic-skæg og indiske swea-
tre. Vi har de stille piger og 
ballerinasko i alle afarter. Pro-
fessortypen i skovmandsskjor-
te og spinkel brille og med 
langt uregerligt garn kradser 
sig i skægget og misser mod 
solen. Som den eneste har han 
allerede fundet skoletasken 
frem: En slidt Fjällräv. 

Ude i solen foran KUA’s 
glasfacade klirrer bajserfla-
skerne allerede. Som vil rus-
serne imponere deres tutorer 
ved at vise at de har gennem-

skuet hvad arrangementet 
drejer sig om. »Studiestart – 
you know«. 

Indenfor kan man blandt 
andet tage et brochurebad, 
spise skumbananer ved stan-
den fra Institut for Idræt, snak-
ke med dem fra Studenterradi-
oen, og så kan man også få at 
vide hvor man kan henvende 
sig hvis studietiden mod for-
ventning skulle blive grum og 
trist. De frivillige fra Studen-
terrådet agerer reservemor for 
de fortabte og de forvildede.

Personlig pathos  
Det er slut med at messe rundt 
da dagens første taler går på. 
»I er den kvikkeste årgang, 
simpelthen, fordi I har forstået 
de kringlede optagelseskrav.«

Ordene tilhører Lykke Friis, 
prorektor. Eller protektor, som 
nogle af de nye studerende 
troede at hun var. Og den for-
tolkning er måske ikke helt i 

skoven. Som en anden forkyn-
der eller præsidentkandidat 
får hun HØJT og t-y-d-e-l-i-g-t 
smigret sig ind på menneske-
hoben der er stimlet sammen i 
KUA’s kantine. Ud over at 
komme med friske opdaterin-
ger fra håndboldens OL og i 
det hele taget give et indtryk 
af at universitetet er med på 
beatet, får protektoren opfor-
dret de unge til at komme ud 
af studiekammeret.

»Det er dejligt at gøre karri-
ere, men du kan ikke klynge 
dig til den om natten.« Citat: 
Marilyn Monroe. I høj og klar 
tale: Lykke Friis. 

Fællesmor
Hvor Lykke Friis tager sig den 
taknemmelige tjans at være 
den sjove moster, får forman-
den for Studenterrådet, Pia 
Mejdahl Daugbjerg, rollen 
som den ansvarsfulde mor. 

»Studiet er hvad I vælger at 

gøre det til,« lyder ordene fra 
formanden der med en tør 
henvisning til årets rekordlave 
optag sniger noget oprør ud til 
det lyttende menneskehav: Jo 
færre studerende, desto større 
skulle chancen være for at der 
er en ledig stol til alle.

Pia Mejdahl Daugbjerg bli-
ver den der sætter punktum 
for den fælles trancetilstand, 
og russerne bliver bragt sam-
men med hver deres tutor og 
ført ud ad KUA’s bygninger. Så 
er vi i gang. 

Ude ved indgangen i Njals-
gade har en flittig graffitimaler 
oplyst verden om at »Foucault 
er bøsse«. ’Var’, er det nidkært 
blevet rettet til. Vi er vel ikke i 
Humanioras hovedkvarter for 
ingenting. 

jca@adm.ku.dk

»Studiet er hvad I vælger at gøre det til«

Studenterrådet på KU 
indbød russerne til chips 
med dip i staniolbakker 
og rød saftevand

René Frederiksen, �0 år

Hvad skal du studere?

Engelsk

Hvad vil du bruge det til?

Jeg er interesseret i hvad der 

sker uden for Danmark, og jeg 

vil gerne tage min kandidat-

grad i amerikanske studier. Det 

kræver enten at jeg har læst 

engelsk eller historie. 

Charlotte Westbo, 18 år

Hvad skal du studere?

Bioteknologi

Hvad vil du bruge det til?

Hmm.. Jeg syntes at biologi i 

gymnasiet var fedt, men jeg vil 

ikke læse biologi for at blive 

lærer. Jeg kunne godt tænke 

mig at arbejde for Novo Nordisk 

eller Lundbeck. Måske være 

med til at forbedre vores føde-

varer. Det må gerne have et 

strejf af humanisme.

Tore Olsen, �1 år

Hvad skal du studere?

Antropologi

Hvad vil du bruge det til?

Jeg tænkte at jeg bare gerne 

ville noget med mennesker. Og 

så har jeg rejst i halvandet år og 

vil derfor gerne lære noget me-

re om kulturer og sådan. Jeg 

ved ikke hvad jeg skal bruge 

det til, men jeg synes det er me-

get bredt. Og så håber jeg at 

jeg kan komme tilbage til Brasi-

lien med studiet.

HUMaNIORaS HOVED-
KVaRTER – Nye studerende 

spejder efter fremtidige studie-

kammerater ved en velkomst 

hvor universitetets protektor, 

undskyld, prorektor, citerede 

Marilyn Monroe.
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Af Tania Maria Johannesen

For unge med en drøm om at 
blive læge eller psykolog var 
2008 det helt rigtige år at søge 
ind på uddannelserne. Aldrig 
har det været lettere at komme 
ind på de to studier ved Kø-
benhavns Universitet. Det 
samme gælder en lang række 
andre fag hvor adgangskvo-
tienten på grund af det lave 
ansøgertal er faldet betydeligt 
eller i en række tilfælde for-
svundet helt.
 »Det kommer til at få konse-
kvenser for universiteterne 
fordi det kræver noget helt an-
det at undervise studerende 
der kun lige akkurat har klaret 
sig igennem gymnasiet. Om 
adgangskvotienten er gået fra 
næsten ti til ni er ligegyldigt. 
Der hvor man kommer til at 
kunne mærke det, er på de fag 
hvor alle er blevet optaget,« 
forudser studiechef Jakob Lan-
ge.
 »Der kan sagtens være ele-
ver med lavt gennemsnit fra 
gymnasiet der er meget studie-
kompetente, men statistisk set 
er risikoen for at falde fra stu-
dierne langt større for denne 
gruppe – især dem med de helt 
lave gennemsnit. Og det kom-
mer vi til at mærke det næste 
år på universiteterne. Derfor 
står underviserne over for en 
helt anden opgave,« advarer 
han.

Humanistisk nedtur
Humaniora er et af de steder 
der er hårdt ramt. Tilbagegan-
gen i ansøgninger til fakultet 
på 25 procent i forhold til sid-
ste år har betydet at flere fag 
med tradition for adgangskvo-
tienter i den tungere ende, 
kunne melde ’alle optaget’ den 
30. juni. Det gælder for eksem-
pel Dansk, Engelsk, Historie, 
Pædagogik og Religionsviden-
skab hvor gennemsnittet på 
eksamensbeviset fra gymnasi-
et de seneste år har skullet lig-
ge på mellem 8,2 og 9,1 for at 
åbne døre. På nogle af fagene 
var der endda overskydende 
pladser.

Studiechef Annette Moe for-
klarer faldet i ansøgninger 
med at de studerende med de 
nye adgangskrav skal have mi-
nimum to sprogfag for at blive 
optaget på Humaniora, og der-
for tror hun det primært er 
studenter der ikke har været 
klar over at man minimum 

skal have to sprogfag på B-ni-
veau for at komme ind på hu-
manistiske fag, også på fag 
som Historie og Filosofi. Alli-
gevel er Annette Moe optimi-
stisk i forhold til det kommen-
de hold humaniorastuderen-
de.

»Vi har stort set kun optaget 
studerende på deres første pri-
oritet. Der sidder ikke mate-
matikere med 10 i snit der har 
faget som deres tredje prioritet 
og i virkeligheden bare venter 
på at der bliver plads et andet 
sted. Det er folk der virkelig 
brænder for det, der er kom-
met ind. Og det vil forhåbent-
lig kompensere for at de ikke 
nødvendigvis har det samme 
høje snit som vi er vant til på 
nogle fag,« siger hun. »Og man 
skal stadig huske at adgangs-
billetten til et universitetsstu-
dium fortsat kun er at man har 
bestået en relevant adgangsgi-
vende eksamen, ikke at den er 
bestået med 10 eller mere. Ka-

raktergennemsnit bliver først 
aktuelt når der er flere ansøge-
re end der er ledige pladser.«

At det nye hold studerende 
bliver en anderledes udfor-
dring der kræver omlægning 
af undervisningen som Jakob 
Lange taler for, er hun derfor 
ikke enig i.

»Vi tilrettelægger uddannel-
serne og undervisningen efter 
at de studerende har bestået 
studentereksamen og ikke at 
de for eksempel har fået ti i 
gennemsnit,« siger Annette 
Moe.

alle optaget
På Pædagogik mener studiele-
der Henrik Søndergaard heller 
ikke at situationen er alarme-
rende, og det på trods af at fa-
get har oplevet et fald i ansøg-
ninger på 45 procent hvilket 
betød at der stadig var ledige 
pladser da optaget blev offent-
liggjort 30. juni. Sidste år lå 
adgangskvotienten på 8,8 ef-

ter den gamle skala; i år kom 
alle der levede op til adgangs-
kravene, ind.

»Vi ved at der helt sikkert er 
kommet nogen ind med et la-
vere karaktergennemsnit end 
vi er vant til. Men jeg tror altså 
ikke på nogen helt entydig 
sammenhæng mellem hvor-
dan man klarer sig i gymnasiet 
og på universitetet,« siger han. 

De nye studerende vil dog 
opleve at der bliver gjort noget 
særligt for dem selv om initia-
tivet faktisk var taget før insti-
tuttet kendte til årets optagel-
sestal.

»Pædagogik er i forvejen et 
fag med høj gennemførsels-
procent, men vi har besluttet 
at gøre en generel indsats for 
at gøre de studerendes start på 
universitetet bedre og holde 
flere fast. Derfor vil de nye stu-
derende opleve at få en in-
struktor tilknyttet deres læse-
grupper, for vi ved at det at 

styrke læsegrupperne er noget 
af det bedste vi kan gøre. Og 
så er det jo heldigt at det fal-
der sammen med at nogle nye 
studerende i år måske vil ople-
ve universitetet som en tunge-
re byrde end tidligere,« forkla-
rer han.

Andre fag ruster sig også til 
de kommende studerende. På 
Dansk vil der for eksempel bli-
ve satset på at fastholde flere 
af de nye studerende blandt 
andet ved en øget indsats in-
den for studievejledningen. 
Men fakultetet har indtil vide-
re ingen fælles strategi for 
hvordan den nye situation skal 
håndteres.

Tilbagegang for  
prestigefag
Selv om top ti-listen over de 
mest søgte fag på universitetet 
ikke har ændret sig væsentligt 
i år, er også de fag der normalt 
ligger helt i top hvad angår ad-
gangskvotienter, mærket af 

årets nedgang i ansøgertal. 
Sidste år lå kvotienterne på 
henholdsvis 9,9 for Medicin og 
10,0 for Psykologi efter 7-
trinsskalaen. I år var der om-
kring 40 procent færre ansøge-
re, og det betød at et gennem-
snit på 8,8 fra gymnasiet var 
nok til at sikre en plads på de 
eftertragtede studier. I første 
omgang er det dog ikke noget 
der bekymrer studielederne.

»Vi er et overskudsfag, kan 
man sige, så tilbagegangen be-
tyder ikke så meget for os. Vi 
har stadig 500 førsteprioritets 
ansøgere, og vi skal bruge 180 
studerende, så dem der kom-
mer ind, er stadig meget dygti-
ge og har klaret sig rigtig godt 
i gymnasiet,« forklarer Helle 
Andersen der er studieleder på 
Psykologi.

Hun tror derfor heller ikke 
at det bliver nødvendigt at til-
rettelægge undervisningen an-
derledes for de nye studerende 
i år og forudser at ansøgertal-
let vil vende igen til næste år.

»Jeg tror det er kommet bag 
på folk at man nu skal have 
matematik på B-niveau for at 
læse psykologi, og at det har 
afholdt mange fra at søge i år. 
Og jeg gætter på at der næste 
år vil være rigtig mange ansø-
gere, dels fordi folk er blevet 
bevidste om de nye adgangs-
krav, dels fordi adgangskvo-
tienten lå så lavt i år i forhold 
til andre år,« siger hun.

Helt så optimistisk tør hen-
des studielederkollega på Me-
dicin, Jørgen Olsen, ikke være, 
selv om han heller ikke mener 
årets optag på kort sigt får no-
gen konsekvenser.

»Jeg tør ikke se det som en 
enlig svale. Vi er nødt til at 
tænke igennem hvad der sker 
hvis ansøgertallet fortsætter 
med at falde. Vi kan ikke bare 
læne os tilbage, så vi er i gang 
med at overveje konsekvenser 
og håndteringer af forskellige 
scenarier, og det vil blive taget 
op i studienævnet når vi mø-
des efter ferien,« forklarer 
han.

Den situation der i år har 
ramt mange fag på Humanio-
ra, hører også til hans bekym-
ringer.

»Hvis vi kommer i en situati-
on med så få ansøgere at der 
ikke længere er adgangsbe-
grænsning, kan vi frygte at fle-
re vil droppe ud af studierne 
eller ikke vil kunne følge med, 
og det vil få konsekvenser for 
undervisningen,« siger han.06

Baggrund

BILLET TIL BaLKONEN – I 

år hitter de samme fag som de 

tidligere år, men også prestige-

fagene har oplevet et drastisk 

fald i ansøgertallene, og det be-

tyder at en studentereksamen 

med et snit på 8,8 i år var nok 

til at sikre en plads på populære 

studier som lægevidenskab eller 

psykologi.

langt færre studier på Københavns Universitet kan i år melde  
alt udsolgt. Det lave ansøgertal har over en bred kam betydet  

lavere adgangskvotienter. Det bør give anledning til  
ændringer i studieformen, mener studiechef

FOTO: SCANPIX

Billig adgangsbillet til 
dyre studier
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Af Tania Maria Johannesen

Ord som ’krise’, ’katastrofe’ og 
ligefrem ’blodbad’ er den sene-
ste måned blevet brugt til at 
beskrive situationen på lan-
dets universiteter efter årets 
rekordlave optag. I de kom-
mende uger vil godt 5.200 nye 
studerende købe kompendier, 
fortvivles over fremmedord og 
tage de første skridt på den 
lange færd mod en kandidat-
grad på Københavns Universi-
tet. Det er cirka 900 færre end 
sidste år hvor cirka 6.100 blev 
tilbudt en studieplads ved 
Danmarks ældste universitet. 

Det lave optag kommer som 
en naturlig følge af at også an-
tallet af ansøgninger i år har 
sat bundrekord. Og Køben-
havns Universitet er blandt de 
hårdest ramte uddannelsesin-
stitutioner. Samlet set er der 
blevet sendt 25 procent færre 
ansøgninger om optagelse på 
et af de otte fakulteter end der 
blev i 2007. Det er dog værd at 
bemærke at KU sidste år satte 
en omvendt rekord med flere 
ansøgere end nogensinde før. I 
forhold til 2006 der kan karak-
teriseres som et mere normalt 
år, har faldet i antallet af an-
søgninger i år været på cirka 
12 procent.

2007 var et specielt år fordi 
det var det sidste år før kvote 
to blev skåret ned til et mini-
mum, og fordi det var det sid-
ste år ansøgerne ikke skulle le-
ve op til de nye, skærpede ad-

gangskrav. Netop adgangskra-
vene har sammen med den 
store efterspørgsel efter ar-
bejdskraft fået skylden for at 
optaget i år er gået tilbage.

Spildte ansøgninger
På Københavns Universitet har 
de skærpede adgangskrav 
kunnet mærkes på to måder, 
fortæller Claus Nielsen der er 
chefkonsulent i den centrale 
studie- og erhvervsvejledning. 
 »Der er mange årsager til at 
ansøgertallet og optaget er gå-
et tilbage, og lige nu har vi ik-
ke overblik over hvor mange 
studerende de nye adgangs-
krav har kostet. Men som jeg 
ser det, er der både en gruppe 
der rent faktisk har læst på 
lektien og sat sig ind i de nye 
krav og fundet ud af de ikke 
lever op til dem og derfor slet 
ikke har søgt, og så er der dem 
der har søgt og er blevet afvist 
fordi de ikke lever op til krave-
ne.«  
 Københavns Universitet 
modtog knap 14.000 ansøg-
ninger i år, men i 2.000 – 15 
procent – af dem opfyldte an-
søgeren ikke de specifikke 
krav til fag og niveauer. Det tal 
er højere end tidligere år.
 »Normalt ser vi ikke mange 
der ikke opfylder adgangskra-
vene. Men i år er der en stor 
gruppe af dem der har søgt der 
faktisk lige så godt kunne have 
sparet kræfterne,« fortæller 
Claus Nielsen.
 Et af de fag hvor tilbagegan-
gen er til at føle på, er Biologi 
hvor ansøgertallet er gået til-

bage med 36 procent i forhold 
til sidste år. Normalt starter 
omkring 240 nye studerende 
hvert år på biologistudiet, men 
i år er det kun lykkedes at re-
kruttere 131. Udover dansk på 
A-niveau og engelsk på B-ni-
veau som alle studenter har, 
fordrer de nye adgangskrav 
også matematik på A-niveau 
og fysik og kemi på B-niveau 
for at komme i betragtning. 
Prodekan for uddannelse på 
Det Naturvidenskabelige Fa-
kultet, Henrik Busch, ser en 
klar sammenhæng mellem 
årets dårlige statistik og ad-
gangskravene.
 »Det er oplagt at der er en 
sammenhæng mellem det lave 
antal ansøgere og adgangskra-
vene kombineret med gymna-
siereformen. Adgangskravene 
på Biologi er blevet skærpede, 
og det er der en del gymnasie-
elever der ikke har været op-
mærksomme på. Og mange 
har sikkert heller ikke vidst 
hvad de senere ville læse da de 
valgte gymnasiefag i 9. eller 
10. klasse, og det betyder så at 
de ikke opfylder kravene nu,« 
forklarer han.

Mindre liv i fagmiljøer
Der er samlet set blevet opta-
get cirka 30 procent færre stu-
derende på Det Naturviden-
skabelige Fakultet i forhold til 
sidste år, og det ærgrer Henrik 
Busch.
 »Det giver mindre aktivitet 
på fakultetet, for det er de stu-
derende der giver liv til ud-
dannelserne og fagmiljøerne 

og udfordrer os som undervi-
sere,« siger han.
 Derudover erkender han at 
det også kan få konsekvenser 
for fakultetets økonomi på 
grund af mistede taxameter-
indtægter, men selv om han 
anser situationen for alvorlig, 
mener han ikke der er grund 
til panik.
 »Der er en større andel af de 
studerende i år der er kommet 
ind på deres første prioritet, 
og alle analyser viser at de der 
starter på drømmestudiet har 
bedre chancer for at gennem-
føre. Desuden har vi generelt 
et stort fokus på at forbedre 
gennemførselstider og mind-
ske frafaldet, og det vil den 
nye årgang naturligvis også 
komme til at mærke,« fortæller 
han.
 Adgangskravene blev netop 
indført blandt andet for at sik-
re at flere at de studerende der 
bliver optaget på universite-
terne, også gennemfører deres 
uddannelse. Men selv om det 
på nuværende tidspunkt er 
umuligt at komme med andet 
end gisninger om effekten af 
tiltaget, har flere partier alle-
rede talt for at adgangskrave-
ne skal revideres. På trods af 
det umiddelbare fald i antallet 
af ansøgninger til Det Naturvi-
denskabelige Fakultet og i 
særdeleshed Biologi, mener 
studieleder Henrik Busch ikke 
nødvendigvis det er den rette 
løsning.
 »Vi har endnu ikke lavet en 
præcis analyse af årets optag, 
og vi er nødt til at se nærmere 

på tallene før vi kan sige om 
kravene bør ændres,« forklarer 
han.

Fra nedtur til optur
Den holdning får han opbak-
ning til fra chefkonsulent i den 
centrale studie- og erhvervs-
vejledning Claus Nielsen.
 »Det er vores erfaring at 
man ved kraftige regelskift, 
som de nye adgangskrav må 
siges at være, altid taber no-
gen, men det bliver som regel 
hentet ind over de næste år. Så 
det handler om at have is i ma-
ven,« siger han.
 Han henleder opmærksom-
heden på Sociologi der var et 
år foran resten af KU og allere-
de i 2007 indførte skærpede 
adgangskrav. Resultatet var at 
hvor kurven gik op på resten 
af universitetet, fik den et al-
vorligt knæk på Sociologi der 
oplevede et fald i første priori-
tetsansøgninger på 50 pro-
cent.
 I år skiller Sociologi sig igen 
ud fra de andre fag, men den-
ne gang i positiv retning. An-
tallet af ansøgninger er steget 
med over 30 procent samlet 
set og over 60 procent hvis 
man kun ser på første priori-
tetsansøgningerne. Det bety-
der at faget næsten er oppe på 
samme ansøgertal som før sid-
ste års nedtur. Den historie 
mener Claus Nielsen kan være 
god at have i baghovedet.
 »Sociologi har hentet godt 
ind på tabet fra sidste år, og 
jeg tror det hænger sammen 
med at folk nu ved at det er 

Er bundrekord en engangsforestilling?

De nye adgangskrav får en stor del af skylden for årets rekordlave optag på landets universiteter,  
og flere partier ønsker adgangskravene ændret. Sidste år indførte Sociologi på KU nye adgangskrav  
og fik et knæk, men i år har studiet rejst sig igen

Analyse

EN ENLIG SVaLE – Sociologi var et år forud 

for resten af universitetet med indførslen af de 

nye skærpede adgangskrav, og faget oplevede en 

halvering af første prioritetsansøgninger i 2007. 

Men allerede i år er faget oppe på samme ansø-

gertal som før nedturen. Til næste år vil kurven 

sikkert være vendt igen for mange af dette års 

bundskrabere, lyder prognosen fra den centrale 

studie- og erhvervsvejledning.

nødvendigt med matematik på 
B-niveau for at læse sociologi. 
Næste år vil det nok være ten-
densen at flere kender ad-
gangskravene og vil gøre alt 
for at leve op til dem, og så vil 
antallet af ansøgere og der-
med adgangskvotienterne sti-
ge igen,« forudser han.
 Claus Nielsen gør også op-
mærksom på at optagelsestal-
lene fra 30. juli er et øjebliks-
billede.
  »Når der er ledige pladser 
på attraktive uddannelser som 
for eksempel Engelsk, Pæda-
gogik og Forsikringsmatema-
tik, ser vi ofte en stor søgning 
til de ledige pladser. Det er 
derfor alt for tidligt at udråbe 
2008 til et katastrofalt år for 
universitetet. Flere uddannel-
ser vil få fyldt deres ledige 
pladser op inden studiestart.«
 Claus Nielsen mener dog ik-
ke at den igangværende politi-
ske debat om adgangskravene 
er uvæsentlig.
 »Da vi skulle give hørings-
svar til forslaget tilbage i 
2005, var vi enige i at en vis 
stramning i adgangskravene 
var på sin plads, men at der 
nogle steder var strammet lov-
lig meget. Og det vil jer gerne 
gentage i dag. Der er måske 
nogle A-niveauer der ikke er 
nødvendige, og det ville være 
godt at få en debat om det og 
om alternative kombinations-
muligheder,« siger han. 

tmjo@adm.ku.dk
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De mest søgte fag (alle prioriteter) 

  2008 2007 2006

Lægevidenskab 1.695 2.700 2.581

Jura 1.322 1.548 1.436

Psykologi 763 1.277 1.153

Statskundskab/samfundsfag 514 635 642

Tandlægeuddannelsen 444 693 677

Historie 435 565 488

Film- og medievidenskab 425 477 431

Sociologi 401 299 429

Det farmaceutiske fakultet 380 446 459

Dansk 377 415 484

Antropologi 373 415 364

De højeste adgangskvotienter i kvote 1 
(�-trinsskala/1�-skala)

  2008 2007 2006*

Antropologi 9,6/9,7 9,2/9,5 9,4 

Retorik 9,6/9,7 9,6/9,7 9,7

Molekylær biomedicin 9,2/9,5 9,1/9,5 9,5

Veterinærmedicin 9,0/9,4 9,3/9,6 9,6

Lægevidenskab 8,8/9,3 9,9/9,9  9,8

Statskundskab/samfundsfag 8,8/9,3 9,6/9,7 9,7

Psykologi 8,8/9,3 10,0/9,9 9,9

Film- og medievidenskab 8,8/9,3 9,1/9,5 9,6

Litteraturvidenskab 8,6/9,2 9,0/9,4 9,6

Sociologi 8,6/9,2 8,6/9,2 9,6

*Den nye karakterskala trådte i kraft i 2007, derfor er adgangskvotienterne for 

2006 kun angivet efter 13-skalaen

De nye adgangskrav 

• Kravene blev vedtaget i 2005

•  Formålet var at styrke fagligheden samt gøre adgangsvejene til universi-

teterne mere gennemskuelige.

•  Alle studerende skal have Dansk på A-niveau og engelsk på B-niveau. 

Det får de automatisk i gymnasiet.

•  For at blive optaget på Humaniora skal man desuden have endnu et 

fremmedsprog (fortsættersprog på A-niveau eller begyndersprog på B-

niveau) samt historie eller samtidskundskab på B-niveau. Ved enkelte 

humanistiske fag er der yderligere specifikke krav.

•  Teologi kræver historie på A-niveau, græsk og latin på A-niveau samt 

yderligere et sprogfag som ved humaniora. Græsk og latin kan dog ta-

ges i tilknytning til bacheloruddannelsen.

•  Samfundsvidenskabelige uddannelser forudsætter historie eller samtids-

kundskab på B-niveau. Ved de fleste uddannelser kræves desuden mate-

matik på A eller B-niveau.

•  Ved de fleste naturvidenskabelige fag kræves matematik på A-niveau 

og fysik og kemi på B-niveau. De fysiske fag kræver dog fysik på A-ni-

veau ligesom de kemiske fag kræver kemi på A-niveau.

•  På de sundhedsvidenskabelige fag gælder samme overordnede ad-

gangskrav som på naturvidenskab.

Kilde: Adgangsbekendtgørelsen af 20. maj 2005.
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Af Julie Caspersen

Af alle de studier der har ople-
vet tilbagegang i årets rekord-
lave optag på Københavns 
Universitet, er teologistudiet 
hårdest ramt. Sidste år blev 90 
nye studerende optaget. I år er 
der kun 60 nye hoveder 
iblandt når fakultet i Købma-
gergade åbner dørene til sep-
tember. Og det skal endda ses 
i forhold til at antallet af nye 
studerende allerede har været 
faldende over en lang årræk-
ke. 

I 1999 var der i alt 271 nye 
teologistuderende på landets 
to fakulteter i henholdsvis År-
hus og København. I år tager 
97 studerende første skridt 
mod titlen cand.theol. – kun 
en tredjedel er tilbage.  

Stort frafald
For at dække efterspørgslen på 
præster skal fakulteterne have 
en årlig produktion af 100-120 
kandidater. Ifølge prodekan 
ved Det Teologiske Fakultet i 

København, Mogens Müller, 
nærmer årets optag sig smer-
tegrænsen.

»Vi kan godt lave hele hold 
med 60 studerende. Jeg havde 
måske helst set 80. Hvis man 
kan bekæmpe frafaldet, får det 
ikke så stor betydning,« siger 
han.

Men det er sin sag at holde 
på studerende der aldrig duk-
ker op. Statistikken viser at 20 
procent af de optagne aldrig 
møder op den første dag. Selv-
om fakultetet sender brev ud 
til dem der ikke møder op, får 
de aldrig noget svar. Heller ik-
ke på det spørgeskema der 
sendes med brevet. 

»Vi finder aldrig ud af hvor-
for vi har så mange spøgelses-
studenter«, siger Kirsten Busch 
Nielsen der er studieleder på 
Det Teologiske Fakultet.  

Frafaldet på Teologi er i det 
hele taget ikke til at komme 
uden om. Erfaring viser at 67 
procent af de optagne på lan-
dets to teologiske fakulteter 
aldrig gennemfører som cand.
theol.er.  

»Problemet er at de der 

kommer og vil læse teologi, er 
optaget af de store spørgsmål 
– livet og døden. Så siger vi at 
det er nogle rigtig interessante 
spørgsmål, men vi har også li-
ge noget hebraisk og noget 
græsk I skal lære«, siger Mo-
gens Müller.

Han forudser en præste-
mangel hvis udviklingen fort-
sætter.

Biskopper bekymret
Udsigten til en præstemangel 
gør også indtryk ude i stifter-
ne. 

»Den truende præstemangel 
er naturligvis et problem vi og-
så må drøfte i folkekirken. 
Selvom der er og skal være en 
armslængde mellem fakultet 
og folkekirke, bliver langt de 
fleste teologiske kandidater 
ansat i folkekirken. Det lægger 
et ansvar på begge parter som 
bør drøfte både uddannelse og 
rekruttering med hinanden. 
Det har vi tidligere gjort, og nu 
er tiden øjensynlig atter inde 
hertil,« siger Erik Norman 
Svendsen, biskop ved Køben-
havns Stift.

Erik Norman Svendsen bak-
kes op af Kjeld Holm, biskop i 
Århus Stift og medlem af be-
styrelsen på Aarhus Universi-
tet. Han har længe ment at te-
ologistudiet bør fornyes.

»Universitet bør overveje 
studieformen. Så længe de ik-
ke erkender det, har de et pro-
blem. Jeg snakker med mange 
kandidater, og selvom de har 
gennemført, har anken været 
den samme igennem alle åre-
ne. Den er at der er for meget 
fortid og for lidt nutid,« siger 
Kjeld Holm.

Han mener at teologi skal 
være mere tilstedeværende i 
nutidige problemstillinger – 
for eksempel når Det Naturvi-
denskabelige Fakultet diskute-
rer genmanipulation.

Biskop i Roskilde Stift, Peter 
Fischer-Møller, ser også gerne 
at de eksistentielle fag får me-
re plads i begyndelsen af stu-
diet, men samtidig ser han nø-
digt at der bliver skåret i de 
tunge sprogfag.

»Jeg vil ikke afvise at studie-
ordningen kan ændres, men 
jeg har svært ved at pege på 

hvad der skal kunne undvæ-
res. Det giver god mening at 
læse tekster på originalspro-
get. Det er grundlaget for at 
man kan undre sig på en ny og 
kvalificeret måde,« siger han.

Peter Fischer Møller ser 
helst at man fra folkekirkens 
side bliver bedre til at fortælle 
om hvilket spændende studie 
teologi er, og at arbejdet som 
præst er rigtig godt. Han bak-
kes op af biskop i Helsingør 
Stift, Lise-Lotte Rebel, der og-
så nødigt ser en nedskæring i 
sprogfagene. Derimod mener 
hun at præsterne kan blive 
bedre til at omsætte den teore-
tiske viden ude i sognene. 

For stor afstand
Afstanden fra fakultet til folke-
kirke er for biskoppen i Køben-
havn et af de største proble-
mer ved nutidens teologistu-
die.

»Folkekirken er ikke tydelig 
nok inden for horisonten, 
hverken hos lærere eller stude-
rende. Det er mit indtryk at en 
del studerende dårligt aner 
hvad folkekirke og kristendom 

er for størrelser når de - måske 
lidt tilfældigt - begynder på 
studiet. Det kan forklare noget 
af det alt for store frafald på 
studiet,« siger Erik Norman 
Svendsen.

Og frafaldet på 67 procent 
er til at tage og føle på. Udsig-
ten til præstemangel har fået 
videnskabsminister Helge San-
der til at bede Aarhus Univer-
sitet og Københavns Universi-
tet om at redegøre for årsager-
ne til de store fald i både ansø-
gertal og optagelsestal. Imens 
er der stadig alt for mange 
tomme stole i teologiauditori-
erne. På internetportalen teo-
log.nu kan interesserede se 
filmbidder om hvad teologi-
studiet indebærer. Initiativet 
gør dog ikke stort indtryk på 
biskoppen i Århus.  

»Hvis man skal reklamere 
for noget, skal man tro på det, 
og min tro er svækket for ti-
den«, siger Kjeld Holm.

jca@adm.ku.dk

Få teologistuderende 
kan give præstemangel
Teologi skraber bunden blandt studier i tilbagegang. Fakulte-
tet har 30 procent færre ansøgere end sidste år

FOTO: SCANPIX

Nyheder

LaD DE UNGE KOMME TIL OS – Der kan 

snart blive langt mellem præsterne i den danske 

folkekirke. Antallet af ansøgere til teologistudiet 

har været faldende, og er i år rekordlavt. Her er 

fremtidens rekrutteringsgrundlag til oplæsning i 

Gentofte Kirke under en festival for børne- og 

ungdomslitteratur.
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INTERN PRESSE

Af Claus Baggersgaard

Brokkehovedernes legeplads 
eller hjemstedet for den frie 
demokratiske debat om inter-
ne forhold på Københavns 
Universitet (KU)? Holdninger-
ne til Universitetsavisen der 
gennem næsten 35 år er ud-
kommet som trykt avis med et 
frihedsbrev, er mange, men et 
står fast. Fra årsskiftet er det 
slut med at dumpe ind ad 
brevsprækkerne hos de cirka 
36.000 studerende og 7.000 
ansatte 15 gange om året. Avi-
sen skal i stedet udkomme 
som en ren webpublikation.

Efterretningen herom blev 
givet mundtligt af rektor og 
prorektor til formanden for 
avisens bladudvalg og redak-
tøren på et møde den 24. juni 
og begrundet skriftligt i en 
mail til bladudvalget afsendt 
sent fredag eftermiddag den 
27. juni lige før sommerferien.

»Som led i Københavns Uni-
versitets strategiske mål om at 
blive et af de grønneste cam-
pusområder i Europa, herun-
der at gennemføre en redukti-
on af sin CO2-udledning, har 
rektoratet truffet principbe-
slutning om at centralt udgiv-
ne publikationer i FA (Fælles-
administrationen, red.) skal 
overgå fra trykt til webbaseret 
udgivelse,« hedder det i brevet.

Det understreges at omlæg-
ningen ikke vil berøre avisens 
redaktionelle frihed. Rektor 
giver samtidig Bladudvalget til 

opgave at udarbejde forslag til 
et redaktionelt koncept for en 
ny webbaseret universitets-
avis, eventuelt under inddra-
gelse af avisens redaktør.«

Planen skal tage højde for at 
den nye avis også skal være til 
glæde for den voksende grup-
pe af ikke-dansktalende med-
arbejdere og studerende på 
KU. Relevante dele af Univer-
sitetsavisen skal derfor også i 
fremtiden udkomme på en-
gelsk for eksempel med over-
satte resumeer af hovedartik-
ler, skriver Ralf Hemmingsen. 

argumenter prellede af
Universitetsavisens redaktør, 
Richard Bisgaard, og Bladud-
valgets formand, Jørgen Tra-
num-Jensen, undrede sig på 
mødet den 24. juni over at rek-
tor ikke ønskede at høre sit 
eget bladudvalg inden han traf 
så vidtrækkende en beslut-
ning. Desuden satte de spørgs-
målstegn ved omfanget af den 
tilsigtede miljøgevinst.

»Det er et meget komplice-
ret regnestykke at skulle opgø-
re hvor meget – om noget 
overhovedet – der egentlig 
spares på energiforbruget ved 
at erstatte en tryksag der ud-
kommer på tyndt papir og ud-
deles af cykelbude, med en 
webavis der printes ud indivi-
duelt på A-4 ark i hjemmet og 
på arbejdspladsen,« siger re-
daktøren. 

Hertil kommer at læserne i 
den seneste store læserunder-
søgelse fra 2003 helt utvety-
digt gav udtryk for at de er 

glade for avisen i dens nuvæ-
rende format, og at en webavis 
kun har interesse som et even-
tuelt supplement til den trykte 
avis. 

»Universitetsavisens styrke 
er at den udsendes på papir i 
53.000 eksemplarer til samtli-
ge ansattes og studerendes 
husstande. Den er en hilsen fra 
KU til hver enkelt studerende 
og ansat og minder om at man 
hører til på en fælles arbejds-
plads med fælles problemer og 
muligheder. Om en webavis 
som man selv skal huske at 
klikke sig ind på, vil kunne løf-
te denne opgave i samme om-
fang, er tvivlsomt,« siger Ri-
chard Bisgaard der forudser at 
avisen vil tabe mange trofaste 
læsere, især blandt de lidt æl-
dre ansatte.

Argumenterne prellede dog 
af på rektor Ralf Hemmingsen 
og prorektor Lykke Friis, så re-
daktionen har ikke set anden 
mulighed end at tage beslut-
ningen efterretning. 

»Selv om vi er stolte over 
den avis vi laver og er kede af 
at måtte indstille den, ser vi 
også en stor og spændende ud-
fordring i at skulle udvikle en 
helt ny web-avis der også med-
tænker de internationale stu-
derende. Så intet er så skidt at 
det ikke er godt for noget,« si-
ger Richard Bisgaard.

Vil købe CO�-kvoter i  
stedet
Rektors forsikringer har hver-
ken formildet repræsentanter-
ne for de studerende eller an-
satte på KU.

Studenterrådet har i protest 
startet en gruppe på hjemme-
siden Facebook hvor næsten 
1.000 indtil videre har meldt 
sig ind for at bevare den trykte 
udgave af Universitetsavisen.

»Jeg tror ikke det her hand-
ler om miljøet, men om at KU 
forsøger at lukke munden på 
kritikere. Vi er chokerede over, 
at KU vælger at lukke Universi-

Universitetsavisen  
ofret på  
KU’s miljøalter

tetsavisen. Avisen har en le-
vende debat om universitetet 
som er strengt nødvendig, og 
jeg mener en lukning reelt vil 
betyde at ledelsen udøver cen-
sur over for ansatte og stude-
rende,« siger Pia Mejdahl 
Daugbjerg, formand for Stu-
denterrådet.

De studerende har også til-
budt rektoratet at købe CO2-
kvoter svarende til de 40 tons 
CO2 KU sparer ved at stoppe 
udgivelsen af Universitetsavi-
sen for at bevare den på tryk. 
Studenterrådet fremsatte for-
slaget på et møde den 21. 
august.

»Hvis det virkelig handler 
om miljø, vil vi med glæde be-
tale de 8.000 kroner som avi-
sens CO2 udledning vil koste i 
indkøb af kvoter. Det kan let 
ordnes gennem den europæi-
ske CO2-børs. Det er mit ind-
tryk at det handler om at spare 
nogle kroner og ører og ikke 
om miljøet,« siger Pia Mejdahl 
Daugbjerg.

Prorektor Lykke Friis afviser 
at studentrådets tilbud er en 
holdbar løsning:

»Generelt er det da glæde-
ligt at Studenterrådet via kvo-
teopkøb også vil bidrage til 
universitetets ambitiøse mål 
om at reducere CO2-udlednin-
gen og energiforbruget med 
20 procent i 2013. Det får os 
dog ikke til at ændre kurs hvad 
angår Universitetsavisen. Som 
bekendt er kvoter kun noget 
man bør ty til hvis der ikke er 
andre tiltag som virker. Ho-
vedtanken bag hele grøn cam-
pus projektet er jo netop at KU 
skal ændre adfærd og derigen-
nem ikke alene reducere vort 
CO2-forbrug, men også være i 
stand til at tilbageføre midler 
til kerneydelserne,« siger hun.

Læs også debatindlæg fra Ho-
vedsamarbejdsudvalget og rek-
toratets svar side 14

clba@adm.ku.dk

» Københavns Universitet skal have ros for på flere områder at have taget klimatruslen 

seriøst. men når man åbenlyst bruger sin klimastrategi til at dække over en soleklar  

besparelse, så går glansen mildest talt af – og det sætter resten af universitetets klima-

aktiviteter i et fesent lys. Dertil kommer det uholdbare i at have en rektor, der ikke er 

mand nok til stå ved sine upopulære dispositioner, men må dække sig under ynkelige 

undskyldninger og tilmed drive plat på et af tidens mest alvorlige politiske emner.«  
Ledende artikel i Information den 12. august

Yesterday’s news

Københavns Universitets uafhæn-
gige blad skal fra årsskiftet kun 
udkomme på nettet. For at ned-
bringe KU’s CO2 udslip, siger  
rektor. For at lukke munden på 
kritiske røster, siger studerende  
og ansatte 
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aRGUMENTaTION

Af Claus Baggersgaard

Universitetsavisen skal fra års-
skiftet kun udkomme på net-
tet. Ved at omlægge avisen til 
web kan KU spare miljøet for 
cirka 40 tons CO2 årligt, lyder 
begrundelsen fra rektor Ralf 
Hemmingsen. Det svarer til 
tre-fire danskeres gennemsnit-
lige forbrug.

Men bidrager omlægningen 
af avisen virkelig til at ned-
bringe CO2-udslippet, eller har 
rektor andre grunde til at stop-
pe trykningen som kritikerne 
påstår? 

En undersøgelse lavet af 
Centre for Sustainable 
Communications på Kungliga 
Tekniska Högskolan i Sverige 
fra 2007 viser at det må beteg-
nes som tvivlsomt om det 
overhovedet sparer miljøet for 
CO2 at omlægge et printmedie 
til webavis.

»30 minutters nyhedslæs-
ning på en stationær computer 
giver en tilsvarende CO2-ud-
ledning som den trykte avis,« 
siger Åsa Moberg, en af for-
skerne bag undersøgelsen.

Hun tilføjer at der er brugt 
en type computer med et for-
holdsvist højt elektricitetsfor-
brug i undersøgelsen og at 
man med en energibesparende 
bærbar computer ville kunne 
læse nyheder længere på inter-
nettet uden at forøge CO2-ud-
ledningen. 

Forskergruppen har regnet 
sig frem til at man udleder 14 
kilo CO2 årligt ved at læse ny-
heder på nettet ti minutter om 
dagen. Hvis din daglige net-
nyhedslæsning er oppe på 30 
minutter, udleder du 35 kilo 
CO2 om året.

Til sammenligning er udslip-
pet ved at få en gennemsnitlig 
europæisk avis ind ad brev-
sprækken 28 kilo CO2 årligt. 
Det er mest miljøvenligt at be-

nytte det såkaldte elektroniske 
papir der giver en årlig udled-
ning på 12 kilo CO2, men tek-
nologien er ny, og løsningen 
har ikke været overvejet på 
KU. 

Forudsætninger  
afgørende
Ifølge Åsa Moberg er sammen-
ligningen dog behæftet med 
stor usikkerhed da forudsæt-
ningerne ikke skal ændre sig 
meget for at regnestykket giver 
et andet resultat.

Blandt usikkerhedsfaktorer-
ne for den trykte avis er tykkel-
sen på papiret, antallet af sider 
i avisen, antallet af kilometer 
aviserne skal distribueres ud til 
læserne og læserantallet per 
trykt avis. 

CO2-udslippet ved en web-
avis afhænger blandt andet af 
om læserne benytter en ældre 
energiineffektiv stationær 
computermodel eller en ny 
energibesparende bærbar 

Tvivlsom miljøgevinst ved webavis
giver det en mindre CO2-udledning at en avis udkommer på internettet i stedet for på 
tryk? Svensk undersøgelse sår tvivl mens beregninger fra COWI bestilt af KU siger ja

Om Universitetsavisen

Universitetsavisen udkommer 15 gange år-

ligt i et oplag på 56.000. 

Dansk Avistryk bruger i gennemsnit 5,2 tons 

papir på at trykke hvert nummer af Universi-

tetsavisen.

Man benytter en type papir der vejer 52 

gram per kvadratmeter. Det er muligt at få 

papir ned til 45 gram.

Universitetsavisen bidrager med et årligt pa-

pirforbrug på cirka 1,5 kilo per læser.

Tal fra brancheorganisationen Finpapirgros-

sisterne viser at hver dansker i gennemsnit 

bruger 271 kilo papir årligt.

MEDIERÅD

Af Claus Baggersgaard

Det lyder umiddelbart som en 
smuk gestus når rektor Ralf 
Hemmingsen beslutter sig for 
at gå fra print til online alene 
af hensyn til miljøet, men gode 
intentioner er langtfra nok til 
at skabe en succesfuld arvta-
ger til den trykte udgave af 
Universitetsavisen.

Det mener Claus Sølvsteen 
der som rådgiver og partner i 
internetvirksomheden Peytz & 
Co. har mange års erfaring 
med at udvikle koncepter og 
strategier for nye medier. Han 
giver her sine bud på fordele 

og ulemper ved de to typer 
medier. Budskabet er at en  
netavis ikke nødvendigvis er 
dårligere end den trykte, men 
den betyder nye udfordringer i 
forhold til at tiltrække læserne.

»Rigtigt anvendt kan en 
web- og en trykt avis supplere 
hinanden, men de kan aldrig 
erstatte hinanden. Når man 
derfor tager en beslutning om 
at gå fra print-mediet til on-
line-mediet, må der nødven-
digvis følge en række beslut-
ninger om ændringer i formid-
lingen med. I modsat fald 
planlægger man en fiasko. Og 
uanset hvad vil et hvilket som 
helst medie der går fra print til 
online, opleve store ændringer 

i antallet af læsere og deres 
brug af mediet,« siger Claus 
Sølvsteen.

Han slår fast at udgangs-
punktet i valget af medie altid 
bør være det strategiske mål 
med aktiviteten. 

Hvad ønsker man at opnå? 
Hvem er publikum, hvad dri-
ver dem, hvad ønsker de på 
deres side at opnå?

»Et medie er – i modsætning 
til reklamer – karakteriseret 
ved at brugeren opsøger dem 
af ren interesse. Så et medies 
succes er helt afhængigt af den 
interesse mediet skaber hos 
publikum. Mediet blomstrer 
når udgiverens formål opfyl-
des samtidigt med at publi-

Nyheder

Ekspert: 
Web kan ikke erstatte en trykt avis

kums interesse pirres. Det ly-
der nemt, men det er ofte lige 
præcis her det går galt,« siger 
Claus Sølvsteen.

Papir eller web? Fordele 
og ulemper
Ifølge Claus Sølvsteen kan for-
dele og ulemper ved henholds-
vis trykte og elektroniske me-
dier opgøres på følgende må-
de:

1. Print opsøger sine læsere via 
distributionen. Et website er 
reaktivt af natur, det afventer 
at nogen finder på at klikke på 
det. Der skal derfor iværksæt-
tes strategier for at trække læ-
serne til web, ellers vil man se 

et voldsomt fald i antal læsere. 
Nyhedsbreve er den mest ef-
fektive teknologi af flere muli-
ge.

2. Print er overskueligt. Det er 
let at se hvor meget materiale 
et magasin indeholder. Et 
website er svært at overskue.

3. Print er envejskommunikati-
on. Et website er interaktivt. 
Rigtigt udnyttet kan et website 
levere en givtig debat og skabe 
stærke bånd mellem deltager-
ne.

4. Print indbyder til den tilba-
gelænede læsesituation hvor 
man lader sig underholde. 

Web læser vi foroverbøjet, 
utålmodige, med pegefingeren 
på musen, ivrigt vælgende 
hvad der interesserer her og 
nu. 

5. Print er dyrt, fysisk distribu-
tion er dyr. Et website er billigt 
at publicere, og brugerne beta-
ler selv distributionsudgiften 
(=computer og netadgang). 

clba@adm.ku.dk

computer. Antallet af sider 
hver læser vælger at printe i 
stedet for at læse på skærmen 
og printertype spiller også ind. 
Den største miljøbelastning 
ved en trykt avis er produktio-
nen af papiret, og for webavi-
sen er det elektricitetsforbru-
get ved at læse på nettet der 
forurener mest.  

»Det er ikke lige så godt at 
læse på en computerskærm 
som det er på papir, så man 
må også vurdere miljøfordele-
ne i forhold til servicen overfor 
læserne. Hvad vil de have?« si-
ger Åsa Moberg. 

Hun vurderer at det ikke ly-
der urealistisk at KU regner 
med at spare omkring 40 tons 
CO2 årligt ved at stoppe tryk-
ningen og distributionen af avi-
sen.

 
Usikkert resultat
KU har fået rådgivningsvirk-
somheden COWI til at lave en 
såkaldt livscyklusanalyse af 

Universitetsavisen. Man vur-
derer CO2-udledningen ved 
papirfremstillingen, levering 
af papiret, redigering, tryk-
ning, distribution, transport af 
papir til genbrug og bortskaf-
felse. Det giver en samlet ud-
ledning på 53,5 tons årligt. En 
webavis vurderes til at give en 
CO2-udledning på 13,5 tons, 
men man regner med at læse-
ren i gennemsnit vil læse 15 
minutter via skærmen. Univer-
sitetsavisens seneste læserun-
dersøgelse fra 2007 viser at 35 
procent af læserne bruger en 
halv time eller mere på at læse 
hvert nummer af bladet.

COWI skriver da også i sin 
rapport om Universitetsavi-
sens miljøpåvirkning:

»Resultatet er forbundet 
med væsentlig usikkerhed da 
mange af livscyklustrinnene er 
baseret på estimater. Dog vur-
deres størrelsesordenerne at 
være realistiske. Det kan kon-
kluderes at der vil være en væ-

sentlig reduktion af CO2 ud-
ledningen ved udskiftning af 
trykning og distribution til et 
elektronisk medie.«

Ifølge Åsa Moberg er den 
væsentligste usikkerhedsfak-
tor i hvilken udstrækning læ-
serne vil læse den nye webavis 
direkte på computerskærmen 
eller de vil printe artiklerne ud 
samt om de vil printe ud på ar-
bejdspladsen eller derhjemme. 
Store professionelle compute-
re på arbejdspladsen er som 
hovedregel mere energieffek-
tive end de mindre der står i 
private hjem. 

clba@adm.ku.dk
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Nyheder

CO�-BESPaRELSE

Af Claus Baggersgaard

Der skal ikke mere end lidt vil-
je til at tænke nyt og bryde 
med gamle arbejdsrutiner for 
at reducere papirforbruget 
voldsomt.

Det viser erfaringerne fra 
Studieadministrationen i for-
bindelse med årets optag af 
nye studerende.

Ifølge chefkonsulent Claus 
Nielsen er det således i samar-
bejde med Koncern-IT og SU-
kontoret lykkedes at spare 
182.000 ark A4-papir svaren-
de til 90 kasser.

»Det har været en ret smer-
tefri proces. For eksempel har 
vi kunnet erstatte SU-pjecen i 
velkomstbrevet med et link til 
hjemmesiden, og det har ikke 
taget mere end 20 minutter at 
lave,« siger Claus Nielsen.

Samtlige cirka 5.600 unge 
der tilbydes optagelse på Kø-
benhavns Universitet (KU), 
modtager et optagelsesbrev på 
fire til fem ark papir, KU-opta-
gelsesbrev fra Studieadmini-
strationen, dekan-velkomst, 
adgangskort til fest og RUS-in-
fo.

Udover SU-pjecen på syv 
A4-sider er blanket til bekræf-
telse af studieplads og billede 
til ID-kort denne gang fjernet 
og overgået til online-selvbe-
tjening via Punkt KU og sms. 
Det betyder at papirforbruget i 
år er reduceret med to-tredje-
dele uden at det har skabt pro-
blemer eller givet anledning til 
forvirring blandt de kommen-
de studerende.

»Vi har overhovedet ikke få-
et klager over at bekræftelse 
nu skal ske elektronisk. Vi har 
måttet rykke cirka 400 for svar 
hvilket ikke er mere end vi ple-
jer,« siger Claus Nielsen.

 
Tænk jer om
Pia Mejdahl Daugbjerg, for-
mand for Studenterrådet på 
KU, støtter bestræbelserne på 

at bruge mindre papir, og de 
studerende er også interesse-
rede i øget selvbetjening via 
nettet i forbindelse med eksa-
menstilmeldinger og lignende, 
men hun mener at der er 
grænser for hvilke typer infor-
mationer og tryksager der i 
fremtiden kun skal være til-
gængelige på internettet.

»KU burde kigge grundigt 
på hver enkelt publikation og 
overveje nøje om den egner 
sig bedst til tryk eller til nettet. 
Det virker uovervejet og mær-
keligt bare at skære alle over 
en kam og beslutte at alt kun 
skal udkomme på nettet,« si-
ger Pia Mejdahl Daugbjerg. 

Således mener hun at hver-
ken Universitetsavisen eller 
Studenterhåndbogen egner sig 
til rene webpublikationer.

Campusplanchef Hans 
Halvorsen understreger at le-
delsen netop har besluttet at 
gennemføre et pilotprojekt i 
Fællesadministrationen (FA) 
med navnet ’mindre papir, 
mere pc’ for at undersøge mu-
ligheder og barrierer for at di-
gitalisere flere arbejdsgange 
samt forbruge mindre papir. 

 »Projektet drejer sig netop 
om at finde løsninger der giver 
mening og ikke bevidstløst at 
skære alle over en kam,« siger 
han.

Papirløs administration
Også ph.d.-administrationen 
på Det Sundhedsvidenskabeli-
ge Fakultet har det seneste år 
haft fokus på at nedbringe pa-
pirforbruget.

Ifølge områdeleder Inge-Li-
se Damberg blev kursuskata-
log og nyhedsbrev før sendt ud 
med post, men nu sker det kun 
via Punkt KU 

Også sagsmapperne for hver 
af de 850 ph.d.-studerende på 
fakultetet findes nu kun elek-
tronisk. Behandlingen af sti-
pendieansøgninger foregår li-
geledes via internettet, og det 
er også muligt at hente og sen-
de blanketter elektronisk.

Inge-Lise Damberg har ikke 
tal på hvor meget papir afde-
lingen sparer, men er ikke i 
tvivl om at det drejer sig om 
betydelige mængder. 

»Det handler ikke udeluk-
kende om at spare papir, men 
også om at gøre tingene nem-
mere,« siger hun.

Større plan 
Ifølge campusplanchef Hans 
Halvorsen er det som led i pla-
nen Grøn Campus KU’s mål-
sætning at reducere energifor-
brug og CO2 udledning med 
20 procent frem mod 2013. 
Erfaring fra målinger i andre 
institutioner og offentlige virk-
somheder viser at omkring en 
femtedel heraf kan hentes 
gennem ændringer i medar-
bejdernes adfærd og arbejds-
gangene. 

»En webbaseret Universi-
tetsavis er blot en af flere ind-
satser. Elektronisk dokument-
håndtering, to-sidede prints 
samt digitalisering af studie-
optaget er andre,« siger Hans 
Halvorsen.

Erfaringerne fra FA skal for-
midles videre til fakulteterne 
primo 2009.

clba@adm.ku.dk

Ingen sag at spare  
på papiret
Erfaringerne fra blandt andet Studieadministrationen 
viser at man med begrænsede midler kan reducere 
papirforbruget med to-tredjedele  
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NYT DYREHOSPITaL

Af Christoffer Zieler

»Kan du ikke tegne en pige der 
har hele armen inde i røven på 
en ko?« spørger fotografen.

Vi venter i receptionen hvor 
alt er nyt og funklende. Rå be-
tonvægge, kunst, massivt lys-
indfald, og der er hynder i 
smagfulde farver på bænkene. 
Gæstebogen ligger her også 
med lutter blanke sider. Det  
er den fotografen har fået øje 
på. 

Med åbningen af Universi-
tetshospitalet for Store Husdyr 
har Københavns Universitet 
fået en ny filial. Et mægtigt an-
læg i det grønne, bølgende 
landskab uden for Tåstrup. 
Her er idyllisk. Hospitalets 
nærmeste naboer er en kirse-
bærplantage og LIFE’s omfat-
tende samling af æbletræer i et 
såkaldt pomet. 

Bygningerne glimter i solen, 
renskurede og blanke som ku-
lisser, og samtlige medvirken-
de lader til at være unge kvin-
der uniformeret i ens blå hel-

dragter. Det ligner kort sagt 
hovedkvarteret for skurken i 
en James Bond-film. Der er 
også noget underligt ved di-
mensionerne – alting er i over-
størrelse. Dette sted er ikke 
bygget til mennesker. 

Heste, heste, heste
»Vi vil gerne vise jer at det er 
et universitetshospital med 
studerende så artiklen ikke ba-
re bliver heste, heste, heste,« 
har klinikchef Susanne 
Nautrup Olsen slået fast i tele-
fonen. Og nu står vi her så. 

Gæstebogen får hurtigt sin 
tegning. I baggrunden melder 
en patient sin ankomst med en 
høj vrinsken.

»Ja, det hedder patienter, 
også når det er dyr,« forklarer 
klinikchefen. »Og ejerne kal-
der vi klienter.« 

Med over tusind kostbare 
indlæggelser om året bliver 
Universitetshospitalet i høj 
grad drevet som indtægtsdæk-
ket virksomhed. Men 200 stu-
derende får også deres daglige 
undervisning herude. Dyrlæ-
gestudiet er eftertragtet, og de 
studerende er villige til at læg-
ge mange timer i Tåstrup. Pro-
grammet lyder på undervis-
ning fra 8.30-16.30 med stue-
gang, casestudier, analyse af 
prøver og så videre, og det for-
ventes at man derudover tager 
frivillige aften- og nattevagter, 
ligesom der selvfølgelig skal 
læses teori. 

»Det er en stor del af livet 
der foregår her for de stude-
rende,« siger Susanne Nautrup 
Olsen. »Min søn læser humani-
stisk informatik i Aalborg – ja-
men, det er jo et driverliv!« 

Selv beskriver klinikchefen 
sig som »typisk jysk ponytøs 
der har villet være dyrlæge si-
den jeg var fem«. Hun kom ind 
på studiet i tredje forsøg, ar-
bejdede derefter blandt andet 
i praksis og på slagteri inden 
hun vendte tilbage til LIFE, tog 
sin ph.d. i hestemedicin, blev 
lektor og er nu altså chef for 
det spritnye hospital.

Ingen svin med snue
Danmark er fuldt, nogle ville 
sige overbefolket, af køer og 
svin. Det er jo også store hus-
dyr. Man kan godt undre sig 
over at hospitalet er så fokuse-
ret på netop heste. Dem er der 
jo stort set ingen der gider sæt-
te tænderne i længere. 

»Når det gælder heste, er 
der et følelsesmæssigt engage-
ment i det enkelte dyr,« forkla-
rer Susanne Nautrup Olsen. 

Svin og køer bliver normalt 
tilset når dyrlægerne kører ud 
til de store besætninger. Så ho-
spitalets svine- og kvægpatien-
ter er enten indkøbte forsøgs-
dyr, eller også er de blevet 
henvist af dyrlæger fordi deres 
behandling er interessant i un-
dervisningsøjemed. Hestekli-
enterne, derimod, betaler ger-

ne. Og her er en hesteforsik-
ring god at have. 

»Ofte er patienterne akutte. 
En typisk sygdom er kolik, alt-
så ondt i maven.« 

Her koster behandlingen 
nemt 15.000 kroner, operatio-
ner er langt dyrere.

Man forstår hvorfor når man 
ser en operationsstue. Den 
overdimensionerede indgang 
er beklædt med et tykt lag 
blødt, rødt gummi. Når hesten 
ankommer, bliver den bedøvet 
her, og det er også her det om-
tumlede dyr får lov at vågne 
efter bedøvelsen. Hvis der går 
panik i hesten, eller den falder 
omkuld, kan den ikke gøre 
skade på sig selv takket være 
polstringen. 

En kran med 1.500 kilo 
trækkraft hejser dyrene op til 
operationsbordet. Alt – selv 
det skyggefri nordvendte 
ovenlys – er dimensioneret ef-
ter patienternes behov. Og ser-
viceniveauet er tårnhøjt med 
en mandsopdækning af de 
indlagte der ville vække mis-
undelse på de fleste af landets 
strejkeplagede menneskesyge-
huse.

Vi bevæger os ind på inten-
sivgangen. »Stille – syge føl,« 
formaner et skilt. Dyrene er 
smukke. Et meget stort Shire-
føl står i en bås og ser ikke ud 
til at fejle det mindste. Overfor 
står en hest i lommeformat 
med sit endnu mindre afkom 
og bliver undersøgt af to stu-
derende. Og i en tredje bås lig-
ger et lille sort føl med bræk-
ket forben i høet og trækker 
vejret stille. 

Hospitalet omfatter også en 
fløj med egne undervisnings-
dyr. Der er masser af frisk luft 
og lys i staldene. En rolig gum-
lelyd danner lydtapet. Her står 
syv hopper som er vant til at 
blive udsat for lidt af hvert, 
nogle køer af forskellige typer 
og tre får. En nyligt opereret 
sortbroget ko stirrer på os. 
Den har fået foretaget en løbe-
drejning, en justering af en af 
maverne, som har vendt sig 
forkert. Dette er ikke en lidelse 
et menneske kan få. Koen ser 
ud til at få sig et grimt ar hvor 
den er blevet syet, men det er 
ikke sikkert den ænser det.

»Jeg har hørt at I har køer 
med vinduer i maven, passer 
det?«

»Ja, ja, det har LIFE. Men ik-
ke for tiden.« Susanne 
Nautrup Olsen tænder en 
smøg idet vi går udenfor. »Det 
er helt normalt.« Hospitalets 
øvrige normale aktiviteter om-
fatter brugen af et løbebånd til 
heste i et fitnessrum i gigant-
størrelse. Her kan patienten 
løbe op til 40 kilometer i timen 
på båndet, mens otte hjelm-
klædte studerende foretager 
deres undersøgelser.

»Er I en gymnasieklasse på 
Åbent Hus-besøg?« 

En bus har netop gjort holdt 
foran hospitalet, og en flok 
teenagetøser vælter ud. 

»Nej, vi er dyrepassere,« si-
ger en let forurettet, »med he-
ste som speciale.« 

Hele gruppen marcherer 
målrettet over til staldene.

Stuegang i smølfetøj
I en bås bliver tre langpelsede 
geder tilset af to studerende 
og en dyrlæge. 

»De to kom ind med symp-
tomer på en mulig forgift-
ning,« forklarer lektor Heidi 
Enemark. »Den tredje skulle 
bare kastreres.« 

Hun lytter omhyggeligt på 
gedernes lunger. Den kastrere-
de ged ser ikke ud som om si-
tuationens fulde alvor er gået 
op for den. Heidi Enemark 
fremsætter en rhododendron-
hypotese mens undersøgelser-
ne fortsætter. Der er også tid 
til at kradse den største af ge-
derne blidt på halsen. 

»Geder er efter min mening 
nogle af de mest charmerende 
dyr overhovedet,« siger Heidi 
Enemark. Geden lukker øjne-
ne og ser salig ud.

Det er tid til stuegang. Et 
hold studerende i blåt tøj, alle 
piger på nær én, flokkes om et 
smalt bord, en tavle med data 
om de indlagte patienter og en 
rullevogn med medicin. Der er 
ivrig aktivitet, og drabelige 
sprøjter bliver fyldt med præ-
parater. De skæver til fotogra-
fen, usikre på om de er klædt 
på til at blive foreviget. 

»Det er smølfetøj,« griner 
Mette Lindstrøm Larsen. 

»Hvorfor har I det på? 
»Fordi vi SKAL!« 
Uniformerne, lyse for dyrlæ-

ger, mørke for studerende, 
blev indført for nogle år siden 
så hospitalets klienter kan se 

Fakta 
Universitetshospitalet for Store Husdyr er en afdeling under Det Biovidenskabelige Fakultet for 

Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer. Det blev indviet 26. maj 2008. Det nye anlæg i 

Tåstrup afløser de hidtidige mere beskedne forhold på Frederiksberg. Prisen for byggeriet er cir-

ka 100 millioner kroner. 60 ansatte fra forskellige faggrupper bemander hospitalet, hvor også 

cirka 200 studerende har deres daglige gang. Hospitalet drives for basisbevillinger og indtægter 

fra private klienter. Forskningen finansieres af fonde og af de forskellige forskningsråd.

Kandidatuddannelsen i veterinærmedicin er en overbygning på to et halvt år. Kandidater opnår 

titlen cand.med.vet. Hestedifferentieringen er en specialisering der kan vælges på 2. år. 

Hestens historie viser at den har været tæmmet af mennesker i 8.000 år. Et utal af specialiserede 

racer eksisterer, i Danmark for eksempel Frederiksborgeren og Den jyske hest. Heste er tågæn-

gere, det vil sige at hestens hov svarer til den menneskelige langfinger, eller den midterste tå. 

Heste er ikke i stand til at kaste op, og derfor er maveonder hos dyrene ofte behandlingskræ-

vende. 

Hestens intelligens  er ikke voldsomt udviklet, og dyrets primære instinkt er flugt. Dens ernæ-

ring består af græs med et lavt sukkerindhold hvilket ikke evolutionært går godt i spænd med  

udviklingen af en stor, energikrævende hjerne.

Hestepiger er piger eller kvinder som er villige til at sætte liv og lemmer på spil og ofre alle de-

res penge på at ride, passe og strigle disse store og nervøse dyr. 

Heste sparker som regel ikke forlæns
Universitetet har fået et helt nyt hestehospital i Tåstrup der næsten  
får en til at ønske at man var hest og syg. Her får 200 studerende en 
væsentlig del af deres uddannelse til dyrlæger

STaLDE I HØJESTE NIVEaU – Dimensionerne passer til 

store patienter. Lysindfaldene skaber ensartede skygger, så dy-

rene ikke bliver skræmt.

Reportage
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hvem de har med at gøre. Kli-
niktøj er temmelig dyrt, så 
mærkerne siger stadig KVL.

En anden studerende holder 
et reagensglas frem mod in-
struktøren. 

»Det kom ud af røven på 
den.« 

Glasset indeholder noget 
der ligner en cornflake. Det er 
en spån. Hestene går på dem.

Mette Lindstrøm Larsen er 
med til at behandle en hest 
med en skade på bagbenet. 
Den er blevet opereret efter et 
spark der brækkede en knogle. 
Det enorme dyr står i en boks 
der forhindrer at den sparker 
bagud eller stikker af. 

Mette undersøger forsigtigt 
såret. Det ser rent ud. Hesten 

holder sig nogenlunde i ro, 
men den bryder sig ikke om at 
der bliver trykket på det ømme 
sted. Den giver sig når såret 
bliver renset, og en enkelt 
gang sparker den hårdt til bok-
sen. 

Dyrlæge Aziz Tnibar beslut-
ter, at hesten ikke længere be-
høver et dræn i såret. »Nice 
compression now!« instruerer 
han. Mette er næsten halvt in-
de under det 600 kilo tunge 
dyr. Hun er ikke bange. »Heste 
sparker næsten altid bagud.« 

Næsten altid? Hun vikler 
den nye forbinding på.

Hvis man virkelig holder af 
heste, er ’næsten’ OK odds.

aV MIN KLOV – Hesten ve-

jer cirka 600 kg, Mette Lind-

strøm Larsens sikkerhedssko er 

godkendt til 750 kilo. Alligevel 

er det vigtigt at kunne aflæse 

dyrenes signaler. 

UNDERSØGELSE – Dyrlæge Aziz Tnibar og studerende Mette 

Lindstrøm Larsen tilser en hest. Patienten står i en tvangsboks der 

forhindrer den i at forlade undersøgelsen. 

GEDELUNGER – Dyrlæge Heidi Enemark lytter til gedernes lun-

ger med assistance fra to studerende. 

BENSKaDE – Et føl kommer sig efter en ben-

skade. 

MÆÆH – En gedepatient kigger nysgerrigt på 

de besøgende.

FOTOS: REImAR JUUl
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UNIVERSITETSaVISEN – Er Universitetsavisen en torn i 
øjet på den daglige ledelse, eller hvorfor mener ledelsen at 
der ikke længere skal være reel mulighed for Universitets-
avisen at nå ud til sine læsere. At der skal spares på CO2 kan 
vel dårligt være undskyldningen.
 Avisen Information har jo også tydeligvis sat trumf på da 
den ved henvendelse til Kommunikationsafdelingen kunne 
afsløre at KU’s ledelse ikke kunne svare på hvor meget CO2 
det egentlig drejede sig om! Dette måtte de først regne på 
før de kunne give et svar. Den lader vi lige stå et øjeblik!
 KU’s daglige ledelse lukker papirudgaven af Universitets-
avisen med henvisning til at den fortsætter elektronisk, og 
begrunder det med at nutidens ungdom læser aviser på net-
tet! Langt de fleste af universitetets 7.000-8.000 ansatte læ-
ser Universitetsavisen og er glade for at den følger op på di-
verse problematikker. Vi tror derfor at lukningen skal ske 
fordi Universitetsavisen har forholdt sig kritisk til mange 
omstillinger som er sket de seneste år på KU. 

Ytringsfrihed
Universitetsavisen er reelt det eneste sted der på KU offent-
ligt har sat kritiske ord på mange tiltag som er kommet fra 
den daglige ledelse. En lukning af papirudgaven vil betyde 
at synspunkter fra blandt andre medarbejderne får meget 
svært ved at komme ud til alle. Så er det at vi må spørge: Er 
det den måde den daglige ledelse fortolker det første af de 
ti personalepolitiske grundprincipper HSU har vedtaget, 
nemlig at »KU værner om ytrings- og forskningsfriheden«?

Inden sommerferien tilkendegav rektor på et HSU-møde 
at der skulle indtænkes personalemæssige konsekvenser i 
alle afgørelser fremover. Er det sket i denne sag? Den dagli-
ge ledelse har ikke fundet det nødvendigt at drøfte sagen 
med HSU inden beslutningen blev meldt ud! Betyder den 
manglende drøftelse at den daglige ledelse mener at luk-
ningen af Universitetsavisen er et anliggende universitetets 
ansatte ikke skal have indflydelse på? 

Åben og effektiv kommunikation
Det håber vi bestemt ikke er tilfældet, især ikke hvis vi skal 
efterleve det sidste af de aftalte 10 grundprincipper som 
omhandler rettidig information: »KU arbejder for åben og 
effektiv kommunikation på alle niveauer og holder sine 
medarbejdere fuldt informerede om deres rettigheder og 
pligter samt om forhold og beslutninger der vedrører deres 
ansættelse og arbejde.«

Vi vil derfor opfordre til at den daglige ledelse drøfter sit 
ønske om at ændre Universitetsavisens muligheder for fort-
sat at udkomme på papir, med HSU. Medarbejderne i HSU 
vil gerne medvirke til, at KU udvikles som en bæredygtig og 
attraktiv arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø, hvor vi bå-
de bidrager positivt til det globale klima og klimaet internt 
på KU, dette af hensyn til at de netop vedtagne Grundprin-
cipper for personalepolitik 2008-2012 ikke udvikler sig til 
varm luft.   

SVaR – Selv om fejlagtige oplysninger bliver gentaget nok 
så mange gange eller bragt i et medie, bliver de ikke nød-
vendigvis mere sandfærdige. Her i eftersommeren har der 
været polemik omkring Universitetsavisens fremtid i Infor-
mation. Mange af oplysningerne har været forkerte – og der 
er også misforståelser i indlægget fra næstformand i HSU 
Poul Erik Krogshave.

Der er ingen der er ved at lukke Universitetsavisen – eller 
forhindre den i at nå sine læsere. Tværtimod. Rektoratet 
har før sommerferien drøftet med Bladudvalgets formand 
og redaktør hvordan avisen kan overgå til en mere offensiv 
onlinepublikation. Udvalget skal nu skitsere en plan og 
budget for det.

Motivanalyserne har i den forbindelse været mange – 
men i modsætning til de antagelser der er gjort om bag-
grunden, har vi truffet beslutningen på fakta.

Tre gange fakta
For det første er det en del af universitetets tiltag at blive et 
af de grønneste campusområder i Europa. Det fremgår af 
KU’s strategi Destination 2012 som alle, inklusiv HSU, har 
tilsluttet sig – og det er årsagen til at der er lanceret en bred 

indsats for at gøre KU mere bæredygtigt. Skal de fine ord 
være andet end varm luft, må der handling bag ordene. 
Omlægningen af KU’s største publikation er kun en enkelt 
del af en plan der sikrer at vi på KU når målet om en 20 pro-
cents reduktion af CO2-udledningen og en 20 procents re-
duktion af energiforbruget inden 2013. 
 For det andet har vi på KU et betydeligt antal internatio-
nale ansatte og studerende som vi gerne vil sikre mere og 
bedre information. Derfor har vi lavet en parallelsprogspo-
litik som indbefatter at Universitetsavisen fremover helt el-
ler delvist bør udkomme på engelsk i tilknytning til den 
danske udgave. Skulle det ske på tryk, ville det imidlertid 
føre til stigende CO2-udledning og øgede omkostninger. 
Netop omkostningerne har vi som det tredje også set på. 
Der er kort sagt mulighed for at spare et anseligt millionbe-
løb hvoraf en del i starten kan tilbageføres til Universitets-
avisens online-satsning samt til at udvide avisen, så den 
som nævnt også bliver engelsksproget. Endelig er læseva-
nerne ved at ændre sig. Mange debatmedier stortrives på 
internettet hvor man fx via en mail kan blive varskoet hver 
gang der kommer en ny artikel. 

Frihedsbrev uantastet
Avisens frihedsbrev og uafhængighed af ledelsen vil stå 
uantastet. Universitetets Kommunikationsafdeling har intet 
formelt med avisens drift at gøre – og vil heller ikke få det 
fremover. Afdelingen lå derfor ikke inde med de CO2-be-
regninger som COWI har lavet. De forefindes i Teknisk Ad-
ministration og er et led i KU’s store grønne regnskab – alle 
beregninger der i øvrigt blev lavet før sommerferien. Læser-
ne af dette nummer kan selv vurdere tallene som er lagt 
åbent frem. Tallene medregner i øvrigt effekten af at nogle 
ansatte vil printe onlineversionen ud.

Vi kan godt forstå at nogle har mest lyst til at bevare pa-
pirudgaven af avisen, men vi har fundet at argumenterne 
for en omlægning er både så mange og stærke at man hver-
ken behøver at tro eller gisne for at nå den konklusion.

HSU vil selvfølgelig blive orienteret om beslutninger der 
bliver truffet også på dette område. Det vil ske når Bladud-
valget har haft mulighed for at overveje hvordan avisen 
bedst kan tilpasse sig den nye digitale virkelighed.

Værner KU om ytringsfriheden? 

Ej en trossag

Disputten

En lukning af papirudgaven vil betyde at synspunkter  

fra blandt andre medarbejderne får meget svært ved at 

komme ud til alle
For medarbejdersiden i HSU, 

Poul Erik Krogshave

Der er ingen der er ved at lukke Universitetsavisen –  

eller forhindre den i at nå sine læsere. Tværtimod
Af rektor Ralf Hemmingsen  

og prorektor Lykke Friis

UNIVERSITETSaVISEN – I 
en ellers fredelig august må-
ned kom pludselig nyheden 
om at rektoratet har besluttet 
at skære Universitetsavisen 
væk. Man vil fjerne papirversi-
onen og nøjes med en interne-
tudgave hvilket naturligvis vil 
medføre en væsentlig redukti-
on i antallet af læsere.

Det mest overraskende i 
denne sammenhæng er ikke 

beslutningen da man har set 
lignende udviklinger på  
andre universiteter i Danmark 
efter den nye universitetslov 
blev indført. Nej, det mest 
mærkværdige er begrundel-
sen.

Det er hverken af hensyn til 
økonomien eller ’ledelsesmæs-
sige prioriteringer’, nej det er 
af hensyn til universitetets 
CO2-udslip(!) hvor papirudga-

ven belaster med cirka 37 ton 
CO2 om året.

Her er det at jeg som fysik-
studerende må sige at dette 
langt fra er en stor belastning, 
snarere tværtimod. En simpel 
overslagsregning viser faktisk 
at det let kan komme til at ko-
ste Universitetet en større 
CO2-udledning at gøre Univer-
sitetsavisen til en ren netavis.

Hvis man ellers antager at 

rektoratet ønsker at alle 
45.632 studerende og ansatte 
(2007 tal) læser Universitets-
avisen, og hvis man videre an-
tager at hver person bruger en 
time i gennemsnit på at læse 
hver af de 15 årlige numre af 
avisen, og endvidere at en 
gennemsnitlig computer bru-
ger 100 W (forbruget er højere 
for en stationær, men lavere 
for en bærbar) hvor 1 kWh ud-

leder 0,55 kg CO2, så får man i 
årlig CO2 udslip ved læsning 
på nettet: 

CO2 udslip = 45632 x 15 h x 
0,1 kW x 0,55 kg CO2/kWh = 
37600 kg CO2 = 37.6 ton CO2

Altså kan det let give et stør-
re årlig CO2-udslip hvis netud-
gaven bliver en succés. Og 
man kan da vel ikke forestille 

sig at rektoratet ikke ønsker, at 
deres ansatte og studerende 
læser avisen?

Kort sagt: Det er en OMMER!

Mikkel Schou Nielsen, BA-
scient. i biofysik.

Netudgave giver større CO2-udslip



Lån til 2,02 % om året 
i variabel rente i op til otte år 
Danske ForældreStudielån er en del af 
vores Program for finansiel forståelse 
og investering i uddannelse. Lånet gør 
det nemmere at studere og være for-
ældre på samme tid. 

Du skal være i gang med en SU-beret-
tiget uddannelse, have forældremyn-
digheden over et barn under 18 år og 
oprette en af vores selvbetjenings-
konti, f.eks. en Danske Basis konto, for 

at kunne få Danske ForældreStudielån. 
Desuden må du ikke være opført i et 
register for dårlige betalere. 

Udbetalingsperiode
Hver måned i resten af din normerede 
studietid får du udbetalt 1.000 kr. (dog 
højst i 6 år). Renten er for tiden 2,02 
% p.a. Den er variabel og tilskrives fire 
gange om året. 

Afdragsfri periode
Du behøver ikke at afdrage på lånet op 
til to år efter, at du er færdig med stu-
dierne. Det giver dig tid til at komme i 
gang med dit første job. Renten er sta-
dig lav og er for tiden 2,02 % p.a. Den 
er variabel og tilskrives fire gange om 
året.

Tilbagebetalingsperiode 
Her skal du tilbagebetale lånet med 
månedlige afdrag over typisk tre år. På 
dette tidspunkt ændrer renten sig til 
bankens til en enhver tid laveste rente 
for forbrugslån til private kunder, som i 
dag er 8,35 % p.a. Renten tilskrives fire 
gange om året.

Hvis du tager lånet i 3 år, vil du have fået udbetalt 36.000 kroner. Med 2 års afdragsfrihed og tilbagebetaling over 

3 år vil du skulle betale 43.544,11 kroner tilbage. Det svarer til en ÅOP på 3,88 %.

Læs vilkår og betingelser – og ansøg online – på www.danskebank.dk

Program for finansiel forståelse og investering i uddannelse

Nyhed 

for studerende 

med børn
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SVaR – Jeg er meget glad for at VIP’er, TAP’er 
og studerende engagerer sig i fakultetets udvik-
ling. Det er afgørende at der hele tiden er en 
god dialog både i og mellem alle dele af organi-
sationen. Men jeg er også meget bevidst om mit 
ansvar for hele fakultetet, og at store udfordrin-
ger ikke nødvendigvis kan mødes i enighed 
med alle. 

Konkret er fakultetets nye tidsramme for 
kandidatuddannelserne et initiativ som vi ikke 
er enige om, og jeg tillader mig at læse mange 
af jeres generelle betragtninger som udtryk for 
frustration over den uenighed. Da jeg blev an-
sat som dekan for to år siden, tog ni procent de-
res kandidatgrad på normeret tid, og en pæn 
del af min tiltrædelsestale handlede om at hæve 
det tal markant, for vores kandidaters eksperti-
se skal anvendes i samfundet og ikke bare gem-
me sig inden for murene.

Desuden er det meget afgørende for om et 
universitet fungerer godt at de studerende føl-
ger hold og årgange, består eksamener og tager 
de uddannelsesmæssige ’spring’ i stærke fælles-
skaber – så man har et solidt studiemiljø at søge 
støtte og sparring i. 

Derudover gør regeringen nu bevillingerne 
afhængig af studietider, og de foreløbige bereg-
ninger viser at fakultetet står til meget store 
tab. Hvis man undlader at rette op på studieti-
derne, betyder det at nogle kan studere på halv 

HUMaNIORa – I det seneste år har dekana-
tet på Humaniora været udsat for massiv kritik. 
Både undervisere og studerende har klaget over 
at der træffes beslutninger på et mangelfuldt 
grundlag, at dekan Kirsten Refsing anvender en 
nedladende tone i kommunikationen med an-
satte såvel som studerende, og at ledelsesstilen 
generelt er lukket og egenrådig. 

Desværre har dekanatet ikke villet tage kri-
tikken til sig. I et svar på de studerendes kritik i 
april måneds Universitetsavis hævdede dekana-
tet således at deres ledelse fuldt og helt har væ-
ret præget af åbenhed og dialog. 

Det har gjort Humrådet, de humaniorastude-
rendes fælles organisation, bekymret for fakul-
tetets fremtid. For det viser at dekanatet helt 
mangler forståelse for hvad reel dialog og ind-
dragende ledelse går ud på. To samarbejdsfor-
mer der ellers er stærkt brug for hvis vores fa-
kultet skal forandres i en positiv retning. 

Møder ikke lig med lydhørhed
I sit svar i april nævner dekanatet som eksempel 
på sin inddragende ledelsesform at der er af-
holdt hele 12 såkaldte dialogmøder med de stu-
derendes repræsentanter. Men ikke alene er 
dette antal faktuelt forkert, problemet med ek-
semplet er også at antallet af møder ikke nød-
vendigvis demonstrerer lydhørheden hos en le-
delse. Lydhørhed vises gennem en ledelses vilje 
til at lade sig inspirere af forslag og argumenter 
fra modparten – og villighed til at skifte mening 
og indgå kompromis. 

Fra Humrådets side har vi stillet med repræ-
sentanter til hvert af de dialogmøder der er ble-

vet afholdt med dekanatet. Vi har foreslået al-
ternativer og kompromiser hver gang der har 
været uenigheder mellem de studerende og de-
kanatet. Det har vi ikke gjort i forventning om 
at fakultetsledelsen ville ændre sine dispositio-
ner hver gang vi har haft indsigelser. Men vi er 
alligevel blevet forbløffede over at dekanatet – 
til trods for talrige møder – ikke har ændret et 
komma i en eneste af de væsentlige beslutnin-
ger hvor de studerende har haft ændringsfor-
slag. 

Til det kommer at en række af dekanatets 
meget betydningsfulde tiltag – blandt andet 
indførslen af rekordskrappe aktivitetskrav – 
først er blevet bragt op på dialogmøderne så 
sent at dekanatet fra starten kunne melde ud at 
eventuel kritik fra de studerende ikke kunne 
ændre noget som helst. 

Dekanatet tromler studienævnene
Netop dekanatets beslutning om meget skrappe 
aktivitetskrav har skabt protester på Humanio-
ra. I foråret vedtog samtlige studienævn på Det 
Humanistiske Fakultet en protestskrivelse mod 
dekanatets krav om at alle overbygningsstude-
rende der kommer mere end et år bagud, skal 
smides ud at deres uddannelse. 

Humrådet er principielt modstander af idéen 
om aktivitetskrav, men foreslog op til debatten 
at man som kompromis forsøgsvis kunne starte 
med at indføre aktivitetskrav på fire eller fem år 
– i stedet for dekanatets oprindelige treårskrav. 
Det er imidlertid blevet blankt afvist, og deka-
natet har meldt ud at studieordninger der ikke 
indeholder et treårskrav, ikke vil blive god-

kendt. Reelt en klar ordre til studienævnene der 
får det til at virke noget barokt når dekanatet 
samtidig fremhæver den »frihed« de enkelte 
studienævn har, og  beder de studerende hen-
vende sig dér hvis de er utilfredse med de selv-
samme aktivitetskrav.

Konstruktiv kritik fordrer konstruktive 
modtagere

Det Humanistiske Fakultet bærer præg af en-
vejskommunikation hvor dialogmøderne er no-
get nær betydningsløse. Så længe studienævne-
ne og Humrådets forslag og indvendinger ikke 
bliver taget til efterretning, er møderne blot 
dialoglignende fernis på en lukket struktur der 
består af envejskommunikation og diktater fra 
ledelsen; et forhold der betyder at al den viden, 
alle de kompetencer og alle de ønsker der fin-
des ude i hjørnerne af fakultetet, ikke bliver 
inddraget i grundlaget for ledelsens beslutnin-
ger. 

Dekanatet fremhæver at de studerende har 
mulighed for at komme til orde. Men måske de-
kanatet kan forstå at det ikke er meget værd 
hvis dekanatet ikke også lytter. 

 
HUMRÅDET – Repræsentanter for de studerende 
på Humaniora.

Ingen fordel ved  
lange studietider

Dekanatet er nødt til at lytte til de studerende

Debat

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.
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eller kvart tid på de ordinære uddannelser og 
dermed gøre uddannelserne markant dårligere 
for de der studerer på fuld tid. 

Uanset hvilken synsvinkel man vælger – den 
politiske eller den økonomiske – er der ingen 
fordel ved lange studietider. 

Men aktivitetskrav er kun en meget lille del 
af de initiativer der skal til. Forbedringer af stu-
diemiljøet, mere kvalitet i undervisningen, fo-
kus på trivsel, bedre muligheder for internatio-
nalisering, øgede frihedsgrader for studerende 
og så videre er alle vigtige for den positive ud-
vikling af fakultetets uddannelser. Prodekanen 
for uddannelserne holdt sammen med Humrå-
det et stormøde den 12. april i år hvor der blev 
aftalt nye måder at arbejde sammen på, og det 
håber jeg kan gøre at vi også fremover i fælles-
skab kan få søsat nye gode initiativer på alle 
fronter. 

Kirsten Refsing, dekan, Humaniora

KU’s administrative processer  
skal effektiviseres
ØKONOMI – Som læserne af Universitetsavisen 
ved, er Københavns Universitet i gang med skabe en 
bedre økonomi og styrke de administrative proces-
ser. Som led i fusionsbeslutningen i efteråret 2006 
vedtog bestyrelsen at den samlede administrative or-
ganisation skulle effektiviseres med 12 procent af de 
samlede administrative omkostninger på cirka en 
milliard kroner. Der er altså tale om en effektivise-
ring på cirka 120 millioner kroner som skal være im-
plementeret i 2010.

Argumentet er at KU har brugt en del midler på at 
komme på plads med fusionen, men at de admini-
strative gevinster der bør være ved en fusion, nu bør 
indhøstes og føres over til forskning, uddannelserne 
og formidling. Målsætningen er også at lave en om-
stilling af de administrative rutiner så administratio-
nens tid og kvalifikationer bruges bedst muligt. 

Endelig må vi se frem til at en langt større andel af 
vore midler skal tjenes hjem på flere projekter og me-
re uddannelse. Vi er på vej ud i en øget konkurrence, 
og vore tilskud lægges om i et hurtigt tempo. Således 
ser det ud til at langt under halvdelen af globalise-
ringsmidlerne kommer ud som tilskud, mens langt 
over halvdelen kommer som konkurrencemidler.

�000 projekter hvert kvartal 
Dekaner, fakultetsdirektører og chefer fra Fællesad-
ministrationen (FA) har nu drøftet hvordan der ska-
bes bedst mulige administrative processer op og ned 
i organisationen på alle områder: studieadministrati-
on, bygningsdrift, kommunikation og så videre. 

Et eksempel er projektøkonomi: Her skal KU hvert 
kvartal gøre over 5.000 projekter op i en projektpor-
tefølje på hver af de omkring 50 institutter og otte fa-
kulteter. Spørgsmålet er hvordan det kan gøres mest 
optimalt. Skal der fx være megen økonomiadmini-
stration på institutterne, eller skal disse opgaver sna-
rere samles på fakulteterne? 

Hver hovedproces er designet af et makkerpar be-
stående af den ansvarlige FA-chef i samarbejde med 
en fakultetsdirektør. Der er udarbejdet forslag til ny-

organisering af de administrative processer som de-
kanerne har drøftet i Ledelsesteamet (LT) inden 
sommerferien. Omlægninger vil blive gennemført i 
efteråret i forskellig hastighed. Medarbejdere vil bli-
ve informeret via møder med de berørte.

Effektivisering = 1�0 professorer
En af de markante udfordringer er at KU skal blive 
både bedre og billigere til administration samtidig. 
Det er naturligvis vanskeligt, men ikke umuligt. Nog-
le steder kan der organiseres enklere så ikke alle pro-
cesser har aktiviteter på både institut-, fakultets- og 
FA-niveau. Det er for dyrt. 

Nogle steder kan vi understøtte arbejdsgange med 
bedre it. Andre steder kan vi samle i større kompe-
tencecentre så de administrative medarbejdere har 
mulighed for at arbejde i et stærkere fagligt miljø. Og 
endelig kan vi gøre tingene mere ens og rigtigt første 
gang.  

Ideelt set kunne resultatet være at effektiviserin-
gen kunne give 120 professorater mere. Det vil igen 
kunne smitte af på KU’s produktion af artikler, vores 
udannelsers forskningsindhold og omfanget af eks-
terne forskningsprojekter. Resultatet vil være at vor 
samlede konkurrencedygtighed stiger, og vi vil få fle-
re midler fremover. Og det er jo i sig selv et mål.

Effektivisering er selvfølgelig ikke enkelt og sjæl-
dent noget vi holder af som mennesker – slet ikke 
hvis effektivisering er ’new speak’ for at alle skal løbe 
hurtigere. Derfor har vi analyseret, hvordan de admi-
nistrative medarbejdere arbejder i dag. 

Meget dobbeltarbejde 
I første omgang har vi kortlagt alle de mandeår KU 
primo 2008 brugte på administration og drift i bred 
forstand. Det er i runde tal 2.200 fordelt på cirka 300 
i FA, 600 på fakulteterne og 1.300 på institutterne. 
Et eksempel er den såkaldte tidsregistrering på øko-
nomiområdet som man kunne læse i sidste nummer 
af Universitetsavisen. Målet med den er at finde veje 
til at administrere bedre og enklere.

Tæller man igennem, har vi godt 50 institutter, ot-
te fakultetsadministrationer og ni enheder i FA med 
videre. Samlet er der tale om næsten 70 enheder der 
skal arbejde sammen i administrative processer. Fak-
tum er at der findes ganske meget dobbeltregistre-
ring på tværs af organisationen, og at der rettes man-
ge fejl i overgangen fra den ene enhed til den anden. 
Ikke alt dobbeltarbejde kan afskaffes, men der er be-
stemt mulighed for at frigøre tid til bedre service og 
mere forskning og uddannelse. 

Store effektiviseringskrav
De 2.200 mandeår er forsøgt fordelt i forhold til ho-
vedprocesserne, så der er et relativt godt datagrund-
lag for at se på mere effektive måder at løse opgaver-
ne på. Halvdelen af effektiviseringen er planlagt til at 
falde i 2009 og resten i 2010. 

I 2009 regner vi med at bedre indkøb skal kunne 
give besparelser i driftsudgifter på 20 millioner kro-
ner, og at der skal kunne spares på løn til administra-
tion og drift for 40 millioner kroner. Det er derfor ik-
ke muligt præcist at opgøre de personalemæssige 
konsekvenser før de detaljerede budgetter er på 
plads sidst på året. For selv om vi på den ene side 
skal foretage besparelser, kan KU på den anden side 
også regne med stigende indtægter, som følge af fle-
re eksterne projekter, flere studerende der bliver fær-
dige til tiden og flere globaliseringsmidler. Opgaver 
som selv med en mere effektiv administration kræver 
administrativt personale.

Der er desværre ikke snuptagsløsninger når vi skal 
frigøre 120 millioner kroner til universitetets kerne-
aktiviteter. Men det er vigtigt at holde målene for 
øje: Flere midler til forskning, uddannelse og formid-
ling. Og mere attraktive arbejdspladser – også i ad-
ministrationen. Og mere konkurrencekraft udadtil.

Synspunkt

Der er desværre ikke snuptagsløsninger når vi skal frigøre 

120 millioner kroner til universitetets kerneaktiviteter. Af universitetsdirektør  

Jørgen Honoré

EKSTERNT LØNNEDE – En af mine fastan-
satte kollegaer har for nylig beskrevet mig som 
værende i gråzonen. 

Jeg er vendt tilbage efter en postdoc-periode 
i udlandet for otte måneder siden fuld af energi 
og gå-på-mod med et brændende ønske om at 
lave selvstændig forskning på KU. Jeg var fast 
besluttet på at nu var det tid til at give af min 
nye viden og implementere nye teknikker jeg 
havde tilegnet mig gennem de seneste fem år. 

På det tidspunkt følte jeg mig egentlig mere i 
en zone fuld af initiativ og inspiration. Jeg har 
netop været så heldig at få bevilget et fireårigt 
stipendium fra Forskningsrådet for Natur og 
Univers og har endvidere skaffet en god sum 
bevillinger fra danske fonde. Jeg har selv søgt 
pengene, og de er øremærket til mine projekter. 
Den finansielle opbakning til mit potentielle la-
boratorium har således været formidabel.

Moden til videnskabelig selvstændighed
Jeg har gennem min karriere hidtil været meget 
fleksibel hvad angår specifikt emnevalg. Jeg har 
ladet mig inspirere og forme af de laboratorier 

og laboratorieledere jeg har arbejdet i siden mit 
specialestudium, under min ph.d. og gennem 
mine postdoc-perioder. Det har jeg lært meget 
nyt af. 

Jeg er nu på et niveau i min karriere hvor jeg 
er temmelig passioneret omkring at besvare 
helt specifikke grundvidenskabelige spørgsmål. 
Man kan måske sige at jeg er nået dertil hvor 
jeg er videnskabeligt moden til at blive selv-
stændig. 

Så denne gang er jeg ikke villig til at tilpasse 
min forskning. Jeg vil ikke akklimatiseres. Jeg 
tog ud efter min ph.d. for at lære noget nyt og 
har opsøgt laboratorier der er af international 
topklasse. Her i Danmark eksister der netop ik-
ke noget laboratorium der helt specifikt deler 
mit interesseområde. 

Hvor går man hen efter postdoc?
Hvor går man hen når ens postdoc-periode er 
slut, og man er klar til at prøve sit eget forsker-
potentiale af? Ofte har man jo været væk fra det 
lokale danske netværk i en årrække. 

Enten skal man finde en fastansat profes- 

Hvornår må man få sin egen plads på KU?

>
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Videnskab og mono-
grafi
PENSUM – Forskningens produktion måles på 
de videnskabelige tidsskrifters citationsrater, 
den såkaldte ’journal impact factor’. Resultater-
ne indgår i fordelingen af bevillingerne. For-
midlingen af forskningen er knyttet til under-
visningen. Undervisningen er opdelt i sektioner 
– der ifølge Berlingske Ordbøger er afledt af det 
latinske sectio der betyder opskæring af lig!

Monografi er et skrift om et afgrænset områ-
de eller en enkelt person. En monografi er et 
sammenhængende videnskabeligt værk til for-
skel fra en samling af videnskabelige artikler. 
En monografi kræver helhed og kongruens hvil-
ket betyder en samlet fremstilling af de viden-
skabelige oplysninger om emnet eller personen. 

For nylig fik jeg en tysk monografi om Kridt-
tidens søpindsvin. Næsten samtidig beklagede 
en videnskabsmand at monografier ikke tæller 

med i vurderingen af videnskabeligt arbejde. 
For at skabe kongruens mellem forskning og 
studier bør der skrives monografier. De stude-
rende kan spare megen tid på at finde relevante 
artikler hvis de kan erstatte et uoverskueligt 
hav af videnskabelige artikler med få monogra-
fier.

Hans Kloster, kustode.

Hvad ved Hans Bonde 
om Kina?
OL-EKSPERT? – Et universitet har mange 
eksperter. Eksperter for forskellige fag. For dem 
er det naturligt at gå til en anden ekspert når de 
vil vide noget om en ting de ikke er eksperter i. 
For eksempel spørger man ikke en dansk lektor 
om den specielle relativitetsteori eller en 
græsklærer om yamomamiritualer.

Denne praksis er desværre ikke normal i avi-
ser og magasiner, desværre heller ikke i univer-
sitetets egen avis. I Universitetsavisen nummer 
8 læste jeg med undren artiklen om OL med 
overskriften »Fra Berlin til Beijing«.

Sammenligningen er blevet tygget igennem 
af næsten alle store danske aviser og tv-kanaler, 
men der har været så megen faglig kritik fra Ki-
na-eksperter at man efterhånden (også i fx 
Tyskland) er gået væk fra denne naive måde at 
stigmatisere landet på. Sammenligningen hol-
der nemlig ikke.

Artiklen er ikke skrevet af en ekspert i politik, 
historie eller Kina-studier. Og det synes jeg er 
for dårligt i en universitetsavis. Den har tilgang 
til eksperterne, men bruger åbenbart ikke res-
sourcerne.

Jeg vil ikke kritisere Hans Bondes kompeten-
ce i idræt, kvindevold eller alt andet han er eks-
pert i, men når det er Kina man vil have en arti-
kel om, så er det en god idé at spørge en Kina-
ekspert.

Bare for at tage ét punkt op: Bonde ønsker at 
se en åbningsceremoni med tibetanske danse 
»som tegn på tibetanernes integration i Kina«. 
Han har åbenbart intet kendskab til Kina hvor 
medlemmer af mindretallene sidder i deres tra-
ditionelle dragter når partikongressen afholdes, 
og til enhver lejlighed understreges og vises at 
Kina er et land med forskellige kulturer og rige 
traditioner. 

Bonde har heller ikke tænkt på hvad funktio-
nen af denne iscenesættelse af kultur er, og ti-
betanske danse under åbningsceremonien er 
næppe et tegn på tibetanernes integration i Ki-
na.

Artiklen slutter med en opremsning af gamle, 
kedelige spørgsmål, og det virker som en copy-
paste-collage af tidligere artikler fra xenofobi-
ske tider.

Kritik? Ja, men på et godt fundament og over 
populærjournalismens niveau. Mit sidste ønske 
her er: brug eksperterne I har – og som I også 
gør i de fleste tilfælde.

Nis Grunberg, studerende på KU.

SVaR – Nis Grunberg har fuldstændig ret i at 
det ikke nødvendigvis er frugtbart at sammen-
ligne to lande en bloc på tværs af stor afstand af 
tid og kulturkreds. Hvad der derimod kan give 

sor/lektor der kan tage én i fold og samtidig gi-
ve én forskningsmæssige frie tøjler. Eller også 
skal man have været klog nok til simpelthen ik-
ke at sætte sine fødder på dansk jord før man 
har forhandlet sig til en selvstændig plads på et 
institut med en institutleder eller dekanatet. 
Det var jeg ikke klog nok til. 

Hvornår må man få sin egen plads på KU? 
Jeg mener simpelthen: Hvor mange kvadratme-
ter er man som eksternt ansat berettiget til? Af-
hænger dette af hvilket stipendium man har få-
et tildelt, og er der flere kvadratmeter i et Ju-
nior Group-stipendium, et Hallas Møller, et Rø-
mers, et Steno eller et hjemvendelsesstipendi-
um? Og hvad hvis det blot lykkes én at skrabe 
et til to år sammen ad gangen fra forskellig fon-
de? 

Ud af gråzonen
Kendsgerningen er at der ingen regler findes, 
hverken centralt eller på institutniveau. Det 
kvadratmeterdemokrati der rent praktisk bliver 
ført på laboratoriegangene, er svært for nytil-
komne forskere at blive integreret i. Endvidere 
er situation tilspidset i disse år på grund af cam-
pusplanen. 

Jeg mener faktisk ikke at der mangler plads. 
Der mangler fleksibilitet. Aspirerende forskere 
der har fået tildelt eksterne midler, og som øn-
sker at blive uafhængige, skal have mere direk-
te adgang til plads. Derfor må vi sørge for at der 
er bedre forhold hvad angår arealtildeling for 
midlertidigt ansatte. 

Man kunne for eksempel oprette kuvøser for 
forskere der er i opstartsfasen, det vil sige til-
gængelig laboratorieplads som ingen ’ejer’. Med 
den stadigt stigende pulje af ’penge udefra’, vil 
der i fremtiden uden tvivl komme flere og flere 
eksternt ansatte i gråzonen. 

Måske kan netop det stigende antal retfær-
diggøre at institutterne specifikt reserverer 
pladsen. Måske er det netop i disse år at de eks-
ternt lønnede er ved at blive talrige nok til at 
kuvøse-lignende områder i praksis kan opret-
holdes. 

Jeg glæder mig til at komme ud af gråzonen, 
og jeg tror vi er mange. Hvem tager initiativ til 
at afskaffe den?

Af Kamilla Angelo, post doc.

Fortsat fra side 17...

DM Netværk – nu med vokseværk
DM tilbyder 13 faglige netværk til medlemmerne. En del af de 
nye initiativer er, at du kan: 

deltage i minikonferencer•oprette fagceller•

Du kan danne en fagcelle på tværs af de faglige netværk sammen med andre 
DM medlemmer, uanset hvor i landet du bor. DM understøtter din fagcelle med 
netværksværktøjer, og det er muligt at søge penge til at afholde arrangementer. 
Se, hvordan du gør på www.dm.dk/netvaerk

For dig, der ønsker inspiration inden for dit fag eller arbejdsområde, afholder DM 
minikonferencer med faglige oplæg og drøftelser. Du kan f.eks. deltage i arrange-
menter om Selvledelse contra kontrol, Fremtidens natur i Danmark, Radical New 
Thinking og Coaching – et modefænomen? 

Netværksworkshops
DM afholder også fremover netværksworkshops rundt omkring i landet. Her har du 
mulighed for at møde andre DM medlemmer og danne fagceller. Arrangementerne 
er tværfaglige, og vi sætter fokus på aktuelle temaer inden for job, karriere og dine 
muligheder for at skabe personlige netværk.

Meld dig ind i et af DM’s faglige netværk og læs meget mere på www.dm.dk/netvaerk

Further details www.dtu.dk/vacancy

PhD Position 

The National Food Institute invites 
applications for a PhD fellow in 
“Effects of prenatal exposure to 
carbonbased nanoparticles and 
diesel exhaust particles on germ-
line DNA stability.” 

The position is available from 
September 1st 2008 to August 31st

2011.

The PhD project will be shared be-
tween the National Food Institute 
and the National Research Centre 
for the Working Environment. The 
project will probably include a 
stay at Health Canada in Canada.

Further information may be obtained 
from professor Ulla Vogel, Depart-
ment of Toxicology and Risk 
Assessment, tel. 7234 7606 or by 
e-mail ulbvo@food.dtu.dk

To apply, please read the full 
jobadvertisement at 
www.dtu.dk/vacancy

Application deadline:
September 12th 2008.

The Technical 
University of 
Denmark is one 
of the leading 
technical research 
and educational 
institutions in 
Northern Europe 
with 6.200 students, 
4.500 employees 
and a yearly 
turnover of 
DKK 3.1 billion. 

As of January 1, 
2007 DTU has 
merged with the 
Danish Institute for 
Food and Veterinary 
Research, Risø 
National Laboratory, 
the Danish Institute 
for Fisheries 
Research, the 
Danish National 
Space Centre and 
the Danish Transport 
Research Institute.
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Synspunkt

Af Isak Winkel Holm

Lektor, nuværende forsknings-

leder og forhenværende studie-

leder, Institut for Kunst- og Kul-

turvidenskab.

EKSTERNE MIDLER – I universitetsloven hedder 
det som bekendt at forskning og undervisning skal 
mødes i den forskningsbaserede undervisning; i prak-
sis finder dette møde imidlertid sted sjældnere og 
sjældnere. Stik mod universitetslovens hensigt moti-
verer den aktuelle bevillingsstruktur institutter og fa-
kulteter til at løsrive forskning fra undervisning.

Problemet udspringer af forholdet mellem basis-
midler og konkurrenceudsatte midler. Universitetets 
basismidler bliver beskåret systematisk år efter år; i 
stedet bliver midlerne overflyttet til pengekasser hvor 
forskere og institutter skal søge om dem i fri konkur-
rence, typisk til større forskningsprojekter.

Det har på den ene side medført mindre og dårlige-
re aktivitet når det gælder universitetets basisaktivite-
ter, det vil sige alle de mere hverdagsagtige ting som 
man ikke nævner i en forskningsansøgning: undervis-
ning, vejledning, it-udstyr, biblioteker, tavlekridt, og 
så videre. Og det har på den anden side medført en 
hvidglødende aktivitet med at skrive stakkevis af an-
søgninger om eksterne forskningsmidler.

Sagens to sider hænger sammen, for i samme takt 
som midlerne til undervisning og vejledning beskæ-
res, bliver det mere og mere attraktivt for universite-
tets forskere at redde sig i land på et forskningspro-
jekt. Når forberedelsestiden til den enkelte undervis-
ningstime og vejledningstiden til det enkelte speciale 
sættes ned – samtidig med at antallet af administrati-
ve og andre ad hoc-opgaver vokser eksponentielt – så 
er den eneste mulighed for at forske at få nogen til at 
frikøbe en.

 
Løstansatte afløser fastansatte
»Frikøbsfeber er en slags guldfeber« der får adjunkter, 
lektorer og professorer til at masseproducere ansøg-
ninger om eksterne forskningsmidler så de kan smide 
deres undervisningsbyrde og administrative byrde. 
Når frikøbsfeberen raser, er der kun en brøkdel af de 
fastansatte tilbage til at varetage undervisning og vej-
ledning af de studerende; resten vil bruge det meste 
af deres arbejdsuge uden for instituttets rammer i cen-
tre og forskningsnetværk. De patologiske metaforer 
blomstrer: for et par år siden talte man om centersy-
ge; i England – hvor problemet efter sigende skulle 
være langt mere rabiat – tales der om ’teaching drone 
syndrome’.

Det enkelte institut bruger selvfølgelig frikøbsmid-
lerne til at ansætte eksterne lektorer og undervis-
ningsassistenter – ofte nybagte kandidater og ph.d.er 
– der skal lukke hullerne i instituttets undervisnings-
program. Mange af disse løstansatte er faktisk forbløf-
fende kompetente og engagerede i betragtning af 
hvor elendig lønnen og arbejdsforholdene er, men så-
dan bliver det ikke nødvendigvis ved med at være. 

Nyuddannede kandidater, også humanistiske kan-
didater, bliver i stærkt stigende omfang ansat i det pri-
vate erhvervsliv. Det er på alle måder glædeligt, lige 
bortset fra at det gør det sværere at fylde frikøbshul-

lerne ud med løstansatte. Der er ikke længere den 
samme buffer af ledige og dygtige akademikere uden 
for universitets mure. Hvis jeg lige havde taget min 
kandidateksamen, og verden lå åben for mig, ville jeg 
også foretrække et vellønnet job på det private ar-
bejdsmarked hvor jeg blev behandlet ordentligt – 
frem for et job som lavtlønnet akademisk daglejer. Al-
lerede nu er der fagledere der klager over at de har 
svært ved at rekruttere eksterne lektorer der er dygti-
ge nok til at løfte undervisningsopgaven.

Forskning løsrives fra undervisning
Frikøbsfeberen har altså det meget uheldige symptom 
at forskningen løsrives fra undervisningen – af den 
simple grund at de to arbejdsopgaver varetages af to 
forskellige personalegrupper: på den ene side de fast-
ansatte der er gode til at skaffe frikøbsmidler; på den 
anden side de løstansatte (og de fastansatte som ikke 
har haft held med at skaffe frikøbspenge). At være 
universitetslektor i dette bevillingssystem er ikke en 
funktion, men snarere en platform: stillingsbetegnel-
sen er god at have stående på visitkortet når man skal 
ud og skaffe penge fra forskellige cigarkasser uden for 
instituttet.

Det er svært at få overblik over frikøbsfeberens om-
fang. Som eksempel kan jeg nævne at der på mit eget 
fag – Litteraturvidenskab på Københavns Universitet – 
i dette semester kun er én lektor der ikke er frikøbt. 
Når hun ikke er frikøbt ligesom alle os andre, er det 
fordi hun er fagleder og har hænderne fulde af admi-
nistrative opgaver. Hvilket så igen betyder at hun ikke 
har mange timer tilovers til at undervise de studeren-
de. Man kan måske affærdige dette efterårssemester 
som en undtagelse, men det er en undtagelse der gi-
vetvis vil blive normen på de fleste universitetsinsti-
tutter, at dømme efter den aktuelle ansøgningsaktivi-
tet.

Det er vel at mærke en succeshistorie: de konkrete 
forskningsprojekter er rigtig gode, synes vi selv, og de 
giver os en sjælden mulighed for at udvikle faget i nye 
retninger, meget ofte i et tæt tværfagligt samarbejde 
med andre institutioner.

Frikøb gør med andre ord mange mennesker glade: 
forskerne er glade fordi de lige pludselig får tid til at 
forske; institutledere og fakultetsledere er glade fordi 
de kan profilere institutionens forskningsindsats i 
kappestriden med andre forskningsinstitutioner; og 
universitetspolitikerne er glade fordi de i et hidtil uset 
omfang kan detailstyre forskningsaktiviteten med de-
res cigarkasser. 

alle er glade?
Hvis alle er glade – hvad gør det så at det går ud over 
et abstrakt princip om forskningsbaseret undervis-
ning?

De studerende har ikke grund til at være glade. På 
de institutter hvor frikøbsfeberen hærger, må de stu-
derende nøjes med at se fotografierne af deres ad-

junkter, lektorer og professorer på instituttets hjem-
meside; de har ikke store chancer for at se dem i kød 
og blod i et auditorium eller i en vejledningssamtale. I 
praksis møder de kun løstansatte undervisere som – li-
ge meget hvor talentfulde de måtte være som enkelt-
personer – ikke er i stand til at videreformidle institut-
tets pædagogiske og faglige traditioner til de stude-
rende. Når de studerende ikke beklager sig mere over 
dette problem, er det fordi de – meget sympatisk og 
demokratisk – ikke har blik for deres underviseres pla-
cering i ansættelseshierarkiet.

De løstansatte undervisere har heller ikke grund til 
at være glade. Hvor frikøbsfeberen hærger, er det dem 
der har overtaget ansvaret for en af universitetets ker-
neydelser – uddannelsen af de studerende – men vel 
at mærke uden at kunne opbygge det fornødne forsk-
ningsmæssige grundlag, og uden at få ordentlig løn 
for det.

De fastansatte har i virkeligheden heller ikke grund 
til at være glade – i hvert fald ikke hvis de mener at en 
af kvaliteterne ved en universitetsansættelse er mulig-
heden for at udvikle nye forskningsideer i dialog med 
de studerende.

Kur mod frikøbsfeber efterlyses
På nogle fakulteter har man ganske enkelt forbudt fri-
køb – ud fra den betragtning at når man nu har haft 
besværet med at ansætte en lektor, så vil man også 
godt bruge hende. Men på den måde forpasser insti-
tuttet en gylden chance for at udvikle sig som forsk-
ningsinstitution. Opgaven bliver snarere at sikre en 
slags osmose så de eksterne forskningsmidler kan sive 
gennem den væg der adskiller forskningsaktiviteter 
fra basisaktiviteter.

Jeg skal nøjes med at skitsere to ting: institutterne 
kunne for det første ansætte langt færre løse og langt 
flere faste undervisere. Det er der mange grunde til, 
også etiske. Men hvad frikøbsfeberen angår, er det 
først og fremmest de fastansatte undervisere –med 
forskningsforpligtelse og forskningstid – der sikrer det 
osmotiske lag mellem forskning og undervisning.

Institutterne kunne for det andet holde op med at 
bruge eksterne forskningsmidler primært på frikøb 
der undergraver instituttets miljø, og i stedet bruge i 
hvert fald en del af pengene på forskningsaktiviteter 
der understøtter miljøet. Eksempelvis kunne man bru-
ge forskningspenge til åremålsansatte videnskabelige 
assistenter der både var tilknyttet et forskningsprojekt 
og havde undervisningsopgaver på instituttet.

Så vidt jeg kan forstå, er der en vis opmærksomhed 
over for problemet i universitetets ledelse. Det er 
godt, for en af de vigtigste ledelsesopgaver i de kom-
mende år vil blive at opfinde en kur mod frikøbsfebe-
ren (i virkeligheden nok snarere mange små kure). 
Kun på den måde kan man fremtidssikre det levende 
samspil mellem forskning og undervisning.

Frikøbsfeber svækker den  
forskningsbaserede undervisning

Når frikøbsfeberen raser, er der kun en brøkdel af de fastansatte tilbage 

til at varetage undervisning og vejledning af de studerende; resten vil 

bruge det meste af deres arbejdsuge uden for instituttets rammer i cen-

tre og forskningsnetværk.

mening, er at sammenligne sportens og de 
olympiske leges rolle i to etpartistater hvor vi 
har massive erfaringer om masseforførelse og 
politisk brug af sporten. 

Når det drejer sig om OL, der ligger i kryds-
feltet mellem sport og kultur, har vi ikke kun 
brug for Kina-specialister, men også for idræts-
forskere med speciale i koblingen mellem idræt 
og politik. Forskningens påvisning af den olym-
piske sports instrumentelle rolle for den kinesi-

ske magtelite gør den velegnet til sammenlig-
nende studier i totalitarisme. 

Nis Grundberg skriver at artiklen »er ikke 
skrevet af en ekspert i politik, historie eller Ki-
na-studier.« Så må jeg da hellere returnere mi-
ne ph.d.- og dr.phil.-beviser i historie. 

Han skriver også om mig at jeg »har åbenbart 
intet kendskab til Kina hvor medlemmer af 
mindretallene sidder i deres traditionelle drag-
ter når partikongressen afholdes, og til enhver 

lejlighed understreges og vises at Kina er et land 
med forskellige kulturer og rige traditioner.«

Det er præcis sådanne skønmalerier af Tibets 
’harmoniske’ integration i Kina og sportens rolle 
til at cementere denne underlægning som min 
artikel gerne ville gøre op med. 

Hans Bonde, forskerprogramleder og censorfor-
mand, Institut for Idræt.
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Spin og specialer
SPECIaLESEMINaR � – Den 7. maj i år af-
holdt en lille gruppe historiestuderende en 
foredragseftermiddag. Emnet for denne dag var 
fire nyligt afleverede specialer. Herudover hav-
de ph.d-stipendiat ved Saxo Instituttet, Thomas 
Jacobsen, indvilget i at holde et introduktions-
oplæg med gode råd om skriveprocessen. I før-
ste omgang glædede vi os over at UA havde 
sendt en medarbejder til arrangementet – for-
målet var nemlig til dels at skabe mere op-
mærksomhed om specialerne.

Glæden forstummede dog ved mødet med 
Sune Engel Rasmussens (SR) artikel ’Speciali-
ster på kontrakt’ i Universitetsavisen nummer 
7/08, for i artiklen tages arrangementet til ind-
tægt for en generel kritik af vejledernes rolle i 
forbindelse med de nye regler for specialeskriv-
ning. Vi har meget svært ved at genkende vores 
arrangement i artiklen og vil derfor gerne gøre 
følgende klart:

Arrangementet har aldrig haft nogen dagsor-
den udover at skabe en art formelle rammer 
hvori engagerede studerende kan præsentere 
deres resultater for medstuderende og andre 
interesserede. I arrangementet – og i Thomas 
Jacobsens bidrag i særdeleshed – detekterer 
UA’s udsendte en kritik af vejledningen af spe-
cialestuderende. En sådan kritik eller debat kan 
vi ikke genkende. At skabe (historiefaglig) de-
bat var naturligvis et mål med arrangementet, 
men den diskussion som SR’s artikel antyder, 
har ingen plads haft i vores arrangement. 

Vil man partout udlede en agenda for arran-
gementet, må det være et ønske om at fortælle 
omverdenen om det arbejde man som speciale-
studerende udfører, og som normalt kun få ud-
over vejlederen interesserer sig for. På sin vis 
bekræfter SR’s polemiske vinkling og manglen-
de interesse for arrangementets øvrige oplægs-
holdere, nemlig de specialestuderende, kun be-
hovet for sådanne arrangementer. 

Arrangementet den 7. maj bestod, udover 
Thomas Jacobsens introduktion, af fire præsen-
tationer af nye historiespecialer, og de resulta-
ter som forfatterne igennem deres arbejde var 
nået frem til, men ingen af disse har fundet vej 
til artiklen. Tværtimod synes journalisten be-
vidst at fremkalde en kontrovers på baggrund 
af enkelte, løse citater fra et enkelt oplæg. Man 
kan derfor ikke undgå at få den tanke at artik-
lens tema må være fastlagt på forhånd og længe 
inden afholdelsen af vores foredragseftermid-
dag. Hvis SR ønsker at skabe debat om de nye 
specialeregler, er han selvfølgelig i sin gode ret 
til det, men vi har ærlig talt svært ved at se hvad 
det har med os og vores arrangement at gøre.

Christian Ammitzbøll Thomsen og Vibe Skytte 

Journalister må vinkle
SPECIaLESEMINaR � – SVaR – Artiklen I 
omtaler, konkluderer to ting: at seks måneder 
er rigelig tid til at skrive et speciale, og at en af 
de største hindringer for skriveprocessen er vej-
lederne som endnu ikke har vænnet sig til den 
kortere tidshorisont. Disse konklusioner bygger 
hovedsageligt på samtaler jeg havde efter selve 
oplæggene med de fire nyuddannede kandida-
ter, men naturligvis også på Thomas Jakobsens 
(TJ) oplæg. 

Arrangementet omhandlede, som I nævner, 
fire oplæg fra nyuddannede kandidater som 
fortalte om deres færdige specialer. Det har i sig 
selv måske interesse for en gruppe historiestu-
derende, men for en avis som Universitetsavi-
sen er en bredere vinkel nødvendig for at arran-
gementet overhovedet er en ’historie’. Som 
journalist kunne jeg have valgt flere vinkler, 
men endte med den som var den mest oplagte 
og interessante. 

Hvad angår TJ skriver jeg faktisk at han i sit 
oplæg gav råd til strukturering af skriveproces-
sen, til at blive færdig til tiden og til at kræve 
»god vejledning«. Med begrænset spalteplads 
til rådighed vurderede jeg at den udredning var 
tilstrækkeligt detaljeret. Desuden er TJ’s kritik 
af vejlederne kun nævnt i en enkelt bemærk-
ning. Så vidt jeg erindrer (og ifølge mine egne 
noter) brugte TJ sin egen vejleder som eksem-
pel på forsinkelse, men hvis der er sket en smut-
ter, beklager jeg naturligvis. Det rykker dog ik-
ke ved artiklens overordnede konklusion der 
som nævnt bygger på fem menneskers udsagn 
og ikke blot TJ’s. 

Sune Engel Rasmussen, studenterskribent,  
Historie.

 

Nuancer ønskes
SPECIaLESEMINaR 1 – I forrige nummer af 
Universitetsavisen (UA 7/08) bliver et seminar 
arrangeret og afholdt af specialeskrivere på Hi-
storie omtalt af journalist Sune Engel Rasmus-
sen. Som citeret oplægsholder finder jeg at ar-
tiklen drager en misvisende konklusion angå-
ende seminarets omtale af forholdet mellem 
specialeskrivningsprocessen og vejlederens rol-
le. 

Allerede i overskriften drages den konklusi-
on, at »vejlederne forsinker skriveprocessen«, 
og senere under overskriften »Vejledere forsin-
ker« citeres undertegnede for at bruge udtryk-
ket »min egen vejleder«. Så vidt undertegnede 
erindrer (og kan se i oplægsnoter) blev egen 
vejleder ikke brugt som specifikt eksempel, 
men vejledere generelt. 

Samtidig vil jeg gerne understrege at det om-
talte oplæg ikke på nogen saglig måde kan tol-
kes så ensidigt som Sune Engel Rasmussen læg-
ger op til i artiklen. Oplægget var en saglig gen-
nemgang af forskellige brugbare redskaber i 

specialeskrivningsprocessen. Redskaber der 
kan hjælpe de studerende til faktisk at kunne 
skrive deres speciale på de nu krævede seks må-
neder – uden at det faglige niveau falder. 

I forhold til vejlederens rolle påpegede op-
lægget netop de studerendes eget ansvar for 
’den gode vejledning’, såsom altid at aflevere 
skriftligt materiale, være velforberedte og stille 
relevante spørgsmål. Oplægget var således ikke 
en anklagende pegefinger mod vejlederne og 
deres rolle.  

Sune Engel Rasmussen skal dog være mere 
end velkommen til at kontakte undertegnede 
hvis han vitterligt vil åbne diskussionen om 
hvordan vi som uddannelsesinstitution faktisk 
får skabt mulighed for at de studerende kan 
gennemføre specialeskrivningen på normeret 
tid. 

Ph.d.-studerende Thomas Jakobsen, Saxo Insti-
tuttet, afd. for historie.

ASIA IN THE 21st CENTURY 
- NEW PERSPECTIVES

Åben konference i Festsalen, 
Københavns Universitet, Frue Plads
16. september 2008, 13:30-17:30

Fire internationale Asieneksperter giver 
deres syn på Asiens kulturelle, politiske 
og økonomiske betydning i det 21. 
århundrede.

Program, abstracts og tilmelding på 
www.asiandynamics.ku.dk 
Konferencen foregår på engelsk.

Arrangeret af Københavns Universitets 
Asian Dynamics Initiative og NIAS – 
Nordisk Institut for Asienstudier.



Tilmeld dig på cbb.dk/su og få 50 kr. i taletid
hver måned resten af studieåret for kun 99 kr.

Tilbuddet gælder fra d. 1. sept. til og med d. 14. sept.

AlleredeCBB kunde?Log ind på cbb.dkog se hvad vihar til dig
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Kvoter ingen løsning 
for kvinder på KU

Videnskabet

ikke giver køb på kvaliteten, men derimod ska-
ber nogle rammer så kvinderne med børn (og 
snart de unge mænd også) kan få mulighed for 
at konkurrere på lige vilkår. 

For i øjeblikket er der ikke lige vilkår. Marie 
Krogh havde sin tids problemer, men hun hav-
de hjælp til sine fire børn med to unge piger i 
huset og Madam Thomsen til at gøre rent. De 
unge i dag har knapt samme mulighed. 

Man kan tale om at det er klogt at skaffe sig 
betalt hjælp i hjemmet, og at man kan slå af på 
fordringen om hjemmebagt brød, eget syltetøj 
og karnevalsdragter af egen kreation. Men det 
er allervigtigst med et arbejdsmiljø hvor det er 
meget tydeligt italesat fra forskningsledelsen at 
børn og familieliv er ønskværdigt og noget der 
skal støttes. Tredje gang ph.d.-studenten kom-
mer og meddeler at hun er gravid, skal man 
smile oprigtigt og venligt og sige tillykke og væ-
re glad for den nye verdensborger der er på vej. 

I praksis er et varmt smil og lidt hjælp til at 
nedbringe den kronisk dårlige samvittighed 
selvfølgelig ikke nok. Der er nogle rent prakti-
ske værktøjer der virker: Hjemmearbejdsplad-
ser og fleksibel arbejdstid kombineret gør at 
forskeren kan møde senere, gå tidligere og læg-
ge en del af arbejdet om aftenen og i weeken-
der. Dette kan kombineres med mulighed for at 
medtage børn i barnevogn til forskningsmøder. 
Man bør sætte lidt mere tid af til disse møder 
således at der er plads til fodring og almindelig 
interesse for det nye lille menneske. 

Forskellige faser i livet
Fleksibilitet og hjælp må ydes individuelt og i 
rigt mål når det er nødvendigt. Det bør aner-
kendes at faser i livet er forskellige specielt for 
kvinder, og at kvinder i de perioder hvor der er 
små børn, publicerer mindre; men stadigvæk 
kan være værdifulde. Professor Magaretha Mik-
kelsen startede først sent karrieren som forsker, 
og hun endte i den internationale elite.

Netværk af yngre forskere og ældre forskere 

med mentorfunktion er en glimrende idé. Det 
vigtigste er at vejleder udover at tage sig af sel-
ve forskningsvejledningen også prøver at guide 
med hjælp således at de unge kvinder kan få li-
vet til at hænge sammen og ikke altid føler sig 
jagede. Om muligt kan man sørge for at de kan 
tage deres børn og eventuelle ægtefæller med 
på kongresser når de skal holde foredrag, hvis 
de stadigvæk ammer de små nye verdensborge-
re. 

Det koster lidt ekstra, men se lige på at de un-
ge studenter årgang 2008 i høj grad har valgt 
universiteterne fra. Vi er nødt til at sikre en 
fleksibel og attraktiv arbejdsplads fremover; el-
lers vil de hellere være ansat i reklamebureau-
er, softwarehuse og i industrien hvor de aktuel-
le muligheder for attraktivt arbejde med høj løn 
er bedre. 

at være forsker og forælder
Vores families gamle oldemor der nu er død, 
var en meget smuk dame med tre ægtefæller 
plus det løse, og en af hendes sidste bemærk-
ninger inden hun som næsten 100-årig gik bort 
for et par år siden, var om mænd og barselsor-
lov: »Ja, det er nu synd med barselsorlov til 
mænd, så skal de unge fruer jo også sørge for 
frokosten til manden når han går derhjemme.« 
Oldemor havde et lidt distant forhold til verden 
anno 2002. 

Det er vigtigt at denne vigtige diskussion ikke 
ender med futil debat af frygt for at aktive unge 
fædre bliver forfordelt. De unge mænd skal ikke 
forfordeles i forhold til kvinderne (og vi har ad-
skillige unge mænd der er meget aktive familie-
fædre). De har naturligvis krav på samme gode 
muligheder for både at være forsker og foræl-
der. 

De lavere procenter for kvindelige professo-
rer er blevet tilskrevet kohorte-effekten, og det 
er nævnt at problemet løser sig selv. Måske. 
Hvis man ser på stigningstaksten for udnævnel-
ser af kvindelige professorer, er den voksende. 

Det er et kedeligt faktum at vi har en lav procent af kvindelige professorer ved universiteterne i Danmark. 
Hvis vi som mål nummer et sætter at forskning skal bedrives af de der er bedst til det, vil det på den  
korte bane være forkert at indføre kvoter. Derimod bør forskere med børn  gives særlige arbejdsbetingelser 
så de har mulighed for at  blive de bedste til at løse forsknings- og uddannelsesopgaverne. 

KVINDER OG FORSKNING

Marie Krogh blev dr. med. i 1914 ved Køben-
havns Universitet med afhandlingen: Luftdiffu-
sion gennem menneskets lunger, og blev dermed 
den fjerde danske kvinde med en doktorgrad i 
medicin. Til stede blandt tilhørerne var de i alt 
tre kvinder som tidligere havde erhvervet deres 
doktorgrad i medicin fra KU før Marie Krogh, 
nemlig Ely Møller, Johanne Kristensen og Hed-
vig Reinhardt. Desuden var lægen Nielsine 
Nielsen, den første kvindelige læge i Danmark, 
blandt tilhørerne.

Marie Krogh var mor til fire børn, og om at 
forene moderskab og karriere som forsker og 
læge skrev Marie i 1925, efter at hun var blevet 
en anerkendt forsker: 

»Kvinder, der vil sætte børn i verden og tage 
sig af deres trivsel og opdragelse, kan selvsagt 
ikke sætte den fulde energi ind på andre opga-
ver. Ja, der vil endog være perioder, mens bør-
nene er små, hvor de andre opgaver må blive 
stedmoderligt behandlet.« 

Men til spørgsmålet om hvorvidt kvinder 
med børn skulle opgive deres arbejde og forsk-
ning svarede hun med et absolut nej. Marie 
Krogh havde dengang to piger i huset til hjælp, 
foruden Madam Thomsen der gjorde rent. 
Ovenstående kan læses i datteren, professor 
Bodil Smidt Nielsens biografi om August og 
Marie Krogh: Et fælles liv for videnskaben. 

The glass ceiling effect
Vi kan ikke bede Marie og August Krogh om go-
de råd om hvordan vi skaber de bedste kår for 
danske forskere af begge køn, men gode råd 
har vi brug for. Det er et kedeligt faktum at vi 
har en lavere procent af kvindelige professorer 
ved universiteterne i Danmark end i andre vest-
lige lande vi godt kan lide at sammenligne os 
med. Den såkaldte ’glass ceiling effect’ har øjen-
synligt et højere grad af panserglas i dette land 

end i for eksempel Sverige, Finland, USA og 
selv lande som Frankrig og Spanien. 

Hvis vi som mål nummer et sætter at forsk-
ning skal bedrives af de der er bedst til det, vil 
det på den korte bane være forkert at indføre 
kvoter således at man til en specifik stilling er 
nødt til at ansætte en kvindelig ansøger der er 
ringere kvalificeret end en mand. Det vil løse 
nogle problemer, men skabe andre. 

Problematikken drøftes ofte, og af og til me-
get emotionelt. Dette indlæg er et stilfærdigt 
forsøg på at rapportere fra en klinisk hospitals-
afdeling der er meget forskningsaktiv, og hvor 
vi er nogenlunde lige mange mænd og kvinder, 
både som professorer, overlæger, ph.d.-stude-
rende og postdoc-forskere.

Frejamidlerne som øjenåbner
Da jeg selv søgte og fik de såkaldte Freja-midler 
i 1998, var det forskerpenge øremærkede til 
kvinder i forskning. Indtil da havde jeg ikke 
tænkt meget over forskellen på kvinders og 
mænds muligheder inden for forskning. Men 
Freja-stipendiet gjorde at det var nødvendigt at 
gentænke arbejdsmiljøet således at de kvindeli-
ge forskere kunne få de bedst mulige arbejdsbe-
tingelser for at udnytte fondsmidlerne og talen-
terne. Det er nemlig stadig en udfordring at 
kombinere at være forsker og mor. Vi har derfor 
prøvet at tilpasse dagligdagen, så det i højere 
grad skulle være muligt at kombinere at være 
hustru og mor og forsker og læge på én gang. 

Mange af den yngre generations mænd tager 
et næsten lige så stort ansvar for hustru, børn 
og hjem, men det er mit indtryk fra ukontrolle-
rede og helt uvidenskabelige opgørelser at an-
svarsfordelingen ikke er helt fifty-fifty endnu. 
Så længe det ikke er sådan, er det vigtigt at de 
kvindelige forskere med børn får særlige ar-
bejdsbetingelser der gør at de også kan blive 
professorkvalificerede og blive de bedste til at 
løse netop den forsknings- og uddannelsesop-
gave der efterspørges i et opslag. Således at vi 
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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.

Så det går den rigtige vej. Kvoter kan accelerere 
processen mod ligevægt, men kvoter kan gøre 
mere skade end gavn fordi de kan medføre et 
forskningsmæssigt værditap. 

Processen kan accelereres uden skadevirk-
ninger ved at de strategiske ledelseslag – deka-
nater, og på sundhedsområdet også hospitalsdi-
rektioner – er meget bevidste om problematik-
ken og ser kvindelige forskere med professorpo-
tentiale og understøtter særligt her. På operati-

onelt niveau, på afdelinger, klinikker og insti-
tutter (sidstnævnte kan være både strategisk og 
operationel ledelse), vil det have effekt at æn-
dre arbejdsforholdene så det bliver nemmere at 
være forsker og forælder samtidigt. 

Ved Lindau Nobel-mødet i 2007 mødte jeg 
via min funktion som ’chair’ for EMRC (The 
European Medical Research Councils, de medi-
cinske forskningsråd i Europa), professor Chri-
stine Nüsslein-Volhard, der fik Nobelprisen i 

medicin i 1995. Hun har skrevet en kogebog jeg 
fik af hende, med gode hurtige opskrifter til for-
skersammenkomster med mange mennesker. 
Hun anbefaler ikke kvoter.    

København en bedre by for forskere 
»Young people vote with their feet,« skriver Ri-
chard Florida i sin først bog: The rise of the crea-
tive class, og det gentages i bog nummer to: The 
flight of the creative class. Heri hævder han at de 
unge i høj grad vælger at slå sig ned i byer der 
er attraktive. 

København er just blevet udnævnt til at være 
verdens mest attraktive by. For yngre forskere, 
både de der er herboende og herfødte, og de 
der kommer hjem fra forskningsophold ude, og 
for gæsteforskere, er der en markant forskel 
mellem København og Oxford, Cambridge og 
de store amerikanske universitetsbyer. Her i 
København er der ingen egentlige campus-bo-
ligområder. De mangler, og der kunne vi gøre 
en indsats. 

Vi burde bygge særlige boliger med attraktive 
mindre terrasselejligheder og rækkehuse med 
mulighed for hjælp til vask, rensetøj, børnepas-
ning, indkøb i drugstore, inklusive færdiglavet, 
lækker og sund mad. Nærmiljø med pub og bør-
nehave og billig husleje og ikke for lang venteli-
ste. Det lyder som paradis, men er bare daglig-
dag på mange angelsaksiske top-universiteter. 
Det ville være en hjælp for forskere af begge 
køn. 

Forskel globalt 
Via EMRC har jeg oplevet en række punkt-
nedslag i det europæiske forskningsrum igen-
nem de sidste par år og set på hvor forskelligar-
tede miljøerne er fra nord til syd og øst til vest, 
men én ting er slående: Der er uhyre stor for-
skel på hvordan man bliver behandlet som 
kvinde og forsker og professor. Det er helt klart 
rarest at bevæge sig ved eliteuniversiteterne i 
USA hvor man ikke har fornemmelse af at køn, 
race, religion eller baggrund betyder noget som 
helst. Det eneste der betyder noget der, er kva-
lifikationerne. USA klarer sig i internationale 
sammenligninger suverænt bedst.   

Ernst Starlings råd til The British Research 

Council i 1924: »Find the best of men, give 
them what equipment you can afford and leave 
them alone,« er evigtgyldigt. Starling skal være 
undskyldt at han kun nævnte mænd. Sådan var 
det dengang. Skævheden er mindre nu, men 
der er endnu ikke balance. 

Vi skal finde de bedste forskere. I vore dage 
gælder det både mænd og kvinder. Jeg tror ikke 
at vi finder de bedste ved at kvotere. Men vi 
skal udnytte kvindernes evner optimalt; ellers 
skal vi for langt ned i den mandlige intelligens-
reserve, og det vil også være spild.

Gode kår for unge forskere af begge køn
I Frankrig har de stadig dårlig samvittighed 
over at deres to nobelpristagere, Madame Marie 
Curie (en delt Nobelpris sammen med ægtefæl-
len Pierre i 1903, og hendes egen i 1911) og 
Irene Joliet-Curie (1943) aldrig blev inviteret til 
at blive medlemmer af L’Academie Francaise. 
Her i landet er den negative særbehandling me-
re subtil, og er mere fravær af muligheder end 
fravær af at blive inviteret indenfor. 

Madeleine Allbright skriver i sine erindring-
er: »There is a special place in Hell for women 
who are not nice to each other.« Myten om at 
’kvinde er kvinde værst’ er efter mine oplevelser 
ikke aktuel. Tværtimod. Jeg plejer at vende 
Madeleines sætning  om og sige: »There is a 
special place in Heaven for women in science 
who help other women scientists.« 

Egentlig er sætningen upassende og bør aflø-
ses af  version 2.0: »There is a special place in 
Heaven for scientist who help other scientist, 
especially those with children.«  

Læge Lise Borgwardt, der skrev ph.d. om 
børn, PET og hjernetumorer, skrev i sit forord: 
»I wish to thank for creating an inspiring, sup-
portive and encouraging international environ-
ment for researchers and especially for making 
it possible to be a female researcher. I am most 
grateful.« 

Vi bør vi alle aktivt og bevidst arbejde på at 
skabe gode rammer for unge af begge køn så de 
både kan forske og forplante sig. 

Liselotte Højgaard, klinisk pro-

fessor på KU SUND, klinikchef, 

dr.med. Rigshospitalet

VI SES MOR – Forskere med børn skal forkæles. Kronikkens for-

fatter efterlyser attraktive boliger, rengørings- og børnepasnings-

ordninger for at tiltrække kvinder og fastholde dem i forsknings-

miljøerne. »There is a special place in Heaven for women in science 

who help other women scientists,« lyder det med en positiv om-

skrivning af Madeleine Albrights kendte sentens.  
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madanmeldelse

KaNTINEMaD

Af Christoffer Zieler

Nye KUA er opført i det arkitekterne kalder 
neokedsommelig firmaopbevaringsstil. I den 
nederste del færdes de studerende, og i luftla-
gene over dem er forskerne isoleret i ophøjet 
kontemplativ ro. Vi går lidt rundt og kigger. 

»Det er et drivhus uden krysantemummer,« 
siger Ejler Nyhavn. Han spiser med i dag.

Hvis det er tomheden humanister frygter, så 
bør de ikke spise frokost i kantinen på Nye KUA. 
Her er mange, mange kubikmeter intethed. Det 
giver selvfølgelig plads til tanker, og luften fø-
les asbestfri og god i modsætning til den på 
gamle KUA der altid skulle tygges først. Men al-
ligevel: hvorfor al denne uudnyttede plads? 
Hvem er den til?

Vi leder efter svar i den kunstneriske ud-
smykning. Store disede hvide glaspaneler med 
indlagte blåtonede og violette farveklatter. Et 
kunstnerisk udsagn svarende til den sagte ud-
ånding efter indtagelsen af en halspastil.

Kantinens prispolitik repræsenterer en udfor-
dring. Man vejer maden ved kassen og betaler 
per gram, men ikke al maden skal vejes, og no-
get af det der skal vejes, ser ud til at stå i fade 
sammen med det der ikke skal. Vi fylder lidt på 
bakkerne af det der ser appetitligt ud. De store 
kridhvide humpler af tragisk kylling får lov at 
blive liggende mens den sammenkogte vegetar-
ret virker indbydende. En smule pasta penne 
oveni, og på en sidetallerken lidt salat fra buffe-
ten. Dertil en flaske saftevand og en mineral-
vand henholdsvis. Og medspiseren finder sig 
yderligere en fiskefrikadelle og en håndværker. 

Vi deler også en varm sandwich. Det lyder af 
mere end det fylder. Vi plukker.

Kasseassistenten gennemskuer uden tøven, 
hvad de forskellige madvarer skal koste, vejer 
noget, slår en pris ind på noget andet, og hur-
tigt er den samlede udgift beregnet – 156 kro-
ner. For de penge kan man på arabisk restau-
rant med dug på bordet på Nørrebrogade få 
serveret to lækre, varme hovedretter. Vi befin-
der os med andre ord i de øverste kantinepris-
lag på Amager.

God peber, retrobaslilikum
Ejler drejer prøvende sin fiskefrikadelle. Hvid 
fisk og noget andet, måske mørksej eller laks? 
Et godt udgangspunkt, men den er tør.

Håndværkeren er drysset med sesam. Nej, 
det er forkert – det ser ud som om frøene er lagt 
på af en professionel brolægger. Der er så me-
get sesam på bollen at det danner et veritabelt 
panser. »Det ligner en fakultetsbeslutning,« me-
ner Ejler.

Vegetarretten er fin. Modigt har man krydret 
med chili så den har fået grundvarme. Der er 
også brugt rigeligt med tørret basilikum. Det 
støder man ikke længere på så ofte. Peberfrug-
ten er bedst, den har tydeligvis defineret tilbe-
redningstiden. Aspargesstykkerne lader sig der-
imod kun identificere på grund af udseendet. 
Derudover er der forskelligt andet grønt i mik-
set, først og fremmest hakket tomat, gulerod og 
squash. Det er en OK kollegiumsret.

Den varme sandwich, der dog ikke er mere 
end et par grader over stuetemperatur, består 
af et flækket stykke bradepandebrød. Det er 
hjemmebagt og smager som om det er sundt. 
Måske er der lidt gulerod i dejen? Bunden er 

branket let i olivenolie. Udmærket. Indholdet 
viser sig også at være vegetarisk med fokus på 
smeltet gummiost, aubergine og rucola der bæ-
rer præg af at have været varmet op med det 
øvrige fyld. »Det her er rucola,« bemærker Ejler 
Nyhavn om en sortsveden bladstump. »Men det 
ligner noget en middelalderarkæolog har fun-
det i et stolpehul.«

Salaten fra buffeten burde være blevet i be-
holderne. Agurkestykkerne fremstår tørre, ufri-
ske, fibrøse. De blancherede champignoner er 
slatne, kolde og våde, selv om de dog har beva-
ret deres smag. Til gengæld er det underligt at 
de kan være syltet ind i persille uden at det kan 
smages overhovedet. Bønnerne er hvinende sal-
te, men i selskab med resten er det OK. Og maj-
sen er tippet direkte ud af dåsen – vel at mærke 
på en årstid, hvor man kan købe en hel kolbe 
for en femmer i supermarkedet.

»Det her er salat som man mestendels fore-
stiller sig den,« mener Ejler. »Uspecificeret. Der 
er ikke truffet noget valg, ikke en salat gjort til 
nogen bestemt ret, mere ideen om salat.« Ejler 
skærer en grimasse da en and flyver ind i byg-
ningen på den anden side af kanalen.

Pastaretten er Den Egentlige Skuffelse. Kli-
stret, udkogt og smagløs. Igen er det forbløffen-
de at det kan lade sig gøre, for pastapennene er 
blevet rørt med store mængder rød pesto. Vi 
spiser kun det minimale antal rør som testen 
kræver.

Smålig hævn à la Burger King
En kop kaffe ville være god nu. »Kantinen er 
lukket,« meddeler den unge mand, ikke uden 
en vis triumferen. Jeg skotter i retning af kaffe-
maskinerne. »Det hele er lukket.« Tilføjer han.

Som hævn efterlader vi vores bakker på bor-
det uden at rydde op. Det er småligt. Vi er i tvivl 
om hvorvidt det er det rigtige at gøre. Men til 
sidst gør vi det alligevel. Skal vi samle op?

Maden på KUA er forbløffende dyr i betragt-
ning af at humanistiske studerende sjældent 
har ret mange penge, endsige udsigt til nogen-
sinde at få nogen. Den drives af firmaet Eurest 
der på sin hjemmeside viser en billedmontage 
af en leende kok som kaster med grønsager. »Vi 
følger råvarerne fra jord til bord,« lover frokost-
mastodonten der dagligt bespiser over 70.000 
mennesker. Det er sikkert sandt. Fra jord, til 
nedfrysning, til fabrik, til nedfrysning, til lager, 
til optøning, til buffet, til bord, til jord skal du 
blive.

Og hvad får man så for sine penge? Det er 
svært at sige. Det her var ikke entydigt godt, 
men det var heller ikke ligefrem elendigt. Det 
var bare ... uvedkommende. Mad man spiser 
langsomt fordi man taber interessen undervejs.

Tragisk  
kylling  
Amager
Digteren Ejler Nyhavn er taget 
med Universitetsavisen på  
madsafari på KUA. Her vejer  
de studerende selv deres frokost. 
men er den grammene værd?

TEgNINg: CHRISTOFFER ZIElER
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Mediekultur i mellemkrigstiden
Perioden mellem de to verdenskrige udgør en frodig parentes i 

dansk kulturliv. Seminar på Det Humanistiske Fakultet den 11. sep-

tember zoomer ind på avantgarde og mediekultur i perioden.

Se side �
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Verdenspressen skriver 
løfterigt om en ny moti-
onspille som har samme 
effekt på musklerne som 
fysisk aktivitet. KU-eks-
pert fortæller om forsk-
ning med fordele, ulemper 
og etiske overvejelser

FORSKNING

Af Julie Caspersen

Hvad er en motionspille?
»Den ’pille’ som er i tale har 

vist sig at aktivere processer i 
muskler som gør at muskula-
turen ændrer sig på samme 
måde som ved fysisk aktivitet. 
Man kan sige at kroppen der-
ved ændrer sig mod en sunde-
re sammensætning. Ved at ak-
tivere enzymet ”AMPK” får 
man tilsyneladende de samme 
gavnlige effekter som ved fy-
sisk aktivitet. I hvert fald i mu-
skulaturen.«

Hvorfor forskes der i enzymet 
AMPK?

blive brugt til doping. Men det 
er en etisk problemstilling 
mange lægemidler medfører.«

Hvordan fortsætter du forsknin-
gen?

»Vi leder videre i muskelcel-
len efter de mekanismer der 
gør at musene bliver mere ud-
holdende, og naturligvis om 
det er de samme forhold der 
gør sig gældende hos menne-
sker. Desuden er der et andet 
aspekt af AMPK der har vores 
store interesse: De folk der li-
der af type 2 diabetes har 
svært ved at optage sukker i 
blandt andet muskulaturen. 
Enzymet – AMPK – kan aktive-
re og forbedre den funktion 
der er nedsat hos disse patien-
ter. Så aktivering af AMPK er 
sandsynligvis en farbar vej i 
behandling af type 2 diabetes. 
Man ved jo også at type 2 dia-
betes er en livsstilssygdom 
som i mange tilfælde kan for-
hindres eller bedres ved fysisk 
aktivitet. Da fysisk aktivitet 
netop aktiverer AMPK, tror vi 
at AMPK spiller en vigtig rolle i 

den forbindelse. Det er værd at 
undersøge. 

Noget andet er, at rødvin, 
grøn te og mørk chokolade al-
le indeholder stoffer som angi-
veligt er sundhedsfremmende. 
Celleforsøg har vist at nogle af 
de stoffer man taler om, akti-
verer AMPK. Det vil vi også 
gerne undersøge nærmere for 
i så fald er AMPK helt central i 
forebyggelsen af sygdomme 
og opretholdelsen af en sund 
krop.

Hvad blev der ellers diskuteret 
på konferencen i København?

Noget af det der blev disku-
teret er AMPKs funktion i for-
bindelse med kræft. Ved en ak-
tivering af AMPK er risikoen 
for visse kræftformer væsent-
lig nedsat og kræftsvulsters 
vækst bliver hæmmet. Man 
ved også at risikoen for at få 
visse kræftformer er nedsat 
når man er fysisk aktiv. Derfor 
spørger vi nu os selv om det 
mon skyldes AMPK. Kræft-
forskning er ikke det som vo-
res forskningsgruppe gør det 

mest i, så den del af AMPK la-
der vi nok andre om at under-
søge selvom vi synes det er in-
teressant.« 

Hvornår er motionspillen på 
gaden?

»Godkendelse af nye læge-
midler er en lang proces. Des-
uden er selve pillen en tænkt 
situation. Forsøgene er indtil 
videre kun gjort med mus, og 
det er ikke sikkert at enzymet 
virker præcis på samme måde i 
mennesker. En anden ting er 
at man jo ikke har kunnet 
snakke med de mus som har 
fået behandlingen så selvom 
det ikke har set ud til at være 
problematisk, så ved man ikke 
om behandlingen har nogle bi-

»Vi forsker af grundviden-
skabelig interesse men natur-
ligvis er det her et eksempel på 
at grundvidenskab kan få store 
konsekvenser for mennesker 
generelt. Vi ønsker at finde ud 
af hvilke mekanismer der re-
gulerer eller styrer de ændrin-
ger der sker i kroppen når man 
er fysisk aktiv. Med den viden 
kan man gøre sig håb om en 
pille som folk der ikke kan væ-
re fysisk aktive, kan få glæde 
af. Det kan for eksempel være 
personer der sidder i kørestol 
eller svært overvægtige.«

Rejser tanken om en motions-
pille ikke nogen vigtige etiske 
overvejelser?

»Jo. Stoffet er blevet prøvet 
på mus, og det viser sig at en-
zymet AMPK gør at musene 
bliver bedre til at foretage sig 
fysisk aktivitet. De får ikke 
større muskler, men de kan ar-
bejde i længere tid. Præstati-
onsfremmende stoffer har des-
værre vist sig at have en anden 
målgruppe - nemlig sportsud-
øvere. Stoffet vil måske kunne 

virkninger. Så der er lang vej.
Desuden skal man huske på 

at man både opnår psykiske og 
fysiske effekter af at være fy-
sisk aktiv, og der er slet ingen 
der siger at man kan eftergøre 
alle effekter af fysisk aktivitet 
med en pille. Motionspillen er 
ikke en slankepille. Folk spiser 
generelt for meget, og hvis der 
kommer en ’motionspille’ på 
markedet, kunne man jo frygte 
at folk spiser den men i øvrigt 
bliver liggende på sofaen - og 
den går slet ikke. Det er et vig-
tigt budskab at få frem. Ellers 
kan vi ødelægge mange års 
forebyggelse og informations-
arbejde omkring fysisk aktivi-
tet.«

forskere finder motion i pilleform

Stand-up i Studentermenigheden
Alle universitetets studentermenigheder samler kræfterne til en 

stor, fælles fest der skal fejre efterårets komme den 26. september. 

Oplev blandt andet stand-up videnskab med forsker og forsanger 

Johan Olsen. Se side 8

Jørgen Wojtaszewski er lektor på Institut for 

Idræt og en del af forskningsgruppen for Moleky-

lær Fysiologi. Desuden er han seniorforsker ved 

Center for Muskelforskning og har netop afslut-

tet et 5-årigt Hallas Møller Stipendium med fokus 

på AMPK. Den 5. internationale konference om 

AMPK – enzymet som ’pillen’ virker på - har net-

op været afholdt i København.

fOTO: SCANPIX
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Kort Nyt

Find Harald

ÅRETS UNDERVISER – Er din lærer eller kollega klog som 

en ugle og en ørn til at undervise? Københavns Universitets 

undervisningspris Årets Harald uddeles af rektor en gang om 

året til en af universitetets fastansatte lærere for god og in-

spirerende undervisning. Årets underviser modtager en por-

celænsugle og 25.000 kroner ved årsfesten den 20. novem-

ber 2008. Med prisen (opkaldt efter matematikeren Harald 

Bohr) ønsker Bestyrelsen for Københavns Universitets Alme-

ne Fond at fremhæve og påskønne undervisning af den hø-

jeste kvalitet. Er du studerende eller ansat ved KU og kender 

du årets bedste underviser? Indsend senest 17/9 dit motiverede forslag (maks. 1 s.) til 

Kommunikationsafdelingen, Att.: Anna Christine Schmidt, Nørregade 10, Postboks 2177, 

1017 Kbh. K. Mærk kuverten Årets Harald.

Campusrace og klimalounge

UNIVERSITETETS DØGN – Universitetets Døgn er en ny og årligt tilbagevendende begi-

venhed på Københavns Universitet hvor studerende og medarbejdere på hele KU kan 

opleve nye sider af universitetet som studiested, arbejdsplads og fristed. Samtidig giver 

otte forskellige workshops dig mulighed for at være med til at påvirke universitetets 

fremtid. Du vælger selv hvilke af de mange aktiviteter du har lyst til at deltage i. I år er 

det Det Biovidenskabelige Fakuletet der er værter og arrangører ved Universitetets 

Døgn, men studerende og ansatte fra hele KU deltager. Intentionen er at værtsrollen 

skal gå på skift mellem fakulteterne.

Læs det fulde program og tilmeld dig senest 1. oktober på universitetetsdoegn.ku.dk. 

Hurtig tilmelding anbefales, der er et begrænset antal pladser.

Ny ph.d.-procedure på SUND

PAPIRNUSSERI – Fremover vil nye ph.d.-studerende ved SUND blive indskrevet pr. den 

første i den måned hvor ansøgning om indskrivning godkendes endeligt. Heri ligger at 

bedømmelsen af indskrivningsansøgningen skal være afsluttet med et tilfredsstillende 

resultat, og at samtlige dele af ph.d.-planen er tilfredsstillende beskrevet, herunder også 

finansieringsplanen for ph.d.-studiet, evt. aftaler om immaterielle rettigheder samt en 

skriftlig samarbejdsaftale med evt. eksterne samarbejdspartner, jf. Ph.d.-bekendtgørel-

sen af 14. januar 2008. Der vil blive lavet en dispensationsaftale for turnus-ph.d.-stude-

rende samt andre nye ph.d.-studerende der overgår direkte fra kandidatstudiet til ph.d.-

studiet eller på anden vis er omfattet af en integreret ordning. Ændringen træder i kraft 

den 1/11. 

Læs mere på www.sundphd.ku.dk el. kontakt fuldmægtig Pia Lassen, tlf. 3532 7065,  

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

Det sker   2. september

Immatrikulationsfest 
VELKOMST – Københavns Universitet byder alle 

nye studerende velkommen. Festen starter med 

en officiel velkomst ad tre omgange hvor rekto-

ratet, dekanerne og universitetsdirektøren delta-

ger. Efter velkomsten er der fri hygge i den tilstø-

dende Lindegård med livemusik, mad og drikke

Tid: 2/9 kl. 13.00, 14.30 og kl. 16.00

Sted: Festsalen, Frue Plads

Arr.: Københavns Universitet, www.event.ku.dk/

immatrikulationsfest/2008/

China and Africa:  
New Strategic Encounters
AFRIKASEMINAR – Forelæsning af prof. 

Fantu Cheru, Research director at Nordic Afri-

ca Institute

Tid: 2/9 kl. 13.00-15.00

Sted: Center for Afrikastudier, Købmagergade 

46, 4., lok. 12

Arr.: Center for Afrikastudier, www.teol.ku.

dk/cas

Style in history and philoso-
phy of mathematics
FOREDRAG – Af prof. Paolo Mancosu, De-

partment of Philosophy, University of Califor-

nia, Berkeley

Tid: 2/9 kl. 17.00. Kl. 16.30 er der kaffe i rum 

04.4.19

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

Universitetsparken 5

Arr.: Videnskabshistorisk Selskab, lutzen@ma-

th.ku.dk.

Boliger

Bolig udlejes

Holte
Periode: Efter aftale.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 73 

kvm. 

Udstyr: For- og baghave. Hy-

bridnet, kælderrum, P-plads.

Husleje: 8.500 kr. pr. md. ekskl. 

fællesudgifter, varme og strøm.

Kontakt: Kurt Jacobsen, tlf. 

30514288.

Vesterbro
Periode: Fra 15/9-08 i 2 år.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær. , 58 

kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret.

Husleje: 6.800 kr. pr. md. inkl. 

forbrug, ekskl. el.

Depositum: 20.400 kr. 

Kontakt: E-mail: vesterbrotille-

je@hotmail.com.

Ydre Østerbro
Periode: Efter aftale.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 60 

kvm.

Udstyr: Møblering efter aftale.  

Lejer: Udelukkende til KU-an-

satte. 

Husleje: 6.000 kr. pr. md. inkl. 

forbrug. 

Kontakt: Kasper Immerkjaer, tlf. 

5121 7906, e-mail:  

Kasper.immerkjaer@nilfisk-ad-

vance.com. 

Indre Østerbro
Period: From 1/10-08 - up to 1 

year, possibly longer.

Size: Apartment, 2 rooms, 65 

sqm.

Equipment: Fully furnished, wa-

shing facilities, Internet, TV.

Tenant: Non-smoker, no pets.

Rent: 8.750 kr. per month plus 

utilities.

Deposit: 3 months rent.

Contact: Email: hansen.katrine@

gmail.com.

København
Periode: 3-12 mdr., evt. længe-

re pr. 1/9-08.

Størrelse: Lejlighed, 1 vær., 48 

kvm.

Udstyr: Møbleret.

Beboer: Røg- og husdyrfri.

Husleje: 4.500 kr. pr. md. alt  

inkl. 

Kontakt: Tlf. 2757 1385 el. 6481 

3619, e-mail: den@odont.ku.dk.

Vanløse
Period: From 1/9-08 for 1 year. 

Size: Apartment, 2 rooms.

Equipment: Furnished, Internet 

and garden.

Tenant: No pets, no smoking.

Rent: 6.000 kr. per month incl. 

heating, electricity, water and 

Internet.

Deposit: 6.000 kr.

Contact: E-mail: femitek@gmail.

com.

Amager
Størrelse: Lejlighed, 5 vær.

Lejer: Forsker med familie

Husleje: 18.000 kr. pr. md.

Kontakt: Colette Albright, e-

mail: CA@a-j.dk. 

Nørrebro
Period: From 1/10-08 to 31/3-09.

Size: Apartment, 4 rooms, 97 

sqm.

Equipment: Furnished, Internet, 

TV.

Tenant: Non smoker, no pets, 

visiting researcher, family.

Rent: 9.000 kr. all incl.

Deposit: 18.000 kr.

Contact: E-mail: kirkensgaard@

life.ku.dk, tel. 6110 0023.

Amager
Periode: Fra 1/9-08 til 1/6-09.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 54 

kvm.

Udstyr: Møbleret.

Lejer: Ikkerygere uden dyr.

Husleje: 6.500 kr. pr. md. inkl. 

vand, varme og el.

Depositum: 19.500 kr.

Kontakt: E-mail: vibehp@gmail.

com. 

Liseleje
Periode: Efter aftale.

Størrelse: Refugie/studielejlig-

hed, 3 vær., 110 kvm. 

Udstyr: Fuldt møbleret og ud-

styret, internet, vaskekælder, 

tv. 

Husleje: 12.000 kr. pr. md. ekskl. 

el. 

Kontakt: Birgitte, e-mail: 

brher@gribskov.dk, tlf. 

7249 8306 el. 4011 5333.

Tisvildeleje 
Periode: Snarest og indtil 1/3-

09.

Størrelse: Hus, 193 kvm. i to eta-

ger.

Husleje: 12.000 kr. pr. md

Depositum: 30.000 kr. som dæk-

ker forbrug af fjernvarme, 

brænde, el, vand og rengøring i 

perioden.

Kontakt: Tlf. 4870 7472 el. 2345 

8095.

Nørrebro
Period: Available from 1/9-08 

until 1/1-09.

Size: Apartment, 2 rooms and 

small office, 50 sqm.

Equipment: Fully furnished, TV, 

washing machine.

Tenant: Non-smoker, no pets.

Rent: 6.200 kr. per month incl. 

utilities.

Contact: E-mail: bjbohr@nbi.dk.

Valby
Period: From 1/10-08 to 31/3-09.

Size: 3 rooms, 1 balcony, 94 

sqm. 

Equipment: Furnished.

Rent: 9.000 kr. pr. month incl. 

heat, electricity, water and In-

ternet.

Deposit: 20.000 kr.

Tenants: Non smokers, no pets.

VELKOMMEN HER – Efter det officielle håndtryk i KU’s imponerende festsal er der lounge-

stemning i Lindegården. Billedet er fra immatrikulationen 2007.
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4. september  5. september  5.-8. september  8.-9. september

Fødevareprogrammet –  
EU’s 7. rammeprogram
INFORMATIONSMØDE – Oplysning om reglerne 

for forskningsstøtte

Tid: 5/9 kl. 12.00-15.30

Sted: Det Biovidenskabelige Fakultet, Festaudito-

riet, Bülowsvej 17

Arr.: EuroCenter, Forsknings- og Innovationssty-

relsen, www.rammeprogram.dk

Sproghistorie og identitet: 
Lingvistiske glans- og trussels-
billeder
FESTFORELÆSNING – Af lektor, ph.d. George 

Hinge, Aarhus Universitet i anledning af 

det nye forskningsprojekt Roots of Europe – Lan-

guage, Culture and Migrations. Efter forelæsnin-

gen er der reception i lokale 22.5.23

Tid: 5/9 kl. 13.15

Sted: Nye KUA, lok. 27.0.017

Arr.: Institut for Nordiske Studier og Sprogviden-

skab, bssh@hum.ku.dk

The God of Abraham and Ex-
ceptional States, or The Early 
Modern Rise of the ‘Whig’ (or 
Liberal) Bible 
SEMESTERÅBNINGSFORELÆSNING – Af Dr. 

Yvonne Sherwood, University of Glasgow

Tid: 5/9 kl. 14.00

Sted: Det Teologiske Fakultet, Købmagergade 46, 

1. sal, Aud. 7 

Arr.: Det Teologiske Fakultet, Jesper Tang Niel-

sen, jtn@teol.ku.dk

Køn og teologi som konstruk-
tion: Hvorfra og hvorhen?
SEMINAR – Lone Fatum fratræder sin stilling som 

lektor ved Afdeling for Bibelsk Eksegese, og i den 

anledning holdes seminar

Tid: 8/9 kl. 13.00-17.15

Sted: Det Teologiske Fakultet, Købmagergade 46, 

1. sal, Aud. 7

Arr.: Afd. for Bibelsk Eksegese og Det Teologiske 

Fakultet i samarbejde med Nordic Network for 

Early Christianity in its Greco-Roman Context

Sikkerhedsprogrammet –  
EU’s 7. rammeprogram
INFORMATIONSMØDE – Oplysning om reg-

lerne for forskningsstøtte

Tid: 4/9 kl. 13.00-16.00

Sted: Dansk Institut for Militære Studier, 

Ryvangs Allé 1

Arr.: EuroCenter, Forsknings- og Innovations-

styrelsen, www.rammeprogram.dk

Iconoclash and Akedah: Ho-
locaust and Sacrifice in the 
Art of Samuel Bak
SEMINAR – Forelæsning af Yvonne Sher-

wood, University of Glasgow, Senior Lecturer i 

Det Gamle Testamente/Tanakh og jødedom

Tid: 4/9 kl. 14.00-16.00

Sted: Det Teologiske Fakultet, Købmagergade 

46, 4. sal, aud. 12 

Arr.: Center for Studiet af Bibelens Brug, Det 

Teologiske Fakultet, larskb@hum.ku.dk

Sustainanomics
FORELÆSNING – Klimaforandringer som 

wicked problem er nyt efteruddannelsestilbud 

på Københavns Universitet der holdes i til-

knytning til Klimakonferencen i København i 

2009. Kurset indledes med en forelæsning om 

bæredygtig økonomi af prof. Mohan Muna-

singhe, næstformand i IPCC

Tid: 8/9 kl. 15.00-18.30

Sted: Københavns Biocenter, Ole Maaløes Vej 

5

Arr.: Københavns Universitet, www.advanced-

studies.dk

PubMed for ph.d.-studeren-
de
KURSUS – Litteratursøgning i den medicinske 

database PubMed/MEDLINE. Prisen er 900 kr.

Tid: 9/9 kl. 9.15–16.15

Sted: KUB Nord, kursuscenteret, Nørre Allé 49

Arr.: KUBIS. Tilmeldingsfrist: 2/9 til kursus@kb.

dk

Contact: E-mail: Ann-sophie@

nielsen.mail.dk.

Frederiksberg/Copenhagen
Period: From 1/09-08 to 31/08-

09.

Size: Apartment, 4 rooms, 90 

sqm.

Equipment: Fully furnished.

Tenant: Visiting researcher or 

the like.

Rent: 9.500 kr. per month plus 

electricity.

Deposit: 3 months rent.

Contact: E-mail: kp.acc@cbs.dk.

Østerbro
Størrelse: Lejlighed, 80 kvm.

Husleje: 9.500 kr. pr. md. inkl. 

aconto vand og varme.

Kontakt: Kirsten, tlf. 2721 5679, 

e-mail: kirstenst12@m8.stud.ku.

Bolig søges

Copenhagen
Period: From 1/1-09 to 31/7-09.

Size: Apartment, 1-2 rooms.

Equipment: Furnished.

Tenant: Italian guest scientist 

(postdoc).

Rent: Max 5.000 kr. per month.

Contact: Nicole Schmitt, e-mail: 

nschmitt@mfi.ku.dk, tel. 3532 

7448 or 6061 8995. 

Copenhagen
Period: From 1/9-08 to 30/6-09.

Size: Single room in shared 

apartment.

Tenant: Italian female biology 

student.

Rent: Max 2.500 kr. per month.

Contact: Elisa Bresciani, e-mail: 

elisabre@libero.it, tel. 0039 

34750 77839.

Copenhagen
Period: From Dec 2008 or Jan 

2009 until Sep 2009.

Size: Apartment, 1-2 rooms.

Equipment: Furnished, semi-fur-

nished or unfurnished.

Tenant: Research scientist, non-

smoker.

Rent: Max 7.000 kr. per month.

Contact: Tel. 7220 2122, e-mail: 

marta.kargol@teknologisk.dk.

København
Periode: Fra 1/11-09 for min. 1 

år.

Størrelse: Min. 2 vær.

Udstyr: Delvist el. umøbleret.

Lejer: Hollandsk par (hun er 

ph.d.-studerende), ikkerygere.

Husleje: Maks. 7.500 kr. pr. md. 

inkl.

Kontakt: Susanne den Boer, e-

mail: spadenboer@bio.ku.dk, 

tlf. 4118 8436.

Copenhagen
Period: As soon as possible for 

three years.

Size: Small apartment or in ex-

ceptional cases a room.

Tenant: Male PhD Fellow.

Contact: Artur, e-mail: artur.ap-

pazov@gmail.com or tel. 5129 

0902. 

København/Frederiksberg
Periode: 1-3 år pr. 1/10 el. 1/11-

08.

Størrelse: Min. 100 kvm.

Udstyr: Umøbleret, børneven-

ligt, gerne med adgang til have/

gård.

Lejere: Lektor i Astronomi med 

familie.

Kontakt: Sune Toft, e-mail: 

stoft@eso.org, tlf. +4989 3200 

6503.

København
Periode: Snarest og for 1-2 år.

Størrelse: Lejlighed, min. 3 vær.

Lejer: Postdoc på NanoScience 

Centret med familie.

Kontakt: Mingjun Yang, tlf. 

3134 9258, e-mail: mjyan-

g2nano.ku.dk.

Copenhagen
Period: From 1/12-08 for min. 1 

year.

Size: Apartment, min. 40 sqm.

Tenant: Foreign researcher, 

non-smoker.

Rent: Max 6.000 kr. per month 

all incl.

Contact: Anne Trinquier, tel. 

3532 2365, e-mail: trinquier@

snm.ku.dk.

Copenhagen
Period: From early September 

09.

Size: Apartment or room in sha-

red apartment.

Rent: Max 5.000 kr. per month.

Tenant: Male PhD. student from 

the UK, non-smoker.

Contact: E-mail: lpi@geus.dk.

Copenhagen
Period: From 1/11-08 to 31/8-09.

Size: 1-2 rooms, bathroom and 

kitchen.

Equipment: Fully or partially 

furnished.

Tenant: French postdoc.

Rent: 4.500–7.400 kr. per month 

all incl.

Contact: E-mail: hannee@diku.

dk or tel. 3532 1468.

Copenhagen
Period: From December 2008.

Size: Flat, min. 3 rooms.

Tenant: Italian PhD student and 

Danish husband. Non smokers.

Contact: E-mail: annalisa.savare-

si@gmail.com.

København og omegn
Periode: Fra ca. 15/1 til 1/8-09. 

Evt. bytte med villa nær Reykja-

vik.

Størrelse: Villa el. lejlighed, min. 

4 vær.

Udstyr: Gerne møbleret, gerne 

adgang til have el. terrasse/al-

tan.

Beboere: Islandsk K forsker m. 

jen er 1.340 kr. pr. md. Ansøg-

ningsskema findes på http://stu-

dier.ku.dk/Studieliv/Bolig/ An-

søgningsskema vedlagt doku-

mentation for 2 års bestået stu-

dietid samt en personlig moti-

vation (1 s.) indsendes til SU-

kontoret, Fiolstræde 22,Post-

boks 2112, 1014 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 8/9-08.

Borchs Kollegium
Den 1/11-08 og 1/12-08 bliver to 

alumnepladser ledige for stude-

rende ved det naturvidenskabe-

lige, humanistiske eller teologi-

ske fakultet der har bestået to 

års normeret studietid. Studen-

ter fra Ribe Katedralskole er 

fortrinsberettigede. Kollegiet 

har bibliotek, flygel, festsal, tv-

stue, vaske- og tørrerum, have 

med tilhørende kroketbane. 

Huslejen er 1.340 kr. pr. md. 

plus 200 kr. i husskat og 25 kr. 

til bibliotekskassen.Ansøgnings-

skemaet kan udfyldes og prin-

tes ud fra http://studier.ku.dk/

Studieliv/Bolig/ Dokumentation 

for to års bestået studietid ved-

lægges. Yderligere oplysninger: 

www.borchskollegium.dk.

Ansøgningsfrist: 12/9-08. 

Studiepladser

Studie-/specialepladser
Der er ledige studie/speciale-

pladser i kontorfællesskab i Val-

demarsgade, Vesterbro. Pris 

600-800 kr. 

Kontakt: Annine, tlf. 4098 8674 

el. Jette, tlf. 2211 2536.

 

Stillinger

VIP-stillinger

Teologi

Professorat MSO i Det Nye 
Testamentes Eksegese
Stillingen er femårig og til be-

sættelse 15/12-08. Ansøgningen 

skal indeholde dokumenterede 

oplysninger om ansøgerens ud-

dannelse, ansættelser, forsk-

ningsindsats og undervisnings-

erfaring. Der vedlægges en 

fuldstændig, nummereret publi-

kationsliste. Ansøgeren kan på-

beråbe sig højst 5 publikationer 

der skal vedlægges ansøgnin-

gen. Yderligere oplysninger kan 

indhentes hos afdelingsleder 

Jesper Tang Nielsen, Afdeling 

for Bibelsk Eksegese, tlf. 3532 

3657, e-mail: jtn@teol.ku.dk el. 

sekretariatschef Niels Chr. 

Tolvang-Nielsen, tlf. 3532 3605, 

e-mail: nct@fak.teol.ku.dk.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne baggrund for ansøg-

ning. Se www.jobportal.ku.dk.

Ansøgningsfrist: 3/10-08, kl. 

12.00.

Samfundsvidenskab

Full Professorship in Inter-
national Economics with Fo-
cus on Globalization and 
Emerging Economies (Asi-
an)
The position is to be filled at 

the Department of Economics 

from 1 February 2009 or as soon 

as possible thereafter. The suc-

cessful applicant will be ex-

pected to participate in the Asi-

an Dynamics Initiative hosted 

by the Faculties of Humanities 

and Social Sciences. The initiati-

ve coordinates existing research 

and teaching relating to Asia 

and Asian matters and func-

tions as a catalyst for the de-

velopment of courses and re-

to børn, ikkeryger, ingen hus-

dyr. 

Kontakt: E-mail: bryndis@bi-

frost.is, tlf. 00354-6993414.

Copenhagen
Period: From 1/10-08 to 30/6-09.

Size: 1-2 room(s).

Equipment: Furnished.

Tenant: Taiwanese PhD student 

and husband.

Rent: Max 6.000 kr. per month.

Contact: E-mail: betina.beusch@

bric.dk.

Kollegier

Hassagers Kollegium
Kollegiet har et ledigt værelse 

til indflytning 15/9 el. snarest 

derefter. Kollegiet er et klassisk 

gangkollegium hvor 10 KU-stu-

derende deler køkken. Stude-

rende inden for alle faggrupper 

med to års bestået studietid er 

velkomne til at søge, men i for-

hold til den aktuelle repræsen-

tation af fag vil studerende in-

den for Medicin, Folkesund-

hedsvidenskab, Teologi, Jura, 

Humaniora (sprogfagene); Psy-

kologi, Sociologi, Antropologi, 

Statskundskab samt Naturvi-

denskab blive foretrukket. Hus-

lejen er 1.590 kr. pr. md. Til ren-

gøring og alumneråd samt in-

ternetopkobling betales 210 kr. 

pr. md. Ansøgningsskema kan 

downloades fra http://studier.

ku.dk/studieliv/bolig/ og afleve-

res på SU-kontoret, Fiolstræde 

22, 1171 Kbh. K.  

Ansøgningsfrist: 8/9-08. 

Valkendorfs Kollegium
Den 1/10-08 bliver 1 plads ledig 

for en studerende fra Det na-

turvidenskabelige Fakultet der 

har bestået 2 års normeret stu-

dietid. Kollegiet har plads til 22 

beboere og har selvstyre, hvil-

ket vil sige at vi i fællesskab står 

for husets daglige drift. Husle-
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Public Participation and Private 
Involvement in Park Manage-
ment in New York City
GÆSTEFORELÆSNING – New York Citys stads-

gartner Adrian Benepé er i Danmark og holder 

forelæsning i forbindelse med Skov & Landskabs 

internationale kursus i Parkforvaltning  

Tid: 10/9 kl. 9.00-10.30

Sted: Auditorium Landskab, Frederiksberg 

Campus, Rolighedsvej 23, 2. sal.

Arr.: Skov og Landskab, www.sl.life.ku.dk/DetSker

Climate change, develop-
ment and sustainability in 
the third world
CLIMATE LECTURE – Næstformand for FN’s 

klimapanel (IPCC), prof. Mohan Munasinghe, 

taler om klimaforandringer, udvikling og bæ-

redygtighed

Tid: 9/9 kl. 10.00-11.30

Sted: Festsalen, Frue Plads

Arr.: Kontakt fuldmægtig i klimasekretariatet, 

Charlotte Brix Andersen, chba@adm.ku.dk. Til-

melding nødvendig på www.klima.ku.dk/cli-

mate_lectures/6._mohan_munasinghe_ipcc/ 

Zimbabwe in Transition
AFRIKASEMINAR – Forelæsning af prof. Bri-

an Raftopoulos, Institute for Justice and Re-

conciliation, South Africa

Tid: 9/9 kl. 13.00-15.00 

Sted: Center for Afrikastudier, Købmagergade 

46, 4., lok. 12

Arr.: Center for Afrikastudier, www.teol.ku.

dk/cas

Raske mandlige forsøgspersoner søges 
KONTAKTANNONCE – Raske mandlige forsøgspersoner på 20-30 år søges til at 

få taget en blodprøve med henblik på bestemmelse af DNA-variationer i vigtige 

gener for udvikling og forværring af hjertesvigt. Undersøgelsesteamet vil i uge 

40, 41 og 43 sidde i hhv. vandre-/forhallen på Panum Instituttet; Institut for 

Idræt; Københavns Biocenter og på August Krogh Institutet. Du skal være kau-

kaser, sund og rask, normalvægtig og ikkeryger. Hvis du er interesseret, skal du 

blot henvende dig for at få taget en enkelt blodprøve. Som tak får du en sand-

wich.

For yderligere oplysninger kontakt læge, ph.d.-studerende. Morten Petersen, tlf. 

3545 7763, e-mail: mortenpetersen@rh.dk.  

Undervisnings- og eksamenstilmelding på  
Økonomi
VINTEREKSAMEN 08/09 – For studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fa-

kultet og for alle andre studerende, der er indskrevet til at læse fag på økono-

mi, er der tilmelding til undervisning/eksamen i uge 35-37 2008 på de studeren-

des selvbetjening på adressen www.punkt.ku.dk eller på blanket i uge 37 i Eks-

peditionen, Studie- og Eksamenskontoret, Samfundsvidenskabelige Fakultet, 

Øster Farimagsgade 5, opg. B, 1. sal, kl. 9.30-15. For phd.-studerende er der kun 

tilmelding i uge 37 i Ekspeditionen, Studie- og Eksamenskontoret, Øster Fari-

magsgade 5, opg. B, 1. sal, kl. 9.30-15. For studerende, der ikke skal følge under-

visning og kun skal tilmeldes eksamen, er der tilmelding til eksamen i uge 41 via 

www.punkt.ku.dk. Dispensationer: kopi af dispensationer skal afleveres i Ekspe-

ditionen på Studie- og Eksamenskontoret i tilmeldingsperioden. Eksamenspla-

nen: der henvises til Absalon el. Økonomisk Instituts hjemmeside på www.econ.

ku.dk hvor evt. ændringer vil fremgå.

Yderligere oplysninger: http://samf.ku.dk/studenterinformation/eksamen/oeko-

nomi/tilmelding_og_afmelding/

Eksamenstilmelding på NAT

BLOK 1 – Automatisk tilmelding til eksamen for studerende der er tilmeldt un-

dervisningen. Er du ikke tilmeldt undervisningen, skal tilmeldingen til eksamen 

foregå i uge 35. Tilmeldingen skal ske via selvbetjeningssystemet på www.

punkt.ku.dk eller direkte til Studenterservice. Tilmeldingen kan ikke finde sted 

på institutterne, og eftertilmelding er ikke mulig. Alle afmeldinger til eksamen 

skal ske skriftligt til Studieadministrationen eller via punkt.ku senest 1 uge før 

eksamen. Ved mundtlige eksaminer der strækker sig over flere dage, regnes fri-

sten fra en uge før første eksamensdag. For kurser med løbende evaluering er 

afmeldingsfristen senest ved udgangen af 4. undervisningsuge.

Yderligere oplysninger: www.science.ku.dk/studerende/ el. Studenterservice, 

KUB-Nord, Nørre Alle 49, tlf. 3532 4260, e-mail: Studenterservice@science.ku.dk.

search projects. A detailed de-

scription is available at www.

asiandynamics.ku.dk/english.

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this ex-

tract. See www.asiandynamics.

ku.dk/english or http://jobpor-

tal.ku.dk/. 

Application Deadline: 15/10-08.

Full Professorship in the 
anthropology of Asia
The Department of Anthropolo-

gy invites applications for this 

position from 1 February 2009 

or as soon as possible thereaf-

ter. The applicant must expect 

to take an active role in develo-

ping the new Asian Dynamics 

Initiative (ADI), as hosted by the 

Faculties of Humanities and So-

cial Sciences, which coordinates 

existing research and teaching 

relating to Asia and Asian mat-

ters. In addition to this, the Asi-

an Dynamics Initiative functions 

as a catalyst for developing new 

and innovative courses and re-

search projects in this field of 

science. A detailed description 

is available at www.asiandyna-

mics.ku.dk/english.

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this ex-

tract. See www.asiandynamics.

ku.dk/english or http://jobpor-

tal.ku.dk/. 

Application Deadline: 15/10-08.

Full Professorship in Asian 
Security Studies
A position of full professorship 

in Asian Security Studies is to be 

filled at the Department of Poli-

tical Science, from 1 February 

2009 or as soon as possible the-

reafter. The applicant will be 

expected to participate in the 

Asian Dynamics Initiative hosted 

by the Faculties of Humanities 

and Social Sciences. The initiati-

ve coordinates existing research 

and teaching relating to Asia 

and Asian matters and func-

tions as a catalyst for the de-

velopment of new and innova-

tive courses and research pro-

jects. A detailed description is 

available at www.asiandyna-

mics.ku.dk/english.

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this ex-

tract. See www.asiandynamics.

ku.dk/english or http://jobpor-

tal.ku.dk/. 

Application Deadline: 15/10-08.

Sundhedsvidenskab

Clinical professorship with 
special reference to the 
field of Translational Cancer 
Immunology
Applications are invited for a fi-

xed-term (5 years) professor-

ship. The clinical professorship 

is composed of a salaried pro-

fessorship at the Faculty of He-

alth Sciences, Department of 

Surgery and Internal Medicine 

and a position as senior scientist 

with the Capital Region of Den-

mark with service at Herlev Ho-

spital, Hospital at the Centre for 

Cancer Immune Therapy, De-

partment of Haematology. It is 

a requirement for appointment 

that the applicant is accepted 

for both the professorship and 

the position of senior scientist. 

In order to be considered, the 

applicant must therefore send 

an application both to the Fa-

culty (the professorship) and to 

Herlev Hospital (the position of 

senior scientist). This also ap-

plies to applicants who are al-

ready employed as senior 

scientist at the Hospital.

Full announcement: This ab-

stract cannot be used as the ba-

sis for an application. See www.

ku.dk/stillinger and www.laege-

job.dk.

Deadline for application: 12/9-

08, kl. 14.00.

Humaniora

Lektorat i dansk sprog 
Institut for Nordiske studier og 

sprogvidenskab opslår lektorat i 

dansk sprog med særligt hen-

blik på grammatik. Ansøgere 

må kunne dokumentere forsk-

ning på internationalt niveau i 

dansk tale- og skriftsprogsgram-

matik samt undervisningsmæs-

sige kvalifikationer svarende til 

erhvervet adjunktpædagogi-

kum. Lektoren vil skulle forske 

inden for ansættelsesområdet 

samt undervise og vejlede i fag-

området på samtlige danskfa-

gets niveauer fra BA til forsker-

uddannelse.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger 

el. kontakt Mette Christensen, 

tlf. 3532 8087, e-mail: mec@

hum.ku.dk.

Ansøgningsfrist: 1/9-08, kl. 

12.00.

Lektorat i strategisk kom-
munikation
Institut for Nordiske studier og 

sprogvidenskab opslår lektorat i 

strategisk kommunikation

Ansøgere må kunne dokumen-

tere forskning på internationalt 

niveau i strategisk kommunika-

tion, og skal have erfaring med 

empirisk forskning. Vedkom-

mende må kunne dokumentere 

undervisningsmæssige kvalifika-

tioner svarende til erhvervet ad-

junktpædagogikum. Lektoren 

vil skulle forske inden for an-

sættelsesområdet samt undervi-

se og vejlede emner som bran-

ding, public relations, offentlig-

hedsteori, politisk kommunika-

tion, netværk og communities 

samt kampagnetilrettelæggelse 

på samtlige danskfagets niveau-

er fra BA til forskeruddannelse.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

Kort Nyt

CENTRAL CELEB – Central Park på Manhattan har 25 mio gæster årligt. Dens brug i mange 

film og TV-serier placerer den blandt verden mest berømte parker.
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Avantgarde og mediekultur i 
mellemkrigstiden
GOLDEN DAYS SEMINAR – Seminaret zoom-

er ind på forskellige aspekter af medieudvik-

ling og -udveksling som den kom til udtryk i 

periodens medie- og bybillede og inden for de 

’gamle’ kunstarter, maleriet og litteraturen

Tid: 11/9 kl. 9.00-17.00

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

Manager til Windows. Prisen er 1.300 kr.

Tid: 11/9 kl. 9.15–16.15

Sted: KUB Nord, kursuscenteret, Nørre Allé 49

Arr.: KUBIS. Tilmeldingsfrist: 2/9 til kursus@kb.dk

Energiprogrammet –  
EU’s 7. rammeprogram
INFORMATIONSMØDE – Oplysning om reglerne 

for forskningsstøtte

Tid: 11/9 kl. 13.00-16.30

Sted: Dansk Energi, Rosenørns Allé 9

Arr.: EuroCenter, Forsknings- og Innovationssty-

relsen, www.rammeprogram.dk

Control and Consequences:  
EU and Illegal Immigration 
from Africa
SEMINAR – Hans Lucht: West African Illegal 

Immigration to Europe: A View From Inside 

the Boats. Thomas Gammeltoft-Hansen: Befo-

re the Gates: the rough guide to Fortress Euro-

pe.

Tid: 11/9 kl. 14.00-16.00

Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5 

Arr.: The Migration Initiative. Registration at 

www.migration.ku.dk

ning. Se www.ku.dk/stillinger 

el. kontakt Mette Christensen, 

tlf. 3532 8087, e-mail: mec@

hum.ku.dk.

Ansøgningsfrist: 1/9-08, kl. 

12.00.

Adjunktur i fonetik 
Ansøgere må i deres videnska-

belige produktion kunne doku-

mentere særlige kvalifikationer 

inden for akustisk og auditiv 

analyse af talt sprog, herunder 

også statistisk behandling af 

empiriske talesprogsdata. Ansø-

gere der tillige kan dokumente-

re kvalifikationer inden for ud-

forskningen af dansk, vil blive 

foretrukket.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger 

el. kontakt Mette Christensen, 

tlf. 3532 8087, e-mail: mec@

hum.ku.dk.

Ansøgningsfrist: 1/9-08, kl. 

12.00.

Adjunktur i kønsforskning 
Center for Kønsforskning opslår 

adjunktur i kønsforskning med 

særligt henblik på køn og kul-

tur. Ansøgere må i deres viden-

skabelige produktion kunne do-

kumentere tematisk og meto-

disk bredde i studiet af køn og 

kultur. Kønsforskning omfatter 

ikke kun kvindeforskning, men 

også ligestillingsforskning, 

mande- og maskulinitetsforsk-

ning samt forskning i relation 

til seksualitet, klasse og etnici-

tet. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger 

el. kontakt Mette Christensen, 

tlf. 3532 8087, e-mail: mec@

hum.ku.dk.

Ansøgningsfrist: 2/9-08, kl. 

12.00.

Assistant professorship in 
Turkish media
A three-year assistant profes-

sorship in the modern Turkish 

public sphere under the subject 

area “Islamism and Anti-Isla-

mism in the New Islamic Public 

Sphere” is advertised at the De-

partment of Cross-Cultural and 

Regional Studies. The position 

will have a special focus on the 

relation between the new pub-

lic sphere and political culture 

in Turkey. The application must 

identify some areas of research 

in the new Turkish public sphe-

re as special research focus. The 

successful candidate must be 

able to document his or her flu-

ency in written (and spoken) 

Turkish.

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this ex-

tract. See www.ku.dk/english/

vacant_positions.

Deadline for applications: 2/9-

08 at noon.

Lektorat i fransk kultur og 
samfund 
Institut for Engelsk, Germansk 

og Romansk ønsker at styrke 

forskning og forskningsbaseret 

undervisning i kultur og sam-

fund i Frankrig og den franskta-

lende verden og opslår derfor 

en lektorstilling i kultur og sam-

fund. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger 

el. kontakt Mette Christensen, 

tlf. 3532 8087, e-mail: mec@

hum.ku.dk.

Ansøgningsfrist: 4/9-08, kl. 

12.00.

Assistant professorship in 
American Literature and 
Culture

The Department of English, 

Germanic and Romance Studies 

welcomes applications from 

scholars with experience tea-

ching and researching American 

literature and culture. Applican-

ts should have obtained a PhD 

by 1 January 2009, and be able 

to document a record of peer-

reviewed research publication 

appropriate to the level of assi-

stant professor. Evidence of an 

active research interest in inter-

disciplinary and/or transnational 

American studies may be an ad-

vantage.

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this ex-

tract. See www.ku.dk/english/

vacant_positions.

Deadline for applications: 4/9-

08 at noon.

English Postcolonial Litera-
ture
Associate professorship (or assi-

stant professorship). The appli-

cation should include an ac-

count of research and teaching 

qualifications within one or mo-

re fields relevant to Postcolonial 

Studies (Africa, Australia & Oce-

ania, Canada, The Caribbean Is-

lands and South Asia). Expert 

knowledge of the postcolonial 

heritage of modern Great Bri-

tain will be an advantage.

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this ex-

tract. See www.ku.dk/english/

vacant_positions.

Deadline for applications: 4/9-

08 at noon.

Modern British History and 
Contemporary British Socie-
ty
The Department of English, 

Germanic and Romance Studies 

is seeking to appoint an Associ-

ate/Assistant Professor of Mo-

dern British History and Con-

temporary British Society.

English Studies in Copenhagen 

covers both the language, the 

literature, and the history of 

the English-speaking world, and 

it is part of a department with 

the same coverage of the Franc-

ophone, Lusophone etc. worlds. 

A commitment to interdiscipli-

nary work is therefore essential. 

While the present associate pro-

fessors teaching British, Ameri-

can and (post)-imperial history 

are all trained as historians, and 

most of their international co-

operation is with history de-

partments, applicants will be 

considered regardless of acade-

mic background.

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this ex-

tract. See www.ku.dk/english/

vacant_positions.

Deadline for applications: 4/9-

08 at noon.

Assistant Professorship in 
Language Technology
The Center for Language Tech-

nology (CST) wishes to appoint 

an assistant professor in lan-

guage technology from 1 Janu-

ary 2009. It will be an advanta-

ge if the assistant professor can 

teach courses in the IT and Cog-

nition curriculum, in particular 

in Cognitive Science, Linguistics 

and Logic, but teaching other 

courses which form part of 

CST’s curricula is also a possibili-

ty. Read more about IT and 

Cognition, and the courses in IT 

and Language http://itogkogni-

tion.ku.dk/ (in Danish).

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this ex-

tract. See www.ku.dk/english/

vacant_positions.

Deadline for applications: 4/9-

08 at noon.

Naturvidenskab

Professorship in Biocompu-
tational Chemistry 
At Department of Chemistry is a 

full time position open within

theoretical and computational 

chemistry applied to biomolecu-

les such as proteins, enzymes, 

carbohydrate etc. 

Full announcement: See www.

ku.dk/stillinger. 

Application deadline: 2/9-08 at 

noon.

Professor (MSO) i sundheds-
informatik
Ved Datalogisk Institut er en 

stilling ledig med indhold af 

sundhedsinformatik, herunder 

it-design, it-projektledelse i 

komplekse organisationer, em-

piriske studier, innovative pro-

dukter. Ansøgere må have kva-

lifikationer som beskrevet i det 

fulde opslag.

Fuldt opslag: www.ku.dk/stillin-

ger. Kontakt evt. konstitueret 

institutleder Martin Zacharia-

sen, tlf. 2875 1357, e-mail: mar-

tinz@diku.dk for yderligere in-

formation.

Ansøgningsfrist: 2/9-08, kl. 

12.00.

Professor in sport and coa-
ching psychology 
The Department of Sport and 

Exercise Sciences, University of 

Copenhagen offers a new five-

year position as professor with 

special duties in sport and coa-

ching psychology. The successful 

applicant will be member of the 

research group “Body, Learning 

and Identity”, and will have re-

sponsibilities to develop the 

section of Sport Psychology at 

the department, to upgrade re-

search and teaching, and to re-

cruit PhD students. More speci-

fically, the professor will partici-

pate in building up the field of 

Coaching Psychology.

Full announcement: www.ku.

dk/stillinger. 

Application deadline: 2/9-08 at 

noon.

Associate Professor/assi-
stant professor in Sport Hi-
story
At the Section of Human and 

Social Science, Department of 

Exercise and Sports Sciences, 

University of Copenhagen, a 

position as associate professor 

within the field of the history 

of sport is available for appoint-

ment from January 2009, or as 

soon as possible hereafter. The 

applicant will be a member of 

the research group on ”Sport, 

Politics and Welfare”. The work 

will include empirical and theo-

retical research and teaching, 

mainly with focus on historical 

issues in relation to the welfare 

state, sport and politics and in 

relation to the development of 

the welfare state in the 20th 

century. 

Full announcement: www.ku.

dk/stillinger. 

Application deadline: 24/9-08 at 

noon.

Associate Professorship in 
Theoretical Condensed Mat-
ter Physics 
At the Niels Bohr Institute the 

position is open from 1st  Janu-

ary 2009 or as soon as possible 

thereafter. 

Full announcement: A descripti-

on of the Department can be 

found at www.nbi.ku.dk, and 

details of this position and ap-

plication requirements can be 

found at www.ku.dk/stillinger/. 

Application deadline: By email 

16/9-08 at noon.

Sted: Det Humanistiske Fakultet, lok. 27.0.09 

Arr.: Institut for Nordiske Studier og Sprogviden-

skab og Institut for Kunst- og Kulturvidenskab i 

samarbejde med Nordisk Netværk for Avantgarde 

Studier, tjelsbak@hum.ku.dk

11. september    11. september  11. september
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12. september  12.-15. september  17. september  17. september

Nørre Campus Festival
FESTIVAL – Alle er velkomne til markedsplads, 

livemusik og fest. Per Vers er konferencier, og 

blandt livemusikerne finder man bl.a. Carpark 

North

Tid: 12/9 kl. 16.00

Sted: Universitetsparken. Indgang foran August 

Krogh Instituttet

Arr.: Det Naturvidenskabelige, Det Sundhedsvi-

denskabelige og Det Farmaceutiske Fakultet, 

www.noerrecampus.ku.dk/festival. Billetter sæl-

ges for 75 kr. i forsalg og for 100 kr. i døren

Det Europæiske Forskningsråd 
– EU’s 7. rammeprogram
INFORMATIONSMØDE – Oplysning om reglerne 

for forskningsstøtte

Tid: 15/9 kl. 12.30-16.30

Sted: Økonomisk Institut, Alexandersalen, Bispe-

torvet 3

Arr.: EuroCenter, Forsknings- og Innovationssty-

relsen, www.rammeprogram.dk

Kønsforskning
FESTFORELÆSNING – I anledning af 60 års 

dagen for dr.phil. Bente Rosenbeck, historiker 

og kønsforsker, lektor ved Center for Køns-

forskning i tyve år.

Tid: 12/9 kl. 15.00-18.00 

Sted: Københavns Universitet Amager, byg-

ning 22.0.11, Njalsgade 120

Arr.: Center for Kønsforskning 

Referencehåndtering 
KURSUS – Reference Manager til Windows. Kort 

version for forskere, læger, m.fl. Prisen er 900 kr.

Tid: 17/9 kl. 9.15–13.00

Sted: KUB Nord, kursuscenteret, Nørre Allé 49

Arr.: KUBIS. Tilmeldingsfrist: 10/9 til kursus@kb.dk

Samfundsvidenskab og Huma-
niora – EU’s 7. rammeprogram
INFORMATIONSMØDE – Oplysning om reglerne 

for forskningsstøtte

Tid: 17/9 kl. 8.30-13.30

Sted: Copenhagen Business School, lok. SP112, 

Solbjerg Plads 3

Arr.: EuroCenter, Forsknings- og Innovationssty-

relsen, www.rammeprogram.dk

Emnesøgning på Københavns 
Universitetsbibliotek
KURSUS – Fortrinsvis for humanistiske, samfunds-

faglige og teologiske studerende

Tid: 17/9 kl. 13.00–16.00

Sted: KUB Syd, Njalsgade 80, lokale 8.1.128a

Arr.: KUBIS. Tilmeldingsfrist: 15/9 til kursus@kb.dk

Global change and local 
landscapes
INTERNATIONAL LECTURE SERIES – Jørgen 

Primdahl and Anette Reenberg open the lecture 

series Globalisation and the local landscape. Mul-

tidisciplinary reflections on contemporary chal-

lenges 

Tid: 17/9 kl. 15.00-19.00

Sted: Auditorium 1.01, Bülowsvej 17

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

kalender/  

Postdoctoral positions  
within Macroecology and 
Evolution
A number of positions are avai-

lable within a cross-disciplinary 

research program aiming at ‘ex-

plaining distribution of life on 

Earth’ in Macroecology, Bio- 

geography, Evolution, Ancient 

DNA, and Geology. The positi-

ons require a PhD-degree, a de-

monstrated ability towards in-

creasing independence, quanti-

tative analytical skills and profi-

ciency in writing, as docu-

mented by publications.  

Full announcement: Applicati-

ons must be based on the full 

description at www.bio.ku.dk/

om/jobs/. For enquiry about the 

program please contact Profes-

sor Carsten Rahbek, Center for 

Macroecology and Evolution, 

Dept. of Biology, e-mail: crah-

bek@bio.ku.dk.

Application deadline: 1/10-08.

Biovidenskab

Post doc within climate 
change and plant health
Department of Plant Biology 

and Biotechnology at The Facul-

ty of Life Sciences wishes to ap-

point a post doc within climate 

change and plant health from 

1. November 2008 to 31. Octo-

ber 2011. The position is part of 

the new research initiative ’Cli-

mate change effects on plant 

health’, a collaborative project 

between the Biosystems De-

partment, Risø DTU and the De-

partment of Plant Biology and 

Biotechnology, Faculty of Life 

Sciences. The duties will include 

research within how the most 

important climatic factors, CO2, 

ozone, temperature and 

drought, in combination and 

alone affects plant growth and 

disease resistance to learn 

about their specific effects on 

host-plant physiology and di-

sease resistance mechanisms. 

Employment and remuneration 

will be according to the Agree-

ment between the Danish Mini-

stry of Finance and the Danish 

Confederation of Professional 

Associations.

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this ex-

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

Application deadline: 15/9-08 at 

12.00 noon.

TAP-stillinger

Projektledere til byggepro-
jekter 
Projektledere søges med erfa-

ring og interesse i projektledel-

se og bygherrerådgivning. Du/I 

vil få en central rolle med pro-

cesstyring; tilrettelæggelse og 

gennemførelse af konkrete 

bygge- og vedligeholdelsespro-

jekter i forbindelse med ud-

møntningen af universitetets 

campusplan.. Der er tale om 

særdeles udadvendte stillinger 

med en bred kontaktflade til 

både interne og eksterne sam-

arbejdsparter og med gode mu-

ligheder for at opbygge et 

bredt netværk.

Fuldt opslag: www.ku.dk mrk.: 

Projektledere til byggeprojekter 

på KU. 

Ansøgningsfrist: 8/9-08, kl. 

12.00.

Stipendier

Sundhedsvidenskab

Ph.d.-stipendier og kliniske 
ph.d.-stipendier
Et antal stillinger som lønnet 

ph.d.-stipendiat/ klinisk ph.d.-

stipendiat er ledige pr. 1/1-09. 

Kvalifikationskrav, arbejdsopga-

ver, aflønning, ansættelsespro-

cedure mv. er beskrevet i det 

fulde opslag, hvoraf det tillige 

fremgår at der skal anvendes 

det elektroniske ansøgnings-

program.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.sund.ku.dk el. 

kontakt Det Sundhedsvidenska-

belige Fakultetssekretariat, tlf. 

3532 7068, e- mail: maar@sund.

ku.dk. 

Ansøgningsfrist: 31/10-08, kl. 

12.00.

Institutstipendier �008
Et antal stillinger som lønnet 

ph.d.-stipendiat/ klinisk ph.d.-

stipendiat er pr. 1/11-08. Kvalifi-

kationskrav, arbejdsopgaver, af-

lønning, ansættelsesprocedure 

mv. er beskrevet i det fulde op-

slag, hvoraf det tillige fremgår 

at der skal anvendes det elek-

troniske ansøgningsprogram.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning.

Se www.sund.ku.dk el. kontakt 

Det Sundhedsvidenskabelige 

Fakultetssekretariat, tlf. 3532 

7068, e- mail: maar@sund.ku.

dk. 

Ansøgningsfrist: 1/9-08, kl. 

12.00.

Scholarstipendiat
Klinisk Farmakologisk afdeling, 

RH søger en medicinstuderende 

til at undersøge lungefunktion 

hos hjertesvigtspatienter. Sti-

pendiet vil gælde for et halvt år 

og er ideelt til OSVAL II-projekt. 

Det forventes afsluttet med mi-

nimum en artikel til publikation 

i et videnskabeligt tidsskrift. 

Yderligere oplysninger: Kontakt 

Morten Petersen, læge, ph.d.-

studerende, Klinisk Farmakolo-

gisk afdeling, e-mail: mortenpe-

tersen@rh.dk, tlf. 3545 7763.

Naturvidenskab

PhD Scholarships within 
Medical Image Analysis
The eScience Center invites ap-

plications for 4 PhD scholarships 

and 2 Industrial PhD scholars-

hips in medical image analysis 

which are funded by Nordic Bio-

science A/S and the Programme 

Commission on Strategic 

Growth Technologies. The scho-

larships are available in collabo-

ration between Nordic Bio-

science A/S and the Image 

Group at the Department of 

Computer Science, University of 

Copenhagen (DIKU). The scho-

larships relate to six existing 

collaborative projects between 

the above-mentioned partners: 

4 on development of imaging 

markers for osteoarthritis, oste-

oporosis, cardiovascular calcifi-

cation and breast cancer risk re-

spectively and 2 within shape 

modelling and machine lear-

ning respectively.

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this ex-

tract. See www.ku.dk/stillinger 

or www.diku.dk.

Application deadline: 22/9-08.

Farma

PhD fellowship in neuro-
pharmacology
The Faculty of Pharmaceutical 

Sciences announces that a PhD 

fellowship will be available 

from 1 November 2008 within 

Neuropharmacology: Pharma-

cological characterization of 

the kainate receptor, iGluR7. 

Main supervisor: Associate Pro-

fessor Darryl S. Pickering, De-

partment of Pharmacology and 

Pharmacotherapy. Additional 

information and applicant re-

quirements can be found on 

www.farma.ku.dk/stillinger. 

Application deadline: 25/9-08 at 

noon. 

Støtte

Forskningsstøtte

Videnskabsministeriets Eli-
teForsk-priser og stipendier
Inden for initiativet EliteForsk 

udbydes der fem store Elite-

Forsk-priser a en mio. kr. til 

fremragende forskere under 45 

år og 16 EliteForsk-rejsestipen-

dier a 250.000 kr. til de dygtig-

ste og mest talentfulde ph.d.-

studerende indskrevet ved dan-

ske institutioner.

Eliteforsk-priserne består af en 

hæderspris på 200.000 kr. og 

800.000 kr. der skal anvendes til 

forskningsaktiviteter. Indstilling 

af prismodtagere kan indsendes 

af universiteter, forskningsinsti-

tutioner og private virksomhe-

der med forskningsaktiviteter. 

EliteForsk-rejsestipendierne skal 

bidrage til at meget talentfulde 

ph.d.-studerende kan få længe-

revarende studieophold ved 

stærke internationale forsk-

ningsmiljøer. Ansøgninger kan 

indsendes af universiteter og 

andre institutioner, der tildeler 

ph.d.-grader.

Fuldt opslag: www.fi.dk. For 

nærmere information kontakt 

fuldmægtig Sune Kaur-Peder-

sen, spe@fi.dk, tlf. 3544 6278 el. 

fuldmægtig Ditte Dahl, dda@fi.

dk, tlf. 3395 5260.

Ansøgningsfrist: Forslag til rej-

sestipendiemodtagere 1/9 og 

for prismodtagere 22/9-08. 

Novo Nordisk Fonden
Læge- og Naturvidenskabelig 

Komite indkalder ansøgninger 

til læge- og naturvidenskabeli-

ge forskningsprojekter. Der kan 

søges om forskningsmidler til 

projekter i Danmark, fortrinsvis 

inden for biomedicinsk forsk-

ning, klinisk forskning og biolo-

gisk grundforskning. Ansøgere 

der har dansk som modersmål, 

skal udarbejde ansøgninger på 

dansk. Kun ansøgere der ikke 

KØN INTIMITET – 
Jeffrey Weeks, professor 

i sociologi og dekan ved 

London South Bank Uni-

versity holder forelæs-

ning med titlen The Re-

making of Sexual and In-

timate Life. Maja Bissen-

bakker Frederiksen, phd.

stipendiat på Institut for 

Nordiske Studier og Sprogvidenskab taler om 

Kategorierne i blodet - danskfaget, kønnet og 

det reproducerende subjekt.
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har dansk som modersmål, må 

udarbejde ansøgninger på en-

gelsk. Ansøgningsskema og 

fuldt opslag findes på www.

novonordiskfonden.dk. 

Ansøgningsfrist 30/9-08 kl. 

16.00.

Fonden til Lægevidenska-
bens Fremme
A.P. Møller og Hustru Chastine 

Mc-Kinney Møllers Fond til al-

mene Formaal opslår et antal 

forskerstipendier til delvist fri-

køb af klinisk arbejdende spe-

ciallæger med ph.d. eller dok-

torgrad som ønsker at kombi-

nere en klinisk karriere med et 

fortsat forskningsengagement. 

Disse deltidsstipendier bevilges 

for 1 år ad gangen med mulig-

hed for forlængelse i yderligere 

1 + 1 år. Det årlige stipendiebe-

løb er på 500.000 kr. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.apmollerfonde.

dk.

Ansøgningsfrist: 1/10-08, kl. 

12.00.

Etly og Jørgen Stjerngrens 
Fond 
Fondet er almenvelgørende og 

almennyttig og skal yde støtte 

til unge videnskabsmænd m/k i 

deres forskning og rejser i for-

bindelse hermed. Forskningen 

skal finde sted inden for områ-

det sygdomsbehandling og/el. 

inden for det samfundsviden-

skabelige område. Der uddeles 

årligt ca. 100.000 kr. i flere por-

tioner. Til ansøgningerne benyt-

tes skema for stipendier el. fon-

de for kandidater der kan rekvi-

reres hos Det Samfundsviden-

skabelige Fakultet. Ansøgning 

med henvisninger til j.nr. 642-

0002/06-2010 sendes til Køben-

havns Universitet, Det Sam-

fundsvidenskabelige Fakultet, 

Øster Farimagsgade 5, 1353 

Kbh. K, Att.: Malene Egemark 

Clausen.

Ansøgningsfrist: 23/9-08 med 

morgenposten. Alle ansøgere 

får skriftlig besked sidst på året.

Max Nørgaard og Hustru 
Magda Nørgaards legat 
Legatet uddeles som bidrag til 

videreuddannelse og studieop-

hold i udlandet til færdigud-

dannede matematisk-naturvi-

denskabelige kandidater (cand.

scient.), rets- og statsvidenska-

belige kandidater (cand.jur. og 

cand.polit./oecon.) el. til forske-

re i øvrigt som arbejder på vi-

denskabelige værker om øko-

nomiske el. finansielle emner. 

Der uddeles årligt ca. 30.000 kr. 

i en el. flere portioner. Til an-

søgningerne benyttes skema for 

stipendier eller legater for kan-

didater der kan rekvireres hos 

Det Samfundsvidenskabelige 

Fakultet. Ansøgning med hen-

visninger til j.nr. 642-0007/06-

2010 sendes til Københavns 

Universitet, Det Samfundsviden-

skabelige Fakultet, Øster Fari-

magsgade 5, 1353 Kbh. K, Att.: 

Malene Egemark Clausen.

Ansøgningsfrist: 1/10-08 med 

morgenposten. Alle ansøgere 

får skriftlig besked sidst på året.

Det Danske Pasteur-Selskab 
Af Selskabets midler vil for året 

2008 blive uddelt et el. flere le-

gater til hjælp for danske for-

skere på videnskabens og er-

hvervslivets område inden for 

mikrobiologi, immunologi og 

dertil knyttede videnskaber til 

studieophold, aktiv deltagelse i 

symposier, eventuelt kongres-

ser, og i særlige tilfælde kurser 

ved Institut Pasteur el. ved lig-

nede mikrobiologiske institutio-

ner i udlandet. Ansøgningen 

må indeholde oplysninger om 

legatansøgerens personnum-

mer, privatadresse, cv, formål 

med rejsen, evt. anbefalinger 

og invitationer, samt hvor og 

hvorledes legatet tænkes an-

vendt. Endvidere ønskes oplyst, 

om støtte er modtaget eller 

søgt fra anden side. Sendes i 10 

eks. til selskabets formand, 

prof., overlæge, dr.med. Niels 

Høiby, Klinisk Mikrobiologisk 

Afdeling, Rigshospitalet, afsnit 

9301, Juliane Maries Vej 22, 

2100 Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: 15/10-08.

Lektor Knud Henders Legat
Der skal i år uddeles en el. flere 

portioner af Knud Henders le-

gat. Legatet gives fortrinsvis til 

personer der har en afsluttende 

akademisk eksamen i fransk 

(italiensk – spansk) og ydes som 

støtte til forskningsprojekter. 

Der vil alt andet lige være for-

trinsret for ansøgere der ikke 

tidligere har fået støtte fra fon-

den. Ansøgere skal i kort form 

oplyse cv og projektbeskrivelse 

samt formål og beløbsstørrelse. 

Ansøgninger sendes til Bestyrel-

sen for Knud Henders Legat-

fond, Institut for Engelsk, Ger-

mansk og Romansk, Njalsgade 

128, 2300 Kbh. S.

Fuldt opslag: Fås hos Hanna 

Laulund, laulund@hum.ku.dk.

Ansøgningsfrist: 26/9-08.

Michaelsen Fonden 
I efteråret 2008 vil der blive ud-

delt 1 forskningsstipendium til 

en yngre læge beskæftiget med 

lægevidenskabelig forskning. 

Stipendiet tildeles for 1 år og 

kan fornyes for 1 år ad gangen i 

op til 3 år. Endvidere uddeles 2 

skolarstipendier i år 2008, for-

trinsvis til lægestuderende, på 

120.000 kr. der udbetales i 4 ra-

ter. Der tillægges desuden sti-

pendiatens institut 15.000 kr. til 

materialeudgifter. Ansøgnings-

skema fås hos advokat Niels 

Kahlke, Købmagergade 3, 1150 

29. september

Skriv frækkere!
SKRIVEKURSUS – Kurset er ment som en 

hjælp til folk der gerne vil i gang med at skri-

ve journalistiske artikler. Alle oplægsholdere 

arbejder professionelt med journalistik og 

kommunikation. Kom og lær at ramme og 

engagere læserne.

Tid: 20/9 kl. 9.00-16.00

Sted: Scient, Universitetsparken 5

Arr.: Magasinet Scient, www.scientmagasin.dk. 

Tilmelding med navn og studieretning senest 

15/9 til Nanna.Heinz@gmail.com 

P
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International
Markedsdag

Festsa len på Frue P lads

Mandag den 8. september 2008
kl. 13-16

Mere information og program: www.international.ku.dk

Tag det første skridt ud i verden –

hør om studie- og praktikmuligheder

i bl.a.

Asien

Australien & New Zealand

Europa

Europa-Parlamentet
& Europa-Kommissionen

USA & Canada

Få insp i ra t ion og ve j l edn ing f ra

in te rnat iona le  gæster

Overve je r  du
s tud ieopho ld  i
ud landet?
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Kbh. K, tlf. 3312 2550, e-mail: 

bente@kahlke.dk el. heidi@

kahlke.dk.

Ansøgningsfrist: 26/9-08.

Carlsbergfondet
Carlsbergfondet yder støtte til 

grundvidenskabelig forskning 

inden for naturvidenskab, hu-

manistisk videnskab og sam-

fundsvidenskab.

Kliniske, tekniske og andre an-

vendelsesorienterede projekter 

falder uden for Carlsbergfon-

dets rammer. Ansøgninger ved-

rørende uddannelse, herunder 

studierejser, kursusophold o.l., 

vil ikke blive taget i betragt-

ning. Ansøgning kan kun ind-

sendes i elektronisk form via 

www.carlsbergfondet.dk.

Ansøgningsfrist: 1/10-08, kl. 

16.00

Stipendier og  
legater

Oldermand, slagtermester 
Peter Ryholts Legat
Gigtforeningen indkalder her-

med ansøgninger til legatet der 

i år er på 100.000 kr. til studier 

af kroniske sygdomme, fortrins-

vis gigt. Uddeling finder sted ul-

timo november 2008. Ansøg-

ning inkl. bilag bedes indsendt i 

4 eks. til Gigtforeningen, Att.: 

Connie Ziegler, Gentoftegade 

118, 2820 Gentofte hos hvem 

ansøgningsskema kan rekvireres 

på e-mail: cziegler@gigtforenin-

gen.dk el. tlf. 3977 8038. 

Ansøgningsfrist: 15/9-08. 

Elisabeth Munksgaard Fon-
den
Fonden yder økonomisk støtte 

til studerende og yngre kandi-

dater inden for fagene forhisto-

risk arkæologi, klassisk arkæo-

logi, middelalderarkæologi og 

historie (fortrinsvis ældre histo-

rie). Der uddeles stipendier på 

normalt op til 50.000 kr. Ansøg-

ningsskema findes på hjemme-

siden.

Fuldt opslag: www.natmus.dk - 

Om Nationalmuseet, Bevillinger 

og fonde. 

Ansøgningsfrist: 1/10-08. 

Fonden til Lægevidenska-
bens Fremme
A.P. Møller og Hustru Chastine 

Mc-Kinney Møllers Fond til al-

mene Formaal uddeler midler 

som følger 1) til enkeltpersoner 

m.h.p. kortere varende speciel 

uddannelse i udlandet, 2) i sær-

lige tilfælde til kortvarige rejser 

for særligt kyndige, 3) til viden-

skabeligt arbejdende klinikker, 

laboratorier og institutioner til 

udførelse af projekter. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.apmollerfonde.

dk.

Ansøgningsfrist: 1/10-08.

Philadelphias legater
Selskabet Philadelphia uddeler i 

januar 2009 en række legatpor-

tioner a 4.000 og 6.000 kr. til 

KU-studerende der er tæt på af-

slutningen af deres studium. 

Ansøgere skal sandsynliggøre at 

de vil afslutte deres studium in-

den udgangen af 2009. Tildelin-

gen foregår efter trang hvorfor 

fyldige oplysninger vedrørende 

ansøgerens økonomiske forhold 

vedlægges, herunder gæld, bo-

ligudgifter og evt. ægtefælles 

el. samlevers indtægt. Oplysnin-

ger vedrørende sygdom, gravi-

ditet el. lignende skal doku-

menteres. Ansøgningsskema af-

hentes i og afleveres til Køben-

havns Universitets SU-kontor, 

Fiolstræde 22, 1014 Kbh K. Ske-

maet kan også findes på www.

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

Ansøgningsfrist. 1/10-08. Ansø-

gere der ikke har fået besked 

inden udgangen af januar 2009, 

er ikke kommet i betragtning.

Reinholdt W. Jorck og Hu-
strus Fond
Et beløb på ca. 5.000.000 kr. ud-

deles til støtte for videre ud-

dannelse og dygtiggørelse af 

uformuende yngre mennesker. 

Fortrinsvis til samfundsviden-

skabelige og medicinske bache-

lorer og kandidater, advokater, 

juridiske bachelorer og kandi-

dater, mv. Oplysninger om fon-

den og ansøgningsskema findes 

på www.fonde.danskerhverv.

dk/jorcksfond.htm el. via e-mail: 

kny@danskerhverv.dk.

Ansøgningsfrist: 15/9-08.

Stipendier til Humboldt-
Universität zu Berlin
Ved Humboldt-Universität zu 

Berlin tilbydes 3 stipendier til et 

5-måneders studieophold. Sti-

pendiet er på 250 euro/md., og 

studieopholdet skal ligge i det 

tyske forårssemester: april – 

august 2009. Ansøgeren skal 

være indskrevet på Københavns 

Universitet og have mindst to 

års studier bag sig. Ansøgeren 

skal kunne dokumentere kend-

skab til tysk.

Fuldt opslag: Se Det Internatio-

nale Kontors hjemmeside for 

ansøgningsprocedure og -mate-

riale: http://international.ku.dk. 

Ansøgningsfrist: 1/10-08.

DAF og Fulbright studiele-
gater
Legater til studerende som vil 

til USA på studieophold i det 

akademiske år 2009-2010. Lega-

terne er i denne runde i form af 

hel eller delvis frafald af under-

visningsafgift til specifikke ame-

rikanske institutioner samt 

85.000 kr. For komplet liste over 

legater, yderligere oplysninger 

og ansøgningsskema kan du 

klikke ind på www.wemakeit-

happen.dk.

Ansøgningsfrist: 1/10-08, kl. 

12.00.

Statens legatbolig i Paris
Der indkaldes hermed til ansøg-

ninger for ophold i 2009. Stif-

telsens formål er at give danske 

kunstnere og forskere mulighed 

for et ophold i Paris. Ansøgere 

hvis projekt har en konkret til-

knytning til Paris, vil blive givet 

prioritet. Boligen m/opholds-

stue, sovealkove, badeværelse 

og køkken i 3, Rue de la Perle, 

75003 Paris, er fuldt møbleret 

og udstyret til 4 pers. Huslejen 

er 1000 euro pr. md. inkl. For at 

tilgodese flest mulige ansøgere 

tildeles ophold som regel kun 

for en måned. Ansøg via www.

um.dk/da/menu/OmOs/PublicDi-

plomacy/StatensLegatboligIPa-

ris/. 

Ansøgningsfrist: 30/9-08. 

Legatuddelinger

Kaj Hanssons Legat
SU-kontoret oplyser at legatud-

delingen nu er afsluttet, og de 

der er kommet i betragtning 

ved uddelingen, har modtaget 

direkte besked. Der er uddelt i 

alt 30.000 kr. i to portioner a 

15.000 kr.

forsvar

Disputatsforsvar

Sundhedsvidenskab

Genetic and Biochemical 
Markers of Obstructive 
Lung Disease in the General 
Population
Doktorand: Morten Dahl.

Tid: 19/9-08, kl. 14.00.

Sted: Lille Auditorium, Herlev 

Hospital.

Officielle opponenter: Prof. Ka-

are Christensen og prof. Ronald 

Dahl. 

Opponenter ex auditorio: Kan 

melde sig til forsvarslederen, 

ekstern klinisk lektor Lars Chri-

stian Laursen, lclaursen@dadl-

net.dk. 

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, Morten 

Dahl, mordah02@heh.regionh.

dk. Indstillingen kan købes ved 

skriftlig henvendelse til Fakul-

tetskontoret. 

Medicin til raske – en syg 
ide? Medikalisering og risi-
kotænkning i almen praksis 
belyst ved kvinders over-
gangsalder
Doktorand: Lotte Hvas.

Tid: 19/9-08, kl. 13.00.

Sted: Center for Sundhed og 

Samfund, lokale 1.1.18.

Officielle opponenter: Calle 

Bengtsson og Ann Rudinow 

Sætnan.

Opponenter ex auditorio: Kan 

melde sig til forsvarsleder lektor 

Birgit Petersson, B.Petersson@

pubhealth.ku.dk.

Afhandlingen: Fås hos Måneds-

skrift for Praktisk Lægegerning, 

tlf. 3526 6785. Indstillingen kan 

købes ved skriftlig henvendelse 

til Fakultetskontoret. 

Ph.d.-forsvar

Sundhedsvidenskab

A national hysterectomy 
database - methodology 
and early results
Kandidat: Charlotte Thim Han-

sen.

Tid: 3/9-08, kl. 14.00.

Sted: Auditorium C, Glostrup 

Hospital, Nordre Ringvej 57.

 

Airway Hyperresponsive-
ness and Airway Inflamma-
tion in Elite Swimmers
Kandidat: Lars Pedersen. 

Tid: 4/9-08, kl. 14.00.

Sted: Bispebjerg Hospital, L-

Auditoriet, Bispebjerg Bakke 

23.

Hypospadia, semen quality 
and fertifity; studies of 
male reproductive health 
and inter-generational ef-
fects in � different populati-
ons
Kandidat: Camilla Asklund.

Tid: 4/9-08, kl. 14.00.

Sted: Rigshospitalet, Auditori-

um 2, Blegdamsvej 9. 

Afhandlingen: Interesserede 

kan henvende sig til sekretaria-

tet på Rigshospitalet, Afdeling 

for Vækst og Reproduktion, GR 

5054, Blegdamsvej 9, 2100 Kbh. 

Ø.

 

N - terminal pro Brain Natri-
uretic Peptide in Thyroid Di-
sease
Kandidat: Marianne Haurum 

Schultz.

Tid: 5/9-08, kl. 14.00. 

Sted: Frederiksberg Hospital, 

Nordre Fasanvej 57, Auditoriet.

Afhandlingen: Interesserede 

kan henvende sig på haurum@

dadlnet.dk for udlevering. 

22.-23. september  24.-26. september  26. september

Videnskab i samfundet – EU’s 
7. rammeprogram
INFORMATIONSMØDE – Oplysning om reglerne 

for forskningsstøtte

Tid: 24/9 kl. 9.00-12.30

Sted: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, 

Tuborgvej 164

Arr.: EuroCenter, Forsknings- og Innovationssty-

relsen, www.rammeprogram.dk

Selfhood and Self-Annihilation
COLLOQUIUM – What is the self implied in self-

annihilation? The workshop will focus on the 

question of selfhood implied in notions of self-

annihilation, and will do so in drawing on diffe-

rent religious traditions, in particular Christian 

mysticism and Buddhism

Tid: 26/9

Sted: KUA, auditorium 27.0.09

Arr.: Arne Grøn. Tilmelding til cfs@hum.ku.dk 

Studentermenighedernes  
oktoberfest
FÆSD – Studentermenighederne på Københavns 

Universitet indbyder alle studerende til den tradi-

tionsrige oktoberfest. 

Tid: 26/9 kl. 17.00

Sted: Sankt Johannes Kirken, Sct. Hans Torv 

Arr.: Studentermenighederne. Tilmelding på stu-

denteroktoberfest@gmail.com. Prisen er 75 kr. 

som betales i døren

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

fundsfaglige og teologiske studerende

Tid: 22/9 kl. 10.15–13.00

Sted: KUB Syd, Njalsgade 80, lokale 8.1.128a

Arr.: KUBIS. Tilmeldingsfrist: 15/9 til kursus@

kb.dk

Religious Modern: African 
Independent Churches and 
Modernity in Post-apartheid 
South Africa
AFRIKASEMINAR – Forelæsning af Barbara 

Bompani, Postdoctoral Fellow, University of 

Edinburgh

Tid: 23/9 kl. 13.00-15.00

Sted: Center for Afrikastudier, Købmagergade 

46, 4., lok. 12

Arr.: Center for Afrikastudier, www.teol.ku.

dk/cas

STAND-UP I STUDENTERMENIGHE-
DEN – Festen indledes med en gudstjeneste 

ved studenterpræst Peter Nicolai Halvorsen. 

Fra kl. 18 er der middag, musik, sang, dans og 

stand-up videnskab med Birger Brodin, forsker 

ved Institut for Farmaci og Analytisk Kemi og 

Johan Olsen (billedet), forsker ved Institut for 

Molekylær Biologi og forsanger i Magtens 

Korridorer i Johanneskælderen, Blegdamsvej 
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ProCNP-derived peptides in 
male genital organs in he-
alth and disease
Kandidat: Søren Junge Nielsen.

Tid: 5/9-08, kl. 14.00. 

Sted: Rigshospitalet, Aud. 1. 

Afhandlingen: Interesserede 

kan rekvirere et eksemplar ved 

henvendelse til Søren Junge 

Nielsen, e-mail: soerenjunge@

gmail.com. 

Dendritic cell vaccination of 
patients with metastatic re-
nal cell carcinoma
Kandidat: Annika Berntsen. 

Tid: 5/9-08, kl. 14.00.

Sted: Lille auditorium, Herlev 

Hospital, Herlev Ringvej 75.

Afhandlingen: Interesserede 

rette henvendelse til:

Berntsen@dadlnet.dk.

Clinical and histological 
aspects of CNV formation
Kandidat: Nathan Lassota.

Tid: 5/9-08, kl. 14.00.

Sted: Auditorium A, Teilumbyg-

ningen, Frederik den 5’s Vej, 11, 

1.

Afhandlingen: Interesserede 

kan rette henvendelse til Na-

than Lassota, Nørrebrogade 

118, 3. th., 2200 Kbh. N.

Voltage Dependent Potassi-
um Channels and Their In-
volvement in Stress-Related 
Disorders
Kandidat: Marie-Louise Re-

indorff Hjæresen.

Tid: 11/9-08, kl. 14.00.

Sted: Psykiatrisk centers audito-

rium på Rigshospitalet, opgang 

61A.

 

Sustainability of the effect 
of intensive early interven-
tion programme and course 
of illness in first-episode 
psychosis - a five-year fol-
low-up of the Danish OPUS 
trial

Kandidat: Mette Bertelsen.

Tid: 12/9-08, kl. 11.00. 

Sted: Sygeplejeskolens Auditori-

um, Bispebjerg Hospital, 

Tuborgvej 235.

 

Naturvidenskab

Acetylenic Scaffolding with 
Tetrathiafulvalene in One 
and Two Dimensions
Kandidat: Cand.scient. Asbjørn 

Sune Andersson.

Tid: 4/9-08, kl. 14.00.

Sted: The H.C. Ørsted Institute, 

Auditorium 2.

Biovidenskab

Studies on the epidemiolo-
gy and control of Manso-
nella perstans infections in 
Uganda
Kandidat: Santa Maria Asio.

Tid: 11/9-08, kl. 13.00.

Sted: Thorvaldsensvej 57.

Feeding Strategies for Dairy 
Cows. Individual Feed allo-
cation using automatic live 
Weight registrations as ma-
nagement Parameter
Kandidat: MSc Dorte Bossen.

Tid: 19/9-08, kl. 13.00.

Sted: Lecture Hall 3-11, Thor-

valdsensvej 40, Ground Floor. 

26. september

Developing research on  
persons (and) learning
PHD COURSE – PhD Course in Personality and 

Educational Psychology. The course is free for 

PhD students and research assistants. For other 

participants, the price is 3.000 kr.

Tid: 29/9 - 3/10-08

Sted: University of Copenhagen, Øster Fari-

magsgade 5, Room 24.0.09

Arr.: The Danish Graduate School of Psycholo-

gy, prof. Ole Dreier, University of Copenha-

gen, www.drsp.dk/sites/courses/2008/

3208c1DevelopingResearch.html 

Har du, hvad indsatsen kræver?

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

Totalforsvarsregion København dækker hærhjemme-
værnet i Region Hovedstaden.

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

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

kø b e n h av n s  u n i ve r s i t e t

Find Harald

Er din lærer eller kollega klog som en ugle 
og en ørn til undervisning?

Københavns Universitets undervisningspris Årets Harald uddeles af 

rektor en gang om året til en af universitetets fastansatte lærere for 

god og inspirerende undervisning. Årets underviser modtager en 

porcelænsugle og 25.000 kroner ved universitetets årsfest den 

20. november 2008.

Med prisen (opkaldt efter matematikeren Harald Bohr) ønsker 

Bestyrelsen for Københavns Universitets Almene Fond at 

fremhæve og påskønne undervisning af den højeste kvalitet.

Er du studerende eller ansat ved Københavns Universitet, 

og kender du årets bedste underviser? Indsend senest 17. 

september 2008 dit motiverede forslag (max 1 side) til:

Kommunikationsafdelingen

Att.: Anna Christine Schmidt

Nørregade 10

Postboks 2177

1017 København K

Forslag indsendes i lukket kuvert, 

mærket Årets Harald.
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Navne

Nekrolog

Lektor Erik Schou Jensen, Værløse, �� år, er om-

kommet ved en tragisk ulykke ved Kangerluar-

suk Sermia gletsjeren i Vestgrønland

Erik Schou Jensen blev uddannet som cand.mag. i 

geologi i 1965 og kort efter ansat på Københavns 

Universitets daværende Institut for Almen Geolo-

gi. 

 I 1981 blev han hentet til Geologisk Museum 

der ønskede at styrke sin udadvendte profil. For 

nok havde Schou en videnskabelig basis i studiet 

af Oslo-områdets vulkanske bjergarter, men det 

var formidlingen af forskningens resultater der 

havde hans helt store interesse. 

 Schou satte fart i opbygningen af nye udstillin-

ger på museet og gik udstillingsteknisk nye veje 

hvilket hans vel nok største udstilling om Grøn-

lands geologiske udvikling er et fornemt eksem-

pel på. Helt i sit es var Schou når han stod overfor 

en forsamling af videbegærlige mennesker. Han 

har gennem årene holdt utallige foredrag, og 

han kom fagligt vidt omkring – fra Skandinaviens 

flere milliarder år gamle grundfjeld til nutidens 

vulkaner på Island. 

 Både folkeuniversiteter, aftenskoler, stenklub-

ber og museet selv nød godt af Schous fortælle-

glæde. Han var desuden en skattet ekskursionsle-

der med ture til bl.a. Oslo-området, Grækenland 

og De Kanariske Øer. Og til Grønland hvor han si-

den 1995 med skibet Kisaq som base havde for-

klaret om de spændende, men også komplicere-

de geologiske forhold i området mellem Jakobs-

havn og Umanak. Det var på hvad der skulle blive 

den sidste af disse ture at ulykken indtraf.

 For os på museet var Erik Schou Jensen et ene-

stående menneske. Karismatisk og inspirerende, 

initiativrig og arbejdsom, omsorgsfuld og umåde-

lig hjælpsom. Et utal af mennesker over hele lan-

det vil utvivlsomt nikke genkendende til disse 

ord. Han kunne komme hjem til Værløse på den 

anden side af midnat med sidste flyver fra Jylland 

efter et foredrag og så alligevel møde på museet 

før otte næste morgen fyldt med energi og ar-

bejdsglæde. Han var altid parat til at hjælpe sine 

kolleger, fagligt såvel som praktisk, og også med 

nogle opmuntrende ord når vi havde behov for 

det.

 For sin indsats blev Schou belønnet bl.a. med 

Geografiprisen (1997) og H.C. Ørsted medajlen i 

bronze (2004). Han ville være fyldt 70 år den 31. 

juli, men nåede at holde sin afskedsreception. Et 

overvældende fremmøde demonstrerede hvor af-

holdt han var både af kolleger og af alle som han 

selv gennem årene havde indført i geologiens 

verden.

 Vore tanker går til hans hustru, Rita, til hans to 

børn og til hans barnebarn, som han ofte fortalte 

om. 

Niels Hald, lektor emer., og Ole Johnsen, lektor 

på vegne af medarbejderne ved Statens Naturhi-

storiske Museum. 

Bliv en del af netværket!
”Når du er medlem af DJØF, står du aldrig alene. Du bliver en del af et stort fællesskab, hvor du altid kan få gode råd 

og selv byde ind med gode idéer. Det giver lige det der ekstra på studiet og på jobbet.”

Iben er 24 år og læser forvaltning på 7. semester på RUC

Danmarks måske stærkeste netværk

DJØF er Danmarks Jurist- og Økonomforbund – og netværket for dig, der læser 

på en samfundsvidenskabelig eller erhvervsøkonomisk uddannelse. Vi arbejder

for at give dig de bedste vilkår på studiet og på jobbet. Du får relevante studie-

kurser og gode råd om alt fra studiejob til løn og karriere. Og så sparer du penge

på bøger, forsikringer, rejser og meget mere. 14.000 studerende er allerede en del

af netværket, som består af i alt 52.000 djøfere. Meld dig ind på djoef.dk
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Tiltrædelser

Sundhedsvidenskab 

PROFESSOR I KLINISK PSYKIATRI – Dr.med. 

Lars Vedel Kessing, overlæge ved Psykiatrisk Cen-

ter Rigshospitalet er tiltrådt et professorat i kli-

nisk psykiatri ved Institut for Neuro- og Sansefag 

på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Lars 

Kessing beskæftiger sig med affektive sindslidel-

ser og er ekspert inden for depressioner.

PROFESSOR I NEUROREHABILITERING – Over-

læge Fin Biering-Sørensen fra Rigshospitalets Kli-

nik for Rygmarvsskader er tiltrådt et nyt professo-

rat. Institut for Neuro- og Sansefag har sammen 

med Rigshospitalet og Sahva Fonden oprettet et 

nyt, 5-årigt, klinisk professorat med særligt hen-

blik på rygmarvsskader. ”Jeg håber at få mulig-

hed for at anvende en ny platform til at udbrede 

kendskabet til og skabe opmærksomhed om de 

specielle forhold der gør sig gældende for be-

handling og rehabilitering af personer med ryg-

marvsskader,” siger professor Fin Biering-Søren-

sen.

 

PROFESSOR I ARBEJDSMEDICIN – Dr.med. og spe-

ciallæge i samfunds- og arbejdsmedicin Jens Peter 

Bonde er tiltrådt et professorat i arbejdsmedicin 

på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Jens Pe-

ter Bonde skal forske i de helbredsmæssige kon-

sekvenser af arbejdsmiljøet, herunder psykosocia-

le forhold (stress), og hvilken betydning arbejds-

miljøet har på forplantning og fosterskader.

 

Priser

Sundhedsvidenskab

LUNDBECKFONDEN – Molekylærbiolog Jack B. 

Cowland, Rigshospitalets hæmatologiske klinik, 

har modtaget en bevilling fra Lundbeckfonden 

på 973.626 kr. Bevillingen skal anvendes til at un-

dersøge den biologiske rolle af såkaldte micro-

RNA molekyler i forbindelse med modning af en 

bestemt type hvide blodlegemer, de neutrofile 

granulocytter. MicroRNA har vist sig at spille en 

vigtig rolle for reguleringen af den mængde pro-

tein der dannes i en celle når bestemte gener er 

aktive. Det har indflydelse på vigtige processer i 

cellerne som celledeling, cellemodning og celle-

død. Ændringer i microRNA-niveauet kan derfor 

også spille en rolle ved omdannelsen af normale 

celler til kræftceller. 

FEJLAGTIG DIAGNOSE – Adjunkt John Broder-

sen fra Institut for Folkesundhedsvidenskab har 

modtaget i alt 1,925 mio. fra Kræftens Bekæm-

pelse, Novo Nordisk, Forskningsfonden for Almen 

Praksis samt Sygekassernes Helsefond. Bevillinger-

ne skal bruges til tre projekter der undersøger de 

psykosociale konsekvenser af ’falsk alarm’ ved 

screening for livmoderhalskræft, lungekræft og 

brystkræft.

Naturvidenskab

THE REINHARD RIEGER AWARD IN ZOOMOR-

HOLOGY – Katrine Worsaae, 36-årig marinbiolog 

fra Marinbiologisk Laboratorium har modtaget 

denne fornemme internationale pris. Katrine 

Worsaae fik prisen for en videnskabelig afhand-

ling om ledormes morfologi (læren om organis-

mers ydre form og struktur) og evolution. Det er 

første gang prisen på 3.000 dollars bliver uddelt, 

og overrækkelsen faldt sted på Panum Instituttet 

under en stor international konference om hvir-

velløse dyrs anatomi, evolution og fosterudvik-

ling. 

Naturvidenskab

PROFESSOR I GEOLOGI – Danmark har fået sin 

anden kvindelige professor i geologi. Det er den 

67-årige dr.scient. Nanna Noe-Nygaard som er 

blevet udnævnt til professor ved Institut for Geo-

grafi og Geologi. Nanna Noe-Nygaards forskning 

favner bredt og omhandler grænsefladerne mel-

lem geologi, palæobiologi og -klimatologi, arkæ-

ologi og osteologi med særlig fokus på Kvartærti-

den. Feltarbejde i Afrika, Grønland og Danmark 

samt laboratoriearbejde er et vigtig omdrejnings-

punkt i Nanna Noe-Nygaards forskning som har 

resulteret i mere end 70 videnskabelige publikati-

oner. 

PROFESSOR I GEOMAGNETISME – Nils Olsen er 

udnævnt til adjungeret professor i geomagnetis-

me på Niels Bohr Instituttet. Nils Olsen er geofysi-

ker og forsker i Jordens magnetfelt som beskytter 

Jorden mod højenergi-stråling fra rummet og 

især Solen. Fremover vil det være Ørsted-satel-

littens afløser, SWARM-satellitten, som skal op-

sendes i 2010, Nils Olsen kommer til at arbejde 

med. Den består af tre satellitter hvoraf de to fly-

ver ved siden af hinanden og laver en slags ste-

reo-syn der kan give mange flere detaljer om Jor-

dens magnetfelt. 

Biovidenskab

PROFESSOR I ANVENDT MIKROØKONOMI – 

Jens Leth Hougaard er tiltrådt som professor i an-

vendt mikroøkonomi ved Fødevareøkonomisk In-

stitut, Det Biovidenskabelige Fakultet. Stor pro-

duktivitet, bred undervisningserfaring og faglige 

kompetencer er en del af Jens Leth Hougaards 

portefølje. Jens Leth Hougaard er 41 år og kom-

mer fra en stilling som lektor på Økonomisk Insti-

tut. Her har han blandt andet beskæftiget sig 

med effektivitetsanalyser (DEA), omkostningsfor-

deling, sundhedsøkonomi og internet-økonomi.  
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Klondike

Hvorfor skulle optursgenerationen orke at kæmpe sig gennem en fem-

seksårig universitetsuddannelse? Det lyder da som noget af en nedtur. 

Særligt når man – nu og her - kan gå direkte efter guldet som butiks-

chef i det lokale supermarked eller som Telecommunication Manager.

Kære nye studerende

DER ER ET ELEMENT af Klondike i tidsånden. Be-
grebet refererer til stednavnet ved Yukon-floden i Ca-
nada hvor guldfeberen rasede på tærsklen til det 19. 
århundrede. Drømmen om at gafle den store gevinst 
fik selv læger, borgmestre og andre bedsteborgere til 
at satse hele butikken og følge de andre håbefulde ud i 
vildmarken. At udbyttet i realiteten ofte smagte af 
stegt skosål blev rammende illustreret i Chaplins ’Gold 
Rush’. 

Også i dag skaber guldfeberen falske forhåbninger. 
På internettets blinkende poker sites. Og i tv-talent-
shows hvor selv en sikkert udmærket mobiltelefonsæl-
ger på en enkelt aften bliver omdannet til operastjer-
ne. Man kunne hævde at årgang 08 er mere disponeret 
for guldfeberen fordi I har oplevet en tilsyneladende 
evig fred. De yngste af jer er født efter 1989 uden Ber-
linmurens fysiske og mentale opdeling af verden. 

Samtidig har I været begunstiget af en næsten 
ubrudt økonomisk højkonjunktur. Så gode har tiderne 
været at den olympiske ånd endda råder på boligmar-
kedet - det gælder blot om at ’være med’. ’Optursgene-
rationen’ lød karakteristikken for nylig i Berlingske Ti-
dende der hævdede at opvæksten har været så sorgløs 
at de unge end ikke gider tage det obligatoriske foræl-
dreopgør – næh far og mor er skam ophøjet til rollemo-
deller. 

HVORFOR SKULLE OPTURSGENERATIONEN or-
ke at kæmpe sig gennem en fem-seksårig universitets-
uddannelse? Det lyder da som noget af en nedtur. 
Særligt når man – nu og her - kan gå direkte efter gul-
det som butikschef i det lokale supermarked eller Tele-
communication Manager. Sådan kan vi ikke undgå at 
spekulere når vi skal forklare at markant færre har søgt 
ind på danske universiteter i år. Uagtet at en del af for-
klaringen også er den forvirring som gymnasierefor-
men og de nye optagelsesregler har afstedkommet. 

Hvilket kick kan I få på KU som kan konkurrere med 
Klondike? For det første kommer I til at mærke suset 
fra den forskningsbaserede undervisning på højeste 
faglige niveau. I starten kan al den nye viden godt vir-
ke lidt overvældende. Men når laboratorieforsøget lyk-
kes, eller når teorien falder på plads, så kan man fak-
tisk blive helt høj af erkendelse. 

For det andet kan I lidt henne i studiet få et interna-
tionalt sus i form af et studieophold på et af KU’s man-
ge samarbejdsuniversiteter - fra Berlin over Berkeley 
til Beijing. Al erkendelse beror på erfaringer – ikke 
mindst de internationale og kulturelle. 

Og for det tredje kommer I til at opleve suset ved at 
læse på et bredt favnende universitet - med otte fakul-
teter, 130 uddannelser og 37.000 medstuderende. 

TAG BARE DE MENNESKESKABTE klimaforan-
dringer som ikke alene kan forårsage skybrud og over-
svømmelser. Men som også kan udløse en heftig dis-
kussion når teologen krydser klinger med biologen el-
ler juristen. Derfor vil universitetet gøre det lettere at 
tage fag på andre studier så I kan mejsle en personlig 
kant i uddannelsen. 

Som en forsmag på tværfagligheden kan I deltage i 
semester kick-off i Festsalen på Frue Plads den 11. sep-
tember hvor Bjørn Lomborg og Svend Auken vil tage 
temperaturen på klimadebatten. Og den 4. november 
slår vi dørene op til et vaskeægte amerikansk valgdøgn 
– i samarbejde med Studenterrådet og foreningen for 
nuværende og tidligere KU’ere. 

Heldigvis virker årgang 08 ikke svækket af guld- 
feberens vrangforestillinger. Så forhåbentlig vil I ikke 
forlade KU til fordel for det forjættede Klondike. Vi hå-
ber derimod at I vil opfatte KU som en veritabel guld-
grube. Ikke kun fordi en uddannelse kan betale sig, 
regnet i kroner og ører. Men også fordi I oven i købet 
får en verdensanskuelse som kan gøre selve livet rige-
re, og som samtidig er gangbar mønt i alle kulturer og 
erhverv. For slet ikke at tale om de nye venner I vil få. 

Vi ses til immatrikulationen i Festsalen på Frue 
Plads den 2. september!

Af rektor Ralf Hemmingsen & 

prorektor Lykke Friis


