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kU-thriller
Et biologispeciale blev inspiration til en skønlitterær krimi.  

I Dinosaurens fjer har Sissel-Jo Gazan fået plads til både mord,  

sex og palæontologi. Læs side 1�-1�

klokkeren fra Pompidou-centret
Den italienske arkitekt Renzo Piano hylder hybriden. Årets vinder 

af Sonningprisen nægter at arbejde akademisk og fejres selv som 

en stor humanist.  Læs interview side 1�-1�

chikane eller drillerier?
Verbale fornærmelser mod andre studier er ikke unormalt, men  

til en fest på Økonomi gik det helt galt. To jurastuderende blev 

chikaneret groft. Hvor går grænsen?  Læs side �-�

kig ind i  
kernefysikkens  
katedral
Hvordan opstod universet og alt det der?  

Det er de helt store spørgsmål der optager 

sindene i cERN i Schweiz hvor forskere fra 

Niels Bohr Institutet deltager i forsøget på  

at genskabe Big Bang med verdens største 

partikelaccelerator. Læs side 10-1�  
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Nyheder

Kort nyt

Bioteknologi nyt fag i gymnasiet
NATURVIDENSKAB – Fra årsskiftet vil gymnasieelever 

som noget helt nyt kunne vælge bioteknologi på de gym-

nasier der vælger at udbyde det. Hermed bliver det nu 

muligt at kombinere sin kærlighed for biologi med en ad-

gangsbillet til uddannelser som for eksempel sygeplejer-

ske, læge, farmaceut og biolog. Baggrunden er at den 

gamle ordning ikke gav adgang til at søge ind på en stor 

del af professionshøjskolerne og universiteternes uddan-

nelser inden for naturvidenskab, teknik og sundhed. Selv-

om faget som adgangskrav vil kunne erstatte kemi B, er 

der indholdsmæssigt ikke tale om at lave en kombination 

af biologi og kemi eller erstatte det traditionelle biologi-

fag. Bioteknologi skal være et helt nyt fag der skal inklu-

dere molekylærbiologi og virksomhedsbesøg.

Ny elektronisk publikation på SAMF
E-AVIS – Fakultetsliv 2007 er en ny elektronisk publikation der skal give et indblik i hvad der rører 

sig på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Højdepunkter fra livet på fakultetet i 2007 vil blive 

fortalt i artikler om blandt andet forskning og uddannelse suppleret med beretninger fra deka-

nen og institutterne og statistik og økonomi. Ud over at omverdenen får mulighed for at få et 

indblik i de aktiviteter der hvert år søsættes, så håber dekan Troels Østergaard Sørensen at publi-

kationen også vil styrke den fælles identitetsfølelse på fakultetet. Fakultetsliv 2007 skal også fun-

gere som et arkiv og en sikkerhed for at de vigtigste informationer bliver samlet på ét sted. Læs 

publikationen på sitet samf.ku.dk.

DeMokrAti

Af Stine Maiken Brix

En uge. Så kort frist fik studen-
terorganisationerne på Det 
Sundhedsvidenskabelige Fa-
kultet (SUND) til at rømme de-
res lokaler på Panum og flytte. 

»Vi føler os helt til grin,« si-
ger Anette Studsgaard, stu-
denterformand ved SUND om 
fakultetets håndtering af sa-
gen. 

Kun tre dage efter sommer-
ferien fik hun en mail fra le-
delsen med en klar besked: 
Pak jeres ting - vi flytter jer om 
en uge. 

»Det er en urimelig kort 
tidsfrist. Vi står midt i vores år-
lige bogmarked for de stude-
rende, så det passer virkeligt 
dårligt.« 

»Urimelig kritik,« svarer fa-
kultetsdirektøren. »De stude-
rende blev varslet allerede in-
den sommerferien.« 

 
Pladsmangel
Et studenterhus til Panums 
foreninger har været under-
vejs de sidste fire år, men er 
stadig ikke gjort klar til ind-

flytning. Akut pladsmangel til 
administration og undervis-
ning betyder at dekanatet har 
besluttet at flytte foreningerne 
før studenterhuset er færdigt. 
Til gengæld lover fakultetet at 
studenterhuset står klar den 
31. marts 2009.

»Fakultetet har overtaget en 
række opgaver som tidligere 
blev løst decentralt på institut-
terne. Samtidig er nye an-
svarsområder og to nye ud-
dannelser kommet til. Med fle-
re opgaver følger flere medar-
bejdere som også fortjener or-
dentlige arbejdsforhold. Alle 
på SUND må rykke tættere 
sammen,« forklarer fakultets-
direktør Arnold Boon som selv 
har undværet et kontor det 
sidste år. 

 
Grotesk sag
Anette Studsgaard har siddet 
med til alle byggemøder og 
mener at hele sagen om det 
nye studenterhus er grotesk: 

»Vi har brugt megen tid på 
at fremføre vores ønsker til 
huset, og fakultetet har brugt 
mange penge på arkitektteg-
nede planer. Før sommerferi-
en var byggeudvalget endelig 

færdig med forberedelserne da 
dekanatet pludseligt slog en 
streg over vores arbejde. Vi nå-
ede knap nok at reagere før 
der var truffet beslutning om 
en helt ny udformning af stu-
denterhuset.«

Arnold Boon er uenig: »Vi 
skrottede ikke udvalgets arbej-
de, men det viste sig at den 
øverste etage ikke kan bruges 
da tagkonstruktionen er øde-
lagt. Projektet blev alt for dyrt, 
så vi valgte en anden løsning.« 

Han understreger at fakulte-
tet hele tiden har forsøgt at in-
volvere brugerne af det nye 
hus. 

»Vi gør hvad vi kan for at 
skabe gode rammer om studie-
miljøet. Faktisk får de stude-
rendes foreninger mere plads 
end i den oprindelige plan,« si-
ger Arnold Boon.

 
kræver garanti
»Vi skulle være flyttet ind i det 
nye studenterhus allerede for 

»Ledelsen kører  
over hovedet på os« 
Studenterne anklager Sundhedsvidenskabs ledelse  

for at køre sit eget ræs i sag om studenterhus.  

Fakultetsdirektøren afviser

kUB-Syds åbningstider
RETTELSE – I sidste nummer af Universitetsavisen skrev vi at det nye Humanistiske Fakultetsbib-

liotek på Amager i vil have åbent til klokken 22 i hverdagene, samt at der også vil være åbent 

lørdag. Dette passer dog ikke helt da de sene åbningstider først træder i kraft fra årsskiftet. 

Indtil da er åbningstiderne mandag-torsdag 9-19, samt fredag 9-18. Lørdag og søndag er der 

lukket.

Solgt til forskning, frikøbt fra undervisning
FRIKØBERI – På Humaniora er 45 fastansatte undervisere svarende til hver tiende af de ansatte 

fritaget fra at undervise på efterårets semester. Det skyldes at universiteterne skal kæmpe mere 

og mere om forskningsbevillingerne. Lykkes det at gafle store penge til et forskningsprojekt er 

det normalt at lektorerne bruger nogle af pengene på at hyre en ekstern forsker der kan over-

tage undervisningen for dem. Det er stik imod en af universitetets grundidéer om at undervis-

ningen skal være forskningsbaseret. Kritikere af udviklingen hævder at det er universiteternes 

livsnerve der er ved at blive kappet. Danske Studerendes Fællesråd forstår udmærket godt hvor-

for lektorerne køber sig fri fra at undervise når chancen for at forske dukker op. DSF mener der-

med at fejlen ligger højere oppe i systemet. 

Danske universiteter vil eksportere uddannelser 
LOVBARRIERE – Danske universiteter vil gerne udbyde danske uddannelser i for eksempel Ki-

na og Singapore, men det forhindrer universitetsloven. Direktør Martin Lauth fra Forum for 

Business Education, det danske erhvervslivs forum for uddannelse, mener at det haster med at 

finde en løsning; ellers risikerer Danmark at gå glip af gode lunser af det milliardstore globale 

uddannelsesmarked der er ved at blive bygget op. Ifølge en formulering i loven kan danske ud-

dannelser kun udbydes i Danmark. Videnskabsminister Helge Sander (V) er indstillet på at finde 

frem til en pragmatisk løsning der kan afhjælpe universiteterne nu og her, men på længere sigt 

vil han rydde lovbarriererne helt af vejen. 

to år siden, men ledelsen på 
SUND har skubbet datoen igen 
og igen,« siger Anette Studsga-
ard som nu forlanger en skrift-
lig garanti for at studenterfor-
eningerne kan flytte ind den 
31. marts. 

»Hvis fakultetet ikke kan gi-
ve os det, er jeg bange for at vi 
bliver hjemløse.« 

Dekan Ulla Wewer skrev i et 
brev den 10. september til de 
studerende: »Jeg er overbevist 
om at det nye projekt bliver 
gennemført inden for den fast-
lagte tidsplan og er færdig den 
31. marts 2009, med mindre 
der opstår force majeure-situa-
tioner.«

Det mener studenterfor-
eningerne ikke er en garanti.

Studenterhus på tegnebrættet

•  Principbeslutning om at ombygge den gamle gæstebolig på Pa-

num til studenterhus blev taget i 2006 af rektor Ralf Hemmingsen 

og dekan Ulla Wewer

•  Igangsættelsestilladelse og bevilling fra rektor Ralf Hemmingsen 

blev givet sommer 2007

•  Projektering efterår 2007 med deltagelse af studerende 

•  Dekanatet tager en ny beslutning primo 2008 idet den første pro-

jektplan på grund af uventede problemer blev ekstremt dyr 

•  Projektplan II igangsættes i foråret 2008 med deltagelse af stude-

rende. Den giver studerende adgang til hele huset (stueetage og 

1. sal) og derved mere plads end i den første plan som havde 

Bogladen placeret i stueetagen 

•  Byggearbejde begynder i oktober 2008

•  Indflytning planlagt til 1. maj 2009.
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(MAGt)DeMoNStrAtioN

Af Julie Caspersen

Der er ingen kampråb og hel-
ler ingen smædesange. De står 
der bare. Med næsen begravet 
i tabloidformatet og ligner 
nogle der er dybt koncentrere-
de i hvad Universitetsavisen 
har på dagsordenen. Men 
ørerne stritter. Det er tirsdag 
den 9. september og KU’s be-
styrelse er indkaldt til møde. 

Sidste punkt på dagsorde-
nen er rektors varslede luk-
ning af Universitetsavisens pa-
pirudgave. En beslutning der 
sådan set er taget af rektor, 
men let skal han ikke slippe af 
sted med det hvis det står til 
de yngre generationer. Net-
værket Facebook har spredt 
ordet og resultatet er at om-
kring 30 studerende har indta-
get de noble bestyrelsesge-
makker i tavs demonstration 
over en beslutning der er ble-
vet taget hen over hovedet på 
dem.

Mødemaraton 
Mødet har været i gang i fire 
timer, og der har efterhånden 
sat sig kafferander på det mus-
selmalede porcelæn. Skålene 

med karameller er halvtomme 
og blikkene på KU’s bestyrelse 
der sidder rundt i en hestesko, 
ligeså. 

Bodil Nyboe Andersen og 
kompagni har også været en 
del punkter igennem. Finans-
lovsforslaget har været oppe at 
vende, hele fortætningen af 
KU der skal fylde færre kva-
dratmeter, er blevet drøftet – 
endda bag lukkede døre. 

Så er der forslaget om et 
dansk-kinesisk forsknings- og 
uddannelsescenter i Kina. Der 
er mere politik end indhold 
bag forslaget, men rektor tror 
at KU ville kunne få noget godt 
ud af det. Udgifterne skal de-
les fifty-fifty med Videnskabs-
ministeriet. 

rektor i krydsild
Der bliver skramlet med stole-
ne, og de halvtomme blikke ly-
ser op. Nu sker der noget. Vi er 
kommet til punktet ’Meddelel-
ser’, og ind vælter pludselig en 
hob af studerende. Direktør 
Jørgen Honoré mumler et »og 
vi snakkede om lavt optag« til 
sin sidemakker og griner.
 »Ja, lukningen af Universi-
tetsavisens papirudgave,« si-
ger Bodil Nyboe Andersen og 
kigger rundt på de uglede fri-

surer og pangfarvede sweatre 
der har indtaget det lyse ud-
valgslokale.
 »Er der nogen der har noget 
at kommentere?«

Det er der, og bladet kom-
mer fra munden som ordet går 
på runde i hesteskoen. Fælles-
tillidsmand på KUA, lektor 
Henrik Prebensen, lægger ud.

»Det er en dum beslutning 
hvis jeg må sige det lige ud. 
Den er ikke formålstjenstlig, 
og der er ingen gode argumen-
ter. Man kan spare mange ste-
der, men man kan også spare 
sig selv ihjel. Effektueringen 
skal udsættes til der fremlæg-
ges en analyse af læseradfær-
den.«

Efter den svada går ordet vi-
dere til bestyrelsesmedlem og 
professor på Institut for Øko-
nomi Niels Kærgård der ud-
bygger kritikken af rektors be-
slutning.

»Det er en okay beslutning 
at satse på et webmedie, men 
KU kan godt bruge mere tid på 
den elektroniske udgave uden 
at lukke papirudgaven. Beslut-
ningen er taget på et forkert 
tidspunkt. Det ligner topsty-
ring, og det er der overfølsom-
hed overfor for tiden.«
 Det er kun de interne med-

lemmer af bestyrelsen der har 
kritik til overs mod lukningen 
af Universitetsavisen, og på 
nuværende tidspunkt er der-
stadig undertrykt harme i he-
steskoen.

»Jeg troede først ikke mine 
egne ører. Her sidder jeg og er 
medlem af bestyrelsen, og så 
må jeg høre om beslutningen 
andetsteds. Det er et minus i 
karakterbogen, og en om’er,« 
siger HK-fællestillidsrepræsen-
tant Ingrid Kryhlmand der me-
ner at forslaget skal tages af 
bordet i sin nuværende form.

David Salomonsen der er de 
studerendes repræsentant i 
bestyrelsen, holder sig til fak-
ta.

»Det er en populær avis. 75 
procent synes den er god eller 
rigtig god, og 67 procent af 

dem der modtager avisen, læ-
ser den,« siger han med hen-
visning til den senest foretag-
ne læserundersøgelse.

Vil gerne diskutere
Herefter er der stilhed. Den 
larmer og varer overraskende 
længe.

»Vil du?« siger Bodil Nyboe 
Andersen og sender spørgende 
blik mod rektor Ralf Hem-
mingsen.
 Det vil rektor. Han tager en 
dyb indånding, og gentager 
med monoton stemmeføring 
begrundelserne for at rektora-
tet har fundet det nødvendigt 
at ofre papirudgivelser, herun-
der Universitetsavisen, på KU’s 
miljøalter til fordel for elektro-
niske udgivelser. Det ender 
med at han proklamerer at 

han gerne går ind i en diskus-
sion på næste Hovedsamar-
bejdsudvalgsmøde om beslut-
ningen hvis det skulle være.

»Det kan du bande på,« sva-
rer Ingrid Kryhlmand.

Dermed er der lagt låg på 
sagen for denne gang. Besty-
relsen træffer kun beslutnin-
ger om KU’s overordnede stra-
tegier. Sagen om Universitets-
avisen ligger altså på rektors 
bord alene. Efterfølgende har 
Ralf Hemmingsen haft følgen-
de kommentar til demonstrati-
onen under bestyrelsesmødet.  

»Jeg har taget diskussionen 
til efterretning, og ser nu frem 
til at diskutere bladudvalgets 
web-udspil med udvalgets for-
mand og universitetsavisens 
redaktør.«

jca@adm.ku.dk

Flere sneakers end slips  
til bestyrelsesmøde 
Studerende invaderede bestyrelsesmøde for at demonstrere mod  

rektors beslutning om at lukke Universitetsavisens papirudgave

LÆSt oG PÅSkreVet – Rektor sad i modvind da Universitetsavisens papirløse 

fremtid blev diskuteret på seneste bestyrelsesmøde.
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klar til klimakongres
VIDENSKABELIG OPTAKT – Tre internationale topnavne bliver hovedtalere når Københavns 

Universitet samler verdens førende klimaforskere i marts 2009. Lord Nicholas Stern er rådgiver 

for den britiske regering og tidligere vicedirektør i Verdensbanken, José Manuel Barroso er 

formand for Europa Kommissionen og Rajendra Pachauri er formand for FN’s Klimapanel. Kon-

gressen Climate Change, Global Risks, Challenges and Decisions vil finde sted i Bella Center den 

10.-12. marts 2009 og er en videnskabelig optakt til det internationale klimatopmøde COP15 i 

november 2009.Klima- og energiminister Connie Hedegaard vil tale ved åbningen af kongres-

sen. Senere åbner videnskabsminister Helge Sander kongressens videnskabelige program. En-

delig vil statsminister Anders Fogh Rasmussen tale ved kongressens afslutning.

Efter kongressen vil der blive udfærdiget et referat der skal give et opdateret vidensgrundlag 

til alle deltagere i COP15 kongressen i november. Se mere på climatecongress.ku.dk
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Højtuddannede skaber vækst
PRODUKTIVE – Virksomhederne skal ansætte flere hvis de skal øge deres vækst og eksport. Det 

konkluderer en undersøgelse offentliggjort i Journal of International Economics. Undersøgelsen vi-

ser også at det øger de lavtuddannedes effektivitet at ansætte flere med en lang videregående ud-

dannelse. 

Undersøgelsen der er beskrevet i ugebrevet Mandag Morgen, peger på at de højtuddannede ikke 

skal hentes hos konkurrenterne, men på universiteterne. Det er imidlertid forvejen et problem at 

2.000 højtuddannede hvert år forlader Danmark, mens kun 1.500 kommer hertil. 

kvinderne mest syge  
på kU

SYGELIGT – Det er de kvindelige ansatte 

der er mest syge på Københavns Universi-

tet, viser den seneste statistik. Tallene for 

årets 1. kvartal viser et gennemsnitligt sy-

gefravær på 1,7 dage svarende til en fra-

værsprocent på tre. Tilsvarende tal for 2. 

kvartal var 1,3 fraværsdage og 2,3 procents 

fravær. 

Fordelt på vip´er og tap´er og køn havde 

mandlige vip´er et sygefravær på en pro-

cent, kvindelige vip´er 1,4 procent. Mandli-

ge tap´er havde et sygefravær i 1. kvartal 

på 3,6 procent og kvindelige tap´er på 5,3 

procent. 
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Af Claus Baggersgaard

»En ubehagelig og meget mær-
kelig oplevelse.« Sådan beskri-
ver jurastuderende Michael 
Mejer en studiestartsfest på 
Økonomisk Institut fredag den 
5. september i år hvor han og 
en studiekammerat måtte fin-
de sig i trusler, verbale ydmy-
gelser og at få kastet shotsglas 
med slatter i ansigtet. Alt sam-
men fordi de læser jura.
 Michael Mejer fortæller at 
han og vennen havde været til 
det nye semesters første fre-
dagsbar og bagefter tog til fe-
sten på Økonomisk Institut i 
Metro Annekset i nærheden. 
Hans veninde og vennens ku-
sine var lige startet på økono-
mistudiet, så det virkede op-
lagt at smutte forbi og sige vel-
kommen på uni. Det starter 
også hyggeligt med billig bar, 
søde mennesker og dans.
 Stemningen bliver dog hur-
tigt ond da de vil bestille en øl 
i baren. 
 »Bartenderen spørger hvad 
vi læser, og da vi svarer jura, 
råber hun arrogante svin i ho-
vedet på os og nægter at betje-

ne os,« fortæller Michael Mejer.
 De får fat i en anden barten-
der, men situationen gentager 
sig. En anden smider shotglas 
med slatter i hovedet på dem 
og en tredje opfører sig truen-
de og lægger op til at ville slås. 
 De trækker sig derfor væk 
fra baren til lyden af cirka 13 
personer der synger ´Jura skal 
på KUA, åh åh åh ååh´. (Jura 
skal som et led i campuspla-
nen flyttes fra Indre by til 
Amager, red.).  

tutorer puster til ilden
De to venner er rystede og 
overraskede over optrinnet. 
Ifølge Michael Mejer var de ik-
ke særligt berusede og opførte 
sig hverken højrøstede eller 
provokerende. De snakker der-
for med veninden og vennens 
kusine om hvad der er sket, og 
pigerne fortæller at deres tuto-
rer mere eller mindre har 
holdt hadetaler om jura og an-
dre studier på rusturen.
 Tilfældigvis kommer en af 
tutorerne gående forbi, og da 
de spørger hvad han egentligt 
har imod jurastuderende, sva-
rer han at de er en flok slik-
hårs-drenge der kun går op i at 
få høje karakterer.

Michael Mejer mener at tu-
torerne burde holde sig for go-
de til på den måde at skabe en 
dårlig stemning mellem de 
forskellige studier.

»Du er jo letpåvirkelig når 
du starter på et helt nyt studie 
i et nyt miljø. De indprenter 
deres egne fordomme hos de 
nye, og det er forkert,« siger 
han.

Grundigt tutor-forløb
Jakob Hyttel-Sørensen, der 
udtaler sig på vegne af grup-
pen af studerende der funge-
rer som rusturskoordinatorer 
på Økonomi (RuKo), tager 
skarpt afstand fra episoden. 
Folkene fra RuKo har dog 
svært ved at nikke genkenden-
de til beskrivelsen af forløbet. 
Medlemmerne af festudvalget 
de har talt med, og som var til 
stede i baren, beskriver de to 
jurastuderendes adfærd som 
provokerende og fremturende. 

»Dette skal ikke ses som en 
bortforklaring, og har de jura-
studerendes opførsel været 
uhensigtsmæssig, burde de na-
turligvis også blot være blevet 
fulgt venligt ud fra festen – 
som i øvrigt var en lukket in-
troduktionsfest hvor de ikke 

var inviteret. Vi vil derfor også 
gerne komme med en klar og 
entydig undskyldning til de to 
jurastuderende, for hvad vi 
tror, er et udtryk for en række 
uheldige sammenfald,« siger 
Jakob Hyttel-Sørensen. 

Rusturskoordinatorerne er 
især skuffede over tutorens på-
ståede adfærd. 

» Det er netop egenskaber 
som dømmekraft og overblik 
der optager os mest når vi hen-
over foråret udvælger tutorer. 
Vi har haft en oplevelse af også 
i år at have udvalgt et særdeles 

kompetent og motiveret tutor-
hold. Introforløbet er imidler-
tid ikke nogen garanti for at 
der ikke slipper personer gen-
nem nåleøjet som alligevel ik-
ke udviser den nødvendige 
modenhed,« siger Jakob Hyt-
tel-Sørensen.

Michael Mejer understreger 
at han ikke har noget imod 
økonomistuderende eller øn-
sker at starte en konflikt. Jura-
studerende er på ingen måde 
bedre end andre, og han har 
også venner på Økonomi og 
andre studier, men han ser 

gerne at der kommer en debat 
om omgangstonen på KU, og 
om hvor grænsen mellem 
harmløse drillerier og ond-
skabsfuld chikane går.

»Jeg har tænkt meget over 
den her episode, og jeg forstår 
ikke at det skal være alles 
kamp mod alle. Man burde ba-
re tage folk for det de er. Stu-
dierne er jo så store at der er 
repræsentanter for alle grup-
per og typer af mennesker,« si-
ger han.  

clba@adm.ku.dk

Hvad der skulle have været en glad aften i byen, endte med trusler og verbale 
ydmygelser for to studerende. Årsag: de læser jura frem for økonomi

Sådan udvælges tutorerne 

Økonomisk Institut havde i år over hundrede ansøgere til de omkring 55 stillinger som tutorer 

og medlemmer af festudvalget. De har været igennem et aspirantforløb henover foråret ved en 

serie af arrangementer. 

Jakob Hyttel-Sørensen forklarer at der selvfølgelig også bliver festet da mange nok oplever det-

te som en del af belønningen eftersom hvervet er ulønnet, men hovedformålet med aktiviteter-

ne er at få et billede af den enkelte aspirant samt at klæde dem på til introforløbets udfordrin-

ger. I år var der således besøg af en coach og psykolog som holdt oplæg om gruppepsykologi 

med efterfølgende afprøvning af egne færdigheder. Hertil kommer førstehjælpskurser samt en 

serie af samarbejds- og problemløsningsøvelser. 

Derudover er der lavet en tutormanual med en række regler, blandt andet må der kun indtages 

alkohol ved to fester på turen, alle andre tidspunkter er alkoholfrie. Der er nultolerance i for-

hold til denne regel samt til euforiserende stoffer. Disse regler formidles til tutorerne gennem 

hele forløbet.

Jurastuderende ydmyget 
til Økonomi-fest

Nyheder
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FAGcHAUViNiSMe ii

Af Claus Baggersgaard

Økonomi og Jura er langt fra 
de eneste studier med stude-
rende der håner hinandens 
fag. Faktisk har det gennem 
generationer været fast traditi-
on at skrive fantasifulde smæ-
desange og udtænke verbale 
fornærmelser om de andre stu-
dieretninger. Således kunne 
man ved årsfesten den 2. sep-
tember høre en flok fulde da-
talogistuderende skråle en ik-
ke særlig flatterende sang om 
humanister med blandt andet 
følgende verselinje:

´Jeg har set en rigtig huma-
nist. Han var knokleskæv og 
sikkert også kommunist.´

Datalogi-studerende Peter 
Müller der har stået i spidsen 
for revyen på studiet de sene-
ste to år, kender godt smæ-
desangen hvor også fysikere, 
jurister og datalogerne selv 
bliver udsat for en gang verbal 
spanking.

»Der bliver delt tæsk ud til 
højre og venstre ud fra devi-
sen: Fælles fjendebilleder ska-
ber sammenhold, men det er 
ikke ondskabsfuldt ment. Selv-
følgelig findes der fordomme 
mod andre studier som at hu-
maniora ikke er nær så fagligt 
og videnskabeligt, men det be-
tyder ikke at vi ikke kan feste 
eller lave aktiviteter sammen,« 
siger Peter Müller.

Stina Christensen, koordi-
nator for Humrådet, kan ikke 
lade være med at grine da hun 
hører smædesangen om sit fa-
kultet.

»Jeg bliver ikke personlig 
stødt, men det kan da godt væ-
re andre gør det. Jeg opfatter 
slet ikke sangen som ondt 
ment,« siger hun.

Stina Christensen mener at 
grænsen mellem harmløse 
drillerier og egentlig chikane 
går dér hvor det bliver person-
ligt, alvorligt og ondskabsfuldt 
ment.

»Jeg læser selv tysk og ople-
ver indimellem folk sige: ’Sik-
ke et nazifag’. Min bordherre 
ville ligefrem ikke tale til mig 
en gang til en fest på grund af 
mit fag. Og de nye studerende 
får at vide at de skal sige de 
læser germansk filologi i ste-
det for tysk hvis de vil undgå 
ubehageligheder, og det er for 
meget,« siger Stina Christen-
sen.

os og dem
Rusturskoordinatorerne på 
Økonomi (RuKo) tror ikke på 
at der findes et egentligt had 
mellem studierne, men kun 
kærlige drillerier i form af san-
ge og jokes. Underviserne 
kommer også med kommenta-
rer når emner behandles til 
undervisningen.

»Den faglige stolthed og fæl-
lesskabsfølelse er naturligvis 
noget vi værner om og dyrker 

på Økonomi. Det involverer en 
definition af de andre, og hvor 
det er de studier vi i virkelig-
heden har størst ånds- og inte-
ressefællesskab med, som først 
står for skud. Der er imidlertid 
på ingen måde lagt op til en 
fjendsk og hadefuld konfron-
tation. I vores fire år på polit-
studiet er vi i RuKo således al-
drig stødt på en hadetale,« si-
ger Jakob Hyttel-Sørensen på 
vegne af gruppen. 
 RuKo mener dog at der fin-
des en grænse for denne os-og-
de andre-dyrkelse. Den går 
hvor formen bliver personlig 
og ondskabsfuld, men det er 
ikke deres oplevelse at en så-
dan omgangstone verserer 
mellem fagene. 

Hindrer fælles identitet
Jurastuderende Michael Mejer 
synes også at kærlige drillerier 
kan være ok, men ligefrem at 
blive nægtet betjening, blive 
truet, ydmyget og sunget af, er 
at gå langt over grænsen.
 »Hvis folk seriøst ikke kan li-
de dig fordi du læser jura, er 
det for meget. Vi studerer alle 
på det samme universitet, så 
det ville da være rarere hvis vi 
stod sammen og følte et fælles-
skab så vi kunne opbygge me-
re tværfaglighed og en fælles 
KU-identitet,« siger han.

clba@adm.ku.dk

chikane eller harmløse drillerier?
De studerende fra forskellige studier har i generationer drillet hinanden med  

smædesange og andre verbale nedværdigelser, men hvor går grænsen?  

Jeg har set en rigtig…

De datalogistuderendes sang 

Jeg har set en rigtig fysiker
Han havd’ skæg og hår så langt som en musiker
Han var sikkert ikk’ en rigtig mand
Han ligned’ en der sku’ ha buksevand
Jeg spurgte ham ”Hvad er du da for en?
Hvorfor har du så tynde blege stankelben?
Kom du fra rummet? Hvem er mon din mor?”
Så lo han blot og sagde disse ord

 Omkvæd
 Det er sandt, at I fandt en fysikmutant
 Jeg har tragten med og hjernen sat i pant
 

Jeg har set en rigtig smart jurist
Gik i jakkesæt og spilled sej, det var sgu’ trist
Det kan godt vær’ han får mange pi’r
Men hans studiejob det er at ta’ kopier
Hans hobby er at mishandle små dyr
Før han vil hjælpe nogen kræver han gebyr
Men det er også klart han er sadist
Det skal man være for at bli’ jurist
 

 Omkvæd
 En jurist er så trist, han er AntiKrist
 Gider nogen hente Max von XORcist?
 

Jeg har set en rigtig humanist
Han var knokleskæv og sikkert også kommunist
Så jeg spurgte hvad hans pensum var
og han kigged’ op og gav mig dette svar:
Til sommer skal jeg op i Anders And
et nummer af Fantomet og en Superman
Og hvis en dag jeg vågner af min døs
Så bli’r jeg færdig og er arbejdsløs
 

 Omkvæd
 Har meldt pas! Tigger hash! Lever kun på nas!
 Når vi styrer verden får I alle gas!
 

Jeg er go’, for jeg er datalog
Jeg har jakkesæt & slips & nye gummisko
Mine bumser fik lidt kirurgi
Og nu er det mig som pigerne kan li’
I Rungsted lever jeg i sus og dus
Med Porsche, fast forbindelse og kæmpe hus
Jeg lever højt på Internet-trafik
Og tjener fedt på andre fjolsers klik
 

 Omkvæd
 Jeg var fed, jeg var led, på succes jeg red
 indtil sidste år da aktierne gik ned
 

Melodi: Familien Andersen: Jeg har set en rigtig negermandFra DIKU-revy 2002

FAGcHAUViNiSMe iii

Af Claus Baggersgaard

Ifølge professor, dr.phil. Rolf 
Kuschel fra Institut for Psyko-
logi på Københavns Universi-
tet har mennesker en tendens 
til at kategorisere hinanden i 
Os og Dem. Det fører til favori-
sering af ens egen gruppe fordi 
man identificerer sig med den-
ne, og det danner basis for for-
dommes opståen. 

Sammenligning grupperne 
imellem skaber en positiv so-
cial identitet der fremmer selv-
værd og skaber et socialt til-
hørsforhold. Mennesker stræ-
ber efter positiv social identi-
tet og positiv selvvurdering. 
Dette opnås ved at ophøje 
egen-gruppen på bekostning 
af ud-gruppen. 

Det kan ske gennem smæ-
desange som dem man kender 
blandt hooligans i England. I 
sin bog The Soccer Tribe giver 
Desmond Morris en række slå-
ende eksempler på hvordan 
engelske fodboldfans i deres 
slagsange nedværdiger mod-
standernes fanklub. For ek-
sempel fornedrer og stigmati-
serer man modpartens fan ved 
at synge: 

»Ved din mor, ved din mor, ved 
din mor at du er her
ved din mor at du er her?« 

I disse smædesange siger man 
indirekte at de andre er lige-
som små børn der skal have 
tilladelse af deres mor til at 
overvære en fodboldkamp på 
stadion. Men danskerne står 
ikke tilbage for englænderne. I 

en FCK-smædesang mod 
Brøndby fodboldklub hedder 
det bl.a.:

»Du til grin - Brøndby svin
– for du sniffer lim
når der ikke er mere tilbage,
så tager du heroin
og bistandshjælp
det synes du bare er sagen
Du sku ha’ været 
pletten på et lagen« 

Ifølge Rolf Kuschel kan bag-
grunden for fordommes opstå-
en være konkrete, virkelige 
hændelser der sidenhen gene-
raliseres til hele gruppen. Men 
i andre tilfælde kan fordomme 
opstå hos fantasifulde perso-
ner der ved at gentage dem til-
strækkelig mange gange, får 
dem til at lyde som om de re-
præsenterer virkeligheden.

Positive fordomme
Uanset deres opståen har for-
domme ingen konstruktiv 
funktion hverken for den en-
kelte, gruppen eller samfun-
det. De er destruktive fordi de 
fastholder ud-gruppen i et be-
stemt lys der reducerer en 
gnidningsfri interaktion. 

»Under Oslo-forhandlinger-
ne ville palæstinenserne og is-
raelerne først ikke sidde i sam-
me rum. Det viste sig at begge 
grupper havde stærke fordom-
me over for hinanden. Da man 
først havde diskuteret bag-
grunden for disse fordomme 
kunne de virkelige samtaler 
foregå - og i samme rum. For-
domme må bekæmpes, der 
skal være en nultolerance 
her,« siger han. 

Rolf Kuschel forklarer at der 
dog også findes positive for-
domme. Det kan være over for 
ét bestemt fodboldhold eller 
bestemte lande hvis livsstil, ar-
kitektur og mad man næsegrus 
beundrer. En typisk positiv 
fordom er således at asiatiske 
børn er dygtige til matematik.  

Man må dog også være på 
vagt over for positive fordom-
me, for også de repræsenterer 
ubeføjede generaliseringer der 
tit er irrationelle. Karakteristi-
ka der bruges om en given be-
folkningsgruppe, kan opfattes 
positivt i en kultur og negativ i 
en anden. 

Den generelle fordom at ty-
skere er præcise, grundige og 

effektive, har en lidt negativ 
klang i Danmark, hvorimod 
den samme karakteristik op-
fattedes yderst positivt i Iran. 
Baggrunden kan føres tilbage 
til før anden verdenskrig da 
jernbanen fra Teheran til Det 
Kaspiske Hav blev bygget. Ty-
skerne fik opgaven som de lø-
ste perfekt; derefter fik tysker-
ne prædikatet som effektive, 
præcise og kvalitetsbevidste. 
Karakteristika der hænger ved 
den dag i dag. 

Rolf Kuschel er sammen med  
Faezeh Zand forfatter til bogen  
’Fordomme og Stereotyper’.

Ekspert: 
Fordomme er destruktive

Nyheder
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AktiVitetSkrAV i

Af Claus Baggersgaard

Flere fakulteter på Køben-
havns Universitet strammer nu 
kursen over for studerende der 
er bagud med deres studier. 
De vil i fremtiden blive udskre-
vet hvis de ikke tager eksame-
ner i en periode.

Økonomisk Institut har alle-
rede sat de første studerende 
på porten; Det Humanistiske 
Fakultet er begyndt at varsle 
studerende der er bagefter 
mens Det Samfundsvidenska-
belige Fakultet og Det Naturvi-
denskabelige Fakultet ikke for 
alvor er gået i gang med op-
rydningsarbejdet. 

Økonomisk Institut skrev i 
juli 2007 til 160 studerende og 
gjorde dem opmærksomme på 
at de risikerede at blive ud-
skrevet fra universitetet hvis 
de ikke genoptog deres studie. 
Ifølge Louise Kolmos, fuld-
mægtig i instituttets studiead-
ministration, fik 97 lagt en stu-
dieplan, to tog orlov og syv 
meldte sig ud efter at have talt 
med studievejledningen. 22 af 
dem har siden bestået fag eller 
afleveret deres speciale, og 50 
har forladt uddannelsen.
 »Det er et ressourcekræven-
de arbejde, men med den mål-
rettede kontakt til studerende 
håber vi at de der reelt ønsker 
at gennemføre studiet, får den 
fornødne hjælp, og de som re-
elt har opgivet, bliver luget fra 

så tidligt som muligt,« siger 
Louise Kolmos. 

Hun tilføjer at alle der er vil-
lige til at acceptere en indivi-
duel studieplan, får en chance 
til.

I dette forår er i alt 200 nye 
studerende blevet kontaktet. 
100 studerende har fået dis-
pensation til at fortsætte, 80 er 
blevet udskrevet og 20 har 
meldt sig selv ud.

Mange spøgelser
Det Humanistiske Fakultet 
(Hum) indførte per 1. januar i 
år nye, strenge aktivitetskrav. 
1.800 studerende er allerede 
blevet varslet om at de risike-
rer at blive smidt ud, men in-
gen er endnu blevet udmeldt 
da de har fået et år til at bestå 
de 30 ECTS-point der kræves 
for at være aktiv studerende. 
Mellem ti og 15 studerende 
har søgt om dispensation. 

Ifølge Ea Feldfos, studie- og 
karrierevejleder på Hum, 
handler den strammere linje 
ikke om at få folk smidt ud, 
men derimod om at motivere 
den enkelte til at komme vide-
re med studierne.

 »Vi har ikke noget imod at 
de studerende bliver forsinke-
de, men vi skal forhindre at de 
bliver studieinaktive da der el-
lers er stor risiko for at de fal-
der helt fra. Vi varsler ad tre 
omgange, så de kan nå at få 
hjælp på et tidligt tidspunkt,« 
siger hun.

Hun tilføjer at en stor del af 

gruppen af inaktive studeren-
de reelt er holdt med at stude-
re for længe siden. 

Cirka en tredjedel kalder 
hun ’spøgelser’ de har ikke ta-
get en eksamen i ti til 40 år og 
nærmer sig pensionsalderen. 
En anden tredjedel har ikke 
været aktive siden 1997, ty-
pisk på grund af arbejde, bar-
sel eller lignende. Den sidste 
tredjedel har ikke været aktiv 
siden 2006. 

Alene i verden
Hum har i foråret kørt et pilot-
projekt kaldet ’Monitorering 
2008’ for en gruppe der er for-
sinkede, men ikke inaktive. 
250 BA-studerende ved Musik-
videnskab, Litteraturviden-
skab, Kunsthistorie, Filosofi og 
Fransk der er mere end 30 
ECTS-point forsinkede i for-
hold til normeret studietid, er 
blevet udvalgt og har modta-
get et brev med tilbud om vej-
ledning. 

»Mange har en god grund til 
at være forsinket. De har fået 
børn, har et godt job, har gang 
i kreative projekter, eller tur-
nerer sågar med deres band, 
men de er aktive alle andre 
steder end deres studium. Det 
eneste vi kræver som universi-
tet, er at de tager eksamener. 
Ellers blander vi os ikke i hvad 
de laver,« siger Ea Feldfos og 
tilføjer: 

»En stor gruppe studerende 
oplever at de er meget alene. 
De første to år af uddannelsen 

er der mange holdtimer og et 
godt studiemiljø, og så pludse-
lig føler de sig som Palle alene 
i verden. De har typisk svært 
ved at få hjælp fra deres un-
dervisere og har måske ikke 
fået en forklaring på hvorfor 
de er dumpet til en eksamen, 
og så giver de op. Det er dem 
vi primært kan hjælpe.«

Hun fortæller at mange in-
den vejledningssamtalen har 
forberedt en hel forsvarstale 
om hvorfor de er blevet forsin-
kede, men den fejer hun for-
sigtigt til side. 

»Samtalen er et tilbud om 
hjælp, så det er ikke meningen 
de skal stå skoleret. Målet er at 
forsøge at finde frem til det 
der motiverer den enkelte i 
forhold til vedkommendes stu-
dium,« siger hun.

Problemerne er forskellige. 
En kan være gået i stå i sit ba-
chelorprojekt, en anden har 
måske mistet motivationen 
fordi det virker uklart hvilke 
kompetencer uddannelsen gi-
ver. Studievejledningen kan 
blandt andet hjælpe med prak-
tik, kompetenceafklaring, fin-
de nyt tilvalgsfag eller kandi-
datuddannelse eller udforme 
en studieplan.

Fællestræk for forsinkede  
studerende

•  Studieskiftere (tidligere indskrivninger registreret)

•  Krydser fakultetsgrænserne ved tilvalg

•  Udebliver eller dumper i bestemte eksamener 

•  Udeblivelse fra eksamener fungerer som en studiestrategi

•  Mangler BA-projekt eller tilvalg

•  Ændrer tilvalg undervejs

•  Går helt i stå efter førsteårsprøven eller tredje semester

•  En mindre andel har karakterer i den nedre ende af skala-

en

•  Ældre studerende med anden studiekultur/deltidsstudium

Kilde: Monitorering 2008 på Humaniora

Studieaktivitetskrav

Det Humanistiske Fakultet 

De studerende skal inden for en toårig periode skal bestå 

minimum 30 ECTS point. 

Studerende der er optaget på en bacheloruddannelsen i 

2005 eller derefter, skal (udover studieaktivitetskravet) også 

opfylde kravet om maksimalt at være fem år om at fuldføre 

deres bacheloruddannelse. 

Studerende der er optaget på en kandidatuddannelse den 1. 

september 2008 eller senere, skal (udover studieaktivitets-

kravet) også opfylde kravet om maksimalt at være tre år om 

at fuldføre deres kandidatuddannelse.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 

Alle studerende skal bestå mindst 30 ECTS point om året på 

den uddannelse hvor de er indskrevet.

For studerende på Økonomisk institut er der allerede for fle-

re år siden fastsat et studieaktivitetskrav, hvorefter der skal 

bestås mindst 60 ECTS point over en to års periode.

Det Naturvidenskabelige Fakultet

De studerende må maksimalt blive to år forsinket på den tre-

årige bacheloruddannelse og maksimalt et år forsinket på 

den to-årige kandidatuddannelse. 

Studerende 
risikerer tvangsudskrivning
på Humaniora, Naturvidenskab og Samfundsvidenskab vil langsomme 
studerende blive smidt ud. Økonomisk Institut er allerede i gang 

Aktivitetskrav rammer også studerende med 

relevant studiejob og udlandsophold, advarer 

Studentrådet. prodekaner beroliger og henvi-

ser til muligheden for dispensation  

AktiVitetSkrAV ii

Af Claus Baggersgaard

De studerende er alt andet end 
tilfredse med de skrappe akti-
vitetskrav flere fakulteter på 
Københavns Universitet har 
gennemført.

Samtlige studienævn på Det 
Humanistiske Fakultet har så-
ledes i foråret vedtaget en pro-
testskrivelse. Det er primært 
kravet om at de studerende 
skal gennemføre den toårige 
kandidatuddannelse på maksi-
malt tre år der skaber util-
fredshed. Humrådet foreslog 

uden held dekanatet at man 
som kompromis forsøgsvis 
kunne starte med at indføre 
aktivitetskrav på fire eller fem 
år. 
 De studerende og ansatte 
mener at kravet vil ramme stu-
derende der hverken er dovne 
eller dårlige, men som læser 
på nedsat tid på grund af fami-
lieliv, studierelevant arbejde 
eller dårlige sociale vilkår. 

Stina Christensen, koordi-
nator for Humrådet, peger på 
at de administrative regler og 
systemer på universitetet også 
forsinker mange studerende. 
Eksempelvis har der indtil nu 

Fakulteter beskyldes for klapjagt

FoTo: ScANpIx
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kunnet gå et år før man igen 
kunne gå til eksamen hvis man 
dumpede, studerende der er 
ved at skrive bachelorprojekt 
kan ikke få lov til at tage fag 
på kandidatoverbygningen på 
grund af reglerne fra Viden-
skabsministeriet, og hun har 
selv oplevet at hendes ophold 
på et tysk universitet kun del-
vist kunne meritoverføres.
 Også Studenterrådet på Kø-
benhavns Universitet er util-
freds med at aktivitetskravene 
spreder sig. Rådet vil derfor 
overvåge om studerende bli-
ver udskrevet mod deres vilje.
 »Studerende der har det 

dårligt socialt og psykisk, skal 
selvfølgelig kontaktes og hjæl-
pes, men det virker som om fa-
kulteterne også går på klapjagt 
efter folk der har været i ud-
landet eller har et relevant stu-
diejob,« siger hun.

ikke urimeligt
Ifølge Hanne Løngreen, prode-
kan for uddannelse på Hum, 
er aktivitetskravene nødvendi-
ge fordi der fra næste år bliver 
indført en færdiggørelsesbo-
nus til universiteter der får de 
studerende hurtigt igennem 
studierne, og i den konkurren-
ce klarer Hum sig dårligt. Det 

vil derfor betyde et stort øko-
nomisk tab for fakultetet. Hun 
afviser at studerende der får 
barn eller har sociale proble-
mer, risikerer at komme i 
klemme da de kan få dispensa-
tion.
 »Der er desværre mange 
misforståelser omkring aktivi-
tetsreglerne for tiden. Selvføl-
gelig har vi taget højde for at 
både kvindelige og mandlige 
studerende kan få et års bar-
sel, og at man ikke kan være 
studieaktiv hvis man er ramt 
af sygdom eller lignende,« si-
ger prodekanen. 

I øvrigt mener hun ikke at 

aktivitetskravene er urimeligt 
hårde for fuldtidsstuderende.
 »Kravene skulle have været 
endnu strammere hvis vi hav-
de valgt at følge retningslinjer-
ne fra ministeriet. Alle andre 
steder i uddannelsessystemet 
forventer man at de studeren-
de gennemfører deres uddan-
nelse på normeret tid, men på 
Humaniora har der været en 
accept af at forsinkelse er lig 
med fordybelse. Det forsøger 
vi at gøre op med,« siger hun. 

Skyder forbi 
Også på Det Naturvidenskabe-
lige Fakultet (Nat) er der mod-

stand mod de nye krav. De stu-
derende på fakultetet anser 
aktivitetskravene for at være 
en dårlig løsning der ikke gør 
noget ved de reelle problemer. 
 Jeppe Eimose, studerende 
på Nat og aktiv i Studenterrå-
det, mener at mange bliver 
forsinkede fordi der er for lidt 
vejledning, for få tilbud om 
psykologisk hjælp, for ringe 
kursusudbud og undervisning 
og et dårligt studiemiljø.

Henrik Busch, prodekan for 
uddannelse, peger på at Nat 
udover de strammere krav og-
så satser på at efteruddanne 
de ansatte, indføre nye under-

visningsformer, skabe bedre 
studiemiljø, tilpasse kursernes 
omfang og styrke studievejled-
ningen.

Jeppe Eimose tvivler på at 
der er råd til alle de nye tiltag, 
men Henrik Busch er overbe-
vist om at de nye tiltag vil få de 
studerende hurtigere igennem 
uddannelserne og dermed og-
så forbedre fakultetets økono-
mi. 

clba@adm.ku.dk

FArt PÅ – Aktivitetskravene 

skærpes nu på flere fakulteter. 

Bedre individuel vejledning skal 

hjælpe inaktive studerende i 

gang igen.
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Lundbeck Foundation Junior Group Leader Fellowships

Lundbeckfonden indkalder hermed ansøgninger til fem stipendier for 
særligt lovende unge forskere og deres forskergrupper. 

Stipendierne løber i 5 år, og hvert enkelt stipendium finansieres med 
10 mio. kr. 

Stipendierne tiltænkes fem danske forskere i 30erne, som vil være i 
stand til at etablere eller videreføre forskergrupper indenfor sundheds- 
eller naturvidenskab. Vi forestiller os forskere, som indenfor de sidste 
5 år har erhvervet en Ph.D. grad. Emnet skal være original frontlinie 
forskning indenfor grundforskning eller anvendt forskning. 

Lundbeckfonden ser gerne, at stipendierne tiltrækker danske forskere i 
udlandet, som ønsker at flytte til Danmark og fortsætte deres 
forskning her.

Ansøgningen må maksimalt fylde svarende til 10 A4 sider, og der skal 
bl.a. redegøres for projektets forskningsplan, medarbejdere, budget og 
hvorledes man forestiller sig forskergruppen indplaceret på en dansk 
forskningsinstitution. Desuden ønskes et Curriculum Vitae med led-
sagende liste over videnskabelige publikationer og anbefalinger.

Ansøgningen bedes udfærdiget på engelsk og sendt i PDF format til 
Lundbeckfonden på mail@lundbeckfonden.dk senest den 15. decem-
ber 2008, mærket: ‘Lundbeckfondstipendier 2009’.

Yderligere information kan fås ved at kontakte Lundbeckfondens 
forskningschef Erik Juhl på (+45) 39 12 80 11 eller på ovenstående 
mailadresse.

Lundbeckfonden er en erhvervsdrivende fond med betydelige aktieposter i de to børsnoterede 
selskaber H. Lundbeck A/S og ALK-Abelló A/S. Afkastet af fondens formue anvendes bl.a. til 
støtte af videnskabelig forskning overvejende inden for sundhedsvidenskabelig forskning, men 
også til biologisk orienteret naturvidenskabelig forskning samt fysik og kemi. Fonden uddeler 
årligt ca. 330 mio. kr.

Lundbeckfonden
Vestagervej 17, 2900 Hellerup 
Tlf. +45 39 12 80 00 
www.lundbeckfonden.dk

StUDieMiLJØ

Af Claus Baggersgaard

De studerende på landets stør-
ste universitet kan se frem til 
at få bedre rammer for deres 
studier det kommende år. Kø-
benhavns Universitets Uddan-
nelsesstrategiske Råd (KUUR), 
hvor fire ud af 14 medlemmer 
er studerende, har netop for-
delt puljen til forbedring af 
studiemiljøet. Efter sidste år at 
have satset massivt på at skaf-
fe flere selvstudiepladser, er 
der denne gang fokus på at gi-
ve de studerende bedre ad-
gang til gratis trådløst inter-
net.
  »Det vil altid være muligt 
for en studerende inden for 
kort afstand at komme på 
trådløst net. Politikken er at 
hver gang vi opretter en ny 
selvstudieplads, skal der også 
være trådløs netadgang,« siger 
Jan Friis Jensen, sekretariats-
medarbejder i Campus Plan & 
Byg.

Han tilføjer at der dog i stor 

stil fortsat mangler forbindelse 
i auditorier og udendørs på 
campusområderne.

KUUR´s studiemiljøpulje 
der kan søges af fakulteterne, 
er på lidt over syv millioner 
kroner, men da fakulteterne 
selv har bidraget med fem mil-
lioner kroner, bliver den sam-
lede studiemiljøinvestering 
altså på lidt over 12 millioner. 

 
Brug for flere penge
Ifølge Jan Friis Jensen er der 
udover trådløst net givet pen-
ge til en lang række forbedrin-
ger af det fysiske miljø lige fra 
potteplanter, møblering af ca-
feer, bordfodboldspil og sågar 
35.000 kroner pilatesbolde. 
De cirka 500 bolde skal nu for-
deles på institutbiblioteker og 
gruppearbejdsrum for at fore-
bygge rygskader og imøde-
komme de studerendes ønske 
om mulighed for bevægelse i 
hverdagen. 

Udover den store pulje har 
KUUR også fordelt en mindre 
på en halv million som Stu-
denterrådet har presset igen-

nem for at give de studerende 
mulighed for aktivt at søge til 
forbedringer af forholdene på 
deres studier. Rektoratet har 
modtaget i alt 61 ansøgninger 
der samlet ville koste 2,4 milli-
oner kroner at realisere. 
 Lasse Petersen, repræsen-
tant fra Studenterrådet i Ar-
bejdsgruppe for Studiemiljø-
indsats, mener at det viser at 
de studerende interesserer sig 
for deres studiemiljø. De stu-
derende vil derfor have afsat 
flere penge som de kan søge.
 »Det er et skridt på vejen, 
men det vil være naivt at tro at 
det løser alle problemerne. 
Tingene falder fra hinanden 
mange steder, og trådløst net 
hjælper jo ikke det store hvis 
der mangler stikkontakter,« si-
ger han.

Usikker fremtid    
Ifølge Jan Friis Jensen er det 
på nuværende tidspunkt usik-
kert om den strategiske pulje 
til forbedring af studiemiljøet 
der har kørt to år, også får lov 
til at fortsætte i 2009, men 

prorektor Lykke Friis har gjort 
studiemiljøet til en mærkesag.

»Det er klart at det som sats-
ningsområde ikke vil køre vi-
dere for evigt, men puljen har 
skabt fokus på studiemiljøet 
ude på fakulteterne. Det vil 
være op til dem at videreføre 
arbejdet,« siger Jan Friis Jen-
sen.

Han peger på at der som no-
get nyt fremover skal laves en 
såkaldt studiemiljøscreening 
ved alle nybyggerier og om-
bygninger på KU for at sikre at 
studiemiljøet bliver tænkt ind.

Lasse Petersen frygter at 
studiemiljøet igen bliver glemt 
når det på ny bliver op til fa-
kulteterne at forbedre forhol-
dene fordi økonomien mange 
steder er presset.    

clba@adm.ku.dk

Nye tiltag

•  Der etableres over 1.700 studiearbejdspladser, heraf er 

120 placeret udendørs og knap 450 er oprettet i fleksible 

rum der ikke kun vil fungere som studiearbejdspladser. 

Knap 650 pladser erstatter andre af ringere kvalitet, dvs. 

der er tale om over 1.000 helt nye pladser. Omkostninger-

ne er kr. 7.8 mio. hvoraf KUUR finansierer kr. 4.4 mio.

•  Der etableres trådløst net og adgang til strømforsyning, 

således at de væsentligste områder med studiearbejds-

pladser er dækket. Omkostningerne er kr. 3.3 mio. hvoraf 

KUUR finansierer kr. 2.2 mio.

•  Der gives, spredt ud over de fleste fakulteter, et løft til ek-

sisterende studiearbejdspladser i form af skærmvægge, 

støjdæmpende og stemningsskabende tæpper, øget ad-

gang til personlige skabe, informationsskærme, mulighed 

for aflåsning af områder/udstyr for specialestuderende. 

Omkostningerne er kr. 0,9 mio. hvoraf KUUR finansierer 

kr. 0,6 mio.

•  I Jurahuset gennemføres forsøg med øget åbningstid på 

biblioteket. 

Omkostningerne er kr. 60.000 hvoraf KUUR finansierer  

kr. 40.000.

Følg med på http://studiemiljoe.ku.dk/

Millioner til trådløst net 
Den strategiske pulje til forbedring af studiemiljøet er nu blevet fordelt. 
De 12,5 millioner kroner går blandt andet til trådløst internet og pilatesbolde 

Nyheder
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MiLJØDeBAt

Af Mathias Holm Pedersen

»Lomborg vs. Auken«. Allerede 
i overskriften var der lagt op til 
en hård fight da Danmarks to 
mest profilerede klimadebat-
tører med fornavnene Bjørn og 
Svend tørnede sammen på Kø-
benhavns Universitet til dette 
års Semester Kick Off.

Den efterhånden klassiske 
duel mellem klimakritikeren 
og miljøfortaleren havde fyldt 
festsalen op til bristepunktet, 
og de mange tilhørere fik da 
også den ophedede og under-
holdende debat om fremtidens 
klimaudfordringer de var 
kommet efter.

De to duellanter fik indled-
ningsvist chancen for at kom-
me med et kort oplæg. Første 
mand på scenen var Svend 
Auken der lagde ud med at ro-
se KU for at have taget fører-
trøjen i optakten til klimatop-
mødet i København i 2009. 
Derefter blev tonen noget me-
re dyster da emnet skiftede til 
de massive temperaturstignin-
ger kloden, ifølge Auken, vil 
opleve i fremtiden. 

»De mest optimistiske skøn 
siger to-tre grader varmere. 
Men mange siger at stigningen 
vil være på op til seks grader. 
Det er meget dramatisk,« ad-
varede Auken. 

Og at den 65-årige politiker 

ikke har opgivet kampen om at 
fortælle om farerne ved klima-
forandringerne, kan der efter 
dagens debat ikke være tvivl 
om. Han fortalte hvordan me-
re sygdom og mere ekstreme 
vejrforhold blot er nogle af de 
konsekvenser den globale op-
varmning vil føre med sig. Iføl-
ge Auken er løsningen først og 
fremmest en global politisk 
klimaaftale hvor lande som Ki-
na og Indien også er med.

Aircondition som løsning
At Bjørn Lomborg er en kon-
troversiel person i de globale 
klimakredse, kan der heller ik-
ke være tvivl om. I 2004 blev 
han af Time Magazine kåret til 
en af verdens 100 mest indfly-
delsesrige personer, og hans 
bøger og debatindlæg om at 
klimaet ikke har det så slemt 
som ofte påstået, har været 
genstand for stor debat.

I sit oplæg lagde Lomborg 
ud med et angreb mod blandt 
andre Auken og USA’s tidlige-
re vicepræsident Al Gore. Han 
anklagede dem for med deres 
’skræmmekampagne’ at være 
skyld i at der bliver truffet så 
mange dårlige politiske beslut-
ninger i klimaspørgsmålet. 
Som eksempel fremhævede 
Lomborg havvandsstigninger-
ne som ifølge ham vil være så 
små, at ikke særlig mange vil 
lægge mærke til dem.

Pointen, gjorde Lomborg 

det klart, er i stedet at priorite-
re klimaindsatsen der hvor 
man får mest ud af det.

»Lige nu snakker vi meget 
om at skære ned på CO2 fordi 
det får os til at have det godt,« 
sagde Lomborg, der i stedet 
mente at der var brug for en 
helt anden indsats:

»Lad os bruge pengene 
smartere. Lad os satse på 
forskning og udvikling. Vi skal 
have udviklet nogle metoder 
som gør det billigere at gøre 
gode ting for klimaet – så alle 
lande kan være med. Alle skal 
have råd til at sætte solceller 
op – også Kina og Indien.«

Som eksempel kom Lomborg 
med sin løsning på det stigende 
antal varmerelaterede dødsfald 
som følge af temperaturstig-
ninger – et eksempel der senere 
i debatten skulle blive genstand 
for mange kritiske spørgsmål. 
At skære i CO2-udslippet er, 
ifølge Lomborg, en »rigtig, rig-
tig dårlig ide« da det er en dyr 
og ikke særlig effektiv måde at 
undgå varmedødsfald på. I ste-
det kan man relativt billigt 
fuldstændig undgå dødsfalde-
ne ved at etablere flere grønne 
områder i storbyerne hvor 
langt de fleste mennesker vil bo 
i fremtiden, samt ved at instal-
lere mere aircondition.

château Hedehusene
»At diskutere klima med Lom-
borg er som at diskutere skat 

med Glistrup i gamle dage,« 
lød det fra Auken da de to de-
battører fik lejlighed til kort at 
kommentere på hinandens op-
læg. Lomborg gav igen ved at 
undskylde over for Auken at 
han »generede« ham med da-
ta, og så var tonen ligesom 
lagt.

Derefter fulgte et skænderi 
om tal, rapporter og navne på 
forskere som man vist skulle 
være biologi-studerende for at 
forstå, og ordstyrer Lykke Friis 
så til tider lidt beklemt ud mel-
lem de to duellanter.

Da stemningen var kølnet 
lidt af, var det tid til spørgsmål 
fra salen. Et af dem gik på 
Danmarks rolle i forhold til kli-
maudfordringen mens en 
kvinde undrede sig over hvor-
for man hørte så lidt om Afrika 
i debatten.

Auken svarede at Danmark 
burde blive et foregangsland, 
blandet andet ved at blive 
CO2-neutralt.

»Vi skal ikke acceptere at vi i 
Danmark er en så stor udleder 
af CO2, og så samtidig kræve 
af inderne at de gør noget for 
at mindske deres udslip,« sag-
de Auken og påpegede at kon-
sekvenserne netop bliver hår-
dest for fattige lande.

»Det kommer ikke til at 
ramme ret mange på Frede-
riksberg. Og der vil være man-
ge fordele. For eksempel taler 
nogen om at Hedehusene bli-

Klima-kamp i sværvægtsklasse

ver det nye område for vin-
dyrkning,« lød det ironisk fra 
Auken. »Men Afrika bliver 
ramt hårdt.«

»Jeg er jo vegetar«
Andre spørgsmål gik på hvor-
dan man får Kina og Indien 
med i en klimaaftale, og om 
den kapitalistiske verdensor-
den nu også er i stand til at lø-
se klimaudfordringer. Det te-
ma der fik den største spørge-
lyst frem hos tilhørerne, var 
dog uden tvivl Lomborgs kon-
sekvente prioriteringslogik. En 
studerende ville vide om Lom-
borg virkelig mente det seriøst 
når han sagde at aircondition 
var den bedste løsning på var-
meproblemerne.

»Den ringeste måde at hjæl-
pe på, er ved at lave CO2-kvo-
ter,« lød svaret fra Lomborg.

»Jeg mener det vitterligt og 
ærligt. Hvorfor er det at vi har 
en debat der handler om hvor-
dan vi gør mindst godt for flest 
penge?«

En anden studerede ville vi-
de om problemet med udled-
ningen af CO2 fra husdyrene i 
landbruget ikke bare kunne lø-
ses ved at alle mennesker bli-
ver vegetarer.

»Jeg er jo vegetar!« svarede 
Lomborg konsekvent og mod-
tog klapsalver for den kvikke 
replik.

»Det er Bjørn Lomborgs ene-
ste bidrag til en bedre verden,« 

indskød Auken, og igen kvitte-
rede salen med grin og klap-
salver.

Til sidst fik duellanterne 
mulighed for at komme med 
hver deres afsluttende be-
mærkning, og Lomborg benyt-
tede det til at slå sin pointe 
fast endnu engang: Det hand-
ler om at prioritere.

»Diskussionen er: vi kan bli-
ve rigere uden CO2, men end-
nu rigere med CO2,« sagde 
han og fortsatte:

»Har vi brug for flere iPods 
og fladskærme? Nej, måske ik-
ke, men noget lignende sagde 
man jo tilbage i tiden, og vi er 
jo også glade for at vi ikke le-
ver i 1950’erne.«

Auken afsluttede med et re-
torisk spørgsmål til salen:

»Kender I det når man virke-
lig ved man har ret?« sagde 
han og klappede sig i hænder-
ne.

»Vi skal både gøre noget ved 
malaria og opføre os ordent-
ligt i resten af verden,« slutte-
de Auken, mens Lomborg smi-
lede lettere overbærende.

Fighten var overstået. Den 
var hård, men alligevel fair. 
Hvem der vandt, er ikke til at 
sige, men som Lykke Friis fik 
sagt i indledningen, så var må-
let heller ikke at finde en vin-
der og en taber. Målet var de-
batten i sig selv.

mahp@adm.ku.dk

Bølgerne gik højt, og temperaturen steg et par grader da Bjørn Lomborg og  
Svend Auken i en fyldt festsal diskuterede klimapolitik og global opvarmning
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SVÆrDSLAG – »At diskutere 

miljø med Lomborg er som at 

diskutere skat med Glistrup i 

gamle dage,« sukkede Svend 

Auken.

Reportage
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BiG BANG

Af Jes Andersen, Videnskabsjournalist 

Når den nye tids skabelsesberetning en dag skal 
skrives, bliver en central dato onsdag den 10. 
september 2008. For da blev strømmen for før-
ste gang sat til verdens største fysikeksperi-
ment. Large Hadron Collider i forskningscen-
tret CERN i Schweiz blev tændt. Og hvis alting 
går som forventet, kan fysikerne bruge den til 
endelig at forstå livet, universet og alt det der... 

Ydmyg visdom 
For Niels Bohr-professoren Jens Jørgen Gaard-
høje har den kommende viden faktisk et filoso-
fisk element: 

»Jo bedre vi forstår universet, jo bedre forstår 
vi at vi mennesker bare er en lille bitte brik. Det 
giver en vis ydmyghed over for verdensaltet.« 

Ydmyghed er ellers ikke det ord man ville 
hæfte på fysikernes ambitioner. I CERN søger 
de svar på hvad universet er lavet af, og hvor-
dan det er blevet som det er. De vil vide hvorfor 
ting vejer noget. Hvorfor vi, vores planet, og al-
le de stjerner vi kan se herfra, er lavet af stof i 
stedet for antistof. Hvad resten af universet er 
lavet af. Hvordan det hele blev til, og om der 
gemmer sig ekstra universer eller dimensioner 
på tværs af de fire dimensioner vi kender. 

Det lyder som en ordentlig mundfuld. Men 

svarene skal nok komme når nu CERN’s fysike-
ksperiment kommer rigtigt i gang. 

»Hvis de er der, så finder vi dem,« siger 
Troels Petersen om de såkaldte Higgs Bosoner 
som fysikteorierne har forudsagt i snart mange 
år. 

Troels Petersen er uddannet fysiker fra Niels 
Bohr Institutet i København. De seneste år har 
han arbejdet som Research Fellow ved forsk-
ningscenteret i CERN. Der har han været med 
til at bygge et af de tusindvis af måleapparater 
der udgør hjertet i fysikeksperimentet. 

Han fortæller at Higgs bosonen er den sidste 
partikel der mangler, for at fysikerne kan for-
klare hvorfor stof har masse. Som tingene står 
lige nu, har fysikerne nemlig ikke helt styr på 
hvorfor ting vejer det de gør, og hvorfor nogle 
partikler overhovedet ingen masse har. Han er 
en del af det team der skal finde partiklen der 
forklarer masse, mens et hold af hans kolleger 
gerne vil vide hvorfor vi i dette univers har stof 
i stedet for antistof. 

De mange spørgsmål kan kun besvares ved at 
smadre atomer, og så se hvad der triller væk fra 
sammenstødet. Og lige som det er med bilsam-
menstød, er det også med atomsammenstød. Jo 
voldsommere kollision, jo mere triller der væk 
fra ulykkesstedet. Derfor har fysikerne investe-
ret år af deres liv, og milliarder af skatteborger-
nes penge, i at bygge den såkaldte Large Ha-
dron Collider. 

et underligt navn 
Large Hadron Collider er ikke så meget et navn 
som det er en præcis beskrivelse. Hadroner er 
partikler der er bygget op af quarker. Det vil si-
ge sådan noget som de protoner og neutroner 
der udgør atomernes kerner. 

LHC’s opgave er at smadre hadroner ind i 
hinanden og måle på de atombestanddele der 
triller væk fra kollisionen. Og LHC er stor. Dens 
vigtigste bestanddele er en 27 kilometer lang 
ringformet magnet-svævebane hvor subatoma-
re partikler kan løbes op i fart til et ordentligt 
sammenstød. 

Den store magnetring gør LHC til historiens 
største laboratorie-eksperiment. Altså en Stor 
Hadron Kollisionsmaskine. Large Hadron Colli-
der. 

Prøve med publikum 
Da strømmen endelig blev sluttet til det enorme 
fysikeksperiment onsdag den 10. september, 
sad hundredvis af forventningsfulde fysikere 
bænket i kontrolrummet. Her var det øjeblik de 
alle havde ventet på. Hvis acceleratoren ikke 
virkede, ville det have været en katastrofe for 
international fysikforskning. På en af pladserne 
sad en nervøs Troels Petersen. 

»Det der med at vente på at der kommer lys i 
knapperne, er der ikke noget ’bare’ over. For 
hvis den ikke virkede, ville alt vores arbejde i de 
sidste 25 år have været værdiløst. Derfor var al-

Skabelsesberetningen: 

En sand historie 

Feature

I begyndelsen var knaldet. og alting udvi-
dede sig. og alt stof henfaldt derfra, blev til 
quarker og gluoner, samlede sig i hadro-
ner, bandt sig til elektroner, og dermed var 
atomerne hele. Stjernerne tændtes i et fest-
fyrværkeri. Universet som vi kender det, 
kunne begynde. og der skulle gå fjorten 
milliarder år. og fysikere skulle begynde at 
undersøge universet. og de skulle bygge 
en stor maskine. og de skulle aflure univer-
sets hemmeligheder. Amen.

SMALL BANG – Når forsker-

ne tænder for deres Store Kolli-

sionsmaskine i CERN, kan de 

måske skabe et ultralille ’sort 

hul’. Hvis det lykkes vil det sorte 

hul øjeblikkeligt opløses i man-

ge forskellige partikler. Billedet 

oven over er dog en simuleret 

grafisk fremstilling af skabelsen 

af et sort hul. 
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le lykkelige, da den virkede.« 
Selv om der var så meget på spil, var ver-

denspressen indbudt til den allerførste testkør-
sel, fortæller professor Jens Jørgen Gaardhøje 
fra Niels Bohr Institutet. 

»Vi havde faktisk ikke snydt. Godt nok havde 
vi ’trænet’ og sendt partikler halvvejs rundt i ac-
celeratoren. Men der var ingen der vidste om 
det ville lykkes at komme hele vejen rundt. Det 
var virkelig en premiere for rullende kamera-
er.« 

På protonernes 27 kilometer lange rute skul-
le tusinder og atter tusinder af magneter og 
elektronik indstilles med allerstørste forsigtig-
hed. Lidt ligesom en bil der skal køres til. Bare i 
meget større skala. Alligevel tog det kun 58 mi-
nutter at få det første bundt protoner sendt hele 
vejen rundt i accelerator-ringen. Efter yderlige-
re en time kunne protonerne køre begge veje, 
og LHC var i princippet klar til at foretage de 
første kollisioner. 

Jens Jørgen Gaardhøje er umådelig stolt af 
resultatet. 

»Det her er verdenshistoriens største forsk-
ningsinstrument. Det var en stor bedrift at få 
den til at køre. Og en imponerende opvisning at 
det lykkedes at cirkulere i begge retninger på så 
kort tid.« 

Troels Petersen er også mere end fortrøst-
ningsfuld efter den problemfrie start. 

Da fysikernes forrige store atomknuser i 

CERN skulle startes, tog det tolv timer at kom-
me rundt med den første protonstråle. 

»Jo nemmere det går at starte op, desto stør-
re sandsynlighed er der for at det vil gå godt i 
de kommende år. Det at alt var ’smooth’, indby-
der til at forvente at vi får en masse data.« 

Datamonster 
Og data er det det hele handler om. Alene på 
ATLAS-detektoren kommer der fyrre millioner 
målinger i sekundet fra 100 millioner individu-
elle målepunkter. Og der er seks detektorer. 
Når LHC kommer op i fuld fart, forventer for-
skerne en daglig datamængde svarende til den 
der løber gennem hele verdens telefonnet. 

Så meget data kan man ikke længere analyse-
re med en almindelig supercomputer. I stedet 
har CERN-forskere udviklet en helt ny måde at 
bruge computere. Man tager helt almindelige 
kontor-pc’er og seriekobler dem i tusindvis. På 
tværs af institutter. På tværs af universiteter. På 
tværs af landegrænser. Alle institutioner der 
har ekstra computerkapacitet, er blevet invite-
ret til at koble sig på det såkaldte GRID. 

Og det er ikke første gang CERN-forskere ud-
vikler nye måder at udnytte computere på. 
World Wide Web blev også opfundet her. 

Fysikerbarakker 
Hovedindgangen til forskningscentret i CERN 
ligger lige uden for Geneve, få hundrede meter 

fra den svejtsisk-franske grænse. Og det føles 
næsten som at rejse ind i et andet land når man 
passerer porten. Også her skal man vise pas og 
tjekkes af vagter. Men så får man også adgang 
til den internationale partikelfysiks åndelige 
hjemland. 

Det er nu ikke det CERN ligner. Arkitektonisk 
giver det snarere associationer til rumænske 
børnehjem. Byggestilen er klassisk barakby. 

Præfabrikerede betonvægge, eternittage og 
punkterede termoruder. Og så her og der 
punkthuse der ligner noget fra Brøndby Strand. 

Alt hvad der er interessant her, ligger dybt 
nede i jorden. Måleudstyret der skal opfange 
sporene efter de smadrede partikeldele, kaldes 
detektorer. De seks forskellige detektorer ligger 
fordelt som gigantiske perler på en meget lang 
granitsnor dybt under jorden langs den 27 kilo-
meter lange acceleratorring. For at komme ned 
til dem, skal man igennem yderligere sikker-
hedscheck, og så ind og rumle i flere minutter i 
en højhastighedselevator. 

Man føler sig som en minearbejder på denne 
rejse mod jordens indre. Men når man når 
frem, er det til noget der ligner en religiøs åben-
baring. De største af CERN’s detektorer er så 
store at de ville fylde kirkerummet fuldstændigt 
ud i den berømte Notre Dame-katedral i Paris. 
Og de huller der er gnavet ud af den rå alpe-
klippe, er fyldt til bristepunktet.

Detektorerne er bygget til at måle på elek-

» Religioners skabelsesberetninger er jo et forsøg på at skabe orden i 
kaos. og det er nødvendigt fordi vi mennesker har brug for tryg- 
hed. Fysik er så en måde at skabe den orden baseret på realiteter.  
Det giver mig den tryghed jeg har brug for.« 

Jens Jørgen Gaardhøje, professor i fysik, Niels Bohr Institutet

PrÆGtiG MASkiNe – CMS-

detektoren som den så ud i slut-

ningen af 2007. Med et mag-

netfelt 100.000 gange stærkere 

end jordens skal den sammen 

med Atlas-detektoren forsøge 

at fange den flygtige Higgs Bo-

son-partikel.

FoTo: copyRIgHT cERN.
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Detektorerne: 

AtLAS 
•  Den bizarre detektor: Atlas skal lede efter den flygtige Higgs 

Boson, ekstra dimensioner og mørkt stof. Måler på mange 

forskellige måder samtidig. Analyserer på partiklernes rute, 

energi og identitet. 

•  7.000 ton, 46 meter lang, 25 meter høj, 25 meter bred. 

•  1700 forskere fra 37 lande samarbejder om at skaffe resulta-

ter ud af ATLAS. 

cMS 
•  Bizar �: Måler de samme fænomener som ATLAS, men med 

andre teknikker. Blandt andet ved hjælp af et magnetfelt 

100.000 gange stærkere end jordens. Hvis CMS og ATLAS får 

samme resultater, skulle sagen være sikker. 

•  21 meter lang, 15 meter høj, 15 meter bred. 

•  2000 forskere fra 37 lande 

ALice 
•  tidsmaskinen: Alices vigtigste opgave bliver at genskabe for-

hold som i de første øjeblikke efter Big Bang. Sammenstøde-

ne herinde vil skabe temperaturer 100.000 gange varmere 

end i solens indre, og dermed ’smelte’ neutroner og proto-

ner. 

•  10.000 ton, 26 meter lang, 16 meter høj, 16 meter bred. 

•  1000 forskere fra 28 lande arbejder på den. 

LHcb
•  Stof/Antistof: Vores univers består af stof. 

Antistof er ekstremt sjældent, og utroligt ustabilt. 

Forskerne vil gerne vide hvorfor det ikke er omvendt. Altså 

hvorfor universet ikke består af antistof.

•  5600 ton, 21 meter lang, 10 meter høj, 13 meter bred. 

•  650 fysikere fra 13 lande samarbejder her.

toteM
•  ekstremskydelære: Et af detektorens væsentligste mål er at 

måle hvor stor en proton er. Til det skal der bruges:

•  50 forskere fra 8 lande. 

•  Maskinen vejer 20 ton, er 440 meter lang, fem meter høj og 

fem meter bred.

LHcf
•  Naturen i miniature: Vigtigste opgave for LHCf bliver at si-

mulere hvad der sker når kosmisk stråling rammer jordens 

atmosfære. Mest for at kunne kalibrere observationer i na-

turen.

•  2x40 kilo, 30 cm lang, 80 cm høj, 10 cm bred. 

•  22 forskere fra fire lande.

» Jeg har ingen ambition om at blive nævnt i en  
Nobelprisudtalelse. Men hvis jeg er med til at finde 
ud hvad Mørkt Stof er, så er det da noget jeg vil  
fortælle mine børn og børnebørn.« 

Troels Petersen, forsker i fysik, Niels Bohr Institutet

tiDSMASkiNeN – En forsker arbejder med Alice-detektoren.  

Alice arbejder med at afdække tilstande tæt ved universets fødsel.

ALice´S HJerte – ALICE-detektorens indre pusles om af to forskere.

JAGteN PÅ StoF – En ingeniør fastgør elementer til den 5600 ton tunge LHCb-maskine til at spore  

forskelligt stof med. Hele væggen foran ingeniøren er en del af detektoren.
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trisk ladet partikel-skrot. Med de målinger kan 
fysikerne afsløre partiklernes masse, hastighed, 
elektriske ladning og andre og langt mere ekso-
tiske egenskaber. 

Jagten på Det Mørke Stof 
Eksotiske egenskaber er noget af det Troels Pe-
tersen meget gerne vil se. Ud over jagten på den 
masseforklarende Higgs-partikel, deltager han i 
en anden jagt som har langt større perspekti-
ver: Jagten på Det Mørke Stof. 

Mørkt stof er endnu et af de fænomener som 
fysikerne er sikre på findes; de ved bare ikke 
hvad det er. Tyngdeobservationer fra rummet 
tyder på at universet indeholder en vis mængde 
stof og energi. Men astrofysikerne kan kun se fi-
re procent af det der bør være der. Fordi de ikke 
kan se de resterende 96 procent, kalder de re-
sten for mørkt stof og mørk energi. 

Troels Petersen håber at et af de besynderlige 
partikler der triller ud af LHC’s kollisioner vil vi-
se sig at være en kandidat til hvad mørkt stof er 
for noget. 

»Det ville være en triumf uden lige,« siger 
Troels Petersen. »Hvis det lykkes, bliver det der 
hvor fysikken kommer med en forklaring på 
universet … Og så giver det jo nok også en bil-
let direkte til Stockholm.« 

Om en eventuel Nobelpris kommer i hænder-
ne på Troels Petersen personligt, er dog tvivl-
somt. 

Forskerholdene omkring CERN-eksperimen-
tet er enorme. Alene ATLAS-detektoren, hvor 
Troels Petersen arbejder, beskæftiger 1.700 for-
skere fra 37 lande. Men det gør heller ikke så 
meget hvis Nobelprisen ikke bliver hans priva-
te. 

»Jeg har ingen ambition om at blive nævnt i 
en Nobelprisudtalelse. Men hvis jeg er med til 
at finde ud hvad Mørkt Stof er, så er det da no-
get jeg vil fortælle mine børn og børnebørn.« 

Naturlove for mikroskopbyggere 
Når fysikere som Troels Petersen og Jens Jør-
gen Gaardhøje nu kan være så sikre på at få me-
re at vide, kan de takke fysikeksperimenternes 
uangribelige grundlov. Hver gang man giver ac-
celeratoren én gang mere energi, kan man un-
dersøge ting der er én gang mindre. Og det er 
afgørende fordi universets grundlæggende byg-
gesten er så ubegribeligt små. 

Hvis et atom blev forstørret op til at være på 
størrelse med planeten Jorden, ville de proto-
ner og neutroner der udgør kernen, være på 
størrelse med et olympisk stadion. Og de quar-
ker der er byggesten for neutroner og protoner, 
ville være på størrelse med tennisbolde. 

Fysikerne har altså ikke en kinamands chan-
ce for at få noget interessant at se med det blot-

ScienceXplorer

Niels Bohr Instituttet har fået sin egen tv-station på nettet. Adressen er 

ScienceXplorer.dk. Der kan man se dokumentarer og tv-udsendelser om de 

danske bidrag til forsøgene i CERN. Blandt andet kan du følge tilblivelsen 

og installeringen af de dansk udviklede detektor-ringe der bruges på ALICE 

eksperimentet. Og i NBI NEWS er der en dugfrisk reportage fra den 10. september da forskerne på CERN startede LCH 

og sendte de første partikler rundt i den 27 kilometer lange ring. Programmerne kan ses direkte på ScienceXplorer.dk 

eller via video-podcast i blandt andet iTunes eller Miro. De fleste programmer findes på både dansk og engelsk. 

te øje. Men på mange måder er Large Hadron 
Collider et mikroskop der giver forskerne mu-
lighed for at ’se’ ind i atomernes kerner – og til-
bage til tidernes morgen. 

Højere, stærkere, mærkeligere 
Fysikeksperimentet i CERN er en imponerende 
opremsning af størst, vildest, stærkest. Selve ac-
celeratoren er verdens største køleskab. Ja me-
re end det. Det er et af de koldeste steder i uni-
verset. 

For at skabe så minimal en elektrisk mod-
stand som muligt, er rørenes indre kølet ned 
med både flydende kvælstof og flydende heli-
um. Det giver en temperatur på minus 271,3 
grader celsius. Og så koldt er der ikke engang i 
det ydre rum. Acceleratoren er også det mest 
tomme sted i solsystemet. Trykket inde i accele-
ratoren er ti gange lavere end på månens over-
flade. 

De partikler der skal støde ind i hinanden får 
også en ganske velvoksen fart på. Med 99,99 
procent af lysets hastighed vil de tilbagelægge 
LHC’s 27 kilometer 11.245 gange i sekundet. 
Bare 11 kilometer mere i timen, og de ville 
overhale lyset. 

Og når så partiklerne støder sammen bliver 
den mikroskopiske sammenstødsplads til et af 
universets varmeste steder, med en temperatur 
der er en million gange varmere end i centrum 
af solen. 

Og så kan LHC operere med 30 gange så høj 
energi som den hidtil kraftigste accelerator. 
Derfor ’forstørrer’ LHC 30 gange mere end no-
gen anden accelerator hidtil. 

Når teorier dør 
Når Large Hadron Collider kommer op på at ar-
bejde ved fuld styrke, skal den bruge så meget 
strøm at lyset i millionbyen Geneve bogstave-
ligt talt dæmpes for et øjeblik. Til gengæld vil 
lyset slukkes permanent for en lang række af fy-
siske teorier. Alle de tidligere gange fysikerne 
har fået acceleratorer med højere energi, har 
de, og vi, fået noget nyt at vide om hvordan ver-
den virker. 

Som Jens Jørgen Gårdhøje siger: 
»Vi er ret sikre på at der vil ske noget, og har 

masser af idéer til hvad der vil ske. Masser af 
forskellige teorier der forudser forskellige fæ-
nomener.« 

Men nogle af de mange teorier vil altså ende 
på historiens mødding i løbet af de kommende 
måneder. 

»Indtil man har lavet forsøget, er alle teorier 
lige gode. Men med målinger kan vi se hvilken 
teori, der har bedst fat i virkeligheden. Det er 
det der er forskellen på fysik og metafysik”. 

et krøllet univers 
En af de ting Jens Jørgen Gaardhøje håber på at 
afsløre, er hvor mange dimensioner der findes i 
universet. For der er noget der tyder på at de al-
mindelige fire ikke er tilstrækkelige til at forkla-
re nogle af fysikkens mere bizarre data. Det har 
været klart siden Einstein ophøjede tid til at væ-
re den fjerde dimension på linje med op/ned, 
frem/tilbage og fra side til side. 

Og nogle af fysikkens teorier opererer med 
adskillige ekstradimensioner. Faktisk er der 
nogle af de teoretiske fysikeres ligninger der 
slet ikke går op, hvis ikke de eksperimentelle fy-
sikere i Cern finder beviser for mindst ti ekstra 
rumlige dimensioner. Men hvis det lykkes, me-
ner Jens Jørgen Gaardhøje også at det vil være 
et åndeligt stangspring for hele menneskehe-
den 

»Hvis vi finder flere dimensioner, kan vi må-
ske finde svaret på nogle af de fænomener vi i 
dag ikke forstår. Måske kan fænomener vi i dag 
betragter som adskilte, vise sig at være for-
bundne. Det vil være en intellektuel og kulturel 
revolution på linje med Copernicus og Galileo«. 

Metro til erkendelse 
De to renæssanceforskere viste at jorden drejer 
rundt om solen, og ikke omvendt. Men dybt ne-
de i alpeklippen laver Large Hadron Collider 
forhold der godt kunne ligne universets aller-
tidligste sole. 

Det er de færreste der får lov til at komme ind 
i selve den tunnel der huser partikelaccelerato-
ren. 

Og den er egentlig også lidt skuffende at se. I 
bund og grund er den bare en 27 kilometer lang 
og trang kopi af Københavns Metrotunnel. Det 
meste af pladsen er optaget af to blå rør. De lig-
ner nærmest fjernvarmerør, men det er inden i 
dem at neutroner og protoner skal accelerere 
op til hastigheder næsten lige så høje som ly-
sets, for til sidst at smadre sammen i ultravarme 
sammenstød. 

For at give partiklerne så meget fart på, har 
det været nødvendigt at lave en slags mag-
netsvævebane af superledende magneter. Røre-
ne er simpelthen en ’ledning’ der er kølet ned til 
lige omkring det absolutte nulpunkt. Ved den 
temperatur sker der noget afgørende. Lednin-
gen mister næsten al modstand. 

Atomknuseren i alpeundergrunden har fore-
løbigt opført sig eksemplarisk. Alligevel frygter 
Jens Jørgen Gaardhøje at det kommer til at 
kræve tålmodighed at spejde efter de eksotiske 
atomfragmenter. 

»Det man kigger efter, er de sjældne begiven-
heder. For hvis de ikke var sjældne, ville vi have 
opdaget dem allerede. Men nu har vi høj ener-

gi, følsomme detektorer og et godt analyseap-
parat«. 

Problemet er bare at det ikke er nok at se en 
sjælden partikel en enkelt gang, forklarer Jens 
Jørgen Gaardhøje. »Spørgsmålet er hvor lang 
tid man skal køre for at få nok af de sjældne 
partikler til at lave lidt statistik på.« 

Skabelse eller dommedag 
Nå ja. Og så er der lige det med skabelsesberet-
ningen. LHC’s supervarme kollisioner vil skabe 
forhold der minder om de første millisekunder 
efter Big Bang. 

Nu vil Gaardhøje og hans team afsløre hvor-
dan de subatomare partikler har opført sig i øje-
blikket efter den giga-eksplosion der tændte for 
universet. 

Kan de det, kan de komme nærmere på at 
forstå hvad der får atomerne i vores univers til 
at hænge sammen. 

»Jeg synes det er imponerende at vi kan gen-
skabe og forstå spillets regler. Og det vi får at 
vide her, kan vi bruge til at foretage det næste 
tankespring.  Til at forstå det samlede billede 
endnu bedre.« 

Hvad enten man tror på hellige bøger eller ej, 
betyder det at fysikerne er ved at skrive univer-
sets sande skabelsesberetning. Men enhver ska-
belsesberetning med respekt for sig selv har 
vedhæftet en dommedagsprofeti. Det kolossale 
fysikforsøg under alperne har fået nogle få for-
skere til at frygte at jorden ville gå under i et 
CERN-skabt sort hul. Men kollisionsforsøgene 
på CERN er en bleg og energifattig kopi af de 
naturlige sammenstød mellem kosmisk stråling 
ude i rummet, ti millioner, millioner gange i se-
kundet. 

Så dommedagsprofeterne kan lægge basu-
nerne fra sig. Large Hadron Collider har kørt si-
den onsdag den 1. september 2008. Jorden ek-
sisterer endnu, og snart kan fysikerne begynde 
at læse op af endnu et spændende kapitel i den 
nye naturvidenskabelige skabelsesberetning. 
Og Gaardhøje er stolt over at være med til at 
skrive den. 

»Religioners skabelsesberetninger er jo et 
forsøg på at skabe orden i kaos. Og det er nød-
vendigt fordi vi mennesker har brug for tryg-
hed. Fysik er så en måde at skabe den orden ba-
seret på realiteter. Det giver mig den tryghed 
jeg har brug for.« 

SiDSte eLeMeNt – Af de i alt 1.746 blåmalede superførende magneter hejses 

her den sidste ned i den 27 kilometer lange tunnel under CERN der huser the Large 

Hardron Collider, LHC.

DANSkere i cerN – Kø-

benhavns Universitets egne 

medarbejdere under jorden i 

Cern, april 2007. Medlemmer af 

Niels Bohr Instituttets ’Alice 

gruppe’ arbejder på den ’for-

læns multiplicitetstæller’ der 

skal måle antallet af partikler 

fra partikelkollisionerne.

Fra venstre bagest: Børge Svane 

Nielsen, Erik Kaimer Olesen, 

Jørn Westergaard, Jimmy Cali 

Hansen.

Fra venstre forrest: Gaël Re-

nault, Kristján Gulbrandsen, 

Christian Holm Christensen, Jens 

Jørgen Gaardhøje.Fo
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portrætinterview

ArkitektMoDeL – Renzo 

Piano er vant til at blive foto-

graferet. Han anbringer sig i en 

stol og smiler og sidder helt stil-

le. Universitetsavisen beder ham 

gå ud i studiet og posere lidt 

foran tegningerne. Det gider 

han godt. Hele tiden taler han, 

og han er henne og skrue på 

kontakterne for at få ordentligt 

lys til fotoet. Energiniveauet er 

højt.

SoNNiNGPriSeN �00�

Af Christoffer Zieler

Hvis man står ved Seinen og 
betragter den franske hoved-
stad, er det bemærkelsesvær-
digt hvor harmonisk byen ta-
ger sig ud. Den er lys, næsten 
hvid, med grønne tage, grønt 
flodvand. Den hænger sam-
men.

Så meget desto mere slåen-
de er det at Pompidou-centret 
pludselig dukker frem som en 
nedstyrtet intergalaktisk bore-
platform – smak! – midt i det 
gamle Paris. Pladsen skråner 
mod bunden af det krater som 
monstrøsiteten selv har banket 
ud i undergrunden. Og det er 
ikke slikket 1990’er-science 
fiction vi her taler om. Renzo 
Piano og Richard Rogers’ 
skrummel er beklædt med et 
virvar af beskidte rør i hårde 
grundfarver som endda løber 
som fangarme ud på pladsen 
og ender i store luftindtag der 
ville have set voldsomme ud 
på en Atlantdamper. Meget 
postmoderne.

Men intet postmoderne mil-
jø er naturligvis komplet hvis 
der ikke er junkiegøglere og 
folk der står helt stille for pen-
ge, foran. Det er der.

Renzo Piano har selv tegne-
stue ganske nær ved i Rue des 
Archives. Hvis han strækker 
sig, kan han selv se hvor utro-
ligt han har forvandlet byde-
len. Det er et særligt sindelag 
der skal til for at vælge at leve 
så tæt op ad den bygning der 
har defineret ens karriere. An-
dre ville være stukket af, have 
fortrængt den, ’være nået til en 
ny fase i deres liv’ – det er de 
færreste ældre, etablerede 
kunstnere der er venner med 

deres ungdomsværker. Det er 
også de færreste arkitekter der 
får Sonningprisen, Danmarks 
største kulturpris.

Onsdag den 1. oktober skal 
Renzo Piano til København og 
hente diplomet, lytte til skålta-
lerne, og stikke checken på en 
million i lommen. Inden da 
har Universitetsavisen fået lov 
at mødes med manden og gå 
tur i hans værksted.

The Renzo Piano Building 
Workshop – bygningsværksted 
– tager navnet alvorligt. Det 
første den besøgende møder, 
er modelværkstedet der er an-
lagt ud til gaden. Tre mand 
skærer, snitter, støber og li-
mer. 

Indenfor – også nu klokken 
18 – er der et mylder af arki-
tekter, folk i begyndelsen af ty-
verne og andre mere grålige. 
Tagvinduer sender naturligt 
arbejdslys ned over skrivebor-
dene, og man kan fornemme 
vejret udenfor. Væggene er 
fulde af arbejdstegninger, pro-
spekter, og modeller af byg-
ninger er anbragt på alle ledi-
ge pladser. 

Den nyopførte New York Ti-
mes-skyskraber står ved ind-
gangen i miniformat. Potsda-
mer Platz-komplekset i Berlin 
hænger side om side med de 
organiske strukturer der stik-
ker frem over trætoppene på 
et center for Kanak-kulturen i 
Ny Kaledonien.

Renzo Piano selv rumsterer i 
sit kvadratiske kontor på den 
anden side af et par pottepal-
mer og en glasvæg. Der ligger 
mapper og bøger på hans 
bord, men der er ingen com-
puter. At hedde ’Piano’ og væ-
re italiensk arkitekt svarer for 
resten lidt til at være lokomo-
tivfører og hedde Togesen. En 

af betydningerne af ordet Pia-
no er ’plantegning’.

Stilen er ikke manden
Renzo Pianos stemme er hæs, 
ærmerne er smøget op, arme-
ne er solbrændte og han har 
grøn tusch på fingrene. 

»Vi laver flugtveje,« smiler 
han og peger. Tegnestuen er 
blevet udvidet i flere omgan-
ge, og Renzo Pianos egen lej-
lighed er også blevet inddraget 
til kontor. Nu bliver han hevet 
i ærmet, undskylder sig og for-
dufter ned i kælderen. Men 
ventetiden giver mulighed for 
at se nærmere på stedet. Dan-
ske Morten Busk Petersen vi-
ser rundt. Han har arbejdet på 
Paul Klee Museet i Bern og var 
en af lederne på Potsdamer 
Platz-planen.

Den grundlæggende idé på 
tegnestuen, forklarer Morten 
Busk Petersen, er et klassisk 
italiensk værksted som i Re-
næssancen – hvor de ansatte 
har fingrene i alle de forskelli-
ge faser af projekterne. Renzo 
Piano tager store opgaver og 
følger dem igennem adskillige 
år. 

»Til trods for at man kalder 
ham for ’manden uden stil’, 
mener jeg dog, at hvis man un-
dersøger det nøjere, så tegner 
der sig alligevel nogle linjer. 
Man kan tale om ikke, én men 
måske ti stilarter, afhængig af, 
hvordan man gør det op.« 

Lidt efter er Renzo Piano til-
bage. Han er ganske særlig 
glad for Sonningprisen, begyn-
der han straks, fordi den be-
lønner kulturelle bidrag i vid 
forstand. 

»Man kan få en pris for at 
være en god tandlæge eller en 
dygtig..,« han leder efter et 
passende erhverv, »..sømand. 

Og det er glimrende. Men den 
her pris er vigtig for mig, for 
det er en anerkendelse af vig-
tigheden af at mikse ting.« 

Han fortsætter: »En god ar-
kitekt må nemlig være huma-
nist.«

Arkitekten som isbjerg
Han stjæler arket med allige-
vel ignorerede spørgsmål og 
tegner et isbjerg på dem. »Se! 
En tiendedel her og ni tiende-
dele her. Den tiendedel der er 
over vandet, det er din kunnen 
som arkitekt, men langt det 
meste af det du skal være, lig-
ger her, under vandet. Det er 
inspiration. Erfaring. Kulturel 
dna.« 

En humanist synes for Ren-
zo Piano at være det modsatte 
af en specialist, selv om det of-
te bliver anskuet anderledes i 
vores erhvervsmålrettede tale-
form. 

Arbejdet må aldrig blive 
akademisk, mener Piano, som 
ser en modsætning mellem det 
akademiske – forstået som den 
formalistiske kassetænkning 
der for mange arkitekter er et 
yderst konkret begreb – og 
menneskets fundamentale 
nysgerrighed. 

»Men det er derfor jeg er in-
teresseret i at tegne universi-

Klokkeren fra 
pompidou-centeret
Som 33-årig vandt Renzo piano konkurrencen om at udforme pompi-
dou-centret, en af det 20. århundredes mest provokerende og omdis-
kuterede bygninger. Det var i 1971. Siden har hans kunder aldrig kun-
net forudse hvilken type konstruktion de bestiller. »Nysgerrighed er 
din kapital,« erklærer Renzo piano. onsdag den 1. oktober modtager 
han Sonningprisen på Københavns Universitet

» Hvis du ikke har en kærlighed til mennesker, så bliver 
det aldrig godt. (...) Som menneske repræsenterer 
Renzo piano en vigtig del af arkitektfaget.« 

Lene Tranberg, arkitekt

SkYSkrABer UDeN BiLer – Computerteg-

ning af Shard-skyskraberen i London som Pianos 

tegnestue står bag. Med sine 300 meter bliver 

den Europas højeste bygning. Til gengæld har 

den formentlig færrest parkeringspladser.
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også gør man ikke. Det er 
halvdelen. Resten er forældre-
nes ansvar. Min far byggede 
ting. Jeg betragtede ham som 
en gud. Min mor fik mig til at 
læse – nysgerrighed er noget 
man kan lære af litteraturen.«

»Man skal ikke bygge noget 
– lave noget som helst – hvis 
man ikke går til opgaven med 
nysgerrighed. Hvis du ikke er 
nysgerrig – don’t even try.« 

christoffer@zieler.dk

Fakta om Pompidou-centret

Af de 681 forslag der deltog i konkurrencen om at udforme Le Centre 

national d’art et de culture Georges-Pompidou, var det kun Renzo  

Piano og Richard Rogers der fulgte terrænet i en nord-sydgående akse 

og gjorde plads til et stort, skrånende torv foran bygningen. Centrets 

udseende var genstand for en voldsom polemik i årene efter indviel-

sen, men er i dag – med seks-syv millioner gæster årligt – Frankrigs 

tredjebedst besøgte turistmål, efter Louvre og Eiffeltårnet.

(Kilde: Fransk Wikipedia).

Fakta om Sonningprisen

Sonningprisen er Danmarks største kulturpris. Prisen er på en million kroner og er stiftet af afdøde for-

fatter og redaktør C.J. Sonning (1879-1937).

Efter C.J. Sonnings ønske udpeger en komité under Københavns Universitet prismodtageren, som skal 

være en mand eller kvinde der »skønnes at have udført et fortjenstfuldt arbejde til gavn for den euro-

pæiske kultur«.

Prisen overrækkes sædvanligvis hvert andet år på Københavns Universitet – så vidt muligt den 19. 

april, der var C.J. Sonnings fødselsdag.

Europæiske universiteter kan fremsætte forslag til modtagere af Sonningprisen.

(Kilde: www.ku.dk) 

Lene tranberg om renzo Piano
 
»Hvis du ikke har en kærlighed til mennesker, så bliver det aldrig godt,« erklærer den danske 

arkitekt Lene Tranberg. Hendes tegnestue præger ikke mindst København i disse år, fx med det 

nye Skuespilhus ved Kvæsthusbroen og det runde, organiske Tietgenkollegium ved KUA. Lene 

Tranberg er særligt glad for at det er Renzo Piano der modtager Sonningprisen.

 »Man kan godt have en tilgang til arkitektur hvor troen på værket er så stærk at det kommer 

først. Bygningen bliver tegnet, og så må omgivelserne indordne sig,« fortæller Lene Tranberg. 

»Og så bliver det interessante rent arkitektonisk at se hvordan dette møde udspiller sig.« 

 Men denne arbejdsform er diametralt forskellig fra Pianos metode. Og deri ligger også forkla-

ringen på at Renzo Pianos bygninger er så forskellige.

 »En bygning er et overgreb. Som arkitekt er man med til at diktere livsvilkår for andre menne-

sker. Det er en humanistisk opgave at overveje på hvilken måde man ønsker at bringe menne-

sker sammen, og denne opgave lægger et stort ansvar på arkitekten,« mener Lene Tranberg. 

Renzo Piano lever efter Tranbergs opfattelse op til sit ansvar. »Som menneske,« siger hun, »re-

præsenterer Renzo Piano en vigtig del af arkitektfaget.«

FreMMeDArtetHeD – 

Den smalle parisiske gade ender 

brat i filtrede blå rør, som en 

nymalet Kraken. Dette viser sig 

at være Renzo Pianos egen fa-

voritvinkel på Pompidou-cen-

tret. »Når jeg går den vej tæn-

ker jeg, wow, det her er virkelig 

et fremmedlegeme. Skalaen er 

helt anderledes. Som en kate-

dral blandt de små middelalder-

huse – jeg sammenligner ikke 

centret med en katedral – men 

det er samme skalaforskydning, 

samme fremmedartethed.«

tetsområder, der skal ske en 
krydsbefrugtning mellem ide-
er,« uddyber han. »Vi opnår 
det ved at tvinge folk til at leve 
sammen,« siger han. »Det er 
essentielt at vi lever sammen.«

Piano fremhæver Bauhaus-
bevægelsen som eksempel på 
den humanistiske ide i praksis. 

»Gropius underviste i teknik 
og arkitektur, og en mand som 
Klee som jeg havde den særli-
ge ære at få lov at tegne et mu-
seum for i Schweiz, han 
spændte utrolig vidt: billed-
kunst og grafik, litteratur, mu-
sik.« 

Renzo Piano formulerer et 
æstetisk princip: »Hybriden er 
god!« Hvorefter han tænker et 
øjeblik og omformulerer: »Di-
versity is more interesting 
than purity.« 

»Jeg hader ideen om en 
’stil’. At bruge sit eget sprog, 
derimod, er en god ting.« 

Manglen på en bestemt stil 
skaber uforudsigelighed, og 
den er undertiden pinefuld for 
tegnestuens kunder. »I like 
that!, siger kunden. Can we 
get something like that. Og så 
må jeg sige: No, no, this is not 
for you.«

»Jeg prædiker kompleksi-
tet,« fortsætter han. »Som ar-
kitekt må du bestandig brydes 
med kompleksitet.« 

’Brydes’ – ’grapple with’ – er 
et yndlingsudtryk. Når han si-
ger det, griber han noget luft 
og krammer det hårdt.

Brune marker og den 
vigtige begrænsning
Norden, hvor modernismen fik 
så relativt frie tøjler, er en in-
spiration, mener Piano, fordi 
kvalitet her findes overalt. En 
af hans helte er finske Alvar 
Aalto. »Man kan tale om en 

’national god smag’ i de nordi-
ske lande,« siger han.

Selv om det er venligt af 
Renzo Piano at skamrose Nor-
den, kunne man jo indvende 
at vi i Danmark har et enormt 
fedtlag af junk space – transit-
steder, infrastruktur, soveby-
er. Steder vi ikke ænser, men 
som blot er bebygget fyld i 
landskabet. Sociologen Henrik 
Dahl har skrevet en hel bog 
om denne ’usynlige verden’. 
»Ah! Periferier!« udbryder Pia-
no. »Periferierne af Paris, Mi-
lano, selv London. De er en 
tragedie. De har ingen sjæl. 
Ideen om ’en mand – et hus’ er 
romantisk, men vanvittig. Den 
er ikke bæredygtig.«

I de senere år har Renzo Pia-
no været meget optaget af ide-
en om at bygge på ’brown 
fields’ – modsat grønne – det 
vil sige allerede bebyggede 
steder. »Det gælder om at defi-
nere grænserne for byggeriet, 
at færdiggøre byen. Efter An-
den Verdenskrig handlede al-
ting om ekspansion, nu er in-
troversion det tema vi skal slå 
an.« 

Piano har samarbejdet med 
Londons forhenværende borg-
mester Ken Livingstone, Røde 
Ken, herom. »Vi bygger en 300 
meter høj bygning i London – 
det højeste hus i Europa – 
6.000 mennesker kommer til 
at være her, men der er kun 42 
parkeringspladser til dem. Til 
gengæld er der seks metrolin-
jer lige ved og 18 buslinjer.«

»Storbyerne kan ikke blive 
ved med at æde det omgiven-
de land, de bliver nødt til at 
blive voksne – tilegne sig vis-
dom.«
 Bæredygtig udvikling hand-
ler om begrænsninger i de na-
turlige omgivelser, men også i 

sin egen kreative proces ser 
Renzo Piano begrænsningen 
som en styrke. »Frihed er ikke 
essentiel,« siger han. »Åndelig 
og politisk frihed er vigtig at 
have, det er klart, men når du 
arbejder, skal du have en op-
gave. Du lærer jo om det sted 
du skal bebygge, og dermed 
bliver din frihed begrænset. 
Sådan skal det være. Det er 
forfærdeligt at få helt frie hæn-
der ... man er fortabt.« 

Piano har én fundamental 
regel. Han tegner ikke noget, 
før han har gået en tur der 
hvor bygningen skal stå. »You 
walk around like this,« siger 
han og stikker hænderne i 
lommen. »Og så kan du måske 
tage lidt noter på små papir-
lapper.« Han hiver et par gule 
telefonlapper med kruseduller 
frem af skjortelommen. »Det 
handler om at absorbere ste-
dets ånd – den lille genius som 
alle steder har.«

»Jeg bryder mig ikke om at 
lyde moralistisk, men stedet 
giver en forpligtelse.« 

kulturelt studenterbrød
Adskillige gange i samtalen 
vender han tilbage til Pompi-
dou-centret. Denne bygning 
repræsenterer for Piano en 
slags grundformulering af visi-
onen om at bringe mennesker 
sammen. Centret indeholder 
et miks af funktioner – et stort 
bibliotek med 12.000 daglige 
besøgende, kunstmuseum, 
biograf, musik, design – folk 
bliver blandet i de kulturelle 
aktiviteter.

Ville du lave det på samme 
måde i dag?

»Hver gang jeg ser det, tæn-
ker jeg: Jeg forstår godt, hvor-
for vi lavede det på den måde. 
Men at de kunne give os lov, 

det fatter jeg stadig ikke den 
dag i dag.« 

»Idealet for Pompidou-cen-
tret var en fabrik, et raffinade-
ri. Det var perverst. Men ideen 
var god nok. Det drejede sig 
om ligeværdighed. Ingen skul-
le føle sig intimideret af vores 
bygning.« 

Piano beskriver den histori-
ske stemning der fødte idéen 
om at bringe kunsten sammen. 
Bygningen skulle være et kul-
turelt studenterbrød, om man 
vil.

»Jeg havde det store held at 
studere i Milano i 1964-65 i en 
vild periode med studenterbe-
sættelser. Mit liv så sådan her 
ud: Jeg gik på arbejde om da-
gen, og om natten besatte jeg 
universitetet. Det var et dob-
beltliv.«

»Musik var en stor indflydel-
se. Vi elskede musik. – jeg for-
søgte mig selv på trompeten i 
de år. Vi var livselskere, men 
vi var ikke kultiverede.« 

Han smiler tilfreds. »Vi var 
bad boys. Vi var meget uhøfli-
ge.«

Så hvad er Pompidou-cen-
tret? Er det virkelig udtryk for 
princippet om stedets ånd – eller 
er det snarere legemliggørelsen 
af arkitektens egen ånd fra 
1960’erne? 

Det tænker han lidt over: 
»Det sted handlede om at gri-
be ånden i Paris på et tids-
punkt da Paris var spænden-
de.«

Renzo Piano kommer der 
endnu. Han har fire børn i al-
deren 42 til ni. »Vi tager der-
hen om søndagen. Jeg elsker 
at være der. Jeg begynder at 
føle mig som Quasimodo fra 
Centre Pompidou.« 

Han fortsætter. 
»I øvrigt er sammenlignin-

gen med Notre Dame-katedra-
len ikke helt tosset. Katedra-
lerne var også helt ude af skala 
i forhold til omgivelserne; 
Middelalderens katedral var et 
rumskib for sin tid.«

Klokken er omkring 20. 
Renzo Pianos kone er kommet 
for at hente sin mand. Han lo-
ver hende at runde af. 

»Man fødes nysgerrig, eller 

FoToS: cHRISToFFER ZIELER
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FeMikriMi

Af Julie Caspersen

Hvor tit munder et speciale fra Det Naturviden-
skabelige Fakultet ud i en skønlitterær roman? 
Dinosaurens fjer er sandsynligvis en undtagelse. 
Første kapitel af Sissel-Jo Gazans psykologiske 
krimi tager læseren med til udgravningen af ur-
fuglen Archaeopteryx. Et historisk fund der 
spidder en lige så urgammel kontrovers: Er fug-
le nulevende dinosaurer, eller nedstammer de 
fra et endnu tidligere primitivt reptil? Fra side 
et er vi i selskab med Darwin og Arternes oprin-
delse og med en canadisk professor der hård-
nakket benægter den naturlige selektion som 
fundet af Archaeopteryx ellers bekræfter. 

Diskussionen om fuglenes evolution og fun-
det af urfuglen er virkelig nok, og Sissel-Jo Ga-
zan kender alt til det gennem sit biologispeciale 
fra Københavns Universitet. Her høstede hun et 
10-tal for at bruge videnskabsteorien til at fjer-
ne tæppet under den hårdnakkede professor, 
der egentlig er amerikaner, og hans argumenter 
mod at fugle skulle være nulevende dinosaurer. 
Nørdernes passion og den prestige de har inden 
for det naturvidenskabelige miljø, har overra-
sket og fascineret hende lige siden. 

I Dinosaurens fjer skruer hun op for den kon-
flikt hun med sit speciale var med til at mane til 
jorden. Og selvom mord, mider og hustruvold 
ikke var en del af tiden på Instituttet for Celle-
biologi og Sammenlignende Zoologi på Køben-
havns Universitet, så er der mange paralleller 
til virkelighedens verden, for slet ikke at tale 
om et sjældent indblik i et univers der kun er 
for de indviede. 

Vred heltinde
Det er en glad og imødekommende Sissel-Jo 
Gazan der byder velkommen i sit private uni-
vers i Berlin. Adressen ligger tre U-Bahn hop fra 
Alexanderplatz i det trashy, men trendy Mitte i 
det tidligere Østberlin. Et område hvor gadens 
caféer har interimistiske møbler og facaderne 
er rigt dekorerede med sætninger som »What 
are we going to do about the U$A???«. 

Sissel-Jo Gazan bor i en stor lejlighed, for - 
som hun siger - »det kan man jo her.« Dagen er 
råkold og efterårsskarp, og jeg er knap kommet 
inden for døren før jeg bliver budt på te. Selv 
har hun fundet sig godt til rette i en kæmpe, grå 
sweater og et par hjemmestøvler i noget der lig-
ner imiteret får. Ugen forinden er gået med in-
terviews og fotosessions og med at lægge øre til 
anmelderne der har været ualmindeligt begej-
strede for forfatterens fjerde roman.   

 »Det er fedt at komme tilbage fra København 
og bare kunne være inkognito her. Jeg ved godt 
at det er lidt fy-fy at sige, men efter min smag er 
der for meget café latte-stemning i København. 
Der er mere højloftet i Berlin. Folk har ikke nok, 
og det gør dem mere kreative med at indrette 
caféer og arrangere loppemarkeder,« siger hun.

Jeg nikker og er glad for den løsslupne tale. 
En del af mig havde frygtet at Sissel-Jo Gazan 
ville være af samme kaliber som Anna Bella 
Nor, hovedpersonen i romanen. I Dinosaurens 
fjer er hun en enlig, specialeskrivende mor. Og 
så er hun godt og grundig vred. Vred på sin mor 
der er ved at overtage opdragelsen af datteren 
Lily, på sin vejleder der ikke lader til at interes-
sere sig synderligt for hendes projekt, og til 
sidst er hun tosset på faren til sin datter der fik 
nok af at prøve at være en familie og skred uden 
så meget som et farvel. I det virkelige liv måtte 
Sissel-Jo Gazan selv kæmpe for holde sig oven 
vande under specialeskrivningen efter en brat 
skilsmisse og en bristet drøm om at være en 
klassisk kernefamilie. Og vreden kender hun alt 
for godt fra sig selv. 

»Jeg følte den her urimelige vrede, men det 
var mig der ikke ville acceptere at jeg skulle 
skrive speciale. Ved et speciale bliver man ikke 
fulgt til dørs som til eksamener, og min vejleder 
aede mig ikke på kinden. Så en stor del af den 
her bog handler om at blive voksen. Jeg skulle 
både finde ud af at være mor og skrive speciale, 
og jeg skulle virkelig tage mig sammen og kom-
me ud af offerrollen, for gu’ var det da ej synd 
for mig. Jeg havde jo selv valgt det.«

Mange af bogens karakterer er hevet ind fra 
virkelighedens verden, og før bogen blev trykt, 
fik visse professorer på Biologisk Institut lov til 
at læse og sige god for indholdet. På trods af at 
der også er mange paralleller mellem forfatte-
ren og Anna Bella Nor, så fastslår Sissel-Jo Ga-
zan at det kun er stemninger der er selvbiogra-
fiske i den forstand. 

»Anna er sindssygt bange for afvisninger. 
Hun tror ikke at hun er elsket eller velkommen. 
Derfor sømmer hun døren til Thomas’ værelse 
til. Jeg var selv blevet forladt på samme måde 
en dag da jeg kom hjem, men jeg ringede til et 
par veninder som hjalp mig med at gøre lejlig-
heden hyggelig. Så bogen er ikke virkelighe-
den. Anne Bella kunne have heddet Sissel-Jo, 
men det er stadig skønlitteratur.«

kunne ikke blive svært nok
Det ændrer dog ikke ved at romanen puster let-
hed i en indviklet biologisk diskussion og giver 
en introduktion til videnskabsteori. Det er kun 
en person med et indgående kendskab til faget 

der vil kunne formidle så tungt et emne så let. 
Og hvorfor kastede Sissel-Jo Gazan sig over 
biologien når nu hun allerede som 21-årig fik 
en fremragende debut som forfatter med roma-
nen Når man kysser i august? 

»Jeg har altid haft noget med store dyr der 
kan klappes,« siger hun og holder en tænkepau-
se. »Selvom det handler biologi jo ikke så meget 
om.«

Så det har nok også handlet om at Sissel-Jo 
Gazan er stædig som en kamel og har en bagers 
trang til at slå store brød op. Først ville hun læ-
se medicin, for biologi var i hendes verden ’lidt 
let’. Men den tidligere sproglige student fik al-
lerede på første semester udfordring til stregen 
på biologistudiet. 

»Jeg kunne sidde til en forelæsning hvor en 
lille, bebrillet mand kunne fylde fire tavler med 
hieroglyffer på et kvarter. Jeg fattede ikke en 
bjælde,« siger hun og ser dødsens ud. Det var 
ikke sjovt. 

»Jeg kastede med bøgerne når jeg kom hjem. 
Det kom så vidt at min mor sagde at jeg skulle 
give op eller tage mig sammen. Så fik jeg det li-
gesom ham fra Tilbage til fremtiden når nogen 
kalder ham kylling. Jeg blev stiktosset og stæ-
dig. Det endte med at jeg fik hjælp til statistik 
og matematik, og da jeg bestod mine eksame-
ner, var det det fedeste af det fede.«

Selvom hun kom sig over det første natur- 
videnskabelige chok, var der stadig prøvelser  
af slagsen der får én til at overveje om man nu 
også vil det man er i gang med, men Sissel-Jo 
Gazan er ikke gjort af det stof der krymper i 
vask.

»Det har altid været vigtigt for mig at have 
noget at falde tilbage på. Og da jeg var blevet 
bachelor og havde født min datter og desuden 
lige var blevet skilt, havde jeg det sådan at jeg 
bare ikke skulle være ”enlig mor og forfatter”,« 
griner hun og laver citationstegn med fingrene 
som er det den styggeste stereotyp hun kan 
komme i tanker om. 

Biologtitlen forestiller hun sig at hun en dag 
skal bruge til noget udviklingsarbejde i Afrika.

Sur over ikke at måtte skrive fristil
Telefonen ringer, og Sissel-Jo Gazan skifter 
over til hvad der for mig lyder som et korrekt og 
flydende tysk. Mens hun snakker, ser jeg mig 
omkring i køkkenet vi sidder i. Der er intet 
prangende. En slidt lædersofa står langs den 
ene væg. Køleskabet er klistret til med feriebil-
leder, og en barnetegning pryder en af de grøn-
ne køkkenlåger. Over langbordet som jeg sid-
der ved, dingler en karrygul lampe i loppemar-
kedsstil, og på væggen hænger en kæmpe pla-

Mord, sex 
og palæontologi
»Det ville have været et spændende liv hvis jeg havde oplevet alt det selv,« siger 
Sissel-Jo gazan om begivenhederne i den videnskabelige krimi Dinosaurens Fjer. 
Alligevel har en stor del af virkeligheden sneget sig ind i det drama der tager 
udgangspunkt i forfatterens biologispeciale fra Københavns Universitet

Interview
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kat af Gevalia-pigen. Det er helt igennem af-
slappet og uprætentiøst. 

Da Sissel-Jo Gazan er tilbage, spørger jeg om 
hun talte tysk før hun flyttede herned. 

»Næh. Jeg havde jo ikke hørt efter i gymnasi-
et. Der var jeg mest af alt bare sur over at jeg ik-
ke måtte skrive fristil.« Hun vrænger af sig selv. 
»Jeg er altså heller ikke specielt god til tysk.« 

Det leder samtalen ind på det med at have 
høje forventninger til sig selv. 

»Det betyder meget at blive respekteret, og 
jeg vil allerhelst kunne respektere mig selv. 
Mange siger til mig: ”Jeg fatter ikke hvordan du 
kan nå det hele. Du har rejst alle steder. Du er 
biolog og forfatter. Mor.” Men når jeg tæller 
årene sammen, så har jeg bare lavet noget hele 
tiden. Ikke flere ting på én gang. Det er ikke så 
vildt. Jeg spilder bare ikke min tid på at se 
fjernsyn.«

Selvom Sissel-Jo Gazan er nået langt og vist 
har det man kalder en strålende karriere, så er 
det ikke et resultat af en overmenneskelig mål-
rettethed eller et tidligt kald.

»Jeg ved godt at der er mange der drømmer 
om at blive forfatter når de er unge. Jeg tænkte 
bare slet ikke i de baner. Som 21-årig tog jeg til 
Portugal i tre måneder med min sygt tunge lap-
top og skrev min første bog. Den var cirka 700 
sider lang og handlede om alting på én gang. 
Jeg sendte den ind til et forlag, og de sagde at 
jeg skrev fantastisk, men at jeg måtte vælge ker-
nen ud. Det gad jeg ikke, så jeg skrev noget helt 
nyt.«

Selvom Dinosaurens fjer lader til at blive en 
bestseller, og rettighederne allerede er solgt til 
tyske og norske forlag, så skal læserne ikke reg-
ne med at der kommer flere bøger i feltet mel-
lem naturvidenskab, krimi og psykologi. Sissel-
Jo Gazan arbejder ikke efter en successkabelon. 
Der skal ske noget nyt i hendes liv før der kom-
mer mere fra hendes hånd. Det skal komme in-
defra. 

Hader hemmeligheder
Dinosaurens fjer handler i høj grad om at op-
trevle hemmeligheder. Alle karaktererne om-
kring hovedpersonen Anna Bella Nor har ’fossi-
ler i skabet’.

»Jeg ved ikke hvorfor jeg er så fascineret af 
hemmeligheder. Jeg kunne forstå det hvis jeg 
var adopteret uden at vide det, eller sådan no-
get,« siger Sissel-Jo Gazan og tager sig en plud-
selig tænkepause før hun fortsætter: 

»Det kan jo også godt være at jeg er det, og at 
det er derfor.« 

Jeg bliver pludselig nidstirret som sad jeg og 
gemte på sandheden om adoptivbarnet Sissel-
Jo. Jeg spørger om hun er blevet snydt for man-
ge sandheder i sit liv.

»Da jeg var lille, kunne jeg blive helt hyste-
risk hvis min mor holdt noget hemmeligt for 
mig. Jeg ville gøre alt for at få det ud af hende. 
Jeg har selv mange hemmeligheder, men jeg 
kan ikke tage det når andre har. Alt skal på bor-
det. Det er også det biologi handler om. At nå 
ind til det eksakte. Til kernen. Det som vi kan 

regne med. Det kan være at det handler om at 
vokse op i 70’erne. Det var lidt uklart. Lidt ul-
dent, og måske er det derfor at jeg har brug for 
klare linjer. Du er min ven. Du er ikke min ven. 
Jeg har masser af venner og veninder og en stor 
social omgangskreds, men i virkeligheden er 
det få mennesker der er tæt på mig.«

Da Sissel-Jo Gazan lavede artikelserien SIG 
JA! Hvad præster ved om kærlighed, fik hun 
mange henvendelser fra folk der ikke kunne 
forstå hvordan hun kunne være så åben om-
kring sin skilsmisse.  

»Jeg havde det sådan at ’jeg har et ar i pan-
den og alle kan se det, så hvorfor ikke tale om 
det?’. Og selvom jeg er ærlig, er det jo ikke alt 
jeg fortæller,« forklarer hun.

I Dinosaurens fjer er det de personlige hem-
meligheder der udløser ragnarok. Karaktererne 
vil ikke indse virkeligheden eller sig selv, og det 
gør dem syge, indestængte og ude af stand til at 
leve livet fuldt ud. Som paraderne falder en for 
en, kommer læseren længere og længere ind i 
den menneskelige psyke, og vi ender inde bag 
skallen på supernørden der har omdannet sin 
lejlighed til et terrarium. Det er her Sissel-Jo 
Gazan er allerbedst. I beskrivelserne af menne-
sker på godt og ondt.

jca@adm.ku.dk

om Sissel-Jo Gazan

• Født i Århus i 1973.

•  Debuterede i 1995 med Når man kysser i 

august. Har desuden udgivet Et barn for 

sig i 1997, Vigtigt at vide om Ludmilla i 

2003 og interviewbogen SIG JA! Hvad 

præster ved om kærlighed i 2005. 

•  Har rejst i det meste af verden siden hun 

som femårig tog med sin mor ud at sejle i 

Middelhavet på træskibet Shearwater.

•  I 2004 uddannet biolog fra Københavns 

Universitet.

•  På tredje år bosat i Berlin med sin datter 

på seks.

FoTo: LIZETTE KABRÉ

SPeJL oG SkÆrM – »Jeg har et ar i panden, og alle kan se det så hvorfor ikke tale om det?« sva-

rer Sissel-Jo på spørgsmålet om at bruge sin egen historie i skønlitteraturen. Undrer man sig over hvor 

langt hun er nået på sine bare 33 år, er forklaringen at hun »ikke spilder sin tid foran fjernsynet.«
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af stoffet fremgår af kursusplanen hvad der skal 
gennemgås hver gang.
 Alle deltagere læser til hver gang dagens 
tekst. Dernæst skal hver deltager skrive et re-
spons om teksten af mindre end én sides om-
fang og med to dele: 1) det som deltageren an-
ser for de fem vigtigste emner i ugens tekst, an-
givet kort ved de betegnelser der bruges i tek-
sten. 2) Deltageren skal udforme et eller flere 
oplæg, hvert kun af et omfang af nogle få linjer 
der beskriver emner til drøftelse i forbindelse 
med tekstens indhold. Hvert emne kan handle 
om noget i teksten du anser for særlig betyd-
ningsfuldt, vanskeligt, uklart, eller fejlagtigt. 

Deltageren skal dernæst maile dette sit skrift-
lige respons til underviserens e-mail adresse se-
nest fredag middag for timer mandag, eller ons-
dag middag for timer torsdag. Underviseren 
sorterer oplæggene efter emne og lægger der-
ved en plan for den fælles mundtlige drøftelse. 
Under denne styres der sådan at relaterede em-
ner fra flere drøftes samlet. 
 Under drøftelsen introduceres hvert emne 
ved at underviseren pålægger de studerende at 
oplæse deres egne oplæg til drøftelsen. Derefter 
gives ordet frit til yderligere replikker fra alle.

b) Sammenbinder-funktionen: allerførst i hver 
time udpeges en ny sammenbinder som dagen 
efter rundsender under en side med det han vil 
fastholde som vigtigst af det der foregik. Den 
følgende lektion kan dette diskuteres og sup-
pleres af hele holdet hvis tiden tillader. Sådan 
at eventuelle fraværende hurtigt kan samle sig 
op ved at sætte sig ind i sammenbåndet. Og så-
dan at alle semesterets sammenbånd kan vejle-
de ved repetitionen.

Jesper Hermann, lektor (jh@hum.ku.dk)

Sporvognskinne- 
skidtskraber 2.0
ØkoNoMiStYriNG – Jeg får mit sprog beri-
get for tiden når jeg skal betale regninger. Ud-
tryk som ’wokflow-bruger’, ’faktura-gateway’, 
’navigator’, ’matchvalg’, ’pro-rata gruppe’, ’linje-
total’, ’quick kontering’ og  ’indkøbsordrevare-
beskrivelse’ dukker op når jeg kommer ind på 
KU’s økonomistyringssystem. 

Den sidste sammensætning minder mig om 
’sporvognskinneskidtskraber’ som vist var et 
hæderligt erhverv i min barndom! En del af de 
øvrige eksempler bærer præg af at være en my-
stisk sammenblanding af dansk og engelsk. In-
gen af dem optræder i Retskrivningsordbogen, 
og nogle af dem er særdeles svært gennemskue-
lige. 

Nu er jeg ikke dansklærer. Jeg er heller ikke 
specielt puristisk i forhold til mit modersmål. 
Jeg synes faktisk det er helt fint at både maile 
og google og sætter pris på den fleksibilitet 
dansk har. Men jeg synes som ganske alminde-
lig bruger af et faktureringssystem at nogen har 
gjort deres allerbedste for at sløre hvordan man 
skal bruge systemet. På ingen måde gavnligt for 
os brugere og ikke nogen god reklame for et 
universitet der arbejder for ’åben og effektiv 
kommunikation på alle områder’ ifølge grund-
principperne for KU’s personalepolitik.

Og så har jeg end ikke berørt systemets kom-
plette mangel på logisk gennemskuelighed. Re-
sultat: Vi printer stadigvæk fakturaer ud på pa-
pir. Og det kan vel ikke være meningen?

Richard Ipsen, lektor (ri@life.ku.dk)

Netto snart mere  
attraktiv end KU
DeLtiDSANSAtte – I sidste nummer af Uni-
versitetsavisen og i dagbladet Information 
(3.9.08) kan man læse om deltidsansatte uni-
versitetsunderviseres dårlige arbejdsforhold – 
givet, selvfølgelig, at de overhovedet har et ar-
bejde dette semester. Hvorvidt dette er tilfældet 
får de besked om cirka på det tidspunkt hvor 
deres eventuelle kurser starter. 

Underviserens planlægning og kommunikati-
on med de studerende kan først begynde her da 
deres adgang til universitetets kommunikati-
onssystemer sættes ud af kraft hver gang deres 
kontrakt udløber – hvilket for en dels tilfælde 
vil sige ved udgangen af hvert semester. 

Ifølge artiklen byder livet som deltidsansat 
udover praktiske kvaler desuden på manglende 
pension, manglende ret til barsel og manglende 
kvalifikationstillæg. 

engagerede undervisere 
Det undrer mig oprigtigt at det virkelig er for-
hold som disse man vælger at tilbyde de mange 
deltidsansatte undervisere som især varetager 
en stor del af undervisningen på de humanisti-
ske uddannelser. 

Under alle omstændigheder er det ikke det 
arbejdsliv jeg selv påtænker at bruge fem år på 
at uddanne mig til. Og som formand for Danske 
Universiteter Jens Oddershede tidligere har 
sagt om sagen, er de pågældende undervisere 
da heller ikke tvunget til at blive hvis de skulle 
finde noget bedre! For bedre bliver det åben-
bart ikke så længe man vil være med til at sikre 
uddannelse i verdensklasse på Københavns 
Universitet.

Så vidt jeg har forstået er et godt udgangs-
punkt for verdensklasseambitionerne ellers en 
engageret, dygtig undervisning. Min egen erfa-
ring siger at det ofte er hos netop undervis-
ningsassistenter og andre ikke-fastansatte, man 
finder den engagerede og virkelig gode under-
visning – for disse mennesker der er villige til at 
arbejde under uvisse vilkår og i øvrigt ofte ar-
bejde langt mere end de betales for, brænder 
om nogen for deres fag og formidlingen af det. 

kortsigtet og arrogant behandling
I et større perspektiv hvor blandt andet frafald 
og langsomme studerende er en knast på vejen 
mod toppen af ranglisterne, er det i høj grad 
underviserne der udgør de studerendes direkte 
kontakt med institutionen Københavns Univer-
sitet – uanset hvor direkte og ungdommeligt 
Ralf og Lykke ellers henvender sig til de stude-
rende i deres klummer.  

I semesterets første udgave af Universitets-
avisen (9/08) undrer de sig fx over hvorfor »op-
tursgenerationen orker at kæmpe sig gennem 
en fem-seksårig universitetsuddannelse (..) når 
man nu og her kan gå direkte efter guldet som 
butikschef i det lokale supermarked eller som 
Telecommunication Manager?« 

Et svar kunne være at man i høj grad kan tak-
ke dygtige undervisere herfor. Undervisere der 
motiverer de studerende og yder et kæmpe 
stykke arbejde for at formidle et fag de selv har 
brugt fem-seks år på at kæmpe sig igennem – og 
som nu har ført til en ansættelse på selve uni-
versitetet, selvom denne ansættelse tilsynela-
dende lader en del tilbage at ønske hvad angår 
arbejdsvilkår sammenlignet med jobbet som 
butikschef man ellers kunne have scoret uden 
fine eksamenspapirer. 

I min optik er det både kortsigtet og arrogant 
at behandle en af universitetets absolut vigtig-

Debat

Refsing vil ikke stå ved 
egen regel

treÅrSreGeL – Der har i den seneste tid 
været sagt og skrevet meget om Kirsten 
Refsings famøse treårsregel, og med god grund 
da reglen er fuldstændig forrykt. Imidlertid har 
det vist sig at ikke engang ledelsen af Det hu-
manistiske Fakultet vil vedstå sig den regel de 
har pålagt fakultets studienævn at indskrive i 
de nye kandidatstudieordninger.

Da vi i Historisk Fagråd ikke ønskede at stem-
me for den nye treårsregel, lykkedes det at op-
nå enighed i studienævnet om at erstatte for-
muleringen »Studieordningen godkendt af stu-
dienævnet« med »Studieordningens faglige ind-
hold godkendt af studienævnet« i de nye KA-
ordninger på Saxo Instituttet. På den måde ville 
de rammer fakultetet havde givet os, herunder 
også treårsreglen, først blive godkendt når Kir-
sten Refsing skrev under på ordningen. Dermed 
var det overgivet til dekanen at godkende sin 
egen regel.

Alle tilfredse
På den måde fik vi udformet en studieordning 
som alle kunne være tilfredse med. Vi viste os 
tilmed samarbejdsvillige med dekanatet da vi 
fik ordningen tilbage med den kritik at der var 
for meget valgfrihed i den hvilket de mente vil-
le føre til flere forsinkede studerende. 

Hvad det empiriske belæg for denne påstand 
var, svæver i det uvisse, men vi endte med at 
acceptere mindre valgfrihed i vores ordning. 
Dekanatet var meget tilfreds med løsningen, og 
på et efterfølgende møde med prodekan for ud-
dannelse, Hanne Løngren, blev vores studieord-
ninger rent faktisk rost. På intet tidspunkt blev 
det nævnt at vores formulering om at studie-
nævnet kun havde tænkt sig at godkende det 
faglige indhold, var problematisk.

Således gik vi i en naiv tro på at den hellige 
grav var velforvaret. Så sent som på mødet i 
Akademisk Råd den 26. august hvor studieord-
ningerne blev fremlagt, var vores formulering 
om godkendelse af det faglige indhold stadig at 
finde i ordningen. 

en anden ordning
Den 1. september, altså seks dage efter mødet i 
Akademisk Råd, kom vores studieordninger til-
bage i underskrevet stand fra Kirsten Refsing, 
men det var ikke den samme ordning vi fik til-
bage da formuleringen vedrørende det faglige 
indhold var rettet tilbage til »Studieordningen 
godkendt af studienævnet«. 

Fakultetsledelsen blev gjort opmærksom på 
dette, og som svar skrev studiechef Anette Moe 
at det var blevet rettet fordi man troede at ord-
ningen ikke var færdigbehandlet i studienæv-
net. Hvis dette er sandt, havde hun med andre 
ord fået dekanen til at skrive under på en ufær-
dig studieordning hvorpå de var blevet sendt 
retur med ordene »klar til at blive lagt på hjem-
mesiden”. 

Hele miseren endte naturligvis med at studie-
nævnet af hensyn til de nye kandidatstuderen-
de følte sig nødsaget til i hast at godkende stu-
dieordningens nye ordlyd – Historisk Fagråds 
repræsentant stemte som den eneste imod.

Uhæderlig ledelse
På baggrund af fakultetsledelsens tidligere trus-
ler om ikke at optage nye kandidatstuderende 
hvis ikke der var vedtaget nye studieordninger, 
har vi naturligvis forståelse for hvorfor de reste-
rende medlemmer i Saxo-studienævnet følte sig 

nødsaget til at acceptere studieordningerne. 
Der er dog ikke noget der formilder vores 

indtryk af fakultetsledelsen der på alle måde 
har optrådt uhæderligt i denne sag. Der er tyde-
ligvis blevet ventet til allersidste øjeblik med at 
foretage rettelserne da man så var sikker på at 
studienævnet ikke ville turde sætte sig imod. 
Fakultetet havde siden 16. juni haft mulighed 
for at protestere, men valgte at vente til seme-
sterstart. Samtidig har man forsøgt at snige det 
ind gennem en skjult dør idet man ikke gjorde 
opmærksom på at man havde foretaget rettel-
ser i den godkendte studieordning. 

ingen konsensus
Dekanatet forsøger nu at klamre sig til et halm-
strå ved at sige at man ønsker ensartede studie-
ordninger for hele Humaniora. 

Til det vil vi foreslå at man ændrer alle stu-
dieordninger så der står »Studieordningens fag-
lige mål godkendt af studienævnet« da vi jo 
med al tydelighed har set at det kun er det fag-
lige indhold studienævnene har indflydelse på. 
Og siden vi i denne sag har set at man fra fakul-
tetets side sagtens kan ændre i godkendte stu-
dieordninger uden at underrette studienævnet, 
bliver det ikke noget problem at ændre samtlige 
studieordninger på fakultetet.

Tilbage på bundlinjen står vi nu med en stu-
dieordning som giver et indtryk af konsensus 
omkring treårsreglen – en konsensus der ikke 
er der. Samtidig står vi med en fakultetsledelse 
der ikke vil stå ved den regel de selv har pådut-
tet hele fakultetet.

Flemming Borg Nielsen, præsident for Historisk 
Fagråd, og Malte Juelsborg Karsten, studenterre-
præsentant for Historie i Saxo-studienævn

kravene skal stadigvæk  
opfyldes 

SVAr – Fakultetet har i mange år har produ-
ceret studieordninger der indeholdt både de ge-
nerelle og de specifikke bestemmelser. Det er 
selvfølgelig ikke noget argument i sig selv for at 
blive ved med det, men når det blev indført i sin 
tid, var det tænkt som service til de studerende 
som kun behøvede at læse et samlet regelsæt.

Hvis vi skal til at opdele vores studieordnin-
ger i to adskilte tekster – en med de generelle 
bestemmelser (herunder aktivitetskravet), og 
en med de specifikke, faglige bestemmelser – 
bliver det et stort administrativt arbejde der ik-
ke ændrer ved det faktum at den studerende – 
for hvem studieordningen er tænkt - stadig skal 
opfylde såvel de generelle som de fagspecifikke 
krav. 

Kirsten Refsing, dekan

Sådan husker de  
studerende stoffet
UNDerViSNiNG – Med udbytte betjener de 
studerende og jeg os af de følgende pædagogi-
ske teknikker fra sprogpsykologi for at sikre no-
get bliver lært og fastholde det lærte.

a) Ny Fremgangsmåde ved gennemgang, frit ef-
ter Peter Naur:
 Vi skal forholde os til og diskutere deltager-
nes udbytte af dagens stof. Portionsopdelingen 

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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SociAL ArV – Unge der er vokset op i ufaglærte ar-
bejderhjem, ser sjældent et universitet indefra, med 
mindre det er med en moppe eller en skruetrækker i 
hånden. Sådan lyder konklusionen i en spritny undersø-
gelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. 

Jeg mener at det er alarmerende læsning. Det kræver 
handling, og vores universitet bør gå forrest med det 
gode eksempel.

Og lad det nu være sagt med det samme: jeg skriver 
ikke i ærinde af at ville ’befri’ eller ’frelse’ nogen blot 
fordi deres forældre er ikke-akademikere. Tværtom! Jeg 
ville hade at nogen ville forsøge det mod mig. Næh, jeg 
skriver og mener som jeg gør fordi jeg ønsker et sam-
fund og et universitet hvor der er lige muligheder for al-
le. Det er der ikke i dag. Heller ikke på KU. Desværre.

en del af kUs formål
I et samfund hvor vi hele tiden konstaterer at vi hverken 
kan eller skal konkurrere på lønninger, bliver uddan-
nelse løsningen på Danmarks fortsatte vækst og gode 
konkurrenceevne. Vi der læser på KU, skal hele tiden 
uddanne os fra nu til vores dages ende. Og det er godt. 
Men det er samtidigt vigtigt at der også er flere der får 
en videregående uddannelse. 

Hvis vi vil stoppe den negative sociale arv og få flere 
arbejderbørn ind på universiteterne, så er det ikke nok 
at Helge Sander nedsætter en tænketank, som han nu 

har gjort. Her må vi selv gå forrest og som universitet 
vise at vi tager vores samfundsansvar alvorligt og hjæl-
per med at finde den løsning der skal stoppe den nega-
tive sociale arv.
 Derfor mener jeg helt konkret at det bør stå som en 
del af universitetets formålsparagraf at man søger at 
løfte det generelle uddannelsesniveau i Danmark samt 
at stoppe den negative sociale arv. Vi kan ikke vente på 
at politikerne får ’tænkt’ færdigt.

Lige muligheder
I Frit Forum gør vi en dyd ud af ikke altid bare at forlan-
ge flere penge og mere i SU. Dertil er vores politiske re-
alisme for stor, og vores studenterpolitik er mere løs-
ningsorienteret. I dette tilfælde vil en højere SU allige-
vel heller ikke have den største effekt. Undersøgelsen 
fra før viser nemlig at de store effekter ved at indføre 
SU samt gratis og fri adgang til studierne allerede er 
indfriet. De store effekter skal hentes andetsteds fra.

Hvis vi vil have flere børn af ufaglærte ind på univer-
siteterne, så handler det om en generel kulturændring. 
Selvfølgelig skal KU i sin formålsparagraf sende et sig-
nal til sine omgivelser om at vi rent faktisk ønsker flere 
børn af ikke-akademikere ind på studierne, men det 
handler også om at være mere opsøgende i forhold til 
ungdomsuddannelserne. 

Brobygningsforløb mellem ungdomsuddannelserne 

og universitetet samt Åbent Hus-arrangementer er de 
klassiske – og gode svar – men det handler også om at 
give de mange helt unge der er på studieture i Køben-
havn en mulighed for at komme forbi og opleve et 
åbent universitet, høre om studielivet fra nystartede 
studerende og mærke den næsten magiske Hogwarts-
stemning det også kan være at gå på et universitet. 

Vi skal gå forrest
Og så handler det i høj grad om at vi som universitet ta-
ger godt imod alle vores nye studerende og passer på at 
frafaldet gøres så lavt som muligt! For mange af os var 
det en stor omvæltning pludselig at skulle begå sig i en 
akademisk hverdag fuld af selvsikre, unge mennesker, 
høje lixtal og helt nye faglige arbejdsmåder. Introdukti-
onsforløb, gode rusture og et generelt godt arbejds- og 
studiemiljø er derfor nogle af de centrale elementer i at 
mindske frafaldet.

Mulighederne for at løfte denne del af universitetets 
samfundsansvar er mange. Vigtigt er det blot her at få 
sagt at vi ikke kan vente på at Helge Sanders tænketank 
får tænkt færdig. På KU kan og skal vi gå forrest. Ikke 
for at ’befri’ eller ’frelse’ nogen, men for at sikre at alle 
har lige muligheder for uddannelse.

Synspunkt
Af Simon Kollerup,  

Frit Forum København –  

socialdemokratiske studerende.

» Hvis vi vil stoppe den negative sociale arv og få flere arbejderbørn 

ind på universiteterne, så er det ikke nok at Helge Sander nedsætter 

en tænketank. Her må vi selv gå forrest og som universitet vise at vi 

tager vores samfundsansvar alvorligt.« 

Flere arbejderbørn ind på  
Københavns Universitet

Et halvt år på Journalisthøjskolen giver dig kompetencerne til at formidle din specialviden til 
andre på en måde, så de finder det lige så spændende, som du gør. 

På Journalisthøjskolens tillægsuddannelse lærer du at formidle fagstof med udgangspunkt i de 
journalistiske redskaber og arbejdsmetoder. Samtidig får du en øget bevidsthed om målgrupper 
i teori og praksis.

Du får en praktisk indføring i kommunikationsstrategier, herunder hvordan du arbejder med pje-
cer og pressemeddelelser, planlægning af hjemmesider og kampagnestrategier. Du får et indblik 
i mediernes arbejdsprocesser, så du kan bidrage til redaktionelle produkter på fx fagblade.

”Jeg vil gerne gøre op med den fordom, at arkitekter ikke kan kommunikere med almindelige men-
nesker. Jeg har altid været glad for at skrive, men fandt ud af, at jeg godt kunne blive endnu bedre til 
at formidle noget fagligt.”

Rene Lindsay, 27 år, 
Kunstakademiets Arkitektskole

læs mere om tillægsuddannelsen på 
www.journalisthojskolen.dk

Deadline for ansøgning: 21. oktober

Bliver folk fjerne i blikket 
når du fortæller om dit fag?
– Det er måske fordi, de ikke forstår hvad du taler om. 

xxxjournalisthøjskolen
xxxadr olof palmes allé 11 · 8200 århus n
xxxtlf 89 440 440xxxfax 86 168 910xxxweb www.journalisthojskolen.dk
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DM Netværk – nu med vokseværk
I DM har vi fokus på job, karriere og dine muligheder for at skabe personlige net-
værk. Netværket NOVA er DM’s tilbud til dig, som er nyuddannet akademiker. Via 
NOVA har du mulighed for at sparre med andre nyuddannede om de udfordringer, 
du møder, når SU’en skiftes ud med en kandidatgrad. 

På www. dm.dk/netvaerk kan du læse mere om NOVA og andre netværk, som DM 
har inden for blandt andet:

Som noget nyt kan du oprette fagceller på tværs af netværkene og deltage i 
minikonferencer med faglige oplæg og drøftelser. DM yder naturligvis også råd 
og vejledning i forbindelse med dit job og din jobsøgning og holder blandt andet 
jobsøgningskurser og fyraftensmøder målrettet nyuddannede. Læs om alle DM’s 
tilbud og aktiviteter på www.dm.dk

Kommunikation
Sprog 
Personale
Salg og markedsføring 
Projektledelse 
Uddannelse og undervisning 
Kultur

•
•
•
•
•
•
•

IT 
Natur og miljø
Biotek
Medicinal
Små arbejdspladser
Administration 

•
•
•
•
•
•

DM er en fagforening for højtuddannede og mødested for 36.000 kandidater og studerende 

inden for naturvidenskab, humaniora, samfundsfag og sundhedsvidenskab. Medlemmerne 

arbejder både i det private og det offentlige med blandt andet uddannelse, forskning, administra-

tion, kommunikation, it og miljø. DM arbejder for et godt og udviklende arbejdsliv i balance, gode

løn- og ansættelsesforhold og nye jobmuligheder for medlemmerne. www.dm.dk/netvaerk

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

ste ressourcer som mindre vigtige tilkaldevika-
rer. Værdien af de gode undervisere kan ikke 
undervurderes! 

Derfor skulle KU – hvis det overhovedet skal 
give mening at tale om uddannelse i verdens-
klasse – måske starte med at opprioritere for-
holdene for sine deltidsansatte undervisere en 
klasse eller to. Ellers kunne man jo risikere at 
de fandt et bedre job nede i det lokale super-
marked.

Minna Højland, sociologistuderende.

Udvikling, festtaler  
og kameler
AFVikLiNG – »Københavns Universitet er 
Nordens førende og i rivende udvikling. Det bør 
fejres!« Sådan lød et par af de indledende sæt-
ninger i rektoratets nylige indbydelse til det 
kommende ’Universitetets døgn’ – og det er 
sjældent sket jeg har læst noget der har gjort 
mig mere vred. Har man som jeg sit virke på 
Statens Naturhistoriske Museum der nu i årevis 
har befundet sig i en tilstand af rivende afvik-
ling, virker en sådan udtalelse fra KU’s øverste 
daglige ledelse faktisk som en ganske grov pro-
vokation. 

Der skal nok være en del områder på KU som 
p.t. oplever fremgang. Men mens vi på SNM er 
klare over at landets centrale naturhistoriske 
museum og suverænt vigtigste bidragyder til 
udforskningen af naturens globale mangfoldig-
hed er og bliver et utypisk universitetsinstitut, 
så er det bestemt ikke mit indtryk at vi står ale-
ne på KU med en mørk krisestemning som bun-
der i bortfaldende årsværk til varetagelse af ba-
sale arbejdsfunktioner og i svindende midler til 
basale nyanskaffelser. 

Rektor har tidligere i år (Berlingske Tidende 
26. maj) om universitetets økonomiske situati-
on sagt at »Faktisk bliver gabet mellem festta-
lerne og finanserne stadig større.« Dagen efter 
går Helge Sander sammesteds i rette med ham, 
men han tilbagevises 28. maj med rektors kon-
statering af at »I finansloven 08 får vi på KU 
faktisk færre midler som bestyrelsen kan dispo-
nere over, end sidste år. Det kan vist ikke beteg-
nes som verdensklasse! Det er præcis det gab 
mellem retorik og realitet der skal lukkes.« Her 
er rektor utvivlsomt på linie med universitets-
befolkningens store flertal, men på den bag-
grund virker det ironisk at skulle konstatere et 
tilsvarende gab mellem rektorat-retorikken og 
den realitet der på KU decentralt kan opleves i 
dagligdagen.

Det skal ikke afvises at der kan være en poin-
te i med mellemrum at holde lidt festivitas for 
at give et humørtilskud til dem der virker på 
Københavns Universitet og måske endda frem-
me det som nogen vil kalde ’korpsånd’. Men 
skal det lykkes, skal de ledsagende festtaler ik-
ke have en karakter der giver troværdigheds-
tab. Og selv om udgifterne til de underholden-
de indslag der diverteres med ved store KU-fæl-
lessatsninger utvivlsomt er ganske marginale i 
institutionens regnskab, så kan også de i en 
økonomisk trængt situation forekomme at være 
en næsten provokerende overflødig staffage. 
Jeg havde ved ’kick-off’-begivenheden i fjor lige 
så lidt behov for en stand-up komiker som jeg i 
år har for et telt med kameler. Vi har de seneste 
år på KU måttet sluge tilstækkeligt af sidst-
nævnte. 

Niels Peder Kristensen, professor, dr.scient 

Plads til at glæde sig

SVAr – Er der gab mellem retorikken og reali-
teterne i universitetets udvikling, spørger Niels 
Peder Kristensen fra SNM. Hvordan kan vi både 
tale om et KU i ’rivende udvikling’ og en økono-
misk situation som i de senere år ikke har givet 
universiteterne det store løft regeringen har 
stillet i udsigt?

Der er ikke tvivl om at der er et stort efter-
slæb på KU når det fx gælder bygninger og ap-
paratur. Det gælder ikke mindst Nørre Campus 
hvor arbejdet ofte foregår i forældede rammer. 
De er nogle steder så dårlige at det alvorligt 
hæmmer mulighederne for at forske og tiltræk-
ke studerende til fagene. Bygningerne er ikke 
engang tidssvarende når det glæder ventilation, 
køling, opvarmning, elkapacitet, fremføring af 
luftarter med videre der er nødvendig for at et 
laboratorium fungerer. Dette er i sidste ende 
også et spørgsmål om sikkerhed for de stude-
rende og ansatte.

Men KU har imidlertid også fremdrift på en 
række områder. Tænk blot på det nye KUA-byg-
geri der nu endelig kommer i gang, Biocentret 
på Tagensvej, Naturvidenskabs Green Light-
house og det nye Proteincenter på Panum. Det 
er klart at ledelsen skal være varsom med at gø-
re de fremskridt der sker, til den eneste parole. 
Men det skal også være på sin plads at glæde sig 
over dem som et skridt på vejen til at skabe et 
bedre miljø for studerende og ansatte.

Rektoratet

Deltidsansatte bekla-
ger lukning af papiravis
UNiVerSitetSAViSeN – DVIP-KUA vil ger-
ne protestere på det skarpeste imod lukningen 
af Universitetsavisen som rigtig papiravis. 

Universitetsavisen er den avis som både uni-
versitetets ansatte og studerende på det nær-
meste falder over på deres institutter, og just 
deri består dens store berettigelse. Det selvsam-
me eksemplar bliver efterladt på et bord i kanti-
nen og bliver der bladet igennem af talløse 
mennesker der næppe nogensinde ville få den 
tanke at lede efter Universitetsavisen på nettet. 
Antallet af læsere vil uden tvivl blive meget 
kraftigt reduceret hvis man går væk fra papir-
udgaven.

Universitetsavisen har altid udmærket sig 
særligt ved at være et kritisk organ der ikke 
ubetinget stod på universitetsledelsens side. Er 
det monstro derfor den nu skal lukkes, fristes 
man til at spørge. 

For DVIP-KUA´s vedkommende kan jeg i 
hvert fald med stor sikkerhed sige at det aldrig 
var lykkedes os at skabe så megen opmærksom-
hed om de deltidsansattes urimelige vilkår på 
universiteterne hvis ikke vi havde haft et organ 
som Universitetsavisen til at hjælpe os med at 
skabe debat.

Jeg tvivler stærkt på at den påståede miljø-
mæssige gevinst ved i fremtiden kun at lade 
Universitetsavisen udkomme som netavis, vil 
stå i noget fornuftigt forhold til det tab af kritisk 
debat som en sådan omlægning uden tvivl vil 
medføre.

Morten Hjelt, fungerende formand for DVIP-KUA

Debat
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UNiVerSitetSAViSeN – Universitetsavisen skal 
overgå til nettet, og rektorerne fastholder at det vil 
spare CO2 selvom flere debatindlæg påpeger at det er 
tvivlsomt. Der er imidlertid to omkostninger ved en 
elektronisk udgave som ikke har været meget frem-
me i debatten: Den ene er tab af arbejdstid ved at læ-
se den elektroniske udgave, den anden det tab af fæl-
lesskab som det vil give. 

Efter universitets-fusionen er jeg blevet den heldi-
ge modtager af Universitetsavisen, tak for det, og jeg 
læser den som regel henslængt i min sofa - altså der-
hjemme. Det giver mig en halv times god underhold-
ning, viden og følelse af tilhør til universitetet. 

Hvis jeg skulle læse avisen på computeren, ville jeg 
sandsynligvis gøre det i arbejdstiden, hvis jeg altså 
kunne afse tid til det. Jeg forventer at de fleste med-
arbejdere vil gøre tilsvarende. Avisen er for stor til at 
printe ud, så det er nok de færreste som vil gøre det 
(håber jeg, af hensyn til CO2’en); min hjemmecom-
puter er for stor til at jeg kan ligge henslængt med 
den i sofaen.

Dyrt at læse e-avis i arbejdstid
Så lad os lave et lille regnestykke: Hvis jeg læser den 
fremtidige elektroniske Universitetsavis i arbejdsti-
den, vil det koste universitetet mindst 200 kroner 
hver gang (en halv times lektorløn, hvordan det el-
lers regnes ud), forudsat at den beholder sit nuvæ-
rende indhold og format. Hertil skal lægges strøm og 
computerkraft som allerede fremhævet i andre ind-
læg. 

Så udgiften til at jeg læser den elektroniske avis i 
arbejdstiden bliver sandsynligvis væsentligt større 
end udgiften til at trykke og udsende papirudgaven 
som jeg læser i fritiden. Sandsynligvis vil jeg og an-

dre ansatte dog bruge mindre tid på læsningen af 
den elektroniske udgave og kun skimme dele af ind-
holdet. Så bliver udgiften til arbejdstid lavere, men 
så er avisens arbejde spildt. 

For at tilpasse sig den elektroniske form er det der-
for sandsynligt at Universitetsavisen ændrer format 
og bliver mere kortfattet og hurtiglæst. Derved vil 
den komme til at ligne den nuværende elektroniske 
fakultetsavis, e-LIFE, som jeg altid læser foran com-
puteren i arbejdstiden, cirka fem-ti minutter, svaren-
de til måske 50 kroner, hver torsdag. E-LIFE er fin til 
meddelelser, men er meget kortfattet og stort set 
blottet for grundig debat. Hvis det kommer til at ske 
med Universitetsavisen, så er hele formålet forpasset 
– avisen er så vidt jeg kan skønne netop skabt til at 
være grundig og debatskabende, altså et universitet 
værdigt.

tab af fællesskab
Der er imidlertid en anden og endnu større omkost-
ning ved at stoppe papirudgaven: vi vil miste et vig-
tigt medie til at fremme universitetsfællesskabet. 
Som på enhver større institution er det en vigtig, 
men svær udfordring at fremme mine og andre med-
arbejderes positive følelser over for kolleger på andre 
institutter, fakulteter, og over for universitetet som 
sådan. Og det er så meget mere svært når man lige 
har lukket en flok nytilkommende fra LIFE og FAR-
MA ind i universet. Centraladministrationen opfattes 
nemt som et fjernt sort hul, og andre fakulteter som 
døde eller fjendtlige pletter på landkortet. 

Til at pleje fællesskabet er en god og vedkommen-
de avis som man kan læse derhjemme i rolige og ef-
tertænksomme omgivelser, meget bedre end en elek-
tronisk udgave som har karakter af discount-medar-

bejderpleje, og som drukner i bunker af anden elek-
tronisk information, e-mails, web-sider og almindelig 
travlhed på arbejdet.

Så kære rektorer: De økonomiske og sociale om-
kostninger ved at nedlægge papirudgaven er høje. 
Og de opvejes kun dårligt af en tvivlsom besparelse 
på CO2.

Bedre måder at spare co� på
Hvis vi virkelig vil spare CO2, er der langt bedre må-
der at gøre det på. Tag mit kontor som eksempel: tre 
utætte vinduer og en hovedør, alle med kun et lag 
gammeldags glas, to huller fra gamle vandrør som 
går direkte op til et uisoleret loft, uisolerede rør til 
varmt vand, radiatorer placeret så den opvarmede 
luft ikke kan cirkulere, en lampe med gammeldags 
glødepære, mindst fire transformatorer til computer-
udstyr og printere som står tændt døgnet rundt 
(medmindre jeg lige husker at slukke). 

Længere ude på campus fortsætter CO2-miseren 
med stribevis af utætte bygninger, energifrådsende 
installationer og udstyr, og så videre. Det skriger til 
(CO2)himlen, og er ikke noget flot syn at vise frem til 
klimatopmødet næste år: Københavns Universitet, 
som skal stå for den videnskabelige del af klimatop-
mødet, er mindst 20 år bagud med selv at gøre noget 
ved sagerne.

Så kære rektorer: hvis vi vil spare rigtig meget CO2 
er mulighederne mange og simple, og vi vil tilmed 
kunne spare rigtig rigtig mange penge. Set i det lys er 
det en gang varm luft at ville spare CO2 på at nedlæg-
ge papirudgaven af Universitetsavisen.

Synspunkt
Thure Hauser, lektor,  

Institut for Jordbrug og 

Økologi, LIFE

» Så kære rektorer: De økonomiske og sociale 

omkostninger ved at nedlægge papirudga-

ven er høje. og de opvejes kun dårligt af en 

tvivlsom besparelse på co2.«

Elektronisk avis – varm luft

Ikke kun mit indlæg
UNiVerSitetSAViSeN – Først tak til Siff 
Pors for rosende bemærkninger i sidste num-
mer til mit indlæg (’Værner KU om ytringsfrihe-
den?’) om Universitetsavisen i nummer 9. Ro-
serne vil jeg gerne dele med mine kolleger på 
medarbejdersiden i Hovedsamarbejdsudvalget 
da vi i fællesskab har formuleret henvendelsen 
til bestyrelsen, og vore argumenter er naturlig-
vis også fælles gods. Der er således både tyngde 
og troværdighed bag vores henvendelse til be-
styrelsen. 

De kommentarer og synspunkter jeg har fået 
og får, har langt overvejende bakket solidt op 
bag medarbejdersiden i HSU. Og sammen med 
de øvrige positive kommentarer og tilkendegi-
velser der har været i Universitetsavisen og i an-
dre organer, har jeg derfor også forventning om 
at det lykkes at opnå et tilfredsstillende resul-
tat.

Poul Erik Krogshave, næstformand i HSU   

En grønnere campus
UNiVerSitetSAViSeN – En række indlæg i 
både dette og forrige nummer af Universitets-
avisen beskæftiger sig med omlægningen af 
Universitetsavisen fra trykt til webbaseret ud-
gave og ikke mindst forbindelsen til KU’s bære-
dygtighedspolitik.

Lad os starte med at slå fast at omlægningen 
af Universitetsavisen kun udgør en lille del af 
den samlede ’grønne’ indsats. Efter udarbejdel-
sen af KU’s første ’grønne regnskab’ har ledel-
sesteamet i forsommeren fastlagt et overordnet 
mål om at reducere energiforbruget og CO2-ud-
ledningen med 20 procent inden 2013. 

Målet skal nås via mange forskellige indsats-
områder, såsom energirigtige installationer, 
forbedring af klimaskærmen og energirigtige 
indkøb. Helt overordnet har KU allerede iværk-
sat et energispareprojekt med fokus på KU’s 
bygninger og driften af dem. De første ener-
gispareforbedringer er allerede prioriteret. Det 
drejer sig om 25 større og mindre projekter, 
foreslået af fakulteter (og driftsområder). De 
konkrete projekter omfatter bl.a. mere energi-
venlige ventilationsanlæg, belysning, varmean-
læg og køleanlæg. 

Analyser af energisparemuligheder peger 

imidlertid på at man ikke kun kan nøjes med 
tekniske løsninger. Det er også vigtigt med ad-
færdsændringer. Derfor besluttede ledelses-
teamet i forsommeren at vi på KU fra februar 
2009 igangsætter en kampagne for energirigtig 
adfærd. Kampagnen kommer til at omfatte ini-
tiativer inden for kontor- og undervisningsom-
råder samt laboratorier. Som en del af indsat-
sen har vi netop lanceret KU’s ’grønne studen-
terpulje’ (250.000 kroner) hvor studerende, via 
studenterorganisationen Grønt Netværk kan sø-
ge om midler til at iværksætte grønne tiltag.  

Vi har ligeledes lanceret pilotprojektet ’Min-
dre papir, mere PC’ i Fællesadministrationen. 
En del af projektets formål er at skabe mere bæ-
redygtig adfærd (kvalitetsudvikling af arbejds-
gange er et andet). Med projektet ønsker vi at 
afdække barrierer og muligheder for ændring af 
adfærd ved brugen af papir og pc (f.eks. to-si-
det print, bedre indkøb/genanvendelse af pa-
pir, øget brug af webpublikationer samt øget it-
understøttelse). Pilotprojektet afsluttes i de-
cember 2008, og skal skabe grundlag for en 
samlet indsats på hele KU fra 2009.

Og det er her at omlægningen af Universitets-
avisen kommer ind i billedet. Som påpeget i 
vort indlæg i forrige nummer af Universitetsavi-
sen skal omlægningen dog også ses i relation til 

universitetets ’parallelsprogsstrategi’, økonomi-
ske situation samt den generelle vækst i nye 
medier. 

P.t. afventer vi Bladudvalgets udspil til en 
konkret handlingsplan som vi ser frem til at 
drøfte med dem. 

Man kan læse mere om KU’s bæredygtigheds-
arbejde og Grøn Campus på www.klima.ku.dk/
groen_campus

For den grønne studenterpulje, se http://
www2.bio.ku.dk/gn/ideer/

Ralf Hemmingsen, rektor og Lykke Friis,  
prorektor
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Afrika rykker

Videnskabet

koNFereNce-oPLÆG

Af Stig Jensen

Skal man tro mediernes behandling af Afrika, 
så er der ingen grund til optimisme med hensyn 
til kontinentets udviklingsmuligheder i fremti-
den. Ifølge medierne er Afrika præget af politi-
ske ledere à la Mugabe, af massivt misbrug af 
udviklingsbistand og af ødelæggende naturka-
tastrofer. For at nuancere debatten om Afrika 
er KU og Nordiska Afrikainstitutet i Uppsala 
vært ved en stor konference i oktober 
 For der er grund til optimisme med hensyn til 
afrikanernes fremtidsmuligheder, og det skyl-
des de seneste års forandringer i Afrika. Også 
selv om forandringerne ikke alle steder er enty-
digt positive. Unge afrikanere er her af central 
betydning. Traditionelt har de unge været 
brugt, og især misbrugt, af ledere rundt om-
kring i Afrika i militære aktioner af forskellig 
art. Det sker stadig, men det nye er at unge afri-
kanere, især i byerne, aktivt kæmper for demo-
krati og ser muligheder for forandringer gen-
nem demokratiseringsprocesser. Disse tenden-
ser har været særligt tydelige i forbindelse med 
valgene i Kenya og Zimbabwe. I det følgende 
fremhæves noget af den politiske dynamik i dis-
se lande.

Medieskabt stammekrig i kenya 
Valget i Kenya december 2007 og de efterføl-
gende uroligheder er af den internationale 
presse blevet præsenteret som en konflikt eller 
stammekrig mellem på den ene side den sid-
dende præsident Kibakis Kikuyu-gruppe og på 
den anden side oppositionslederen Raila Odin-
ga’s Luo’er. 

Det er korrekt at der efter valget forekom et-
nisk baserede sammenstød med dødelig ud-
gang, men de mest omfattende aktioner var de-
monstrationer i Kenyas byer. Disse aktioner var 
i langt overvejende grad iværksæt og støttet af 
utilfredse unge. Årsagen til de unges utilfreds-
hed var at de følte at præsidenten, regerings-
partiet og resten af den politiske magtelite stjal 
valget gennem valgsvindel. 

De unges aktioner kan ses både som et ud-
tryk for opbakning til demokratiet som institu-
tion og som en aktiv protest mod at blive snydt. 
Altså de unges aktive valg af demokrati og fra-
valg af magtmisbrug. Et af de vigtigste våben i 
de unges mobilisering såvel i forbindelse med 
valget som i de efterfølgende demonstrationer, 
har været sms’er.

Blandt unge, især i byerne, og blandt mange 
andre i Kenya er der udbredt utilfredshed med 
den kompromisaftale som den Afrikanske Uni-
on fik strikket sammen angående en magtde-
ling mellem Kibaki og Odinga. Opfattelsen hos 
kritikerne er at aftalen har hjulpet en række af 
de korrupte politikere til at sikre deres økono-
misk lukrative politiske positioner. Det bliver 
spændende at følge den politiske udvikling og 
ikke mindst befolkningens interesse for at del-
tage, set i lyset af den udbredte frustration over 
magtdelingen. 

Den politiske interesse i Kenya er ikke kun af-
hængig af interne forhold. De fleste i Kenya er 
ramt af Obama-euforien. Der er i Kenya stor 
glæde og optimisme og en fornemmelse af øget 
selvværd på grund af muligheden for at Barack 
Obama bliver den næste amerikanske præsi-
dent. Særligt Luo’erne venter spændt på resul-
tatet af det amerikanske præsidentvalg, for 
Obama har ikke kun rødder til Kenya, men han 
er også Luo. Dette er interessant fordi Luo’erne 
traditionelt har været politisk marginaliserede i 
Kenya.    

robert Mugabe fra visionær til paria
Zimbabwe tager førstepladsen når det gælder 
Vestens pressedækning. Den primære årsag 
hedder Robert Mugabe. Anders Fogh Rasmus-
sen kalder ham en bandit. Andre sidestiller ham 
med Saddam Hussein. Mugabes status som pa-
ria i Vesten er tankevækkende. 

For det første fordi han af Vesten i 1980’erne 
og langt ind i 90’erne blev hyldet som kontinen-
tets mest visionære leder. Mugabes ’tredje vej’ 
var baseret på fredelig sameksistens mellem 
den hvide økonomiske elite og det fattige sorte 
befolkningsflertal. Mugabes økonomiske politik 
baseret på vækst med omfordeling blev i 
1980’erne lovprist af den internationale opi- 
nion. 

Mugabes projekt med en eksportorienteret 
udviklingsstrategi mindede til forveksling om 
det der i donorjargonen omtales som ’the  
Washington Consensus’, og som gennem en del 
år har været mantraet i de vestlige bistandsor-
ganisationers anvisninger til fattige ulande der 
ønsker udvikling.

Ved årtusindskiftet blev Mugabe og Zimbab-
we lagt på is af Vesten med medfølgende øko-
nomiske og politiske sanktioner primært som 
følge af regerings tvangs-ekspropriation af pri-
vatejede (især ejet af hvide) landejendomme. 
Herefter blev Mugabe opfattet som paria i Ve-
sten. 

Det er de unge og kvinderne der skaber forandring i 
Afrika netop nu. De Nordiske Afrikadage er titlen på 
en stor konference for nordiske forskere og andre 
interesserede den 9. og 10. oktober

International lecture series and seminar:

Globalisation and the local landscape
Multidisciplinary reflection´s on contemporary challenges

Lecture venues: 
Auditorium 1.01, Bülowsvej 17, 
Wednesdays from 5pm to 7pm.

Sep-17 Global change and local landscapes, 
introductory lecture, Jørgen Primdahl 
and Anette Reenberg. 

Sep-24 Globalised Agro-ecosystems fast forward, 
rewind, pause or play, John Porter.

Oct-01 Fresh water resources, international 
policy and local uses, Henrik Vejre.

Oct-08 The local agricultural landscape - between 
market liberalisation and sustainable 
development, Jørgen Primdahl.

Oct-22	 Forestry,	between	land	use	intensification		
and sustainable development, Bo Larsen.

Oct-29 The nomadic landscape: People in a chang
ing Artic environment, Kirsten Hastrup.

Nov-05 Urbanisation and global change, Hans 
Thor Andersen.

Nov-12 EC-legislation on nature protection and 
local landscape, Peter Pagh.

Nov-19 Globalization - an environmental economic 
perspective, Jørgen Birk Mortensen.

Nov-26 Globalization and land change science: 
Landtransformation chains, Anette Reeberg.

Dec-03 Local and global patterns of biodiversity 
in a changing world, Carsten Rahbek.

Dec-10 The local landscape in a broadening con-
text – historical perspectives, Bo Fritzbøger.

Seminar venue:
Department for Geography and Geology, 
Øster Voldgade 10, from 9.15am to 4pm.

Nov-21 Clive Potter, Imperial College London 

Bernhard Lehmann, ETH, Zurich 

Teresa Pinto-Correia, University of Evora

Anne Whiston Spirn, MIT 

Simon Swaffield, Lincoln University, 
New Zealand

Makoto Yokohari, University of Tokyo

Richard Aspinall, Macaulay Institute

Fridolin Krausmann, University of Klagenfurt 

Jacques Baudry, INRA Rennes

The lecture series and seminar is an initiative to promote
cross faculty interaction at the University of Copenhagen.
All are welcome.

Students can get credits for the lecture series as a course:
CREDITS: 7,5 ECTS
CODE: 310070, Faculty of Life Science

More details: www.ku.dk/kalender 
Contact: sick@life.ku.dk

globalisationadd3.indd   1 18-09-2008   15:37:42
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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.

I Afrika er Mugabe stadig en helt for mange. 
Et af eksemplerne på Robert Mugabes populari-
tet er en opinionsundersøgelse publiceret i ma-
gasinet New African fra 2004. Her kom Robert 
Mugabe ind som Afrikas tredjestørste person-
lighed, efter Nelson Mandela og Kwame Nkru-
mah. Robert Mugabes popularitet blandt afri-
kanerne skyldes primært hans indædte kamp 
mod Vestens kolonisering. 

Mugabes CV er uden sidestykke i nyere afri-
kansk politik. Mugabes opfattes som en panafri-
kanist der på én og samme tid kæmper for afri-
kanske værdier og bekæmper imperialismen. 
Sejren over Ian Smiths hvide mindretalsstyre 
med afviklingen af Rhodesia, og senest udsmid-
ningen af de hvide jordejere, samt Mugabes 
mod til at tale Blair/Brown og Bush midt imod, 
har givet ham heltestatus overalt på kontinen-
tet. 

På det allerseneste har Mugabes image dog 
fået ridser i lakken, også blandt afrikanere, især 
på grund af de systematiske og voldelige aktio-
ner imod oppositionen. Vold mod andre afrika-
nerne giver ikke street credibility hos afrikane-
re, tværtimod, så Mugabe har tabt terræn.

Unge kæmper med og mod Mugabe
Mugabe er bevidst om egne bedrifter og spiller 
på både nationalfølelsen og panafrikanismen i 

kampen mod oppositionen i Zimbabwe. Op til 
præsidentvalget i 2002 omtalte Robert Mugabe 
konsekvent modkandidaten, Morgan Tsvangi-
rai, som Tony Blairs lakaj, og han nægtede at gå 
i dialog med oppositionen fordi »de er forræde-
re som vil gøre Zimbabwe til Englands og USA’s 
oversøiske territorium«. I den seneste valgkamp 
har han igen iscenesat sig selv som garant for 
Zimbabwes suverænitet.

Mugabe ses stadig som en helt i Zimbabwe, 
men hans opbakning er ved at smuldre. Især de 
unge i byerne har for længst vendt Mugabe ryg-
gen. Primært på grund af Mugabes/regerings-
partiets/statens magtmisbrug, herunder syste-
matisk forfølgelse af folk der støtter oppositio-
nen. I de seneste års statsstyret vold har unge, 
primært fra fattige landområder, spillet en cen-
tral rolle. 

Mange af de såkaldte krigsveteraner der i år 
2000 besatte privatejet landejendom, var unge 
som var hyret af regeringspartiet til at gennem-
føre dets politik. Zimbabwes regerings brug af 
unge i den nuværende krise kan ses som en 
pendant til rødgardisterne under kulturrevolu-
tionen i Kina. 

Unge fra landområderne er gennem de sene-
ste år blevet hyret af styret i Zimbabwe og træ-
net til at angribe både oppositionsfolk og dem 
der formodes at støtte oppositionen. De stats-

styrede voldelige angreb på potentielt politiske 
modstandere eskalerede under de nyligt af-
holdte valg i Zimbabwe. I forbindelse med val-
gene var det endnu engang tydeligt at de unge i 
byerne massivt støtter oppositionen, men pri-
mært vokalt og i stemmeboksene. 

Fredelige kvinder kæmper mod Mugabe
Den gruppe der mest tydeligt har indtaget ga-
derne i demonstrationer mod Mugabe-styret er 
WOZA. WOZA betyder ’stå frem’ på Ndebele 
sproget og er samtidig en forkortelse for Wo-
men of Zimbabwe Arise. WOZA blev etableret i 
2003 i protest mod styrets overgreb og kæmper 
for grundlæggende frihedsrettigheder. WOZA 
har på få år samlet mere end 35.000 medlem-
mer og har udført mere end 50 fredelige de-
monstrationer overalt i landet. 

I forbindelse med protestaktioner er mere 
end 2500 kvinder blevet tilbageholdt af politiet. 
Jenni Williams der er WOZA’s initiativtager og 
leder, har været fængslet et utal af gange, men 
hun besidder stadigvæk en utrolig kampgejst og 
en klippefast tro på forandringer i Zimbabwe 
gennem fredelige demonstrationer. Jenni Wil-
liams’ karismatiske udstråling kan opleves på 
Nordiske Afrikadage hvor hun er inviteret som 
hovedtaler på konferencens første dag, torsdag 
9. oktober.

Nordiske Afrikadage i københavn 
Også mange andre temaer end de her nævnte 
vil blive diskuterede i løbet af de to dage de 
Nordiske Afrikadage finder sted i København.

For eksempel bliver der en workshop om Mi-
gration og Mobilitet – Regionalt og Globalt, med 
fokus på trans-kontinental migration i aktuelt 
og historisk perspektiv, fra pilgrimsrejser i det 
tidligere tyvende århundrede til vore dages ar-
bejdsmigration m/k, med tilhørende illegalitet, 
risikable rejser og elendige arbejdsforhold. 

En anden workshop undersøger de sprudlen-
de kulturformer i Afrikas byer, herunder musik, 
dans, film, video, tv og litteratur af enhver art. 
Moderne billedkunst fra Afrika er så småt ved 
at blive et hit på det globale marked, og det me-
ste af denne kunst kommer fra byerne. 

En tredje workshop diskuterer køn, krop og 
seksualitet i situationer hvor HIV/AIDS er en 
realitet. Der fokuseres her blandt andet på kær-
lighed og forelskelse og på relative magtforhold 
mellem mænd og kvinder. 

En fjerde workshop handler om religiøse or-
ganisationer og institutioners stigende indfly-
delse og gradvise overtagelse af tidligere statsli-

ge ansvarsområder. Hvilke betydninger har det 
i sådanne sammenhænge at tale om sekulære 
stater?

Et par workshops tager nye forhold i bi-
standsarbejdet op til diskussion, herunder for 
eksempel en workshop om Brand AID, den hy-
per-aktuelle sammenblanding af bistand med 
business og reklame mens diskussionerne i an-
dre workshops kommer tættere på de temaer 
som blev taget op i starten af denne artikel. Der 
er således en workshop om Ungdom og Håb, en 
om Krig, Militær og Konflikt, og en om Ret, Poli-
tik og Demokrati.

Nordiske Afrikadage omfatter alt i alt elleve 
forskellige workshops hvor Afrikaforskere fra 
hele Norden, inklusive en håndfuld afrikanere, 
giver oplæg til diskussion. Formålet med konfe-
rencen er først og fremmest at skabe mulighed 
for, at Afrikaforskere og -studerende fra de nor-
diske lande kan mødes, diskutere og lære hin-
anden at kende samt finde ud af hvad der fore-
går inden for Afrikaforskningen og Afrikastudi-
er i de nordiske lande. 

Men formålet er også, mere lokalt, at skabe 
mulighed for at forskere og studerende fra de 
forskellige universiteter, forskningsinstitutioner 
og relevante NGOer i Danmark kan mødes og 
snakke sammen. 

Konferencen er derfor åben for alle som for-
sker i, arbejder med, studerer eller bare er inte-
resserede i samfundsforhold i Afrika. Vi håber 
på et talrigt fremmøde. Konferencen starter 
som sagt torsdag 9. oktober, og første punkt på 
programmet er Jenni Williams’ keynote speech, 
kl. 9.15. 

De nordiske afrikadage
Konferencen finder sted på CSS, Øster Farimags-
gade 5, København, og alle workshops etc. foregår 
på engelsk. Deltagelse er gratis, men det er vigtigt 
at man tilmelder sig. Tilmeldelsesblanket samt 
øvrige oplysninger angående konferencen, herun-
der det samlede program, samt program for de 
enkelte workshops, kan findes på Nordiska Afri-
kainstituttets website: www.nai.uu.se/events/
conferences/nad_2008

Af Stig Jensen,  

Center for Afrikastudier, KU
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grønt Netværk har fået 250.000 kroner til at præmiere studerende 

for lyse indfald til at reducere universitetets c02-udslip

 Torben Frandsen tror også 
at studenterpolitikken er på 
vej frem i dag, men mest inden 
for ’grønne områder’, og det 
behøver ikke at være inden for 
traditionel studenterpolitik. 
Både Torben Frandsen og Ca-
sper Mølck arbejder nu på at 
sprede budskabet videre. Før-
ste tidsfrist er 1. oktober og 
næste tidsfrist er 1. december. 

anfj@adm.ku.dk

Læs mere om KU’s grønne stu-
denterpulje og ansøgningsfrister
http://www2.bio.ku.dk/gn/
ideer/
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GrØN cAMPUS

Af Anders Fjeldberg

Har du som studerende gode 
forslag til energi- og CO2-be-
sparelser på campus? Fire stu-
denterorganisationer samlet i 
’Grønt Netværk’ efterlyser dine 
idéer, og der er penge til at 
gennemføre dem.
 I alt 250.000 kroner har rek-
tor og dekaner bevilget til en 
særlig grøn studenterpulje, ad-
ministreret af Grønt Netværk, 
for at gøre KU til en bæredyg-
tig organisation. 

»Vi vil gerne have utraditio-
nelle idéer, og vi vil gerne til-
trække nye mennesker. Gode 
idéer kan fx være forslag til 
hvordan vi laver en kampagne 
for at spare på energien,« for-
tæller Casper Mølck, talsmand 
for Grønt Netværk.

Et andet medlem af Grønt 
Netværk, kasserer Torben 
Frandsen, håber at puljen med 
penge også kan få det til at vir-

ke lettere at være med i stu-
denterpolitik for alle.
  »Jeg ønsker mig især tvær-
fakultære forslag fra de stude-
rende,« siger Torben Frand-
sen.      

efterlyser positive  
historier 
Studenterpuljen til bæredyg-
tighed kan måske være med til 
at vende debatmiljøet og inte-
ressen for studenterpolitik på 
KU. 

»For et år siden var debatkli-
maet et helt andet. Man skulle 
acceptere at ikke alle syntes 
det var det fedeste at skulle 
bruge tid på klimaspørgsmålet 
i forbindelse med studenterak-
tiviteter. Nu fylder klima me-
get,« siger Casper Mølck og ef-
terlyser positive historier om 
hvordan man kan bidrage til et 
bedre miljø. 
 »Vi vil inspirere folk til at 
ændre egen adfærd og gøre al-
ting på campus mere bæredyg-
tigt.«

Grønt netværk 
Grønt Netværk er en paraplyorganisation med ot-

te bestyrelsesmedlemmer til at administrere stu-

denterpuljen med de 250.000 kroner. Bestyrelsen 

nedsætter også det bedømmelsesudvalg der skal 

dele penge ud til de studerendes idéer til energi- 

og CO2-besparelser på campus. 

De fire studenterorganisationer samlet under 

Grønt Netværk er:

Strøm på energibesparelser

LYS iDé – Torben Frandsen 

og Casper Mølck er medlem af 

henholdsvis ’Foreningen af Na-

turressourcestuderende” og 

’Grøn Agenda’, begge organisa-

tioner repræsenteret i ’Grønt 

Netværk’. De vil gerne have di-

ne idéer om bæredygtig hand-

ling på campus.

•  Grøn Agenda – lægger vægten på det demo-

kratiske græsrodsperspektiv og arbejder via den 

vej for bæredygtighed. 

•  ’Foreningen af Naturressourcestuderende’ læg-

ger især vægten på samspillet mellem samfund 

og natur og har sine rødder på KUs biologiske 

og samfundsvidenskabelige områder. 

•  ’Studenterrådet ved KU’ 

•  ’Studenterkomitéen for Danmarks Naturfred-

ningsforening’.

FoTo: REIMAR JUUL
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Kantinedelirium
Denne gang er han i Paris, vor umættelige strejfer  

af en madanmelder. Læs side �2SEKTION

Er det en god ide at tage 
medicin selvom man ikke 
er syg? Læge Lotte Hvas 
har netop forsvaret sin 
doktordisputats hvor hun 
sætter fokus på problema-
tikken med særligt hen-
blik på medicinering af 
kvinder i overgangsalde-
ren

MEDICIN

Af Ann Steendahl Søndergaard

Hvad er baggrunden for din 
doktordisputats?
»Det der startede projektet for 
snart ti år siden, var en undren 
over at alle kvinder skulle til-
bydes medicin i form af hor-
monbehandling når de kom i 
overgangsalderen. Jeg studse-
de over at kvinderne ofte blev 
beskrevet som syge og i for-
fald. Man koblede overgangs-
alderen sammen med det at 
blive en ældre kvinde, og med 
de sygdomme som er betinget 
af alder. Sammenkoblingen 
mellem aldersbetingede syg-
domme og overgangsalderen 
betød at der blev meget nega-

som tilværelsen uundgåeligt 
byder på og bør indgå som en 
vigtig brik i sundhedsfrem-
me.«

»For det andet undersøgte 
jeg hvad der sker når vi hele ti-
den taler om risiko og prøver 
at finde fejl. Danske kvinder i 
dag ved at de skal være op-
mærksomme på knogleskør-
hed når de kommer i over-
gangsalderen, og mange bliver 
derfor bekymrede. Da jeg talte 
med kvinderne, var det fortsat 
almindeligt at tilbyde hormo-
ner som forebyggende medicin 
mod knogleskørhed. Kvinder-
ne var dog godt klar over at 
hormonbehandling kunne give 
dem brystkræft, så de syntes at 
det var et valg mellem pest el-
ler kolera. Det kalder jeg be-
kymringsgørelse. Det giver 
store bekymringer at vi hele ti-
den påpeger hvad der kan gå 
galt hvis ikke vi gør tingene på 
en bestemt måde.«

»Den sidste del af min under-
søgelse er en diskursanalyse af 
en række tekster som beskriver 
hvordan man italesætter over-
gangsalderen i Danmark. Det 
har været enormt spændende at 

se hvilke roller, positioner og 
muligheder kvinderne får, af-
hængig af hvordan man taler 
om tingene. Nogle taler fx om 
overgangsalderen som en man-
geltilstand, og dermed iscene-
sættes lægen som eksperten der 
ved alt om hormoner. Kvinden 
bliver lille og magtesløs. Men 
hvis du fx taler om overgangsal-
deren i en eksistentiel diskurs 
som handler om at se på livet på 
godt og ondt, så forsvinder læ-
gen og hormonerne pludselig 
ud af billedet. Vi må som læger 
blive mere bevidste om hvilken 
betydning det har når vi sætter 
en dagsorden, og hvordan den 
måde vi taler om sygdom og ri-
siko på, påvirker patienten.«

Hvad er din konklusion?
»Min konklusion er at man ik-
ke én gang for alle kan afgøre 
om det er en syg ide at medici-
nere raske. Vi skal tage ud-
gangspunkt i det enkelte indi-
vid, den enkelte situation og 
hvilken sygdom eller hvilket 
symptom vi har med at gøre. 
Det allervigtigste er at vi skal 
blive ved med at stille den her 
type spørgsmål. Er det en syg 

ide? Er det forkert det vi går 
rundt og laver? Vi skal have 
plads til noget kritik, noget der 
ikke er megen plads til i dag.«

»Jeg mener i øvrigt at men-
nesker skal være klar over at 
der kan være bivirkninger når 
man lader sig undersøge og 
behandle selvom man er rask. 
Endelig mener jeg at der op-
står etiske dilemmaer når vi 
bruger mange penge på at be-
handle raske mennesker hvis 
der ikke er tid og ressourcer til 
at tage os af de syge.«

Hvordan ser du situationen i 
dag?
»På det konkrete område med 
hormoner er det blevet meget 
rimeligt da man i dag kun me-
dicinerer dem der har brug for 
det. På forebyggelsesområdet 
synes jeg at det indimellem lø-
ber helt af sporet, og det gæl-

tiv omtale af overgangsalde-
ren, og kvinderne blev tilbudt 
at afhjælpe symptomerne ved 
at tage hormoner. Det para-
doksale var at de kvinder jeg 
mødte i min praksis, var vel-
fungerende kvinder der havde 
det strålende, selvom nogle af 
dem selvfølgelig havde symp-
tomer. Derfor satte jeg mig for 
at undersøge området nærme-
re.«

Hvad handler disputatsen om?
»Den tager udgangspunkt i de 
undersøgelser jeg efterfølgen-
de lavede om kvinders over-
gangsalder. Især kom jeg frem 
til tre delresultater. For det 
første opdagede jeg at kvinder 
også kunne beskrive en lang 
række positive erfaringer i for-
bindelse med både overgangs-
alder og selve aldringsproces-
sen. Det kunne være at slippe 
af med menstruationerne og 
tanken om at skulle bruge 
prævention. De følte også at 
de var blevet mere erfarne og 
havde fået mere tid og frihed. 
Disse positive erfaringer blev 
en ressource der kunne bruges 
til at stå imod de belastninger 

der især den proces der har at 
gøre med fejlfinding hos en-
keltindivider. Der tænker jeg 
især på at vi måler kolesterol, 
blodtryk og blodsukker og 
screener i en uendelighed.«

Hvorfor mener du at det er 
negativt at man forsøger at fore-
bygge så meget som muligt?

»Jeg er bestemt ikke imod 
forebyggelse. Man kan godt 
forebygge meget med ændrin-
ger i livsstil fx i skolerne hvor 
man kan opfordre til sunde va-
ner, og man kan forebygge ved 
at koncentrerer sig om menne-
sker med stor risiko for at ud-
vikle sygdom. Men når man 
hele tiden fokuserer på det ne-
gative, kan det blive en selvop-
fyldende profeti. Det påvirker 
os hvis vi bliver kaldt syge el-
ler patienter selvom det kun 
handler om en forhøjet risiko-
faktor.« 

Kvinde kend din pilleæske

Svingom med Selma
Stort dansk/svensk seminar hylder nobelpristageen i anledning af 

hendes 150 års fødselsdag. Læs side �-�

Lotte Hvas er praktiserende læge i Præstø. Hun 

har netop forsvaret sin doktordisputats Medicin 

til raske – en syg ide? Medikalisering og risiko-

tænkning i almen praksis belyst ved kvinders 

overgangsalder på CSS. 

ILLUSTRATION: CORBIS/SCANPIX
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Gratis helsetjek af katte

MIAUW – I forbindelse med et ph.d.-projekt vedrørende markører for hjerte-

sygdom hos katte søger Hospital for Mindre Husdyr, KU-Life, raske katte i alle 

aldre. Vi kan tilbyde din kat en gratis sundhedsundersøgelse som bl.a. omfatter 

en grundig klinisk undersøgelse, blodprøver (tjek for nyre-/leverlidelser, stof-

skifteproblemer, sukkersyge, betændelsesmarkører, katte-aids og katte-leukæ-

mi) og en ultralydsscanning af hjertets størrelse og funktion. Undersøgelserne 

tager cirka 3-4 timer i alt og din kat kan blive på hospitalet i løbet af dagen, 

hvis det passer dig bedst. Din kat skal være rask, men ellers er der ingen be-

grænsninger med hensyn til alder, race eller køn. 

Kontakt dyrlæge Ingrid Hunter, tlf. 3533 2867, e-mail: hunter@life.ku.dk. 

Ryst røven

STUDENTERGYMNASTIK – Der er stadig ledige pladser på flere hold hos USG, 

Universitetets og øvrige højere læreanstalters Studenter-Gymnastik. Du kan 

dyrke 68 forskellige idrætsgrene hos USG fra 3. september til 30. april så mon 

ikke der også er noget for dig? Der er ledige pladser til fx aerobic, aikido, bad-

minton, ballet, basketball, capoeira, kitesurfing, rulleskøjtning, styrketræning, 

svømmehold, ultimate, yoga med meget, meget mere – de fleste aktiviteter for 

under en tusse for otte måneders træning.

Læs mere på www.usg.dk.

Syng sammen

KOR SØGER SANGERE – Lige nu søger PharmaSingers, FARMA’s åbne kor, nye 

medlemmer. Vi er et kor for studerende og ansatte på KU med et meget bredt 

repertoire inden for klassisk musik, pop, gospel og rock. Vi er allerede i fuld 

sving, men du kan nå at være med til at synge til vores julekoncerter. Hvis du 

har lyst, så mød op mandage kl. 16-18 i lokale U4 på Det Farmaceutiske Fakul-

tet, Universitetsparken 2 eller skriv til vibekelynge@gmail.com og hør nærmere.

Det sker 29. september  1. oktober  1.-2. oktober  3.-6. oktober

The impact of Post-Tsunami on 
Women in Tranquebar
FOREDRAG – Af ph.d.-studerende Esther Samraj, 

M.A, M.Phil. Se også foredrag 3/10 

Tid: 1/10 kl. 16.15-17.00

Sted: Snorresgade 17-19, lokale U5

Arr.: Institut for Tværkulturelle og Regionale Stu-

dier, peterba@hum.ku.dk, i samarbejde med 

Tranquebarinitiativet, Nationalmuseet 

Fresh water resources,  
international policy and  
local uses 
INTERNATIONAL LECTURE SERIES – Lecture by 

Henrik Vejre in the series Globalisation and the 

local landscape

Tid: 1/10 kl. 17-19

Sted: Auditorium 1.01, Bülowsvej 17

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

kalender/  

Islamisk reception af Harry 
Potter, popkultur og nye 
medier
FOREDRAG – Docent ved Göteborgs Universi-

tet, dr. Göran Larsson besøger Center for 

Europæisk Islamisk Tænkning med efterårets 

første foredrag

Tid: 29/9 kl. 15.00 til 17.00 

Sted: Det Teologiske Fakultet, lok. 403 

Arr.: Thomas Hoffmann, CEIT, tho@teol.ku.dk

Boliger

Bolig søges

Copenhagen
Period: From December 08 or 

January 09 and one year ahead.

Equipment: Unfurnished.

Tenant: 1 male, non smoker.

Rent: Max 5.000 kr. per month.

Contact: Daniel Nguyen, e-mail: 

Daniel.x.nguyen@econ.ku.dk.

Copenhagen
Period: From 1 November 2008, 

up to two years.

Size: Flat, 2-3 rooms with kitch-

en, bathroom.

Equipment: Furnished.

Tenant: New Zealand M guest 

researcher.

Rent: App. 5.000 kr. per month.

Contact: E-mail: stephen.mcphil-

lips@gmail.com.

København
Periode: Fra ca. 1/10-08 til 31/1-

09.

Størrelse: Lejlighed.

Udstyr: Gerne møbleret.

Lejer: Ph.d.-studerende, ikkery-

ger, ingen husdyr

Husleje: Maks. 5.000 kr. pr. md. 

inkl.

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

dk, tlf. 3532 1251.

Bolig udlejes

Frederiksberg
Period: From 1/11-08 onwards.

Size: Apartment, 2 rooms, 63 

sqm.

Equipment: Furnished, balcony, 

access to garden.

Rent: 6.600 kr. per month.

Contact: E-mail: peterholm1@

gmail.com, tel. 6160 1261.

København
Periode: Ca. 8 mdr.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., køk-

ken og bad.

Husleje: 6.200 kr. pr. md. inkl. 

forbrug.

Kontakt: E-mail: kjeld@am-

mundsen.com.

Kollegier

Elers Kollegium
Den 1/11-08 bliver en plads le-

dig for studerende ved enten 

KU eller DTU med 2 års beståe-

de studier. Evt. slægtninge af 

fundator el. dennes hustru har 

fortrinsret, vedlæg dokumenta-

tion. Kollegiet ligger i St. Kanni-

kestræde og har 20 alumne-

pladser. Værelserne er på 9-22 

kvm. Til kollegiet hører bl.a. 

bibliotek, computerrum, sauna 

og have med kroketbane. Der 

er desuden tilknyttet enkelte 

mindre legater. Huslejen er 

1.340 kr. pr. md. for studerende 

el. 2.010 kr. for kandidater samt 

125 kr. pr. md. til kollegiekas-

sen. Desuden depositum på 

4.000 kr. Benyt Københavns 

Universitets ansøgningsskema 

for ’De Gamle Kollegier’. Husk 

at vedlægge ½-1 side skriftlig 

motivation. Ansøgningsskemaet 

kan udfyldes og printes ud fra 

http://studier.ku.dk/Studieliv/

Bolig/. Yderligere oplysninger: 

Inspector Collegii, e-mail: ice-

lers@gmail.com.

Ansøgningsfrist: 6/10-08.

Hoffmanns Minde
101 nyistandsatte kollegieboli-

ger i Brønshøj står parat til at 

huse studerende. Plejehjemmet 

Hoffmanns Minde, som er teg-

net af Lousiana-arkitekten Vil-

helm Wohlert, er blevet gen-

født som kollegieboliger på Fre-

derikssundsvej, tæt på Utterslev 

Mose og Brønshøj Torv. Der er 

101 kollegieboliger på 33-55 

kvm. fordelt på 21 forskellige 

typer – herunder enkelte tovæ-

relses boliger samt boliger med 

adgang til en større altan. Alle 

boliger har eget badeværelse 

og køkkenfaciliteter. Se www.

hoffmansminde.dk el. www.

kollegierneskontor.dk.

 

 

Foucault og kritikkens  
mulighedsbetingelser
FOREDRAG – Af Kaspar Villadsen og Mads Peter 

Karlsen. Foredragsholderne skarpt på de sam-

fundsmæssige kampe om at definere subjektposi-

tioner i en sen kapitalisme

Tid: 1/10 kl. 17.30-19.30

Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lok. 1.1.18

Arr.: Dansk Sociologforening, www.sociologi.dk

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

Manager til Windows. Prisen er 1.300 kr.

Tid: 2/10 kl. 9.15 – 16.15

Sted: KUB Nord, kursuscenteret, Nørre Allé 49

Arr.: KUBIS. Tilmeldingsfrist 25/9 til kursus@kb.dk

Tranquebar then and now –  
a personal reflection as pas-
tor in Tranquebar
FOREDRAG – Af ph.d.-studerende Christian 

Samraj, M.A, M.Th.

Tid: 3/10 kl. 13.15-15.00

Sted: Artillerivej 86, lokale 1.34

Arr.: Institut for Tværkulturelle og Regionale 

Studier, peterba@hum.ku.dk, i samarbejde 

med Tranquebarinitiativet, Nationalmuseet 

Stormøde på HUM
REKTORRUNDE – Rektoratet besøger Det Hu-

manistiske Fakultet for en snak med ansatte 

og studerende

Tid: 6/10 kl. 10.00-11.15 

Sted: Det Humanistiske Fakultet, Njalsgade

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

tetsrunde/
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6.-7. oktober  7. oktober  7. oktober  8. oktober

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

havns Universitetsbibliotek Nord

Tid: 7/10 kl. 10.00-11.00

Sted: KUB Nord, kursuscenteret, Nørre Allé 49

Arr.: KUBIS. Tilmeldingsfrist 1/10 til kursus@kb.dk

Lær at bruge REX
KURSUS – REX er basen med KUBs bøger, tids-

skrifter og andre materialer og bibliotek.dk/net-

punkt

Tid: 7/10 kl. 11.00–12.30

Sted: KUB Nord, kursuscenteret, Nørre Allé 49

Arr.: KUBIS. Tilmeldingsfrist 1/10 til kursus@kb.dk

Stormøde på JURA
REKTORRUNDE – Rektoratet besøger Det Juridi-

ske Fakultet for en snak med ansatte og stude-

rende

Tid: 7/10 kl. 13.00-14.15  

Sted: Det Juridiske Fakultet

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

runde/

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

faglige og teologiske studerende

Tid: 7/10 kl. 13.15–16.00

Sted: KUB Syd, Njalsgade 80, kursuscenteret, lok. 

8.1.128a

Arr.: KUBIS. Tilmeldingsfrist 1/10 til kursus@kb.dk

Det tredje øjeblik. Mellem 
Grundtvig og Kierkegaard
FOREDRAG – Af Jørgen I. Jensen. I dag kan man 

se deres indbyrdes forhold som et udtryk for en 

uro eller en svingning i dansk kristendom som 

stadig er tilgængelig

Tid: 7/10 kl. 19.30

Sted: Kældercaféen, Det Teologiske Fakultet, 

Købmagergade 44 over gården

Arr.: Teologisk Forening, marielouise.wadum@

gmail.com

De danske ressourcer –  
ca. 1000-1550 
FROKOSTMØDE – Foredrag af Nils Hybel og 

Bjørn Poulsen (AU) der i 2007 udgav ’The Da-

nish Resources c. 1000-1550, Growth and Re-

cession’, se www.brill.nl/product_id17205.htm, 

hvori de præsenterer den vel første egentlige 

danske økonomiske middelalderhistorie. Her-

efter diskussion

Tid: 6/10 kl. 12-13.15

Sted: KUA, lokale 9.3.14

Arr.: Saxo-Instituttet, Afd. for Græsk og Latin, 

bechmann@hum.ku.dk

Stormøde på SAMF
REKTORRUNDE – Rektoratet besøger Det 

Samfundsvidenskabelige Fakultet for en snak 

med ansatte og studerende

Tid: 7/10 kl. 9.00-10.15 

Sted: Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 
Arr.: Rektoratet, http://rektorat.ku.dk/fakul-

tetsrunde/

Master’s Thesis Inspiration 
Meeting
MEETING – Are you about to identify a topic 

for your master’s thesis; and are you interest-

ed in development in Africa, Asia or Latin 

America? This meeting can offer inspiration 

and tools for that

Tid: 8/10 kl. 13.00–15.00

Sted: Centre of African Studies, Lecture Room 

12, Købmagergade 46, 4th floor

Arr.: DDRN, www.ddrn.dk

The geomagnetic field - a 
tool for exploring the 
Earth’s interior 
TILTRÆDELSESFORELÆSNING – Af adjungeret 

professor i Geomagnetisme Nils Olsen, DTU 

Space

Tid: 8/10 kl. 15.15

Sted: Aud. 3, H.C. Ørsted Institutet, Universi-

tetsparken 5

Arr.: Kollokvieudvalget/Niels Bohr Institutet, 

www.nbi.ku.dk

Stillinger

VIP-stillinger

Sundhedsvidenskab

Clinical professorship in  
Orthopaedic surgery with 
special emphasis on  
Osteoarthritis
Applications are invited for a 

clinical professorship at the De-

partment of Orthopaedics and 

International Medicine, to com-

mence as soon as possible. The 

position is composed of a sala-

ried professorship at the Faculty 

of Health Sciences, Department 

of Orthopaedics and Interna-

tional Medicine and a consul-

tancy with Capital Region of 

Denmark with service at Hvi-

dovre Hospital, Department of 

Orthopaedic Surgery. It is a re-

quirement that the applicant is 

accepted for both the profes-

sorship and the consultancy. 

Therefore the applicant must 

send an application both to the 

Faculty (the professorship) and 

to Hvidovre Hospital (the con-

sultancy). 

Full announcement: Applica-

tions cannot be based on this 

abstract. See www.ku.dk/still-

inger and www.laegejob.dk.

Application deadline: 17/10-09 

at 14.00 noon.

Humaniora

Assistant/Associate Profes-
sorship in Classical Archaeo-
logy
The Faculty of Humanities in-

vites applications for a position 

as either assistant or associate 

professor in classical archaeolo-

gy affiliated with the SAXO In-

stitute’s Classical Archaeology 

Section. The associate/assistant 

professor must be able to docu-

ment research and teaching 

qualifications within classical ar-

chaeology in its widest defini-

tion. The successful applicant 

will be required to teach and 

supervise within the full range 

of the sub-disciplines of classical 

archaeology. 

Full announcement: Applica-

tions cannot be based at this 

abstract. See www.ku.dk/eng-

lish/vacant_positions.

Application deadline: 22/10-08, 

at 12 noon.

Professor with special duti-
es in the Culture and Histo-
ry of Bronze-Age Mediter-
ranean
The Faculty of the Humanities, 

the SAXO Institute, invites ap-

plications for a 5-year profes-

sorship with special duties, fo-

cused on the Culture and Histo-

ry of Bronze-Age Mediterrane-

an.  The position will be affiliat-

ed with The Danish National 

Research Foundation’s Centre 

for Textile Research.

Full announcement: Applica-

tions cannot be based at this 

abstract. See www.ku.dk/eng-

lish/vacant_positions.

Application deadline: 3/11-08, 

at 12 noon.

Assistant Professorships in 
Cognition and Communica-
tion
The Department of Media, Cog-

nition and Communication of-

fers two assistant professorships 

in the field of Cognition and 

Communication. The positions 

are vacant from 1/1-09 or as 

soon as possible thereafter. 

Teaching-wise, the assistant 

professors will participate in the 

new Master programme in Cog-

nition and Communication. In-

formation about this can be 

found at 

http://english.mef.ku.dk/cogni-

tion_and_communication/

Full announcement: Applica-

tions cannot be based at this 

abstract. See www.ku.dk/eng-

lish/vacant_positions.

Application deadline: 22/10-08, 

at 12 noon.

Postdoc-stilling i danskfa-
gets didaktik
Institut for Nordiske studier og 

sprogvidenskab opslår et tre-

årigt postdoc-stipendium. Ansø-

gere må i deres videnskabelige 

produktion kunne dokumente-

re kvalifikationer i fagdidaktik 

knyttet til danskfaget. Stillingen 

omfatter forsknings- og udvik-

lingsopgaver i relation til KU’s 

forskeruddannelsesprogram, 

FUKU, og til en forsøgsuddan-

nelse i dansk som planlægges 

etableret fra 2009 i samarbejde 

med de to professionshøjskoler 

i hovedstadsregionen.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger 

el. kontakt Mette Christensen, 

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

Ansøgningsfrist: 27/10-08, kl. 

12.00.

Biovidenskab

Læge til kliniske projekter 
inden for fedme 
Faggruppen for Forebyggelse 

og Behandling af overvægt- Ap-

petit og Energimetabolisme på 

Institut for Human Ernæring, 

søger en læge med erfaring in-

den for klinisk forskning (inter-

ventionsstudier). Stillingen er 

med 25-37 timers ugentlig ar-

bejdstid, tidsbegrænset i forelø-

big i et år med start pr. 1/12-08 

el. efter aftale. Lægen skal gen-

nemføre lægelige konsultatio-

ner i henhold til studieprotokol-

ler med GCP-standard, har an-

svar for koordinering af studie-

aktiviteter i samarbejde med 

andre personalegrupper, skal

udføre administrative og prakti-

sagsbehandling) af fakultetets 

udvalg og fora inden for ud-

dannelsesområdet, fx studie-

nævn, studieledere og aftager-

paneler. SSU har en central 

funktion i forbindelse med ud-

vikling af nye uddannelsesfor-

slag og akkreditering af uddan-

nelserne. SSU har ansvar for ak-

tiviteter forbundet med kvali-

tetssikring og -udvikling af fa-

kultetets uddannelser og un-

dervisning. SSU har også ansva-

ret for regelgrundlaget for fa-

kultetets uddannelser – be-

kendtgørelser, studieordninger 

og kursusbeskrivelser. Barselsvi-

karen indgår bredt i sekretaria-

tets arbejde, primært med ar-

bejdsopgaver inden for sekreta-

riatsbetjening af et af fakulte-

tets fire studienævn.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.life.ku/job.

Ansøgningsfrist: 16/10-08, kl. 

12.00.

Ph.d.-stipendier

Jura

Ledige stipendier
Ved Det Juridiske Fakultet er 

der ledige treprige ph.d.s-tipen-

dier til besættelse. For at kom-

me i betragtning som ph.d.-stu-

derende skal man have bestået 

den juridiske kandidateksamen 

eller have kvalifikationer af til-

svarende karakter. Studerende 

der forventer at bestå kandida-

teksamen i indeværende eksa-

menstermin, og som eventuelt 

afventer bedømmelsen af deres 

speciale, kan også komme i be-

tragtning. Ansøgeren må kunne 

dokumentere flair for videnska-

beligt arbejde, fx gennem frem-

læggelse af en velbedømt spe-

cialeafhandling. Ansøgeren må 

også være i stand til at gen-

nemføre det meget selvstændi-

ge og stimulerende arbejde det 

er at forfatte en videnskabelig 

afhandling.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se http://jobportal.ku.dk/.

Ansøgningsfrist: 20/10-08, kl. 

12.00. 

Biovidenskab

Ledige stipendier
Ved Det Biovidenskabelige Fa-

kultet er min. 8 ph.d.-stipendier 

ledige til besættelse fra 1/1 til 

1/6-09 for ansøgere med en ve-

terinær kandidatuddannelse. 

Stipendierne uddeles inden for 

fagområderne Veterinær- og 

Husdyrvidenskab; Jordbrugsvi-

denskab; Levnedsmiddel- og Er-

næringsvidenskab; Bioteknolo-

gi; Skov og Landskab; Jordbrug-

søkonomi; Grundvidenskab. Ph.

d.-stipendiatens arbejde vil med 

reference til hovedvejlederen 

hovedsageligt bestå af opgaver 

i forbindelse med forskning og 

udvikling inden for det ansøgte 

projekts fagområde.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

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

Ansøgningsfrist: 17/10-08, kl. 

12.00.

In Vivi Pharmacology 
GENOPSLAG – Research School 

on In Vivo Pharmacology, INVI-

VO, Faculty of Life Sciences 

wishes to appoint a Ph.D. fellow 

for 3 years from 1/11-08 or soon 

thereafter. The successful appli-

cant will enrol within the Grad-

uate School of Faculty of LIFE 

Sciences, University of Copenha-

gen, under the auspices of the 

research school, which adminis-

ters a special study programme 

for PhD fellow’s studying in vivo 

pharmacology. The theme of 

the project is ‘Hepatocytes as a 

ske opgaver i forbindelse med 

projekter, forestå korrespon-

dance med Sponsor/CRO. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.life.ku/job.

Ansøgningsfrist: 10/10-08, kl. 

12.00.

TAP-stillinger

AC-fuldmægtig til forsker-
service på LIFE
Forskning og Innovation på Det 

Biovidenskabelige Fakultet sø-

ger AC-medarbejder. Afhæn-

gigt af dine kvalifikationer og 

erfaringer vil dine arbejdsopga-

ver fx kunne være: Forskerser-

vice mht. ekstern finansiering af 

forskning, nationalt og interna-

tionalt, herunder EU’s ramme-

programmer; Udvikling og un-

derstøttelse af LIFE’s strategier 

for ekstern forskningsfinansie-

ring og erhvervssamarbejde; Bi-

stand til og koordination af 

forskningsevaluering, overord-

net forskningsstrategi, profes-

soratsplanlægning m.m.; Spar-

ringspartner for fakultetsledel-

sen og sekretariatsbetjening af 

LIFE’s Forsknings- og Innovati-

onsstrategiske Udvalg m.fl.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.life.ku/job.

Ansøgningsfrist: 10/10-08, kl. 

12.00.

AC-fuldmægtig til studiead-
ministration på LIFE
Det Biovidenskabelige Fakultet 

søger en AC-fuldmægtig (bar-

selsvikar) til ansættelse i konto-

ret Uddannelse og Studerende 

fra 1/1-08 til 31/10-09. Stillingen 

er på fuld tid i Sekretariat for 

Studienævn og Uddannelser 

der varetager sekretariatsbetje-

ningen (mødeforberedelse og –

opfølgning, referatskrivning, 
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tool for extrapolation of maxi-

mum residue levels of drugs 

from one species to another’.

Full announcement: Applica-

tions cannot be based on this 

abstract. See www.life.ku.dk/

job.

Application deadline: 20/10-08 

at 12.00 noon.

Farma

PhD fellowship in pharma-
cology
The Faculty of Pharmaceutical 

Sciences announces that a PhD 

fellowship will be available 

from 1 December 2008: Devel-

opment and characterization of 

a new and more predictive Al-

zheimer disease model. 

Supervisors: Associate Professor 

Suzanne L. Hansen, Department 

of Pharmacology and Pharma-

cotherapy, Research Scientist 

Jesper F. Bastlund and Head of 

Department Arne Mørk, H. Lun-

dbeck A/S. The PhD fellowship 

is a joint research initiative co-

financed by The Faculty of Phar-

maceutical Sciences, University 

of Copenhagen, Danish Agency 

for Science, Technology and In-

novation, and H. Lundbeck A/S, 

under the auspices of The Grad-

uate School on In Vivo Pharma-

cology. 

Full announcement: Applica-

tions cannot be based on this 

abstract. See www.farma.ku.dk/

stillinger. 

Application deadline: 16/10-

08 at 12.00 noon. 

Støtte

Legater og  
stipendier

Københavns Universitets 
fælleslegat
Legatet som samler en del af 

KU’s legater kan søges af ba-

chelor-, kandidat- og konferens-

studerende indskrevet ved Kø-

benhavns Universitet. Ansøg-

ningsskema findes på www.ku.

dk/sa/su-kontor/legat/ el. hos på 

SU-kontoret, Fiolstræde 22, 

mandag – fredag 10-15, samt 

torsdag kl. 15-17 i Studievejled-

ningen. På ansøgningsskemaet 

krydses der af i feltet for fælles-

legat. Sidste år blev der uddelt 

784.000 i 79 portioner (ikke 

nødvendigvis lige store).

Ansøgningsfrist: 31/10-08, kl. 

12. Ansøgere der ikke har mod-

taget svar inden 15/2-09, er ikke 

kommet i betragtning. 

Svend Grundtvigs og Axel 
Olriks legat
Af legatet bliver i 2008 uddelt 

et antal legatportioner på 

5.000-15.000 kr. – i særlige til-

fælde op til 30.000 kr. – til en 

viderekommen studerende el. 

yngre kandidat der på udpræ-

get videnskabelig basis studerer 

nordisk filologi el. kulturhisto-

rie, herunder specielt den ældre 

litteratur, dialektologi og folk-

loristik. Legatet kan også yde 

bidrag til trykning af værker in-

den for de nævnte fagområder. 

Enkelte legatportioner kan ef-

ter bestyrelsens skøn uddeles 

for flere år ad gangen. Slægt-

ninge der nedstammer i lige li-

nie fra biskop N.F.S. Grundtvig 

el. fra præsten Jørgen Block i 

Lønborg (f. 1838), har fortrins-

ret.  

Ansøgningen, der skal indehol-

de fuld adresse og CPR/CVR-nr., 

sendes til ’Svend Grundtvigs og 

Axel Olriks legat’, Institut for 

Nordiske Studier og Sprogvi-

denskab, Njalsgade 120, 2300 

Kbh. S Intet ansøgningsskema. 

Medsendt materiale returneres 

ikke. Yderligere oplysninger hos 

Henrik Blicher, tlf. 3532 8329, e-

mail: henblich@hum.ku.dk.

Ansøgningsfrist: 20/10-08.

Enkefru Mette Cathrine  
Raarups Mindelegat
14 legatportioner a 3.000 kr. er 

ledige og kan søges af stude-

rende på Det samfundsviden-

skabelige Fakultet og Det na-

turvidenskabelige Fakultet. An-

vend universitetets ansøgnings-

skema for Københavns Universi-

tets legater. På forsiden angives 

legatets navn. Skemaet kan 

printes ud fra http://www.ku.

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

til SU-kontoret, Fiolstræde 22, 

Postboks 2112, 1014 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 17/10-08, kl. 

12.

Landsretssagfører af  
Assens, A. M. Andersen og 
hustrus legat
I omegnen af 14 portioner på 

15.000 kr. er ledige og kan sø-

ges af trængende juridiske og 

medicinske studerende ved Kø-

benhavns Universitet. Fortrins-

ret til legatportionerne har stu-

derende der stammer fra Assens 

Kommune og studerende der er 

blevet studenter på Odense Ka-

tedralskole. Der anvendes uni-

versitetets ansøgningsskema for 

Københavns Universitets lega-

ter. På forsiden angives legatets 

navn. Skemaet kan printes ud 

fra http://www.ku.dk/sa/su-kon-

tor/legat/. Sendes til SU-konto-

ret, Fiolstræde 22, Postboks 

2112, 1014 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 17/10-08, kl. 

12. Kun modtagerne får besked 

direkte fra SU-kontoret. I Uni-

versitetsavisen bliver det oplyst 

når legatet er uddelt.

Lektor Marius Danielsens 
Fond
Formålet er at støtte mulighe-

den for at KU-studerende med 

engelsk som hovedfag kan fore-

tage studierejser og studieop-

hold. Hermed indkaldes ansøg-

ninger for rejser/ophold i første 

halvår af 2009.

Ansøgninger skal indeholde 

navn, adresse, personnummer, 

e-mail og kontonummer i bank, 

udførlige oplysninger om ansø-

gerens hidtidige studium, pla-

nerne for studierejsen/studieop-

holdet, budgetoverslag for stu-

dierejsen/studieopholdet, doku-

mentation for optagelse på et 

udenlandsk universitet samt 

forhåndsgodkendelse fra En-

gelsk Studienævn såfremt så-

danne foreligger, og 

udtalelse(r) fra mindst én fag-

lærer. Ansøgninger sendes til 

bestyrelsen for Marius Daniel-

sens Fond, c/o Lektor Jørgen 

Staun, Institut for Engelsk, Ger-

mansk og Romansk, Engelsk 

Afd., Njalsgade 130, 2300 Kbh. 

S. 

Ansøgningsfrist: 3/11-08.

Læge Dorff Kjeldsen og Hu-
strus Fond
Legater fra fonden kan søges af 

lægestuderende der er dimitte-

ret fra Aalborg Katedralskole 

og som har bestået eksaminer 

svarende til 1. del af medicin-

studiet (3 årsværk/6 semestre) 

på et af landets universiteter. 

Ansøgningsskema rekvireres fra 

Aalborg Katedralskole på tlf. 

9631 3770, e-mail: kos@aalkat-

gym.dk. Ansøgningen med an-

søgningsskema og bilag stiles til 

legatets bestyrelse og sendes til 

Aalborg Katedralskole, Sankt 

Jørgens Gade 5, postboks 556, 

9100 Aalborg.

Ansøgningsfrist: 10/11-08.

Enkegrevinde Ulla Ruuth, 
født v. Haffners legat
Legatet har til formål at yde til-

skud til at fremme af den evan-

gelisk-lutherske kirkes mission, 

praktiske missionsformål, her-

under afholdelse af missions-

foredrag, samt til anskaffelse af 

missionsvidenskabelig litteratur. 

Ansøgning må indeholde en be-

skrivelse af hvorledes støtte fra 

legatet tænkes anvendt. Ansøg-

ning sendes til Det Teologiske 

Forskningsudvalg, Det Teologi-

ske Fakultetskontor, Købmager-

gade 44-46, 1150 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 17/10-08. Kun 

modtagere får direkte besked.

Professor ved Københavns 
Universitet, dr.theol. J. Nør-
regaard’s rejselegat 
Legatet har til formål at yde til-

skud til studierejser for teologi-

ske KU-kandidater. Ansøgning 

må indeholde curriculum vitæ, 

herunder CPR-nummer og pub-

likationslister samt en kort be-

skrivelse af og budget for hvor-

ledes støtte fra legatet tænkes 

anvendt. Ansøgning sendes til 

Det Teologiske Forskningsud-

valg, Det Teologiske Fakultets-

kontor, Købmagergade 44-46, 

1150 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 17/10-08. Kun 

modtagere får direkte besked.

Københavns Universitets 
Fond for teologiske stude-
rende og kandidater
Fonden, der er oprettet med 

Fondsregistrets tilladelse, er 

fremkommet ved sammenlæg-

ning af: Winstrup-Resens rejse-

stipendium; Jesper Brochmands 

stipendium; Steenbuchs legat; 

Søstrene Elisabeth Engelsted og 

Christina Fogs legat for unge 

teologer; Biskop, dr.theol. Fre-

derik Nielsens rejselegat for te-

ologiske kandidater; Louise Ca-

thrina Roes, f. Sievers legat; Le-

gatet til fremme af studiet af 

missionshistorie; Hilda Jacobsen, 

f. Roeds legat; Provst, dr.phil. 

Johannes Julius Gjellebøl 

Schousboes rejselegat; Professor 

Henrik Scharlings Boglegat; 

Provst, dr.theol. Sv. A. Becker 

og hustrus legat; Cand.phil. 

Christen Johannesen og hustrus 

legat; Fru Elise Wessels legat for 

teologiske studerende. Fondens 

formål er at yde støtte til teolo-

giske kandidater til studierejser 

eller andre videregående studi-

er, samt at belønne teologistu-

derende som har udvist særlig 

flid eller særlige evner. Ansøg-

ning må indeholde curriculum 

vitæ, herunder CPR-nummer og 

publikationslister samt en kort 

beskrivelse af og budget for 

hvorledes støtte fra legatet 

tænkes anvendt. Ansøgning 

sendes til Det Teologiske Forsk-

ningsudvalg, Det Teologiske Fa-

kultetskontor, Købmagergade 

44-46, 1150 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 17/10-08. Kun 

modtagere får direkte besked.

Rosenkrantz Rejsestipendi-
um
Til rejse og ophold i udlandet 

for teologistuderende fra KU. 

Ansøgning må indeholde curri-

culum vitæ, herunder CPR-num-

mer og publikationslister samt 

en kort beskrivelse af og bud-

get for hvorledes støtte fra le-

gatet tænkes anvendt. Ansøg-

ning sendes til Det Teologiske 

Forskningsudvalg, Det Teologi-

ske Fakultetskontor, Købmager-

gade 44-46, 1150 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 17/10-08. Kun 

modtagere får direkte besked.

Orienteringsmøde om  
ph.d.-uddannelsen
JURA – Det Juridiske Fakultet afholder orien-

teringsmøde om ph.d.-uddannelsen

Tid: 8/10 kl. 16.00

Sted: Metro 8, Fiolstræde 4-6

Arr.: Det Juridiske Fakultet, www.jur.ku.dk. 

Tilmelding til Helle.Bisgaard@jur.ku.dk

The local agricultural land-
scape – between market  
liberalisation and  
sustainable development
INTERNATIONAL LECTURE SERIES – Lecture 

by Jørgen Primdahl in the series Globalisation 

and the local landscape

Tid: 8/10 kl. 17-19

Sted: Auditorium 1.01, Bülowsvej 17

Arr.: Tværfakultært arrangement, se www.

ku.dk/kalender/  

Stormøde på SUND
REKTORRUNDE – Rektoratet besøger Det Sund-

hedsvidenskabelige Fakultet for en snak med an-

satte og studerende

Tid: 9/10 kl. 9.00-10.15  

Sted: Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

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

runde/

Årsmøde i Dansk Selskab for 
Europaforskning
KONFERENCE – Key note tale ved Professor Ger-

da Falkner med titlen ’Denmark; the Usual Com-

plier?’ Drøftelserne i plenum vil særligt angå ho-

vedtemaet ’Danmark i resultaternes Europa’

Tid: 9/10 kl. 9.00-12.00.

Sted: Frokoststuen, Institut for Statskundskab, 

Øster Farimagsgade 5

Arr.: Dansk Selskab for Europaforskning i samar-

bejde med Center for Europæisk Politik, Institut 

for Statskundskab. Tilmelding på www.cep.polsci.

ku.dk

Arbejdsmedicin: hvorfra og 
hvorhen?
TILTRÆDELSESFORELÆSNING – Jens Peter Bon-

de er tiltrådt et klinisk professorat i arbejdsmedi-

cin ved Institut for Folkesundhedsvidenskab og 

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg 

Hospital

Tid: 9/10 kl. 14-15

Sted: Auditoriet, Sygeplejeskolen, Bispebjerg Ho-

spital, indgang 50, Tuborgvej 235

Arr.: Instituttet.

Thomas Jeffersons bibel
FOREDRAG – Af forskningsadjunkt, ph.d. Lars 

Kjær Bruun, Institut for Tværkulturelle og Regio-

nale Studier

Tid: 9/10 kl. 20.00

Sted: Afdeling for Religionshistorie, Artillerivej 

86, 2., lok. 2.34.

Arr.: Religionshistorisk Forening, www.staff.hum.

ku.dk/pluchau/rhf/

Rhetorical Citizenship and 
Public Deliberation
INTERNATIONAL CONFERENCE – The theme 

frames explorations into how rhetorical citi-

zenship can manifest itself; what common 

and/or local traits it might have; what societal 

interests are vested in regarding citizenship as 

a rhetorical phenomenon

Tid: 9-10/10 kl. ca. 9-17

Sted: KUA, Njalsgade 80

Arr.: The researchers’ network Rhetorical Citi-

zenship: Perspectives on Deliberative Democ-

racy, Dept. of Rhetoric, http://rhetoricalcitizen-

ship.mef.ku.dk/conference
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Tidligere sognepræst i Aa-
dum sogn, Pastor Emertus 
Sigurd Anders Michael An-
dersens og hustrus Agnes 
Dorthea, født Højers rejse-
legat 
Legatets formål er at yde rejse-

støtte til en teologisk KU-kandi-

dat. Ansøgning må indeholde 

curriculum vitæ, herunder CPR-

nummer og publikationslister 

samt en kort beskrivelse af og 

budget for hvorledes støtte fra 

legatet tænkes anvendt. Ansøg-

ning sendes til Det Teologiske 

Forskningsudvalg, Det Teologi-

ske Fakultetskontor, Købmager-

gade 44-46, 1150 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 17/10-08. Kun 

modtagere får direkte besked.

Uddelinger

Direktør Henry Lotinga og 
hustru Genie Lotinga, f. Ma-
son’s mindelegat
SU-kontoret oplyser at uddelin-

gen af legaterne er afsluttet, og 

de der er kommet i betragtning 

ved uddelingen, har modtaget 

besked direkte fra SU-kontoret. 

Der er uddelt i alt 76.000 kr. i 

13 portioner (ikke nødvendigvis 

lige store).

Adalbert Gade og hustrus 
legat
SU-kontoret oplyser at uddelin-

gen af legaterne er afsluttet, og 

de der er kommet i betragtning 

ved uddelingen, har modtaget 

besked direkte fra SU-kontoret. 

Der er uddelt i alt 80.000 kr. i 

12 portioner (ikke nødvendigvis 

lige store).

Forsvar

Disputatsforsvar

Sundhedsvidenskab

One-alpha-hydroxy-cho-
lecalcif. Clinical studies on 
prophylaxis and treatment 
of secondary hyperparathy-
roidism in uremic patients 
on chronic dialysiserol – an 
active vitamin D analog 
Doktorand: Lisbet Brandi.

Tid: 3/10-08, kl. 14.00.

Sted: Auditorium Annex A, Stu-

diegården 6.   

Officielle opponenter: Prof. Pe-

ter Schwartz og prof. Børge 

Nordestgaard.  

Opponenter ex auditorio: Kan 

melde sig til forsvarslederen, 

prof. Lars Bo Nielsen, larsbo@

rh.dk.  

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, lbad@regi-

onsjaelland.dk.

Ph.d.-forsvar

Sundhedsvidenskab

Pain process & mg in tensi-
on-type headache
Kandidat: Line Buchgreitz.  

Tid: 3/10-09, kl. 14.00.

Sted: Glostrup Hospital, Ndr. 

Ringvej 57, Auditorium C, Op-

gang 7.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til e-mail: buchgreitz@

dadlnet.dk.

Naturvidenskab

Factors influencing the mi-
gratory behavior and the 
migration success of ana-
dromous brown trout and 
Atlantic salmon in freshwa-
ter
Kandidat: Jon Christian Svend-

sen, Biologisk Institut.

Tid: 29/9-08, kl. 13-15.

Sted: DTU Aqua, Vejlsøvej 39, 

Silkeborg.

Fatigue development in soc-
cer with reference to inten-
se intermittent exercise
Kandidat: Magni Mohr.

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

Sted: Auditorium 1, August 

Krogh Bygningen, Universitets-

parken 13.

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn på Institut for Idræts 

bibliotek, Nørre Alle 51.

Biovidenskab

Zoonotic Transmission of 
Antimicrobial resistant Bac-
teria of Human Clinical sig-
nificance by direct Contact 
to Animals
Kandidat: MSc Arshnee Mood-

ley.

Tid: 29/9-08, kl. 13.00.

Sted: Lecture Hall 2-02, Thor-

valdsensvej 40, Ground Floor.

Mechanisms and selection 
of restistance to quinolones 
and cephaloporins in Esche-
richia coli

Kandidat: MSc Lina Maria Con-

calves Cavaco.  

Tid: 30/9-08, kl. 14.00.

Sted: Lecture Hall 3-11, Thor-

valdsensvej 40, Ground Floor.

Farma

Electrochemical Generation 
of Reactive Metabolites – 
Correlation to In Vitro and 
In Vivo Experiments
Kandidat: Cand.pharm. Kim 

Grimstrup Madsen. 

Tid: 3/10-08, kl. 14.00.

Sted: Benzon Auditoriet.

Afhandlingen: Resumé kan re-

kvireres på www.farma.ku.dk/

phd/defences, og selve afhand-

lingen kan ses på Fakultetets 

bibliotek.

Fossilerne fra Siriuspasset
MUSEUMSRUNDVISNING – Ny udstilling på 

Geologisk Museum præsneteres af konserva-

tor Mikkel Post og lektor Arne Thorshøj, Sta-

tens Naturhistoriske Museum, KU 

Tid: 9/10 kl. 17.00 

Sted: Ved gitterlågen foran Geologisk Muse-

um, Øster Voldgade

Arr.: Dansk Naturhistorisk Forening, www.aki.

ku.dk/dnf/

Udstillingen er opbygget over en række unikke fossiler af invertebrater og havsvampe fra det tidlige 

Kambrium (ca. 520 mio. år) fundet i Siriuspasset i Nordgrønland. Fossilerne, der findes i en lerskiffer, 

blev opdaget på en klippeskråning i 1984 under en GEUS-undersøgelse, og i løbet af 1990’erne blev 

der indsamlet ca. 10.000 fossiler på tre forskellige ekspeditioner. Fossilerne repræsenterer meget vel-

bevarede aftryk af dyrenes hårde dele og i nogle tilfælde bløddele. I udstillingen vises mange af de 

flotteste og mest interessante fossiler, og forskellige ’case stories’ er præsenteret på bannere: selve op-

dagelsen af faunaen og lokaliteten, tolkning og rekonstruktion af de særprægede dyr, andre kambri-

ske og berømte faunaer og et stort stamtræ over nulevende dyrerækker.

The photo shows a hair sacrifice ritual in India (red.)

Politik, pedagogik och  
pengar. Några personliga 
tankar om namnforsknin-
gens villkor 
TILTRÆDELSESFORELÆSNING – Prof., fil.dr. 

Staffan Nyström, Uppsala universitet er netop 

nytiltrådt som professor i nordisk navneforsk-

ning. Hans foredrag er et oplæg til indhold, 

udfoldelse og fornyelse inden for den nordi-

ske navneforskning

Tid: 10/10 kl. 14.15

Sted: KUA, bygning 27, Njalsgade 136, lok. 

27.4.4

Arr.: Afdeling for Navneforskning, Nordisk 

Forskningsinstitut, lerche@hum.ku.dk

PubMed
KURSUS – Introduktion til litteratursøgning i 

sundhedsvidenskab PubMed/MEDLINE

Tid: 14/10 kl. 13.00–14.15

Sted: KUB Nord, kursuscenteret, Nørre Allé 49

Arr.: KUBIS. Tilmeldingsfrist 7/10 til kursus@kb.

dk

9. oktober      10.-14. oktober

Glæd din pengepung

og miljøet

Køb en 
GRØN PC

Strøm koster mange penge og når din pc står tændt 

flere timer om dagen løber regningen hurtigt i vejret, 

men med Windows® VistaTM er det faktisk blevet muligt 

at få en pc der sparer både dig og miljøet for meget.

Find din forhandler på

www.microsoft.dk/gpc
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Translocal Religious  
Devotion
SEMINAR – Religion, Ritual and Politics in  

India and Pakistan

Tid: 10/10 kl. 10.15-ca. 18

Sted: Artillerivej 89, Room 0.26

Arr.: Institute for Cross-Cultural and Regional 

Studies 

Department of History of Religions, raudvere@

hum.ku.dk

Selma Lagerlöf,  
internationalt,  
interskandinavisk og  
intermedialt
DAGSEMINAR – I anledning af Selma Lager-

löfs 150 års fødselsdag

Tid: 23/10 kl. 10-18. 

Sted: Det gamle Biskopshuset i Lund

Arr.: Netværket Imagining Scandinavia. Tilmel-

ding til projektleder Vibeke A. Pedersen, INSS, 

vibap@hum.ku.dk.

Dagen byder på afvekslende foredrag om La-

gerlöfs brevveksling med læserne, om udga-

ven af hendes samlede værker, om filmatise-

ringer af hendes romaner og personlige ople-

velser med den populære og stadig aktuelle 

forfatterinde og Nobelprismodtager. Netvær-

ket Imagining Scandinavia er et samarbejde 

10. oktober      23. oktober

Professor Durre S. Ahmed, National College of Arts, Lahore lectures on ‘Gender, Ritual 

and Islam. A Case Study of Muslim Devotional Rituals’. Dr. Jürgen Frembgen, Museum 

of Ethnology Munich lectures on ‘Dhammal and the Performing Body. Trance Dance 

in the Devotional Sufi Practice of Pakistan’. Kristina Myrvold, PhD, Lund University  

lectures on ‘Engaging with the Guru. Devotional Practices in Sikhism’. Signe Simonsen 

Puri, MA, University of Copenhagen lectures on ‘Indian National Dances: Devotion in 

a pluralistic setting’. The image shows a hair sacrifice ritual in India (red.)
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MADANMELDELSE

Af Christoffer Zieler

Hvad spiser de studerende i 
Paris? Seriøst. Hvad spiser de? 
Pludselig er jeg frygtelig sul-
ten. Har kun fået en tredjedel 
æske pastiller at spise siden kl. 
5 i morges, og nu er det fro-
kosttid. 

Og dér ligger noget univer-
sitet! Université Paris Descar-
tes på rue de l’École de méde-
cine. Bogladen er fuld af bille-
der af hjerner og blotlagte 
muskler ... lidt skalotteløg og 
et glas chianti ...

René Descartes var begej-
stret for at sidde i sin gode stol 
og udelukkende ved tankens 
kraft opfinde rationelle forkla-
ringer på – blandt andre ting – 
at han selv fandtes og at noget 
lignende måtte gælde for Gud. 
Til sidst døde han i Sverige af 
lungebetændelse. Rationalis-
mens far, kaldes han, men 
skiltene er absurde. Hvor pe-
ger pilene hen? Mod loftet? 

Dér! »Cafeteria«. Sjosker 
ned ad munkeegnede korrido-
rer, braser ind i lokaler, allere-
de febril af sult, videre langs et 
atrium der ligner en nedlagt 
botanisk have. Lange gange. 
Stemmer bag skjulte døre. Ma-
ven råber på mad – nej, det er 
den termonukleare onsdagssi-
rene udenfor. Og der er ingen 
mad, ingenting. Murene er 
sandsten, men gulvene ... de 
er marmorerede som en god 
paté.

Jeg mumler noget med 
»pardon« og »café«. Og ver-
dens lækreste pige forklarer 
langsomt, at der står en slik-
automat ved udgangen. Hen-
des udtryk er det man benytter 
over for folk, man møder i et 
S-tog, dem med tophue og bar 
mave. Hun tilføjer at den nær-
liggende Boulevard Saint-Ger-
main bugner med cafeer. Jeg 
VED den bugner med cafeer. 
Og det ville være så let at give 
efter! Men det ville også være 
helt, helt forkert! Det skal væ-
re studentermad til frokost.

Fortsætte, fortsætte, drevet 
af sult. Hvorfor skulle man og-
så slæbe al sin bagage med? 
Overalt er der små og store ca-
feer, hvor studentertyper hæn-
ger over skåle med dampende 
suppe med bøger og laptoppe 
eller mæsker sig i grøn salat 
mens de konverserer over 
snurrende gafler.

Lukket Sorbonne
Sorbonne er et af de fineste 
universiteter i verden. Bygnin-
gerne er endeløst prangende 
og under taget er der mægtige 
indgraverede tekster, fx PALE-
ONTHOLOGIE, fordi man kan 
læse til dinosaurusudgraver. 
Talløse berømte intellektuelle 
har haft deres gang her. Jeg 
nævner i flæng: Per Stig Møl-
ler. Der er givetvis andre. Kan 
ikke komme ind, men jeg sy-
nes, jeg kan høre bestik skrabe 
mod en tallerken et sted bag 
sikkerhedsvagten. Tumler vi-
dere langs universitetets byg-

ninger ... flere sandsten. Tør-
stens land!

Bid! Université Paris Pant-
héon Sorbonne er prægtigt 
udefra og indenfor ligner det 
Den tredje verden, helt ned-
slidt og Terry Gilliam-agtigt. 
Fremtiden med andre ord. Når 
jorden er blevet giftig, vil vi 
skulle leve som i 1970’erne 
igen, bare i mere slidte 
1970’er-omgivelser. 

Madboden lyser i den uhyg-
gelige foyer. En lille østeuro-
pæisk dame med tørt, orange-
farvet hår tilbyder et forbav-
sende udvalg af grimme kager 
og panini med næsten alting i. 
Og her er læskedrikke med 
dugperler på. Som et lille Kaf-
ka’sk touch er her til gengæld 
ingen stole. På den anden side 
virker det fransk at folk sidder 
på trapperne og ser dorske og 
seje ud. Jeg køber straks et un-
deramslangt flute med skinke, 

tomat og ost og en Orangina 
og løber over til trapperne.

Min sandwich er kold som 
et gyngestativ på en vinterdag. 
Men den tør langsomt op, da 
jeg gnaver i den, og viser sig at 
smage ... fantastisk! Nej! Det 
må være delirium! Ned i ta-
sken med baguetten, og ud på 
pladsen igen. Jeg bliver nødt 
til at finde en restaurant. Jeg 
bliver nødt til at være mere 
mæt, før jeg anmelder mit 
flute, ellers er det ganske en-
kelt ikke fair. Restaurant, re-
staurant, restaurant ... 

Lars Bukdahlernes sejr
Overalt hvor blikket lander, 
køber flokke af studerende 
mad. Kinabokse, sushiruller, 
salat med grønne bønner, ci-
garetter og sort kaffe, crèpes 
med pølse og smeltet ost, der 
larmer på stegepladen. Små 
mærkelige piger med kort hår, 

der får deres ansigter til at se 
kugleformede ud, tynde piger 
med blankt, langt hår, som 
drenge skubber til, indtil de 
sparker igen med deres lange, 
bestøvlede ben. Og visne duk-
nakkede unge mænd med hår, 
der ser vådt ud, selvsikre ty-
per, der ligner Jim Belushi 
med hærgede rygsække, Lars 
Bukdahl-typer med knitrende 
filtregarn og begyndende må-
ne. Og de visne duknakkede 
kan ikke forstå, at det er Lars 
Bukdahlerne, der får fat i pi-
gerne med de tynde ben. Men 
det gør de.

Sulten gør det umuligt at 
vælge. Man stavrer forbi den 
ene restaurant efter den an-
den. Folk sidder derinde iført 
tilfredse ansigter. De smiler op 
mod tjeneren, som hjælpsomt 
roterer vinen, så de kan læse 
etiketten. Tykke mænd i hvide 
jakkesæt drikker espresso med 

deres homies og funderer bit-
tersødt over at de ikke længere 
er players. Videre! Og ud af 
øjenkrogen ser man bestandig 
endnu en café, endnu et dej-
ligt sted, der måske er endnu 
bedre, end det man passerer li-
ge nu. Og hele tiden i sikker 
vished om, at når udmattelsen 
langt om længe vil vælte én 
omkuld i en stol, så er man 
landet det helt forkerte sted.

Se dem med deres platter 
med charcuteri og dejligt hvidt 
brød med olivenolie og gråt, 
fancy havsalt at dyppe i. Der 
sidder de og gumler. Pølse. 
Lufttørret skinke. Rillette af 
and. Bladpersille dekorativt 
ovenpå, let at verfe bort så 
man kun behøver spise fedt og 
salt. Et drys peber fra kvær-
nen, nogle småbitte korn lan-
der i glasset med vin. 

Hvert gadehjørne har et ba-
gervindue. Men det er først 
når man er mæt, at man over-
vejer at købe sig en pain au 
raisin eller en chokolade-
éclair. Det bedste ved en éclair 
er, at den hedder en éclair... 
Pludselig er der ikke flere cafe-
er. Sidder et øjeblik og betrag-
ter en due, som ser kær ud, når 
den lukker øjet halvt, forment-
lig som resultat af en infekti-
on.

Hvordan ser en plan B ud?
Godt ud, i dette tilfælde. Anne 
Sophie er høj og statuarisk 
med gnistrende sorte øjne og 
hår der svarer til. Hvis hun 
lægger nakken tilbage kunne 
man copy-paste hende over på 
et maleri af Klimt. Bortset fra 
at hun er solbrændt som en co-
la. Og hun bor i Paris, og hun 
kender min søster, og nu har 
hun lavet frokost. Skinke og 
spejlæg. Jeg giver det halv-
treds huer.

Og sandwichen er stadig 
god.

Kantinedelirium i Paris
Paris! Byen er fuld af skinke. Blot for at tage 

et eksempel. Og andeleverpostej, foie gras de 

canard. Eller på dansk: dyrplagerens natmad
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mellem Institut for Nordiske Studier og Sprog-

videnskab, Københavns Universitet, og SOL-

centrum, Lunds Universitet. Imagining Scandi-

navia er ved at opbygge et internationalt cen-

ter for Scandinavian Area Studies som forener 

den traditionelle skandinavistik med bredere 

kultur- og områdestudier

Ophavsret, snyd og  
uredelighed
SYMPOSIUM – Plagiater set fra en juridisk og 

etisk synsvinkel

Tid: 30/10 kl.

Sted: Turbinehallen, Kalkværksvej 12, Århus

Arr.: Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt 

Arbejde. Tilmelding på www.ac.dk/0/955

Priser

Seks millioner til KU-biolog
ALBIN SANDELIN – Den 33-årige biologfra Biologisk Institut 

og Biotech Research & Innovation Centre, BRIC, KU, er blandt 

de mest lovende unge forskere i Europa. Derfor har han modta-

get ca. seks mio. kr. fra Det Europæiske Forskningsråd, ERC. Rå-

det har netop uddelt 350 legater til nogle af de største unge 

forskningstalenter på europæisk plan. Albin Sandelin forskning 

går ud på at forstå hvordan og hvorfor gener er aktive i krop-

pens forskellige dele. Det gør han bl.a. ved at bruge avancere-

de computerteknikker. 9.100 europæiske forskere søgte det 

prestigefyldte legat, European Research Commitee Starting 

Grants. Legatet gives til unge forskere der er helt i front med 

deres forskning. 

Udnævnelser

KU-kemiker præsident for verdens krystallografer
SINE LARSEN – Den anden kvinde i rækken af i alt 21 præsi-

denter for Den Internationale Krystallografi Union, IUCr, er den 

65-årige danske KU-professor i kemi Sine Larsen. Hendes ud-

nævnelse skal sættes i forhold til, at blandt de ca. 15.000 højt-

uddannede krystallografer på verdensplan er over halvdelen 

kvinder. Krystallografi er videnskaben om bl.a. stoffer og kemi-

ske forbindelsers opbygning på molekylært plan. Sine Larsen er 

internationalt kendt for sit store organisatoriske talent, sin ar-

bejdskapacitet og sit omfattende arbejde med bl.a. krystallo-

grafi. Hun blev i 1997 den første kvindelige professor i kemi på 

Københavns Universitet. I øjeblikket bestrider hun posten som 

forskningsdirektør for European Synchrotron Radiation Facility, 

ESRF, i Grenoble, Frankrig. Næste år vender Sine Larsen tilbage 

til sit job som kemi-professor på Københavns Universitet.   

Navne

Tiltrædelser

Sundhedsvidenskab

Professor i urologi
JENS SØNKSEN – Overlæge, dr.med. Jens Sønksen fra Herlev 

Hospital er netop tiltrådt et professorat i urologi. Jens Sønksens 

kliniske forskning omfatter mandlig reproduktionskirurgi her-

under ejakulatorisk og erektil dysfunktion samt neuromodulati-

on af bækkenbunden v.h.a. en behandling hvor man med sva-

ge elektriske strømme kan stimulere nervesystemets egne smer-

telindrende mekanismer. Jens Sønksens forskning førte til ud-

viklingen af den første medicinske vibrator til nervestimulation 

og genetablering af ejakulationsrefleksen hos rygmarvsskadede 

mænd. Vibratoren anvendes i dag af rygmarvsskadede mænd i 

mere end 30 lande. 

30. oktober

PORTRÆT

Dansk professor valgt 
som formand for verdens bygeografer

CHRISTIAN WICHMANN MATTHIESEN – Den 63-årige Christian 

Wichmann Matthiessen, professor i geografi ved Institut for Geografi 

og Geologi er på den Internationale Geografiske Unions 31. kongres 

blevet valgt til formand for bygeografiens globale videnskabelige or-

ganisation. 

 Professor Christian Wichmann Matthiessen blev i 1986 professor 

med speciale inden for bygeografi, regional udvikling og planlæg-

ning. Han har især forsket i drivkræfterne bag byernes vækst og arbej-

det med emner som udvikling af globale netværk af byer og storby-

konkurrence. Christian Wichmann Matthiessen har medvirket i en 

række internationale forskningsprojekter og deltaget i kommissions-

arbejde – sidst i Regeringens Infrastrukturkommission. Professoren er 

også formand for den danske nationalkomite for geografi og dansk 

delegat ved Den Internationale Geografisk Union. Den Internationale 

Geografiske Union har sit mandat i UNESCO og tæller 90 medlemslan-

de. 

Den bygeografiske verdensorganisation
Christian Wichmann Matthiesen fortæller Universitetsavisen at årsskif-

tet 2007-2008 er af de Forenede Nationer identificeret som det tids-

punkt hvor der bor flere mennesker i by- end i landområderne, og FN 

forudsiger at 90 procent af verdens fremtidige vækst vil finde sted i 

byer. Byerne koncentrerer den globale forandringsproces, og hvor by-

er før var i et afhængighedsforhold til deres opland og reflekterede 

oplandets resurser, er det nu nærmest sådan at oplandet er afhængigt 

af byernes resurser og konkurrenceevne. Langt de fleste byboere lever 

i byer af overskuelig størrelse, men allerede 2008 nærmer antallet af 

mennesker der bor i bydannelser med mere end fem mio. indbyggere, 

sig ti procent af Verdens befolkning. Byerne bliver ikke blot større og 

større, deres kompleksitet og dynamik vokser, og nogle byers ustyrlige 

vækst indebærer politisk ustyrlighed.

 Den Internationale Geografiske Unions Bygeografiske Kommission 

beskæftiger sig med forskning om byernes struktur og udviklingspro-

cesser. Dertil kommer udforskning af hvordan byerne indgår i syste-

mer og spiller sammen i netværk som er kendetegnet af strømme af 

mennesker, varer, energi, information og penge. De enkelte byers po-

sition i netværkene er turbulent fordi samspil ikke blot er samarbejde, 

men også er konkurrence, og fordi vilkår og drivkræfter hele tiden 

forandres.

 Den bygeografiske verdensorganisation har til formål at skabe sam-

menhæng mellem national og international forskning. Det sker især 

ved videnskabelig mødevirksomhed og ved at publicere forskningsre-

sultater i en løbende strøm. Organisatorisk er det en udfordring at 

medvirke til at universitetsfolk fra den fattige verden opnår de samme 

muligheder for videnskabelig aktivitet i form af kontakter, forsknings-

samarbejde og udveksling som man har i den rige verden. Organisato-

risk handler det desuden om at sikre at den bygeografiske kommission 

spiller en væsentlig rolle ved udvikling af det bygeografiske forsk-

ningsfelt. Det drejer sig om grundforskning, men også om at stille fo-

kus på de forskningsspørgsmål der har aktuel samfundsmæssig rele-

vans, f.eks. spørgsmål om byernes bæreevne og økologiske fodaftryk 

og spørgsmål om bysystemets robusthed overfor den menneskabte 

globale forandring af klimaet, oplyser Christian Wichmann Matthie-

sen. 
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KU som dørmand?

» Vi vil gerne nå frem til den forventningsafstemning mel-

lem KU og den studerende at man studerer på fuld tid, 

og at uddannelsen godt kan færdiggøres (nogenlunde) 

på normeret tid.«

JAN SONNERGAARD HAR SKREVET en novelle om 
studielivet på Humaniora i 1990’erne. ’Immatrikuleret 
1.9.1982, spøgelse’ hedder den. Det er ikke munter læs-
ning. Efter 15 års studier vandrer hovedpersonen rastløst 
rundt i lejligheden i Nordvest og venter på bedømmelsen 
af specialet. Blandt dynger af papir har han arbejdet på 
specialet i de sidste fire år – tavst, koncentreret og en-
somt. I køkkenet ligger »poser fyldt med ugegamle pizza-
æsker og burgerbakker, og en opvask, jeg først lagde 
mærke til for tre uger siden.« Sonnergaards dystopi er 
næppe repræsentativ – heller ikke i 2008. Men den kan 
bruges som et skræmmebillede på hvor galt det kan gå 
hvis studiemiljø, undervisning og vejledning ikke er i or-
den (uagtet at Sonnergaards digtersind nok også brugte 
nedturen som brændstof til den kunstneriske produkti-
on). Ganske interessant knytter Sonnergaards miljøbe-
skrivelse også fint an til den aktuelle debat om studieef-
fektivitet. 

EN STUDIEKULTUR HVOR man overlader den stude-
rende til sig selv så han risikerer at blive en sær eneboer, 
er næppe befordrende for studieaktiviteten – ej heller for 
den studerendes faglige og menneskelige udvikling. Det 
er også uholdbart i den aktuelle situation med mangel på 
arbejdskraft. Så noget må gøres. Også for de studerendes 
egen skyld. Og særligt på de studier hvor gennemførel-
sestiden og frafaldet er for høj. Sådan har Folketinget vel 
ræsonneret da man lovgav om den færdiggørelsesbonus 
som belønner universitetet for studerende der gennemfø-
rer bacheloruddannelsen på højst fire år og kandidatud-
dannelsen på to. 

Regeringen har afsat ca. en halv mia. kr. om året som 
landets universiteter skal konkurrere om. Vinderne bliver 
de universiteter med de hurtigste studerende – og her er 
KU mildt sagt ikke i førerfeltet. Samtidig ved vi at de an-
dre universiteter også arbejder hårdt for at mindske gen-
nemførelsestiden og frafaldet. 

LIGESOM DE ANDRE UNIVERSITETER har KU ind-
ført forskellige former for studieaktivitetskrav. Helt over-
ordnet vil vi gerne nå frem til den forventningsafstem-
ning mellem KU og den studerende at man studerer på 
fuld tid, og at uddannelsen godt kan færdiggøres (nogen-
lunde) på normeret tid. På KU giver vi oven i købet stude-
rende på kandidatuddannelsen mindst 50 procent længe-
re tid end Folketingets færdiggørelsesbonus giver dæk-
ning for! På den konto har man i dagspressen kunnet læ-
se at KU, til flere videnskabsordføreres forfærdelse, skul-
le være parat til kynisk at hælde forsinkede kandidatstu-
derende ud efter tre år – nærmest per automatik. Men KU 
er ikke blevet forvandlet til en brysk og uforsonlig disko-
dørmand der nyder at kaste de studerende på gaden efter 
forgodtbefindende. Udskrivning er en meget alvorlig 
sanktion der kun skal bruges i de få tilfælde hvor alle an-
dre metoder er udtømte. Naturligvis vil studerende fort-
sat kunne tage syge- eller barselsorlov. Og naturligvis vil 
de også kunne tage orlov for at arbejde i en periode. Det 
skal ikke komme dem til last. Men hvis studiet kører 
skævt, skal de ikke overlades til sig selv. De skal vide at 
de har krav på at få vejledning og hjælp til at komme vi-
dere i studiet. 

DET ER VIGTIGT AT UNDERSTREGE at studieaktivi-
tetskravene ikke står alene. Den bedste måde at vække de 
studerendes arbejdsiver på er egentlig meget simpel: 
nemlig at forbedre uddannelserne, dvs. studiemiljøet, 
undervisningen og vejledningen. Derfor har KU for første 
gang nogensinde i 2007 og 2008 øremærket og allokeret 
omkring 20 mio. kr. til konkrete, fysiske studiemiljøfor-
bedringer: f.eks. flere tusind nye studiepladser, mere 
trådløst net og længere åbningstider på bibliotekerne. 
Derfor er KU ved at gennemføre en markant styrkelse af 
studie- og erhvervsvejledningen. Og derfor har KU’s le-
delse sat fokus på kvalitet i undervisningen og diskuterer 
p.t. planer for et fælles adjunktpædagogikum. 

MÅLET ER ikke bare bedre uddannelser og mere smer-
tefri studieforløb, men også at skabe en studiekultur hvor 
de studerende er motiverede for at studere fordi de føler 
at universitetet er der for dem. At stille krav og have for-
ventninger til hinanden er således ikke per definition af 
det onde. F.eks. har indførelsen af specialekontrakter på 
Humaniora betydet at de studerende bliver markant hur-
tigere færdige. Når man får fast grund under fødderne, er 
der mindre risiko for at falde i sumpen. Spørgsmålet er 
om nutidens Sonnergaard’er vil finde stof nok til at skrive 
nye noveller om KU’s skyggesider. Uden tvivl har vi sta-
dig et efterslæb når vi ser på antallet af studiepladser og 
ikke mindst universitetets til tider krakelerende infra-
struktur. Men med bl.a. studiemiljøsatsningen og den 
styrkede vejledningsindsats har vi dog en klar fornem-
melse af at opvasken og pizzaæskerne ikke når tidligere 
tiders højder!

Af rektor Ralf Hemmingsen & 

prorektor Lykke Friis


