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Professor truet på livet
Få timer før Jens Lundgren skulle fortælle om bivirkninger ved  

HIV-medicin på stor konference i Mexico, forsøgte ’nogen’ at true 

ham til tavshed.  Læs side �

religionsvidenskab risikerer lukning
Kandidatgraden i religionshistorie og bacheloren i religions- 

videnskab har fået dårlige karakterer af Akkrediteringsrådet. 

Læs side �

rygklappere evaluerer chefer 
Lederne på KU skal selv udpege hvem, de skal evalueres af.  

Ansatte kalder fremgangsmåden betænkelig.  Læs side �

Da dommedags-
økonomen fik ret
Professor Jakob  
Brøchner Madsen blev  
efter eget udsagn frosset  
ud ad Københavns Universitet  
for at advare mod en truende  
finanskrise. Nu slår han tilbage og  
beskylder Økonomisk Institut for at være  
domineret af højreorienterede markeds- 
fundamentalister
Side �-�



Nyheder

Kort nyt

INFLUENZA

Af Julie Caspersen

Feber, hovedpine og muske-
lømhed. Influenzasæsonen er 
over os, og størstedelen af fa-
kulteterne på KU tilbyder de 
ansatte at blive vaccineret 
mod vinterens uvelkomne vi-
rus. 

I fællesadministrationen lod 
tre ud fire ansatte sig stikke da 
de danske vaccinelæger kom 
på besøg. Her på redaktionen 
løb bestanden af mænd med 
jysk blod i årene da også af 
sted med et smil om læben og 
sandsynligvis ordene »godt og 
gratis« i tankerne. Det blev an-
set som en frynsegode at få en 
nål i overarmen. 

Men er det nu nødvendigt at 
lade sig influenzavaccinere 
når man er i sin arbejdsdygtige 
alder?

Vælg for dig selv
»Jeg er konservativ når det 
kommer til nødvendigheden af 
en influenzavaccination. Vac-
cinen har størst betydning for 
ældre fordi deres immunfor-
svar er svagere. Har man pas-
seret 60, så bliver man ramt 
hårdere. Når man tilbyder vac-
cinen til alle, så burde folk væ-

re mere selektive. Man burde 
spørge sig selv: Er det nødven-
digt for mig?« siger professor i 
farmakologi Ole J. Bjerrum.

Han begrunder interessen 
for influenzavaccinen med en 
feel-good-fornemmelse – så 
har man i det mindste gjort 
noget. Hos Statens Serum In-
stitut lover man også gode re-
sultater i forbindelse med at 
lade sig vaccinere, selvom man 
understreger at målgruppen er 
folk over 65. På den officielle 
hjemmeside skriver man at 
vaccinen forebygger 70-90 
procent af alle virusangreb på 
raske mennesker.

 En undersøgelse lavet af 
VaccinationsForum i samar-
bejde med Forbrugerrådet vi-
ser ikke desto mindre at vacci-
nen kun virker på en ud af fire 
raske mennesker, og at vacci-
nen kun nedbringer sygefra-
været med halvanden time per 
medarbejder per influenzasæ-
son. 

Desuden stiller Forbrugerrå-
det også spørgsmål ved om 
vaccinen nu er så omkost-
ningsfri som der reklameres 
med. I meget sjældne tilfælde 
kan der være bivirkninger som 
for eksempel nervebetændel-
se, hjernebetændelse, kramper 
og karbetændelse. 

Forbrugerrådet mener at al-
le virksomheder bør informere 
de ansatte om fordele og 
ulemper ved at lade sig stikke, 
og understreger at det er op til 
den enkelte at vælge tilbudet. 
Det vigtigste er at den ansatte 
træffer sin beslutning på bag-
grund af oplysning. 

Blandt redaktionens vacci-
nemodtagere var oplysningen 
så som så. En mail fra HR-af-
delingen der blot informerede 
om sted og tidspunkt for den 
årlige vaccination, var nok til 
at få dem op af stolene. Vacci-
nen der koster 150 kroner per 
person, blev set som et frynse-
gode fra arbejdsgiveren, og 

Viral vaccine
Ansatte på KU lader sig influenza-
vaccinere per automatik, men de 
gratis stik kan koste dyrt

hvem går af vejen for et godt 
tilbud?

Sygeplejersker fravælger 
influenzavaccine   
Det er tankevækkende at så 
mange ansatte på KU lader sig 
stikke mens det kun var en ud 
af 20 sygeplejersker på Rigs-
hospitalet der lod sig vaccinere 
sidste år. En af sygeplejersker-
nes begrundelser for ikke at la-
de sig stikke er at god hygiejne 
i form af vand, sprit og sæbe 
stadig er den bedste måde at 
holde sygdommen fra livet på.
 Professor i farmakologi Ole 
J. Bjerrum mener at en daglig 
færden på Rigshospitalet 
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KU får ny it-strategi – endelig

PLAN – It-systemerne på Københavns Universitet (KU) får et 

længe tiltrængt løft. Bo Bendsen, direktør for Koncern-it på KU, 

lancerede på et møde sammen med rektor Ralf Hemmingsen og 

universitetsdirektør Jørgen Honoré planerne for cirka 130 frem-

mødte it-medarbejdere i Alexandersalen på Bispetorv den 6. no-

vember. KU´s bestyrelse vil afsætte 50 millioner kroner til de nye 

investeringer i it, give alle brugere en it-identitet som en ’svensk 

nummerplade’ (tre bogstaver og tre tal), mere effektive it-syste-

mer samt forsøge at samle it-medarbejdere i arbejdsenheder på 

omkring 15 hver for at skabe en ’kritisk masse’ for effektivt sam-

arbejde. Uddelegering af opgaver skal så vidt muligt ske ’fra ne-

den’, ude på de enkelte fakulteter. En ny it-organisation tager 

over fra 1. januar 2009, og de nye ’fakultet-it-centre’ forventes 

at være endeligt konstituerede i løbet af juni 2008. 

Læs mere på: www.it.ku.dk/strategi og www.kureren.ku.dk.

Forsker frikendt i sag om plagiat

ANKLAGE – Professor på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 

Bente Klarlund Pedersen blev i foråret beskyldt for at have kopie-

ret store dele af sin bog Skridttælleren fra det amerikanske værk 

The Step Diet af James O. Hill. Bente Klarlund Pedersen bad efter-

følgende om at få sagen undersøgt til bunds. Praksisudvalget frem-

lægger nu resultatet der konkluderer at der ikke er tale om viden-

skabelig uredelighed i forbindelse med udgivelsen af Bente Klar-

lund Pedersens bog. Argumenterne er blandt andet at The Step Di-

et fokuserer på vægttab mens Skridttælleren er en motionsbog. 

Det konkluderes at begge bøger bygger på videnskabelig kund-

skab der er forenklet og populariseret i begge værker. Selvom der 

er sætninger i Skridttællerne der minder om dem i det amerikan-

ske værk, så skønner Praksisudvalget at de er så trivielle og daglig-

dags at der ikke er nogen ophavsret til dem. Desuden beskrives 

den mulige kopiering af sætningerne som så bagatelagtig og be-

tydningsløs at den ikke kan anses for uetisk. 

uværgeligt vil vise de få gange 
hvor man ser bagsiden af en 
influenzavaccine. Derfor for-
står han sygeplejerskenes 
skepsis.  

»For de ældre er der flere 
fordele end ulemper, men der 
er få fordele for de yngre. Man 
udsætter trods alt sig selv for 
en risiko,« siger han og stiller 
sig kritisk over for at så mange 
ansatte på KU lader sig vacci-
nere per automatik.

Ole J. Bjerrum er selv er 64 
år gammel, og på trods af han 
har vaccineret sin hustru og 
andre i sin omgangskreds mod 

influenza, så har han endnu 
ikke stukket sig selv. Det ser 
han ingen grund til sin hel-
bredstilstand taget i betragt-
ning, og som han siger, så har 
han også set bagsiden af me-
daljen.

Den berømte bagside sneg 
sig også ind på avisens kontor-
arealer. Det er måske et tvist 
af tilfældigheder, men i ugen 
efter vaccinationen lagde re-
daktionens føromtalte jyske 
medarbejdere sig begge syge 
med influenzalignende tilstan-
de.

jca@adm.ku.dk

Nyt Experience Lab på KUA

MEDIELABORATORIUM – Experience Lab hedder et nyt labo-

ratorium på KUA hvor forskere og studerende kan foretage 

dybtgående undersøgelser af menneskers brug af medier og 

kommunikation. Laboratoriet indeholder avanceret elektronisk 

udstyr til brugertest af samme type som anvendes i private virk-

somheder så forskere og studerende kan lave forsøg med men-

neskers opfattelse af film og tv og med deres brug af internet, 

computerspil og software. Det nye Experience Lab er oprettet i 

et samarbejde mellem Institut for Medier, Erkendelse og For-

midling på Det Humanistiske Fakultet og Datalogisk Institut un-

der Det Naturvidenskabelige Fakultet og skal senere fungere 

som center for interesserede forskere fra alle dele af KU. Labo-

ratoriet bliver indviet fredag den 5. december kl. 15 ved en 

åben reception i lokalerne på 5. sal i bygning 24 på Nye KUA, 

hvor udstyret og dets muligheder vil blive præsenteret. 

Læs mere på www.science.ku.dk/experiencelab/   

Ny formand for Studenterrådet

SKIFTE – Mattias Jørgensen er blevet valgt til ny formand for 

Studenterrådet på Københavns Universitet som afløser for Pia 

Mejdahl Daugbjerg. Han er 24 år, og læser sociologi på tredje 

år. Ny næstformand bliver Anne Bie Hansen der er 22 år og læ-

ser statskundskab. Derudover er der valgt ti menige medlemmer 

til Studenterrådets bestyrelse der består af 18 repræsentanter 

fra de otte fakulteter. 
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Nyheder

AKKrEdItErINg

Af Claus Baggersgaard

Akkrediteringsrådet er så util-
freds med uddannelserne i re-
ligionshistorie og religionsvi-
denskab på Københavns Uni-
versitet (KU) at studieledelser-
ne nu har fået et år til at rette 
op på forholdene. Ellers kan 
konsekvensen blive at uddan-
nelserne lukkes.
 Rådet kritiserer den høje 
frafaldsprocent, den lange 
gennemførelsestid, at det ikke 
er tydeligt om der foregår sy-
stematisk pædagogisk kompe-
tenceudvikling af undervisere, 
og at det er uklart hvordan ud-
dannelserne indgår i KU’s kva-
litetssikringssystem.
 Ifølge Søren Barlebo Ras-
mussen, formand for Akkredi-
teringsrådet, er det afgørende 
at KU nu dokumenterer hvor-
dan man vil løse problemerne 
og sandsynliggør at der vil ske 
en positiv forandring, ellers vil 
man som udgangspunkt give 
et afslag på at akkreditere ud-
dannelserne om et år, og så 
bliver konsekvensen at de må 
de lukke.
 »Det er ikke vores opgave at 
lukke uddannelser, men at do-

kumentere deres kvalitet og 
relevans. Så vi skal turde stå 
frem og sige hvis der er proble-
matiske forhold, og det er der 
her,« siger Søren Barlebo Ras-
mussen.
 Han tilføjer at det er univer-
sitetets pligt at sikre at stude-
rende der allerede er blevet 
optaget, får mulighed for at 
gennemføre deres studier på 
anden vis hvis de to uddannel-
ser lukkes, og ministeriet skal 
føre tilsyn med at det sker.

Lukning ikke et tema
Ingolf Thuesen, institutleder 
på Institut for Tværkulturelle 
og Regionale Studier, vil nu 
iværksætte en undersøgelse af 
problemerne, og hvordan de 
løses. En mulighed er at insti-
tuttets statistiske materiale 
over frafald og gennemførel-
sestider er for dårligt, og det er 
kun er et spørgsmål om at le-
vere bedre dokumentation. 
Han har under alle omstæn-
digheder ikke fantasi til at 
forestille sig at det ender med 
en lukning.

»Der er ingen tvivl om at 
man juridisk set kan lukke ud-
dannelserne med det samme 
hvis vi får en negativ akkredi-
tering, og at vi så måtte over-

flytte de studerende til lignen-
de uddannelser i Danmark, 
men det er en rent hypotetisk 
situation,« siger han. 

Studieleder Morten War-
mind forklarer at instituttet al-
lerede har sat ind mod frafal-
det ved at forbedre informati-
onen om faget før studiestart 
således at så få som muligt 
møder op med forkerte for-
ventninger. Man arbejder også 
på at forbedre studiemiljøet.

Hvad angår kritikken af den 
pædagogiske kompetenceud-
vikling, hæfter han sig ved at 
Akkrediteringsrådet ikke an-
fægter at den foregår, men 
kun at det ikke er sat i system. 
Instituttet har allerede beslut-
tet at systematisere pædagogi-
ske kurser og møder.

Studerende kræves sikret
Formand for Studenterrådet 
på KU, Mattias Jørgensen, me-
ner at det virker som om at po-
litikerne har indført akkredite-
ringssystemet uden at gen-
nemtænke konsekvenserne 
hvis en uddannelse bliver luk-
ket, og at de studerende derfor 
risikerer at komme i klemme.

»Det er ikke godt nok at de 
studerende får lov til at gøre 
deres uddannelse færdig. Et 

eksamensbevis fra en uddan-
nelse der er blevet lukket fordi 
den ikke levede op til kvali-
tetskravene, er logisk set ikke 
meget værd,« siger han.

Han er heller ikke begejstret 
for udsigten til at de uheldige 
studerende kan blive overført 
til en tilsvarende uddannelse 
et andet sted i Danmark da 
mange af familiære grunde ik-
ke bare kan flytte.

En løsning kunne være at de 
studerende får ekstra SU-klip 
til at gennemføre en helt ny 
uddannelse eller penge til at 
færdiggøre uddannelsen på et 
internationalt anerkendt uni-
versitet. 

SF’s universitetsordfører, 
Jonas Dahl, vil nu stille spørgs-
mål om de studerendes rettig-
heder til videnskabsminister 
Helge Sander så der kommer 
klare regler for hvordan de 
studerende sikres.

clba@adm.ku.dk

Akkrediteringsrådets  
kvalitetskriterier 

•  Behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet 

•  Dimittendernes arbejdsmarkedssituation

•  Uddannelsen er forskningsbaseret

•  Uddannelsen er baseret på aktivt forsknings-

miljø

•  Kvaliteten og styrken af det bagvedliggende 

forskningsmiljø

•  Uddannelsesstruktur 

•  Undervisningens tilrettelæggelse og underviser-

nes kvalifikationer

•  Løbende kvalitetssikring af uddannelsen

•  Uddannelsens faglige profil

•  Uddannelsens mål for læringsudbytte og de stu-

derendes realiserede læringsudbytte 

To religionsuddannelser 
risikerer lukning
Kandidatgraden i religionshistorie og bacheloren i religionsvidenskab 

har fået en halvsur smiley. Instituttet har nu et år til  

at rette op på forholdene, ellers ryger tilskuddet fra staten 
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trAVLHEd – De studerende på regionshistorie 

og religionsvidenskab skal sætte læsetempoet i 

vejret hvis de ikke vil risikere at blive overflyttet 

til et andet universitet.

Life samarbejder med Afrika

INNOVATION – Det Biovidenskabelige Fakultet (Life) under-

skrev i begyndelsen af november en samarbejdsaftale med land-

brugsuniversitetet i Tanzania under overværelse af Hendes Ma-

jestæt Dronning Margrethe og Hans Kongelige Højhed Prins 

Henrik.  Med det nye samarbejde, STRAPA (Strategic Partnership 

Agreement), forpligter de involverede universiteter i Danmark, 

Kenya, Tanzania og Uganda sig for første gang på ledelsesplan 

til at forene kræfterne om at kvalificere forskning og uddannel-

ser. Samarbejdsaftalen følges op af et åbent heldagsseminar på 

Life den onsdag 3. december med titlen ’Hunger, Health and 

Hope in Afrika’. 

Sladder om miljøet

HJEMMESIDE – Hvor meget CO2 udleder de otte fakulteter? Hvor 

gode er de til at sortere affaldet? Og hvilket fakultet har det lave-

ste varmeforbrug? Disse og mange andre spørgsmål kan du nu få 

svar på hvis du besøger Sladretavlen – en ny hjemmeside om KU og 

miljøet. Sladretavlen går bag om KU’s grønne regnskab og fortæl-

ler historierne bag tallene, og ikke mindst er der gode råd til hvor-

dan du selv kan bidrage til en grønnere campus. Det er også muligt 

at skrive en kommentar, bidrage med gode ideer eller deltage i 

forskellige afstemninger om miljøforhold. Sladretavlen er blevet til 

på forslag fra stud.scient. i naturressourcer Torben Frandsen og vi-

denskabelig assistent Kim Skov Jensen. 

Besøg Sladretavlen på www.klima.ku.dk/groen_campus/sladretavlen

Stigende beskæftigelse for kandidater 

JOBFEST – Flere nyuddannede fra universiteterne kommer i arbej-

de efter studierne er overstået, viser nye beregninger fra Universi-

tets- og Bygningsstyrelsen. Andelen af nyslåede kandidater der er i 

job, er i gang med en forskeruddannelse eller er rejst til udlandet 

steg således fra 81 procent i 2003 til 89 procent i 2006. Beskæftigel-

sen for nyuddannede kandidater fra humaniora er fra 2003 til 2006 

steget fra 71 procent til 82 procent, mens de tilsvarende tal for na-

turvidenskab er et løft fra 79 procent til 89 procent. Den samlede 

andel som pakker kufferten og tager hul på en forskeruddannelse 

eller karriere uden for Danmarks grænser, er steget fra otte til ti 

procent fra 2005 til 2006. Det er især kandidater inden for teknisk 

videnskab som søger til udlandet.

AOK: KU har byens fedeste café

CAFÉ – Københavns Universitets nye café, Væksthuset, åbnede i 

maj 2008. Allerede nu kåres den af Alt Om København (AOK) 

som den bedste café i hovedstaden. AOK fremhæver især den 

særlige stemning blandt studerende, forskere og københavnere. 

Caféen er egentlig et ombygget drivhus der ligger i Frederiks-

berg Campus blandt 25.000 blomster i sommerhalvåret. Caféen 

har et udvalg af økologiske sandwiches, antipasti, specialøl og 

kager og drives af drives af studerende fra LIFE. I december by-

der Væksthuset også på gløgg og æbleskiver. Adresse: Grønne-

gårdsvej 15, 1870 Frederiksberg C. Åbningstider: Hverdage 9-18, 

lørdag: 10-18, søndag: 10-18.  

Se: http://wwwcafe.life.ku.dk/ 
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LEdErUdVIKLINg 

Af Claus Baggersgaard

Hvem ville du selv vælge til at 
bedømme dine evner? De som 
synes du er dygtig til dit arbej-
de, og som du har et godt kol-
legialt forhold til, eller de der 
mener at du er elendig og hel-
lere vil se din hæl end din tå? 

Cirka 600 ledere på Køben-
havns Universitet (KU) skal 
have evalueret deres evner, 
men de får selv lov til at udpe-
ge hvilke medarbejdere der 
skal stå for bedømmelsen. 
Medarbejderrepræsentanterne 
i Hovedsamarbejdsudvalget 
(HSU) er ikke et øjeblik i tvivl 
om at nogle af lederne vil ud-
vælge en flok rygklappere til 
opgaven.      

 »Det virker barokt og højst 
betænkeligt selvom det åben-
bart er normal praksis. Under-
visere derimod må finde sig i 
at få evalueret deres undervis-
ning i fuld offentlighed af alle 
de studerende, så det er ud-
tryk for en urimelig forskelsbe-
handling,« siger Poul Erik 
Krogshave, næstformand for 
HSU.

Erik Riise, medlem af HSU 
og lektor på Det Farmaceuti-
ske Fakultet (Farma), mener 
at de få procent af lederne der 
er uegnede til at bestride deres 
poster, vil udnytte muligheden 
for at smutte udenom. Dermed 
gør lederudviklingsprogram-
met ifølge Erik Riise ikke no-
get ved de reelle ledelsespro-
blemer på KU.  

 »Det kræver at den der skal 
evalueres, vil høre sandheden. 
Nogle er imidlertid så selvop-
tagede at de mener at de er 
Guds gave som ledere. De er 
per definition fejlfri, og hvis 
der er nogen der mener noget 
andet, er det dem der er noget 
galt med. Der findes enkelte 
ledere der er så dårlige at det 
ikke nytter at sende dem på 
kursus, og der mangler en ven-
til på KU der gør at man kan 
skille sig af med dem,« siger 
Erik Riise.

Han appellerer derfor til 
rektor og dekaner om at gribe 
ind og sikre at evalueringerne 
bliver lavet af et repræsenta-
tivt udsnit at medarbejderne.

Ubrugelig management-
snak
Ifølge lektor Anders Milhøj, 
fællestillidsrepræsentant på 
Det Samfundsvidenskabelige 
Fakultet (Samf), fik man at vi-
de på det seneste HSU-møde 
at ledelsesevalueringen er et 
uddannelseselement og ikke 
en bedømmelse af den enkel-
tes evner som leder, men det 
betyder at der fortsat mangler 
et instrument som medarbej-
derne kan bruge til at evaluere 
deres ledere med. 

Lektor Henrik Prebensen, 
fællestillidsrepræsentant på 
Det Humanistiske Fakultet 
(Hum) og HSU-medlem, me-
ner at måden ledelsesevalue-
ringerne skal foregå på, er illu-
strativ for den topstyring der 
er indført på KU som afløser 
for den gamle styreform med 

valgte ledere der stod til an-
svar over for dem de skulle le-
de. 
 Han har svært ved at se at 
de seks kernekompetencer (se 
faktaboks) i det nye ledelses-
grundlag kan give afsæt for en 
meningsfuld evaluering.

»Det virker som et katalog 
over velmente prædikater og 
udsagn. Der er for mange. De 
er usammenhængende. De er 
upræcise. De er ikke operatio-
nelle. Der er skudt med spre-
dehagl, og det er umuligt at se 
et samlende ’strategisk tanke-
sæt’ i det hele. Konceptet over-
skærer båndet mellem ledere 
og dem de skal være legitime 
ledere for,« siger han.

Hjælper flertallet 
Niels Balslev Wendelboe, vice-
direktør for HR og organisati-
onsudvikling på KU, afviser 
kritikken. KU har ifølge HR-vi-
cedirektøren valgt at benytte 
den normalt anerkendte meto-
de til at lave evalueringerne. 
Desuden har man udformet en 
vejledning som lederne kan 
følge, når de udvælger medar-
bejderne der skal evaluere 
dem. Den skal sikre spredning 
med hensyn til hvilken perso-
nalegruppe respondenterne 
tilhører, deres køn, deres an-
ciennitet, deres holdninger, og 
sikre at de har kendskab til le-
deren.
 »Tillid er altafgørende i en 
udviklingsproces. Formålet 
med evalueringen er at give le-
derne en tilbagemelding der 
gør at de kan udvikle sig og ik-

ke at hænge nogen ud. Valget 
står mellem at fokusere på de 
95 procent af lederne som ger-
ne vil være endnu bedre, eller 
fokusere på de sidste fem pro-
cent der måske ikke ønsker 
udvikling,« siger Niels Balslev 
Wendelboe.

Han afviser at ledelses-
grundlaget skulle være udtryk 
for topstyring. 

»Ledelsesgrundlaget er ble-
vet til i et tæt samarbejde mel-
lem ledere, medarbejdere og 
HR-afdelingen hvor mere end 
150 ledere og medarbejdere 
har været involveret i udarbej-
delsen. Det har været til hø-
ring i ganske mange organer. 
Det er netop kendetegnet ved 
at afspejle KU og de udfordrin-
ger organisationen står over-
for,« siger han og tilføjer at der 
naturligvis skal gøres noget 
ved de dårlige ledere, men ik-
ke i forbindelse med lederud-
viklingsprogrammet.
 »Der findes dårlige ledere 
på KU som i alle andre organi-
sationer, og dem skal der også 
gribes ind overfor, men det 
skal foregå i en respektfuld 
dialog og i et andet forum. Er 
der medarbejdere eller mel-
lemledere der føler at de bliver 
dårligt behandlet af deres 
overordnede, vil jeg gerne op-
fordre dem til at komme til 
mig,« slutter han. 

clba@adm.ku.dk

Se også KUmmentaren,  
2. sektion, side 12.

Spild af tid?
Eksperter er uenige i synet på  

udviklingsprogram for ledere 

Henrik Holt Larsen, professor i Human  
resource Management og personaleledelse 
på Copenhagen Business School. 

Henrik Holt Larsen ser positivt på KU´s lederudvik-

lingsprogram og den metode man vil benytte til at 

gennemføre lederevalueringerne. 

 »Den mest anstændige form for ledervurdering er 

den hvor personer der har indsigt i - og påvirkes af - 

lederens kompetence og adfærd, er med til at vurde-

re. Det ser det ud til at KU gør med sit system. Papir 

alene flytter ikke noget. Der skal være opbakning i 

praksis, så det er godt at ledervurderingen følges op 

af et lederudviklingsprogram. Hvis ledervurderingen 

står alene og blafrer, kan den gøre mere skade end 

gavn,« siger han og tilføjer:

 »Det er afgørende at dét lederne vurderes på, er 

dét der også i andre sammenhænge betragtes som 

vigtigt. Hvis man har formuleret ledelseskompeten-

cer, værdier eller en slags ’code of conduct’, skal det 

gennemsyre ledervurderingssystemet. En af de store 

udfordringer er at det har været for diffust hvad man 

ønsker eller kræver af lederne. I så fald er det urime-

ligt at holde dem op imod det.«

 Henrik Holt Larsen er enig i at de ledere der er mest 

opmærksomme på deres egen adfærd og ønsker at 

udvikle sig, også er dem der vil tage vurderingen mest 

alvorligt og bruge resultaterne konstruktivt, men op-

fordrer til ikke at forvente at ledere er perfekte eller 

at de kan blive det gennem et udviklingsprogram.

Verner C. Petersen, docent ved Aarhus  
Handelshøjskole, Aarhus Universitet

Tidsspilde, ren beskæftigelsesterapi for en HR-afde-

ling, punkter man kan slå op i enhver amerikansk 

grundbog om managementteori. Verner C. Petersen, 

der er aktuel med bogen Vildveje i velfærdsstaten om 

det stigende måletyranni i den offentlige sektor, har 

absolut intet positivt at sige om KU´s udviklingspro-

gram for ledere.

  »Metoden forekommer at være en afart af en 360 

graders evaluering der vist nok har rødder i USA´s mi-

litær, men som efterfølgende er blevet bredt anvendt 

som konsulentværktøj. Faktisk kunne de seks kerne-

kompetencer være taget fra en amerikansk manage-

ment-grundbog. Det er et forsimplet instrument med 

en meget begrænset videnskabelig underbygning 

som man i stigende grad går væk fra i private videns-

virksomheder. Så det virker betænkeligt at bruge den 

slags metoder på et universitet,« siger han.  

 Verner C. Petersen mener i bedste fald at den slags 

evalueringer ikke giver topledelsen yderligere infor-

mation end den allerede burde have. I værste fald 

kan de være direkte skadelige. Af problemer nævner 

han at evalueringer har tendens til at fjerne ledelsen 

endnu mere fra medarbejderne da de erstatter møder 

og dialog i det daglige. Anonymiteten fremmer ikke 

en diskussions- og løbende korrektionskultur, viden-

skabelighed og at ledelsen håndterer konkrete pro-

blemer mens de stadig er små, men i stedet venter på 

de skriftlige tilbagemeldinger.

 »En lydhør ledelse ved godt hvor det står slemt til 

lokalt, og hvilke ledere der har et problem, men de 

tør ikke bevæge sig ud og tale med medarbejderne 

og tyer derfor til skriftlige evalueringer i stedet. Pro-

blemet er at man i det offentlige ikke udpeger de der 

bestrider mest lederskab til ledere, men de der er go-

de til at administrere, og de foretrækker at sidde bag 

computerskærmen på deres kontor og kigge på da-

ta,« slutter han.   

Lederne på KU skal have evalueret deres evner, men de skal selv udpe-
ge dem der skal gøre det. Ansatte kalder fremgangsmåden betænkelig

de seks kernekompetencer 

•  Målrettet handlen: Lederen sikrer tydelige beslutninger der skaber gode rammer og resultater.

•  Organisatorisk fokus: Lederen forbedrer enhedens interne processer og styrker eksterne relationer.

•  Engageret indlevelse: Lederen viser ægte interesse for medarbejdernes udvikling og trivsel.

•  Personlig integritet: Lederen handler konsistent og demonstrerer indsigt i egne styrker, begrænsninger og værdier.

•  Resolut problemhåndtering: Lederen griber hurtigt og sikkert ind ved problemer og konflikter.

•  Involverende kommunikation: Lederen informerer og involverer relevante interessenter.

Chefer kan vælge 
rygklappere til  
evaluering
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FOrSKNINgSFrIHEd

Af Stine Maiken Brix

Jens Lundgren stod i kulissen 
til verdens største internatio-
nale AIDS-konference i Mexi-
co, da sms’en tikkede ind. »We 
will take you out« er en trussel 
på livet. 20.000 tilhørere sum-
mede foran podiet, hvor KU-
forskeren om få timer skulle 
træde op. Er det livet værd? 

»Jeg har aldrig nogensinde 
oplevet at blive truet før. Det 
var ubehageligt,« fortæller 
Jens Lundgren. 

Alligevel besluttede han at 
gå ud på scenen for at frem-
lægge sine forskningsresulta-
ter. Imens arbejdede konferen-
cens arrangører på højtryk bag 
scenen på at skrue op for sik-
kerheden. Også de havde 
modtaget advarsler i forbin-
delse med Jens Lundgrens 
medvirken. 

Så snart han var færdig med 
sin præsentation, stod otte liv-
vagter klar til at eskortere ham 
ud til en taxa der kørte direkte 
til Mexico Citys lufthavn. 

Jens Lundgren er hverken 
rockstjerne eller præsident-
kandidat. Han er professor i 
virussygdomme ved Køben-
havns Universitet og overlæge 
ved Rigshospitalet. Til daglig 
er hans tilværelse langt min-
dre dramatisk når han leder 
forskningsenheden Copenha-
gen HIV Programme (CHIP) 
på Panum Instituttet. 

Siden 1999 har han ledet et 
internationalt forskningspro-
jekt om bivirkninger ved HIV-
medicin. Det var resultater 
herfra som gav anledning til 
dramatikken i Mexico. 

»Jeg vil jo helst snakke om 
at jeg synes vi har lavet noget 
interessant forskning,« svarer 

Jens Lundgren da jeg spørger 
til konferenceoplevelsen. Han 
mener at en forskers fokus bør 
være stillet knivskarpt på data 
– og ikke den hurlumhej som 
omgiver forskningen. 

Når han alligevel indvilliger 
i at berette om sin oplevelse, 
er det fordi han er bekymret 
for forskningsfriheden, og han 
håber historien kan afsted-
komme en debat om hvordan 
den uafhængige kliniske forsk-
ning kan sikres.

Forskeren under pres
I april offentliggjorde Jens 
Lundgren og ph.d.-studerende 
Signe Worm en artikel i det 
anerkendte medicinske tids-
skrift The Lancet. Deres for-
skergruppe havde fundet en 
overhyppighed af hjerte-kar-
sygdomme blandt patienter 
som bruger to specifikke præ-
parater mod HIV. For patien-
ter i behandling med præpara-
tet Abacavir var risikoen næ-
sten dobbelt så høj som for pa-
tienter der tager andre typer 
medicin. 

I kølvandet på publicerin-
gen i The Lancet oplevede Jens 
Lundgren og hans forsker-
gruppe et voldsomt pres hvor 
sms’en i Mexico var den helt 
ekstreme kulmination. 

I samme udgave af The Lan-
cet fik to forskere ansat af pro-
ducenten af stoffet Abacavir, 
GlaxoSmithKline, trykt et så-
kaldt ’letter’ hvor de fremlagde 
firmaets data. Deres konklusi-
on modsagde resultaterne i 
Jens Lundgrens studie. 

Normalt gennemgår en vi-
denskabelig artikel en omfat-
tende faglig vurdering, en så-
kaldt peer-review proces, in-
den et tidsskrift som The Lan-
cet optager den. Det var også 
tilfældet for Jens Lundgren, 

men studiet fra GlaxoSmith-
Kline gennemgik ikke denne 
procedure hvilket The Lancets 
leder også påpegede. 

Med The Lancets sidehoved 
som blåt stempel kunne medi-
cinalvirksomheden imidlertid 
sprede sine resultater til ver-
denspressen som enstemmigt 
bragte historien om at der ikke 
var overhyppighed af hjerte-
karsygdomme blandt brugerne 
af Abacavir. 

På den internationale AIDS-
konference i Mexico var kon-
troversen mellem Jens Lund-
gren og GlaxoSmithKline ho-
vedhistorien. Firmaet arrange-
rede et sideløbende symposi-
um om Abacavir, indrykkede 
annoncer om deres eget arran-
gement i konferenceavisen og 
udsendte den ene pressemed-
delelse efter den anden. Efter 
fem dages massiv kampagne 
havde Jens Lundgren ti minut-
ter til at svare tilbage. 

»Jeg har ikke noget imod 
kritik – det er forudsætningen 
for at forskningsfeltet kommer 
videre – men hele processen 
var dybt frustrerende fordi jeg 
havde beskedne muligheder 
for at fremlægge vores versi-
on,« siger Jens Lundgren og 
fortsætter: 

»Hvis ikke jeg havde haft 
nogle år på bagen, så tror jeg 
meget vel at jeg kunne være 
blevet distraheret.« 

Han understreger at han ik-
ke mistænker firmaet for at stå 
bag sms-truslen. Signe Worm, 
som var den uprøvede i denne 
forbindelse, var noget over-
vældet over hele forløbet. 

»Men jeg var ikke usikker på 
at vi havde fundet en rigtig 
sammenhæng. Vi arbejdede 
med et stort datasæt hvor min 
opgave blandt andet har været 
at gennemgå de enkelte jour-

naler så jeg ved at det var reel-
le blodpropper,« siger Signe 
Worm og uddyber: 

»I starten var vi overraskede 
fordi vi ikke kendte til den bio-
logiske mekanisme der kunne 
forklare sammenhængen. Si-
den da fandt vi en mulig for-
klaring som Jens præsenterede 
i Mexico. Det ser ud til at Aba-
cavir gør åreforkalkede kar 
ustabile hos de HIV patienter 
der har allerede har en høj risi-
ko for hjertekarsygdom og ad 
den vej kan øge risikoen for 
hjerteanfald.«

Brug for mere viden
Siden konferencen er der sået 
tvivl om hvorvidt GlaxoSmith-
Klines studie kan bruges til at 
afkræfte de danske resultater. 
Firmaets vicepræsident for 
global klinisk udvikling, John 
Pottage, har erkendt i et inter-
view til internetmagasinet 
Bloomberg at GlaxoSmithKli-
nes studie i udgangspunktet 
ikke er designet til at kigge på 
medicinens effekter på hjertet. 

Resultaterne fra Jens Lund-
gren har sat forskergrupper 
over hele verden i gang med at 
undersøge emnet nærmere. 

Det passer den danske forsker 
glimrende: 

»Vores resultater giver en 
kraftig indikation, men vi kan 
ikke definitivt afgøre om Aba-
cavir kan forårsage hjerte-kar-
sygdom. Derfor har vi brug for 
at akkumulere mere viden på 
området. Det vigtigste er at 
forskningsdebatten er tilbage 
på sporet.«

Er det for tidligt at drage 
konsekvenser af jeres forskning? 

»Det er ikke min opgave at 
vurdere. Det tager sundheds-
ministerier og forskellige vi-
denskabelige foreninger sig af 
når de udformer guidelines for 
behandling. Den proces er al-
lerede i fuld gang. I starten af 
november besluttede det ame-
rikanske sundhedsministerium 
at fjerne det omtalte stof fra 
deres liste over ’foretrukne’ 
præparater og flytte det til li-
sten over ’alternative’ præpa-
rater med henvisning til vores 
forskning. Indtil videre har 
European Medicines Evaluati-
on Agency (EMEA) valgt at be-
holde de nuværende anbefa-
linger.« 

»Jeg har hele tiden sagt at 
de kortsigtede implikationer 

bør være at man overvejer bru-
gen af Abacavir hos patienter 
som i forvejen har øget risiko 
for hjertesygdom. HIV-patien-
ter er som regel unge personer 
hvis risiko for hjerte-karsyg-
domme i forvejen er meget 
lav. Normalt vil en bivirkning 
som vi har set ved Abacavir, 
ikke spille nogen rolle, men 
hvis man allerede har flere ri-
sikofaktorer for hjerte-karsyg-
dom, så begynder det at bety-
de noget. Det gælder, hvis 
man er ældre, hvis man ryger, 
er mand eller har forhøjet ko-
lesteroltal.« 

Findes der lige så effektive al-
ternativer præparater, som en 
HIV-patient på Abacavir kan 
skifte til? 

»Det kommer an på den en-
kelte patient. For nogle er det 
klart en mulighed at skifte. For 
andre patienter er det ikke – 
enten fordi de ikke kan tåle al-
ternativet eller fordi de sim-
pelthen ikke har effekt af det. 
Vores opgave er at give en ge-
nerel information om behand-
ling og bivirkninger, men i sid-
ste ende skal den enkelte læge 
og patient træffe beslutnin-
gen.«

Kilder: The Independent, 
Bloomberg.com, The Lancet.

Forsker truet  
på livet
Få timer før professor Jens Lundgren skulle præsen-
tere forskning om bivirkninger ved HIV-medicin på 
en stor international konference, modtog han en 
ubehagelig sms: »We will take you out«

Fakta

Jens Lundgren er ansat af Københavns Universitet og Rigshospitalet og er leder 

forskningsenheden Copenhagen HIV Programme (CHIP) på Panum Instituttet. Hans 

forskningsgruppe støttes primært af EU-kommisionen og National Institutes of  

Health som huserer under det amerikanske sundhedsministerium. Det omtalte D:A:D 

studie støttes af EMEA i samarbejde med alle medicinalfirmaer med HIV-præparater 

på det europæiske marked. Signe Worm er ansat på CHIP som ph.d.-studerende og 

er koordinator på D:A:D-studiet.

glaxoSmithKline er verdens næststørste medicinalvirksomhed med 110.000 ansatte 

verden over og en årlig omsætning på 22,7 mia. britiske pund.

Abacavir er det aktive stof i to af GlaxoSmithKlines præparater, Ziagen og Kivexa. På 

verdensplan solgte Ziagen for 218 millioner dollars i 2007, mens omsætningen af Ki-

vexa var på 648 millioner dollars.

HIV-FOrSKErE – Professor Jens Lundgren og ph.d.-studerende Signe Worm ople-

vede et voldsomt pres da de offentliggjorde forskning der miskrediterede et specifikt 

medicinsk præparat. 
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FINANSKrISE

Af Sune Engel Rasmussen og Christoffer Zieler

Krisen kradser. Og for de fleste kommer det 
som en overraskelse, men for andre har den fi-
nansielle krise kildret i nakkeskindet i lang tid 
uden at deres advarsler er blevet taget alvorligt. 
En af dem der i årevis har peget på faresignaler, 
er den tidligere professor i økonomi ved Køben-
havns Universitet, Jakob Brøchner Madsen. 

Siden 2003 har han offentligt advaret om 
kunstigt forhøjede huspriser og en dansk bolig-
boble som kunne lede til en omfattende finan-
siel krise. Dengang blev Brøchner affejet i pres-
sen som en dommedagsprofet, og på Økono-
misk Institut ved KU hvor han var ansat, vandt 
hans advarsler ikke megen genlyd. Tværtimod 
blev Brøchner efter eget udsagn frosset ud af 
universitetets fundamentalistiske økonomer 
som beskyldte ham for blot at ville kapre avis-
overskrifter. 

derivat? Hvilket derivat?
Men så krakkede finanssystemet, og nu kan Ja-
kob Brøchner Madsen indtage sin bedste hvad-
sagde-jeg positur og sole sig i sine kollegers for-
undring over markedskræfternes pludselige 
krumspring. 

Men det gør han ikke. Han er mere bekymret 
end tilfredsstillet, fortæller han fra Australien 
hvor han i dag indtager et professorat på  
Monash University i Melbourne. Bekymret over 
at så få lyttede til hans advarsler, og bekymret 
over situationens alvor.

»Det er bemærkelsesværdigt hvor lidt univer-
sitetsøkonomer har sat sig ind i finansielle mo-
deller. Den nuværende finanskrise skyldes pri-
mært at markedet for derivater er løbet fuld-
stændig løbsk. Men der er stort set ingen uni-
versitetsøkonomer der ved, hvad et derivat er. 
Vi snakker om et marked på størrelse med hele 
verdens årlige BNP som de ikke har sat sig ind 
i,« forklarer Jakob Brøchner Madsen og under-
streger at det ikke kun er KU’s økonomer der ik-
ke har forstand på de mekanismer der gør sig 
gældende i krisesituationer. Det gælder økono-
mer generelt.

»Det er den finansielle sektor der styrer kon-
junkturer, og alle kriser opstår i banksektoren. 
Det er de samme mekanismer, for eksempel 

bobler, der skaber kriserne hver gang, og det 
fatter jeg ikke at man ikke underviser i,« siger 
han, men giver i samme åndedræt selv en for-
klaring på denne mangel i undervisningen. 

»Det har noget at gøre med at økonomer ge-
nerelt er meget højreorienterede, og derfor vil 
de ikke indrømme at den private sektor kan 
fejlvurdere. Men det er simpelthen en benæg-
telse af virkeligheden,« mener han og fortæller 
at han har stået ret alene med sine synspunkter 
på Københavns Universitet, og at det har haft 
ubehagelige konsekvenser.

Det lyder næsten som om at du er blevet frosset 
ud?

»Ja, absolut. Jeg fik meget ros af den tidligere 
institutleder Troels Østergaard (nuværende de-
kan, red.), men med den nye institutleder kom 
der helt andre boller på suppen,« siger Jakob 
Brøchner Madsen i telefonen fra Australien 
hvor han har boet med sin australske hustru si-
den hans ansøgning om genansættelse blev af-
vist på KU. En afvisning som han mener den nu-
værende institutleder Peder Andersen har så 
godt som indrømmet var en politisk beslutning. 
Han understreger dog at arbejdsklimaet blandt 
lektorer og de fleste andre professorer var be-
hageligt men at han fik skabt sig mange fjender 
blandt indflydelsesrige kolleger.

Vismanden
Bagklogskaben rammer gerne menigmand og 
amatørspekulanter som et kraftigt blankt klaver 
fra et højt sted. Heldigvis har man folk til at be-
skytte sig mod den slags, og i Danmark er det 
de økonomiske vismænd der skal forsøge at for-
udsige, hvad der venter af finansielle finter om 
det næste hjørne.

Overvismand Peter Birch Sørensen er profes-
sor ved Økonomisk Institut (ØI) på Københavns 
Universitet, og han deler langtfra sin tidligere 
kollegas vurdering af at universitetsøkonomer-
ne ikke interesserer sig for den virkelige ver-
dens økonomiske og finansielle kriser. 
       »Jeg har for eksempel selv de seneste år 
holdt utallige foredrag om finanskriser og skre-
vet en international lærebog om økonomisk 
vækst og konjunkturcykler samt foretaget em-
piriske kortlægninger af historiske konjunk-
tursvingninger. Så hverken jeg eller mine KU-
kolleger lider af illusioner om en krisefri kapita-
lisme eftersom konjunkturcykler og deres årsa-

ger er et af de helt centrale forskningsområder 
inden for vores fag,« siger Peter Birch Sørensen. 

Om boligpriserne siger han: 
»Hvis man år efter år stædigt fastholder at 

boligpriserne vil falde, så får man stensikkert 
ret på et eller andet tidspunkt.  Men kunsten er 
at forudsige hvornår priserne vil vende, og hvor 
kraftigt omsvinget bliver. Vismændene har ikke 
været specielt gode til at forudsige udviklingen 
i boligpriserne, men i al beskedenhed så har  
vore prognoser for udviklingen på kort og mel-
lemlang sigt hidtil været mere præcise end  
Jakob Brøchner Madsens,« siger Peter Birch  
Sørensen som heller ikke kan genkende Jakob 
Brøchner Madsens beskrivelse af diskussions-
klimaet på KU. 
 »Både Jakob Brøchner Madsen og flere øko-
nomiske vismænd har haft og har deres base 
her, og det synes jeg egentlig siger noget posi-
tivt om miljøet på Økonomisk Institut.«

Institutlederen
Institutleder på Økonomisk Institut Peder An-
dersen afviser at svare på personspørgsmål, 
herunder hvorfor Jakob Brøchner ikke blev an-
sat sidst han søgte. Men han oplyser at »ØI na-
turligvis følger reglerne for ansættelse. Det vil 
sige nedsætter bedømmelsesudvalg med et fler-
tal af udefrakommende medlemmer og altid 
med internationale kapaciteter.« 

Peder Andersen klandrer ikke KU’s økonomer 
for ikke at have forudset det mange mener bli-
ver den største økonomiske krise siden krakket 
på Wall Street i 1929. Ifølge Peder Andersen er 
en af forklaringerne at årsagerne til krisen skal 
findes i USA, i en sektor som har været meget 
uigennemskuelig. 

»Det ville have krævet dyb indsigt i såvel 
amerikansk kreditlovgivning som i den økono-
miske adfærd blandt kreditgiverne at forudse 
med stor præcision hvornår og med hvilken 
kraft den økonomiske krise i USA ville sætte 
ind. En sådan indsigt har faktisk ingen haft,« si-
ger Peder Andersen og forklarer universitets-
økonomernes position med en allegori.

»Forestil dig at der udbryder en alvorlig sal-
monella- eller influenzaepidemi, som ingen har 
forudsagt, men som mange har antydet kan op-
stå. Bare fordi Seruminstituttet måske bliver 
overrasket over epidemiens omfang og tids-
punktet for udbruddet, betyder det ikke at læ-

gerne ikke har god indsigt i de forskellige vira 
eller at de ikke har den fornødne lægelige bag-
grund til at kurere sygdommen,« siger Peder 
Andersen.

Paradigmeskift?
Ikke desto mindre har finanskrisen fanget en 
verden af markedsøkonomer med skægget i ka-
gedåsen og hvis der er én person der står til en 
seriøs omgang kvajebajere, så er det Alan 
Greenspan, den mangeårige nationalbankdi-
rektør i USA som tidligere blev hyldet som ren-
testyringens mester og allround økonomisk 
orakel. 

I oktober i år måtte Greenspan, som i dag er 
82 år gammel, forsvare sig over for ekstremt 
kritiske spørgsmål fra medlemmer af den ame-
rikanske kongres. Ved denne lejlighed fik 
Greenspan alle verdens økonomer til at måbe, 
da han erklærede at han mente, der var en fun-
damental fejl i den måde kapitalismen fungere-
de på. Han sagde at han som mange andre hav-
de troet at banker og låneinstitutioner i egen in-
teresse ville have opført sig ansvarligt, men at 
han nu følger finansmarkedets sammenbrud 
med »chok og vantro«.

Og hvad sker der egentlig med et fag når det 
bliver rystet i sin grundvold? Hvad ville der ske 
på Det Teologiske Fakultet hvis det viste sig at 
forfatteren til ’Da Vinci Mysteriet’, Dan Brown, 
havde haft ret hele vejen? Jakob Brøchner Mad-
sen er ikke i tvivl:

»Krisen vil fundamentalt ændre den måde 
økonomer tænker på. Faget har længe været 
domineret af fundamentalistiske økonomer 
som tror at de kan modellere folks adfærd ved 
hjælp af komplicerede matematiske modeller, 
frem for modeller der medtænker irrationel ad-
færd,« siger Brøchner.

Frem med Keynes
En af de økonomer der nu kan forvente ekstra 
taletid, er Jesper Jespersen, økonomiprofessor 
ved Roskilde Universitetscenter, som forsker og 
underviser i keynesianisme. Han er enig i at 
den økonomiske tænkning er nået til en skille-
vej.  

»Den makroøkonomiske virkelighed har ge-
nerelt svært ved at blive forklaret inden for den 
dominerende neoklassiske ligevægtsmodel. 
Men især i krisetider springer den manglende 

Da dommedagsøkonomen fik ret

I årevis advarede økonomiprofessor Jakob Brøchner 
Madsen om en truende finanskrise indtil han efter eget 
udsagn blev frosset ud af Københavns Universitet. Øko-
nomifaget er domineret af fundamentalistiske økono-
mer som er medansvarlige for krisen, mener han. På 
Økonomisk Institut afviser man kritikken og påstandene 
om at ligge under for et særligt teoretisk paradigme

Baggrund
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forklaringsevne i øjnene,« siger Jesper Jesper-
sen som allerede nu sporer tendenser til opbrud 
inden for økonomistudiet. Han bemærker såle-
des at han er blevet inviteret af KU til at holde 
forelæsning på 2. årsprøve på Økonomi om  
’Keynes og den makroøkonomiske virkelighed.’ 

Jakob Brøchner Madsen roser RUC såvel som 
Aalborg Universitet for ikke at ligge under for 
den økonomiske fundamentalisme. Men han 
minder om at de to universiteter heller ikke for-
udså finanskrisen.

»Det er fint at de kommer med alternativer, 
men de råbte jo heller ikke vagt i gevær,« siger 
han. 

Ingen nye lærebøger på KU
Ikke desto mindre giver Jesper Jespersen ind-
trykket af at man underviser og forsker inden 
for forskellige teoretiske paradigmer på økono-
mistudierne på henholdsvis RUC og KU. Men 
det afviser institutleder på Økonomisk Institut 
ved KU, Peder Andersen. 

»Det er simpelthen forkert at tro at vi på ØI 
bare jager rundt efter markedsøkonomiens lyk-
saligheder. Og jeg mener ikke at vi som uddan-
nelses- og forskningssted er kommet i krise el-
ler at vi skal til at skrive vores lærebøger om,« 
siger Peder Andersen og understreger at den 
økonomiske uddannelse på KU er funderet bå-
de på bred teori og grundig empiri.

»Vores forskning og undervisning bygger på 
tre søjler: mikroøkonomi, makroøkonomi og 
empiriske analyser der også muliggør efter-
prøvninger af teoretiske antagelser. Og her for-
søger vi også at opnå indsigt i hvornår markeds-
mekanismerne ikke fungerer og hvilke regule-
ringer der virker og ikke virker,« siger han. 

Men er der ikke stor forskel på universiteternes 
uddannelser?

»Selvfølgelig kan man finde uddannelser der 
prioriterer det filosofiske anderledes og højere 
end vi gør på ØI. Men vi prioriterer også at klæ-
de vores studerende på til at kunne klare sig 
godt internationalt, og sammensætningen af 
vores uddannelse ligner i høj grad de største og 
bedste økonomistudier i verden,« mener Peder 
Andersen som vurderer at Københavns Univer-
sitet udbyder en af landets bedste økonomiud-
dannelser. 

»Vores uddannelse ligner også dem vore kol-

EN BØrSMÆgLEr i Sao 

Paulo, Brasilien, gestikulerer 

heftigt med hånden under den 

dag-lige kamp for at kunne føl-

ge med aktiekursernes heftige 

kursudsving i de seneste måne-

der på verdens aktiemarkeder.

» Det har noget at gøre med at økonomer generelt  
er meget højreorienterede, og derfor vil de ikke ind-
rømme at den private sektor kan fejlvurdere. Men  
det er simpelthen en benægtelse af virkeligheden.«

Jakob Brøchner Madsen, professor i økonomi
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Centerchef 
til nyt boligsocialt 
udviklingscenter 

Ny selvejende institution under 
Velfærdsministeriet skal etableres 
– vil du stå i spidsen?

Vi søger en centerchef til nyt bolig-
socialt udviklingscenter, der kan og vil 
fungere som katalysator for, at bolig-
politikken kan være med til at bekæmpe 
negativ social arv, sikre integrationen og 
sammenhængskraften i samfundet og 
skabe lige muligheder for alle.

Centeret får til opgave at
Overvåge effekten af igangværende 
indsatser systematisk
Formidle og indsamle ny viden til 
praktikere, boligorganisationer, 
kommuner og centrale aktører
Udvikle ny viden om by- og bolig-
sociale indsatser
Rådgive om, hvordan nye og 
igangværende lokale indsatser kan 
gennemføres og organiseres med 
størst effekt.

•

•

•

•

Centerchefen får ansvar for
En årlig bevilling på 10 mio. kr. 
Faglig og personalemæssig ledelse 
af 7-10 medarbejdere 
At den rigtige viden om boligsocialt 
arbejde bliver indsamlet og formidlet i 
overensstemmelse med centerets 
formål
At der bliver ydet processtøtte til lokale 
sociale og forebyggende indsatser i 
udsatte boligområder
At bidrage til udviklingen af nye 
initiativer på det boligsociale område.

Dine første opgaver kan forventes at 
blive mange og udfordrende, og derfor 
lægger vi i ansættelsen vægt på, at du 
har en faglig solid baggrund samt 
dokumenteret ledelseserfaring. Send 
din ansøgning senest den 5. december 
2008.

Læs hele stillingsopslaget på 
www.vfm.dk

•
•

•

•

•

leger i for eksempel Århus og Odense udbyder, og jeg mener da 
at vores forskning og uddannelse her i København er på samme 
høje niveau,« siger han.

Pressens ansvar
I Odense er tidligere overvismand Christen Sørensen professor 
på Syddansk Universitet, og han mener ligesom Jesper Jespersen 
på RUC at finanskrisen bør føre til en justering af skoleskemaer-
ne på landets økonomiuddannelser. 

»Jeg mener at faget Økonomisk historie – især nyere økono-
misk historie – bør opprioriteres så de studerende kan bibringes 
en tilstrækkelig kritisk holdning til og forståelse af det de læser. 
For eksempel var der for få år siden økonomer der skrev om at vi 
var på vej ind i en krisefri økonomi, og det synes jeg er tanke-
vækkende,« siger Christen Sørensen som dog ikke vil være den 
der lægger kapitalismen uforvarende i graven.

»Økonomer vil stadig fremhæve værdien af markedsøkonomi, 
men de vil forhåbentlig forstå at der skal offentlig regulering til 
da der er en række fejl ved styringen af markedet,« mener han 
og medgiver at de stærkt ideologiske liberalistiske økonomer har 
fået sig et hak i troværdigheden.

»Det er vel kun ekstreme liberalister som dem i CEPOS der for-
søger at ignorere disse markedsstyringsfejl. I Danmark har deres 

budskaber været båret frem af en ukritisk og uforstandig presse, 
og de vil givetvis få et tilbageslag,« siger Christen Sørensen.

Og netop pressens overfladiske og nyhedsorienterede behand-
ling af økonomiske emner mener alle de adspurgte – og ellers rø-
rende uenige – økonomer er problematisk. Ifølge Jakob Brøchn-
er Madsen bærer økonomerne den tungeste del af ansvaret, men 
han mener at grunden til at han ikke blev taget mere seriøst i si-
ne advarsler er at pressen var alt for overfladisk. 

»Den dykkede ikke ned i detaljer og analyse, og derfor kom 
mine advarsler til at lyde som bolsjesnak,« siger han.

Hvad siger du nu?
Men Jakob Brøchner Madsen var nu også ret lang tid om at få 
ret, og det skaffede ham en del kritisk presseomtale. Berlingske 
Tidendes Business.dk spurgte ham så sent som i juli sidste år i en 
overskrift: ”Hvad siger du nu, professor?” I artiklen måtte en 
yderst defensiv Jakob Brøchner redegøre for hvorfor den krise 
han havde forudset igennem flere år, endnu engang havde for-
sømt at materialisere sig. Brøchner blev castet som manden der 
sad forgæves i bunkeren den dag Jorden ikke gik under alligevel, 
og nu skulle forklare skeptikerne hvorfor Vorherre havde ombe-
stemt sig.

»Hvad siger du nu, journalist?« har Universitetsavisen spurgt  

Simon Nyborg som skrev artiklen. Han stiller gerne op. 
»Når man skriver flabede overskrifter, så må man også kunne 

stille op efterfølgende,« som han siger. 
»Der har aldrig været nogen tvivl i mit sind om at Jacob 

Brøchner nok skulle få ret på et eller andet tidspunkt. Der er in-
gen på vores redaktion der har troet at økonomien altid kun ville 
gå opad,« siger Simon Nyborg som også ville skrive en lignende 
historie i dag.

»Jeg ville altid stille kritiske spørgsmål til en økonom som 
kommer med sådanne forudsigelser. Og jeg ville se på hvorvidt 
vedkommende havde haft ret i sine tidligere påstande.« 

Simon Nyborg mener dog at den økonomiske krise har startet 
en diskussion blandt erhvervsjournalister om brugen af kilder. 

»Bankøkonomer har åbenlyst en rolle som sælgere som man 
skal være opmærksom på, og man er blevet mere skeptisk over 
for bankøkonomers udtalelser. Men også universitetsøkonomer 
kan have deres personlige dagsordener, så de skal ikke fredes fra 
en kritisk tilgang,« siger Berlingske-journalisten.

Universitetet skal støtte professorer
Jakob Brøchner Madsen har de seneste par måneder nydt en del 
positiv mediebevågenhed, men han forsøger normalt at tale sig 
uden om presseinterviews, fortæller han. Inden han tog til 
Australien, nåede han dog at vejlede en specialeskriver som 
skrev om prisdynamikken på boligmarkedet. 

Specialeskriveren Jens Kjær Sørensen konkluderede i 2006 i 
lighed med Jakob Brøchner Madsen at der var skabt en bolig-
prisboble, og at uligevægten i verdensøkonomien gjorde økono-
mien sårbar. Specialeskriveren kom, med inspiration fra Brøchn-
er, frem til at boligboblen med stor sandsynlighed ville briste ved 
en højere rente eller en såkaldt kreditkontraktion, og at dette vil-
le føre til kreditkrise, finansiel krise og recession.

Og Jens Kjær Sørensen der sjovt nok arbejder i en af landets 
store banker, kan meget vel snart få skub i karrieren.

»Det har været svært at overbevise folk, men i den seneste tid 
har den skandinaviske presse skrevet nogle artikler om mit spe-
ciale og det har da været bekræftende,« fortæller cand.polit. Jens 
Kjær Sørensen som roser Jakob Brøchner Madsen for at udfordre 
sine studerende i forelæsningerne. 

»Hos Jakob lærer man at sætte perspektiv på de modeller man 
bliver præsenteret for og at være i stand til at stille kritiske 
spørgsmål til de anvendte økonomiske teorier,« siger han. 

Han er bekendt med de faglige kampe på Økonomisk Institut 
og foreslår at KU arbejder mere aktivt sammen med pressen og 
giver professorerne den støtte de har brug for. 

»På den måde kan man sikre at professorernes budskaber bli-
ver videregivet til befolkningen på en forståelig måde,« siger 
Jens Kjær Sørensen som håber at han kan være med til at vurde-
re hvordan man undgår lignende kriser i fremtiden.

Men hvad med Brøchner selv? Hvad siger professoren nu? 
Med sit professorat i Melbourne kan han næsten ikke komme 
længere væk fra KU. Vil han agere dommedagsprofet når den 
næste krise er under opsejling? 

»Nej, jeg gider ikke mere,« svarer han prompte. 
»Jeg har det bedre her i Australien, og jeg har efterhånden 

lært at man kun får fjender hvis man stikker næsen for langt 
frem.«

ser@adm.ku.dk

christoffer@zieler.dk

» Hvis man år efter år stædigt fastholder at boligpriserne 
vil falde, så får man stensikkert ret på et eller andet  
tidspunkt. Men kunsten er at forudsige hvornår priserne 
vil vende, og hvor kraftigt omsvinget bliver.« 

Peter Birch Sørensen, professor i økonomi og overvismand
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gLOBALISErINgSMIdLEr

Af Claus Baggersgaard

Universiteterne har i årevis set 
længselsfuldt frem til at få fle-
re frie forskningsmidler når de 
lovede milliarder i globalise-
ringspuljen endelig blev for-
delt af politikerne. Det skete 
langt om længe i forbindelse 
med forhandlingerne om næ-
ste års finanslov, men i stedet 
for at nå frem til en forsk-
ningspolitisk oase, viste syner-
ne sig at være det rene fata-
morgana. 

To tredjedele af pengene 
skal nemlig gå til strategisk 
forskning og politisk bestemte 
puljer. 

Jens Oddershede, talsmand 
for Danske Universiteter, me-
ner at universiteterne står til-
bage som de store tabere.

»Regeringens meget mini-
malistiske holdning til størrel-
sen af de midler som universi-
teterne selv kan disponere 
over, må vi opfatte som en 
mistillid til universiteterne og 
deres ledelser,« siger han. 

giver og tager
Videnskabsminister Helge 
Sander (V) havde i første om-
gang afsat 100 millioner kro-
ner, svarende til ti procent af 
globaliseringspengene, til ba-
sismidler som universiteterne 
selv kan bestemme over. Kø-
benhavns Universitets (KU) 
andel ville være cirka 30 milli-
oner kroner. Ralf Hemming-
sen, rektor på KU, påpegede 
efterfølgende at det kun ræk-
ker til et nyt grundforsknings-

center og kaldte det en dråbe i 
havet i forhold til den længe 
lovede saltvandsindsprøjtning 
til grundforskningen. 

Beløbet blev hævet til 275 
millioner kroner til deling, 
svarende til 27,5 procent, da 
de fastkørte forhandlinger ef-
ter tre uger blev flyttet til Fi-
nansministeriet. Trods forbed-
ringerne er der meget langt til 
den nuværende fordeling af de 
offentlige forskningsmidler 
med cirka 60 procent til basis-
midler og 40 procent til kon-
kurrenceudsatte midler. 

KU kan dermed se frem til at 
modtage cirka 80 millioner 
kroner fra globaliseringspuljen 
til næste år, men der venter til 
gengæld ifølge KU’s universi-
tetsdirektør Jørgen Honoré be-
sparelser i tilskuddene fra sta-
ten andre steder.  

»De nuværende globalise-
ringsmidler fylder op hvad der 
bliver sparet væk på andre om-
råder. Derfor er tilskudsdelen 
af universiteternes økonomi i 
øjeblikket konstant og ikke i 
vækst som vi havde forventet, 
og som mange politikere måske 
rent faktisk tror,« siger han.

Jørgen Honoré ønsker der-
for at universitetsledelserne 
inden næste forhandlingsrun-
de kan få lejlighed til at drøfte 
universiteternes økonomi i ro 
og mag med politikerne.

»Begge parter må forstå hin-
anden noget bedre, og vi må 
nok alle lytte dygtigere til 
modparten,« tilføjer han. 

Undgår fald
Regeringens oprindelige ud-
spil ville have medført at basis-

midlernes andel af de samlede 
offentlige forskningsudgifter 
ville være faldet til 54 procent 
næste år, men med aftalen 
mellem regeringen, Dansk Fol-
keparti (DF), Det Radikale 
Venstre (R) og Socialdemokra-
terne (S) kommer de i stedet 
til at udgøre 56 procent. Sam-
tidig garanterer aftalen at ba-
sismidlerne forbliver på sam-
me niveau frem til 2012.

Kirsten Brosbøl, forsknings-
ordfører for Socialdemokrater-
ne, glæder sig over at det lyk-
kedes at rykke regeringen i 
forhold til det uacceptable op-
rindelige udspil, og at der nu i 
det mindste er skabt stabilitet 
om universiteternes økonomi 
de kommende år.

»Det var S og R der kæmpe-
de det hjem. Forhandlingerne 
trak ud fordi vi stod stejlt over 

for hinanden. Der er en grund-
læggende uenighed mellem 
regeringen og os om størrelsen 
af basismidlerne,« siger Kir-
sten Brosbøl og henviser til at 
regeringen har som erklæret 
mål at få deres andel ned på 
50 procent i stedet for 60 eller 
70 procent som S og R ønsker.

Slagsmål udsat
Kirsten Brosbøl hæfter sig også 
ved at forligspartierne aftalte 
at der skal laves en analyse af 
universiteternes finansiering, 
herunder forholdet mellem 
basismidler og konkurrence-
udsatte midler. Den skal være 
klar til finanslovsforhandlin-
gerne for 2010, og her forven-
ter hun et nyt slagsmål med 
regeringen da parterne er fun-
damentalt uenige.

Jesper Langballe, forsk-

ningsordfører for DF, er ikke 
klar til at lade S og R løbe med 
hele æren for det forbedrede 
forhandlingsresultat.

»DF’s fingeraftryk er at vi 
sammen med S og R har fået 
hævet basismidlerne i forhold 
til det som regeringen spillede 
ud med. Der er de seneste år 
sket et katastrofalt fald i basis-
midlernes andel, men det for-
lig vi har fået strikket sammen, 
betyder at vi har fået knækket 
nedgangskurven. Men det er 
kun en foreløbig sejr, og meget 
afhænger af at vi til næste år 
får en radikal opretning af ba-
sismidlerne,« siger han til Al-
tinget.

Forkælede universiteter
Videnskabsminister Helge 
Sander er stærkt forundret 
over universiteternes kritik af 

forhandlingsresultatet.
»Universiteterne har fået 

flest penge af alle i den her af-
tale, og så er det dem der ud-
trykker størst surhed og skuf-
felse. Det er svært at tage al-
vorligt, og jeg tror der sidder 
mange der skal spare andre 
steder i det offentlige, som har 
lidt svært ved at forstå deres 
holdning,« siger Helge Sander 
der mener at aftalen betyder 
en historisk stor stigning i ba-
sismidlerne og samtidig giver 
universiteternes bestyrelser 
større økonomisk handlefri-
hed. 

Han håber derfor også at 
universiteterne i sidste ende 
vil erkende at man har imøde-
kommet mange af deres øn-
sker.  

clba@adm.ku.dk

Universiteter tabte kampen  
om frie forskningsmidler 
Universiteterne får 275 millioner kroner som basismidler fra globaliseringspuljen næste år 
i stedet for de 100 millioner regeringen havde lagt op til. Universiteterne er utilfredse, og 
Socialdemokraterne forventer nyt opgør om størrelsen af basismidlerne næste år

Nyheder

Seks strategiske forskningsområder 

Klima og miljø

Der afsættes blandt andet 43 

millioner kroner i 2009 til forsk-

ning i fremtidens klima og kli-

matilpasning.

Produktion og teknologi

Der afsættes blandt andet 45 

millioner kroner i 2009 og 50 

millioner kroner i 2010 til forsk-

ning i bioressourcer, fødevarer 

og andre biologiske produkter.

Sundhed og forebyggelse

Der afsættes blandt andet 30 

millioner kroner i 2009 og 20 

millioner kroner i 2010 under 

temaet Fra basal forskning til 

individualiseret behandling.

Innovation og konkurrenceevne

Der afsættes blandt andet 15 

millioner kroner i 2010 til forsk-

ning i fremtidens offentlige 

sektor.

Viden og uddannelse

Der afsættes blandt andet 20 

millioner kroner til forskning i 

Hvad virker? Evidens i praksis.

Mennesker og samfunds- 

indretning

Der afsættes 25 millioner kro-

ner i 2009 til forskning i bære-

dygtig transport og infrastruk-

tur.

•  Der tilføres yderligere 275 

millioner kroner i 2009 og 

595 millioner kroner i 2010 

til universiteternes basis-

midler.

•  Niveauet for basismidler til 

universiteterne i 2010 videre-

føres uændret i 2011 og 2012 

hvilket indebærer at der af-

sættes 609 millioner kroner i 

2011 og 594 millioner kroner i 

2012.

•  De samlede basismidler til uni-

versiteterne udgør dermed 

som minimum 6.734 millioner 

kroner i 2009 og 6.784 millio-

ner kroner hvert år i perioden 

2010-2012.

•  Partierne er enige om i fælles-

skab at etablere et solidt fag-

ligt grundlag forud for de 

fælles drøftelser om de fort-

satte udmøntninger til forsk-

ning fra globaliseringspuljen 

som skal gennemføres i for-

bindelse med forhandlingerne 

om finansloven for 2010 og 

de efterfølgende år.

•  Der skal indgå en analyse af 

universiteternes og sektor-

forskningsinstitutionernes fi-

nansiering, for så vidt angår 

balancen mellem basismidler 

og konkurrenceudsatte midler 

med tanke på institutionernes 

dispositionsmuligheder og 

planlægningshorisont.

•  Der afsættes i alt 383 milli-

oner kroner i 2009 og 624 

millioner kroner i 2010 til 

strategisk forskning.

•  Der afsættes i alt 77 millio-

ner kroner i 2009 og 136 

millioner kroner i 2010 til 

fri forskning.

Aftalens hovedindhold

NY CHEFFOrHANdLEr – 
Der kom skred i forhandlinger-

ne om Globasieringsmidlerne 

da de blev flyttet fra Helge San-

ders Videnskabsministerium til 

Finansministeriet med Lars Løk-

ke Rasmussen for bordenden.
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gLOBALISErINgS- 
StrAtEgI

Af Tania Maria Johannesen

Forskning er blevet et 
buzzword når snakken falder 
på Danmarks fremtid. Og for 
at sikre fortsat vækst og kon-
kurrenceevne besluttede rege-
ringen i 2006 som led i globa-
liseringsaftalen at der skal ud-
dannes flere nye forskere. Må-
let er at der i 2010 skal opta-
ges 2.400 nye ph.d.-studeren-
de på landets universiteter 
mod 1.400 i 2006. 

Til det formål er der blevet 
afsat en betydelig pose penge 
fra globaliseringsmidlerne. 
Penge der fordeles til universi-
teterne med 90 procent til de 
såkaldt våde fag (Sundhed og 
Naturvidenskab) og ti procent 
til de tørre (Samfundsviden-
skab og Humaniora).
 Det er en fordeling der får 
advarselslamperne til at blinke 
i Danmarks Jurist og Økonom-
forbund (DJØF). Ifølge for-
bundets beregninger er der på 
nuværende tidspunkt cirka en 
ph.d.-stilling for hver tiende 
kandidat fra Naturvidenskab 
og Sundhedsvidenskab, mens 
der på Humaniora og Sam-
fundsvidenskab kun er én ud 
af 60 kandidater der har mu-
lighed for at tage en forsker-
uddannelse. Og med den ulige 
fordeling af globaliseringsmid-
lerne vil forskellen blive endnu 
mere markant.
 »Vi mener at det der skal 
være afgørende for om man 
kan få et ph.d.-stipendiat, skal 
være om man har interessen 
og evnerne til at blive forsker, 
ikke hvilket studie man har 
valgt at læse,« siger Ole Bech 

Lykkebo der er chefkonsulent i 
den politiske afdeling hos 
DJØF.
 Forbundet frygter at den 
store tilvækst af ph.d.er inden 
for de naturvidenskabelige 
områder vil gå ud over faglig-
heden. Væksten vil ifølge 
DJØF betyde at Københavns 
Universitet i 2010 skal optage 
hvad der svarer til halvdelen 
af en kandidatårgang på Na-
turvidenskab på ph.d.-uddan-
nelsen. 
 »Når man optager 50 pro-
cent, er ph.d.-uddannelsen ik-
ke længere forbeholdt eliten, 
og så daler fagligheden,« siger 
Ole Bech Lykkebo.

Flere internationale 
ph.d.er 
I Københavns Universitets For-
skeruddannelsesråd (KUFUR) 
er man også skeptisk i forhold 
til fordelingen af globalise-
ringsmidlerne.
 »Når man skal op på så kraf-
tig en øgning i antallet af ph.
d.-stillinger over så kort tid, 
gælder det virkelig om at få fat 
i de klogeste hoveder, de mest 
egnede, uafhængigt af hvilket 
fakultet de kommer fra. Vi skal 
sikre at det er de mest motive-
rede der bliver forskere, frem 
for at arbejde efter hvad politi-
kerne tror der er behov for om 
fem år,« lyder det fra rådets 
formand Mogens Flensted-
Jensen, der selv er professor 
på LIFE.
 »Vores holdning er at man 
hellere skal ændre måltallet 
for hvor mange der skal opta-
ges på de enkelte fakulteter 
end at sænke niveauet på de 
våde fag. Og lad os endelig se 
en fordeling hvor det drypper 
lidt mere på de tørre fag. Og så 

handler det selvfølgelig også 
om at vi er nødt til at hente 
folk udefra,« fortsætter han.
 Den sidste pointe er også 
væsentlig set fra Det Naturvi-
denskabelige Fakultets syns-
punkt.
 »Hvis vi skal holde det fagli-
ge niveau, skal vi sørge for at vi 
har tilstrækkelig mange kandi-
dater at tage af. Det betyder at 
vi skal have de gode studeren-
de ind fra udlandet. På Niels 
Bohr Institutet har vi allerede 
en tredjedel udenlandske ph.
d.-studerende, og det er den 
vej vi skal gå ved at slå stillin-
gerne op internationalt,« vur-
derer Robert Feidenhans’l der 
er formand for ph.d.-udvalget 
på Naturvidenskab.
 Den udmelding kommer ik-
ke bag på Ole Bech Lykkebo 
fra DJØF, men han ser det ikke 
som en holdbar løsning. 
 »Der er en forhøjet risiko for 
at de internationale ph.d.-stu-
derende vil rejse til deres 
hjemlande efter endt uddan-
nelse, og det giver os jo ikke 
flere højtuddannede i det dan-
ske samfund,« siger han.
 »De internationale bidrager 
til det faglige miljø mens de er 
her, og jeg tror i øvrigt det er 
sundt at vi ikke kun henter 
ph.d.’er fra vores egen lille an-
dedam,« svarer Robert Feiden-
hans’l tilbage.

generationsskifte i fare
Ud over at sætte spørgsmåls-
tegn ved om fagligheden i ph.
d.-graden kan opretholdes på 
de våde fag, mener DJØF at 
fordelingen af globaliserings-
midlerne skubber yderligere til 
en allerede eksisterende skæv-
vridning på universiteterne.
 »Vi er bekymrede for at man 

kun giver ti procent af løftet til 
den del af universitetet der ud-
danner 70 procent af de stude-
rende. Lige nu er der en gene-
rationspukkel blandt de ansat-
te fordi universitetet udvidede 
i 1960’erne og 1970’erne. Det 
vil sige at mange går på pensi-
on i de kommende år, og så vil 
der komme til at mangle vi-
denskabeligt personale. Og be-
hovet er markant større på 
Samfundsvidenskab og Huma-
niora hvor der er langt flere 
studerende per underviser end 
på Naturvidenskab,« forklarer 
Ole Bech Lykkebo.
 Han vurderer at hvis der ik-
ke bliver uddannet flere nye 
forskere på de tørre fag, vil der 
ikke være nok til at besætte de 
stillinger der bliver ledige de 
kommende år.
 Den demografiske udfor-
dring har ikke været drøftet i 
KUFUR, men rådets formand, 
Mogens Flensted-Jensen, me-
ner det er en relevant pro-
blemstilling at tage op.
 »Hvis det forholder sig så-
dan at antallet af ph.d.’er på 
Humaniora og Samfundsfag 
ikke engang er tilstrækkeligt 
stort til at rekruttere til vores 
egne stillinger, har vi et vold-

somt problem. Målet med at 
øge ph.d.-optaget er jo i høj 
grad at få flere højtuddannede 
ud i samfundet. Det er ikke 
tankegangen at alle skal blive 
på universitetet,« forklarer 
han.
 Hos DJØF mener man det er 
helt essentielt at globalise-
ringsmidlerne fordeles ander-
ledes hvis regeringen vitterligt 
ønsker universiteter i verdens-
klasse.
 »Man er nødt til at se på 
hvor behovet for flere fastan-
satte er størst og på hvor talen-
tet er. Hvor vælger de unge at 
studere? Hvis ni ud af ti valgte 
de våde fag, ville fordelings-
nøglen passe. Men sådan ser 
virkeligheden ikke ud. Der 
skal ikke nødvendigvis være 
en en-til-en fordeling, og vi 
skal heller ikke helt over i den 
anden grøft, men tyngden bur-
de være på de våde fag,« vur-
derer Ole Bech Lykkebo.
 Ifølge Mogens Flensted-Jen-
sen besluttede KU allerede sid-
ste år at tilgodese Humaniora 
og Samfundsfag, og han for-
udser at fordelingsnøglen vil 
blive ændret så universiteterne 
ikke er helt så bundne når glo-
baliseringsmidlerne skal for-
deles fremover. 

Måltal for optagelse på ph.d.-uddannelsen

på Københavns Universitet    Stigning i procent

   2006 2008 2010  fra 2006 til 2010

 Det Biovidenskabelige Fakultet 145 192 226 56

 Det Farmaceutiske Fakultet 43 55 62 44

 Det Humanistiske Fakultet  46 51 57 27

 Det Juridiske Fakultet 9 10 12 33

 Det Naturvidenskabelige Fakultet 110 156 188 71

 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 31 35 39 26

 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 186 238 275 48

 Det Teologiske Fakultet 3 4 4 33

 I alt 573 741 863 51

Politisk skævvridning i ph.d.-optag

Som led i regeringens 
globaliseringsstrategi skal 
Københavns Universitet 
øge ph.d.-optaget med 
godt 50 procent over en 
fireårig periode. Både fra 
KU’s egne rækker og fra 
DJØF lyder der prostester

Nyheder

KrItISK – Unge forskere skal 

blive flere, især dem fra ’de  

våde fag’: sundhed og naturvi-

denskab. Politiske bevæggrun-

de ligger bag men møder hård 

kritik fra blandt andre medar-

bejdere hos KU og DJØF.  

Galatheaekspeditionen. Arkiv-

foto.
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KArrIErE

Af Julie Caspersen

Hvis du prøver at charmere en 
potentiel kæreste ved udførligt 
at beskrive hvad du præstere-
de sammen med din ekskære-
ste, så er det usandsynligt at 
du kommer i betragtning. Det 
er den samme logik der gør sig 
gældende når du søger nyt job. 
Fokusér derfor på det der 
kommer den nye alliance ved: 
Hvad kan du og din arbejdsgi-
ver skabe sammen. Hvis dit 
speciale ikke er rasende rele-
vant for virksomheden, så lad 
vær med at skrive side op og 
side ned om det. 

Det er et ud af mange råd 
som CV-konsulenter fra DJØF 
og DM gav de studerende til 
årets karrierebørs. Men når alt 
hvad der skal siges, er sagt, så 
lyder opfordringen: Slap af 
med CV’et. Det er ligesom med 
sko; de kan hurtigt blive for 
lange. Modsat skal man heller 
ikke presse sig ned i en model 
der klemmer. Overensstem-

melse mellem CV og virkelig-
hed er det vigtigste.

Personlige råd
For at opnå den skønne over-
ensstemmelse skal man ifølge 
Thomas Graversen, chefkon-
sulent hos DJØF, stille sig selv 
nogle af de mest basale 
spørgsmål. Hvilke værdier har 
jeg? Hvad har jeg allerede op-
levet som gør at jeg trives? 
Hvad giver mig energi? Hvilke 
rammer er vigtige for mig? 
Hvad er mine særlige personli-
ge udfordringer? De svar man 
når frem til, skal man respek-
tere.

»Jeg oplever at studerende 
tænker at ’hvis jeg nu lige giver 
den en skalle, så kan jeg få det 
bedre på den anden side’, men 
det går altså ikke,« siger Tho-
mas Graversen. 
 De fleste ved at man ikke 
bliver lykkelig af at gå på kom-
promis med sig selv, men at 
gennemskue hvornår skråpla-
net begynder, er det svære. 
Derfor opfordrer han til at 
man stiller sig selv de banale 

spørgsmål hver gang man ta-
ger et karrieremæssigt skridt. 
Man skulle gerne ende der 
hvor man er kejser i sit eget Ki-
na.
 Under karrierebørsen på KU 
oplevede Thomas Graversen  
at de studerende føler sig af-
mægtige over ikke at vide 
hvad der gemmer sig ude i ar-
bejdslivet.

»Mange var uafklarede med 
hvad de ville bruge deres ud-
dannelse til. Hvad kunne de 
overhovedet bruge den til? 
Det var det der fyldte. Jo læn-
gere vi kom ind i samtalen, 
desto mere handlede det om 
at dekonstruere deres opfattel-
se af hvad de kan. Selvom de 
studerende har svært ved at 
sætte en finger på hvad det 
præcist er de kan, så skal de ik-
ke være i tvivl om at de kan en 
masse,« siger han.

Praktiske råd
Ansøgning og CV er første 
chance for at vise en smule af 
hvad man kan. Det er ad-
gangsbilletten, og et vigtigt 

råd er at gøre sit CV nemt at 
skimme igennem. Faglighe-
den, erhvervserfaringerne og 
det der giver et indblik i ens 
fritid, skal stå hver for sig. Der 
er brug for overskrifter og ko-
lonner, og times new roman er 
ikke nødvendigvis den kalli-
grafi der gør at dit CV levner et 
varigt minde i læserens hu-
kommelse.  

»Det skal være overskueligt. 
Hvis opstillingen er for spøjs, 
kan det virke som om man 
dækker over huller,« siger 
Thomas Graversen. 
 Et CV skal ikke minutiøst re-
degøre for hver enkelt genial 
tanke man har tænkt. Det er 
ikke et speciale over ens liv. 
Tværtimod skal der sorteres så 
det der har relevans for mod-
tageren, står tilbage. Det vir-
ker godt at bruge omvendt 
kronologi så det nyeste bliver 
læst som det første.
 Thorleif Gotved, chefkonsu-
lent i DM, råder desuden de 
studerende til ikke at sende et 
billede med CV’et og ansøg-
ningen. Det kan være en op-

mærksomhedsstjæler og skabe 
’støj på senderen’.

»Man kan hurtigt få et ind-
tryk af at vedkommende er en 
bestemt type, og en persons 
udstråling kommer sjældent til 
sin ret i et billede. Desuden 
tjekker flere og  flere arbejds-
givere ansøgernes Facebook-
profiler, og man bør nok over-
veje hvilke billeder man har 
der,« siger han og understre-
ger at faglighed til enhver tid 
vil være det vigtigste i et CV.

Thorleif Gotved får kulde-
gysninger når han ser et CV 
der rummer en pærevælling af 
informationer om ansøgerens 
liv – lige fra tiden som spejder-
fører til hvor vedkommende 
handler i Netto. Desuden skal 
formalia være i orden. At skri-
ve ’Udannet cand.mag. i dansk 
søger job som dansklærer’ vil 
højst resultere i et grin og ikke 
i en ansættelse. 

Kreativt møveri
En ting er at skrive et fænome-
nalt CV, noget andet er at fin-
de en fænomenal modtager. 

Her har Thorleif Gotved også 
et godt råd:

»Husk at være en god mø-
ver. Forhør dig om hvor der er 
muligheder, og prøv så at 
komme uden om jobopslage-
ne. Møving handler om net-
working og om at tage chan-
cer. Send uopfordrede ansøg-
ninger, og ring op både før og 
efter en jobsamtale. Alle ar-
bejdsgivere efterspørger initia-
tiv, og det er ikke noget du kan 
bruge din kandidatgrad til at 
dokumentere at du har. Det 
handler om at være den der ar-
rangerer fredagsbaren, i stedet 
for ’bare’ at være den der ser-
verer øllene,« siger han.

Thorleif Gotved anbefaler 
de studerende at være op-
mærksomme i hverdagen. 
Hvis man oplever steder hvor 
der for eksempel er dårlig 
kommunikation, så kan man 
henvende sig og konkret pege 
på hvor man kan gøre en for-
skel for den pågældende virk-
somhed.  

jca@adm.ku.dk

Bliv klog på jobsøgning
CV-konsulenterne var populære til den årlige karrierebørs. Få deres bedste 
råd til hvordan du får dit CV til at funkle her

rEALItY-tJEK – Der er ingen facitliste for det 

gode CV, men derimod mange råd om hvordan 

du undgår det kiksede. Det vigtigste er at dit CV 

stemmer overens med virkeligheden.

Nyhed

FOTO: LIzETTE KABRé
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årEtS HArALd

Af Julie Caspersen

Dublin, november 2008: Stuart Ward kommer 
gående i rask gang ned mod togstationen med 
en paraply svingende i den ene hånd. Han er 
ung i forhold til de konnotationer der forbindes 
med ordet professor. 40 år. På trods af at grå 
skyer hænger lavt og trykkende, så er han glad 
og hilser med et smil og et fast håndtryk. 

Det er en kølig, irsk eftermiddag der helt sik-
kert vil bringe noget regn med sig. Alligevel går 
vi en tur i kvarteret i dagens sidste lys før vi be-
væger fødderne i retning af hans lille hus i Boo-
terstown – en forstad til Dublin. Her har han 
indrettet hvad han beskriver som »a nice home 
amay from home«. I løbet af den korte gåtur 
når Stuart Ward at give et foredrag om Storbri-
tannien som kolonimagt. Et emne der tydeligvis 
appellerer til hans fortælleglæde.

Universitetsavisen har i år måttet rejse langt 
for at få Årets Harald i tale. Stuart Ward har få-
et tildelt et gæsteprofessorat på University Col-
lege i Dublin hvor han skal undervise i halvan-
det år før han vender tilbage til Institut for En-
gelsk, Germansk og Romansk på Det Humani-
stiske Fakultet. Familien der består af en dansk 
kone og to tosprogede børn i skolealderen, er 
endnu ikke flyttet fra København, selvom der er 
fundet nye skoler i det irske. Så for tiden er Stu-
art Ward en ’Skype-dad’, som han kalder det.

Ydmyg prismodtager
Det er nu ikke fordi at han har masser af tid til 
at ’skype’ med familien i Danmark. I det kom-
mende semester skal Stuart Ward undervise på 
universitetet fire ud af ugens fem dage. En om-
stændighed som de irske studerende kommer 
til at nyde godt af. På KU roser hans elever ham 
nemlig til skyerne. I en indstilling af Stuart 
Ward som årets underviser lyder det blandt an-
det: 

”Stuart Ward er, på en uprætentiøs og aldeles 
udogmatisk måde, en vidende og engageret un-
derviser, for hvem det vigtigste er at motivere 
og engagere de studerende i undervisningen. 
Han er en nærmest legendarisk forelæser på in-
stituttet (for Engelsk, Germansk og Romansk, 

red.) hvor hans forelæsninger er kendt for at 
inddrage humor på en særdeles konstruktiv 
måde, uden at det på nogen måde sænker det 
akademiske niveau.” 

Og senere i samme indstilling:
”Selvom hans primære forskningsområder er 

imperiehistorie og australsk historie, er han en 
dygtig og kompetent forsker der også kan kom-
me med konstruktiv kritik omkring litteratur, 
uden at han på nogen måde sætter sig op som 
ekspert og siger at hans mening er sandheden. 
Faglig styrke bliver blandet med ydmyghed på 
en imponerende måde.” 

At Stuart er en ydmyg person viser sig også 
straks da han hører de flatterende ord. Han er 
glad og stolt over udnævnelsen, men understre-
ger i samme åndedrag at han ikke har det helt 
godt med at blive highlightet som den bedste 
over for kollegerne på instituttet i Danmark. 
Den gode undervisning kunne aldrig lykkes 
uden det tværfaglige samarbejde understreger 
han. Desuden ser han prisen som et tegn på at 
KU gerne vil rose den gode undervisning gene-
relt, og derfor konkret har valgt ham. Som var 
det tale om tvang. 

Det lyder som dansk jantelov, men Stuart 
Ward er født og opvokset i Australien. Han for-
klarer at aussier er kendte for ikke at tage sig 
selv for alvorligt, så måske er det derfor de stu-
derende tillægger ham ydmyge kvalititeter. 
Han vil i hvert fald ikke tage æren alene; hver-
ken for at være årets underviser eller for at have 
en ydmyg natur. Hvis det sidste er sandt, må 
det være noget kulturbestemt, foreslår han.

Stoler på sin intiution
Stuart Ward har været ansat på KU siden 2003. 
Hans unge entré som professor i universitets-
verdenen skyldes ikke store ambitioner om at 
undervise for fyldte auditorier. Det han altid 
godt har kunnet lide, er at fortælle historier, og 
fortælleglæden mærker man hurtigt. Avisens 
udsendte må således afbryde et halv times langt 
foredrag om første verdenskrigs mest ukendte 
slag – slaget ved Gallipoli – for at få samtalen 
drejet ind på undervisning og lærergerning og 
udnævnelsen til Årets Harald. 

Som man sidder i den lille stue med de endnu 
bare vægge og hvide bomuldssofaer, har man 

fornemmelsen af at det fysiske bevis på Harald-
udnævnelsen, en glasugle, vil blive gemt væk 
bag reolens bøger om imperiehistorie. For Stu-
art vil hellere med fagter og levende mimik for-
tælle om Gallipoli og det engagerede hold af 
studerende han underviste i foråret, end han vil 
vedkende at blive omtalt som en legendarisk 
forelæser. Han er dog villig til at fortælle om si-
ne erfaringer.      

»Jeg har ikke nogen huskeseddel med mig 
hver gang, og jeg hviler mig ikke op ad pædago-
giske principper. Min tilgang til undervisning er 
langt mere intuitiv. Jeg tror jeg har en god situ-
ationsfornemmelse. Jeg kan mærke når jeg ikke 
trænger igennem. Hvis jeg kan se at de ikke for-
står, så prøver jeg at ændre retorikken og finde 
en problemstilling, som de kan relatere til. Jeg 
tror ikke man kan redde en undervisningssitua-
tion ved at tale højere eller ved at stå og fyre 
vittigheder af,« siger han.

Selvom Stuart roses for sine evner til at ind-
drage humor i undervisningen, vil han kun gå 
så langt som til at sige at han prøver på at være 
fleksibel og i stand til at skifte om, hvis energi-
niveauet hos de studerende skulle blive for lavt. 
Han prøver altid at inddrage de studerende ved 
konstant at stille spørgsmål. Desuden mener 
han at historie generelt bare er et taknemmeligt 
undervisningsområde, hvis man vil gøre sig vit-
tig, fordi verdenshistorien rummer mange sjove 
og overraskende sammenhænge. Det er klart at 
det kan han ikke tage æren for.

Fortælling med klimaks og kunstpauser
Sidder man over for Stuart Ward mærker man 
hurtigt at han er en mand med flair for det for-
tællende. Han har det der bedst beskrives som 
nerve. Man lytter. Om det så handler om kolo-
nihistorie, australiers syn på Gallipolislaget el-
ler irsk nationalidentitet. Og uden at man føler 
sig belært. Snarere indviet. 

»Jeg gider ikke stå der og være ’the main 
man’ der ved alt. Det er vigtigt at kende sit stof, 
men det er lige så vigtigt at vide hvad man ikke 
ved. Det gør også de studerende mere trygge 
hvis jeg siger: ”Jeg er ikke selv 100 procent sik-
ker, men lad os snakke om det”. Så åbner man 
for diskussionen,« siger Stuart Ward om den 
måde han prøver at inkludere sin lyttere på.

Historiker 
med komikertalent
Stuart Ward har altid kunnet lide at fortælle historier.  
Nu bliver han fejret som årets underviser, men det er  
næsten for stor en ære for en ydmyg mand

Portræt

» Jeg gider ikke stå 
der og være ’the 
main man’ der ved 
alt. Det er vigtigt at 
kende sit stof, men 
det er lige så vigtigt 
at vide hvad man  
ikke ved.«
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Stuart Ward ved at den frihed til at tænke 
selv som han giver de studerende, kan virke 
skræmmende til tider. I stedet for at at komme 
med firkantede spørgsmål som for eksempel: 
’Diskuter årsagerne til første verdenskrig’, be-
der han dem om selv at tage kontrol over et 
spørgsmål som kunne være: ’Beskriv historio-
grafien for den her romans tilblivelse’. 

»Jeg kan finde på at sige til mine studerende 
at de skal tage bolden og løbe med den. Jeg gi-
der ikke læse det jeg selv har bestilt,« siger han 
og fortsætter efter en tænkepause. 

»På mit nuværende irske hold har jeg en pige 
der på et tidspunkt sagde: ”I think I was more 
comfortable with the causes of the First World 
War”,« griner han og fortæller at desto gladere 
blev han da han læste hendes opgave der var 
»excellent«.

Stuart Ward vil have sine elever til at vide at 
de ikke kan sætte sig ned og skrive alt om et 
emne. De skal lære at problematisere selv, siger 
han og læner sig frem i lænestolen med løftet 
pegefinger. Pludselig alvorlig. Avisens udsendte 
tør ikke andet end at nikke samtykkende. Plud-
selig er stuen næsten ikke stor nok til at rumme 
den tilstedeværende pathos. Hvis samtalen var 
spændt ud over en berettermodel, så ville den 
netop have nået point of no return. Men i næste 

øjeblik udglatter Stuart Ward og siger at han jo 
langt fra er den eneste der har den holdning til 
at undervise.

Historisk trækplaster
De studerende på Stuarts irske aftenhold har 
også allerede en holdning til hans måde at un-
dervise på.

 »Der er god interaktion. Vi er nødt til at læse 
på lektien for at kunne svare på spørgsmål og 
følge med i det hele taget. Men det skal siges at 
vi aldrig bliver bedt om at læse noget der er ir-
relevant,« siger Marian Burke.

Efter en vandretur gennem Dublin-forstaden 
der tidligt på aftenen allerede er mørk som en 
Guinness-øl, er Avisens udsendte endt på Uni-
versity College hvor Stuart Ward underviser 
hver torsdag aften. I pausen stimler de stude-
rende sammen om undertegnede, for de har al-
le noget at sige om deres nye dansk/australske 
lærer.

»Han er en fantastisk underviser, og det tror 
jeg godt at jeg kan sige på alles vegne. Han ta-
ger sig tid til den enkelte, og låner gerne sin 
personlige bøger ud hvis nødvendigt,« siger 
Margaret Ayres.

Hun har oplevet af nogle af de lærere der un-
derviser om aftenen lægger mindre engage-

ment i det, men sådan er det ikke med Stuart 
Ward, fortæller hun. Hun overvejer at følge et 
andet kursus blot fordi det er Stuart der under-
viser.

Når først Stuart Ward går på, er det tydeligt 
at se hvilket engagement alle henviser til. Han 
bevæger sig meget og taler med gejst og gnist. 
Får han et svar han godt kan lide, udbryder han 
»bingo« og knipser med fingrene. Da han i be-
gyndelsen af timen uddeler eksamensopgaver, 
er det med kommentaren: »This doesn’t mean 
that you can leave now«, hvilket udløser en då-
seagtig latter i auditoriet. 

Det er ikke kun hvad der bliver sagt, men må-
den det siges på. Man er indfanget. 

En af de sidste bemærkninger Avisen får med 
på vejen, rummer dog en alvorlig påmindelse, 
selvom den leveres med et grin.

»Husk nu at jeg ikke gik med til at jeg skulle 
være ydmyg,« siger han til farvel inden han 
igen forsvinder ind i auditoriet hvor de stude-
rende venter på ham.

jca@adm.ku.dk

FrEE JAZZ – Stuart Ward er ikke bange for at være en uvidende underviser, for 

som han siger, så gælder det om ikke at lukke hele biksen ned med egne teorier. 

Hans elever roser ham for at repræsentere en sand videnskabelig tilgang til de hu-

manistiske studier, og for at opfordre til deltagelse og argumentationsbaseret åben-

hed i analyserne og konklusionerne.

Om årets Harald:
 

•  Ud over æren modtager Årets Harald 

en porcelænsugle og 25.000 kroner.

•  Det er rektoratet der kårer årets under-

viser på baggrund af en samlet vurde-

ring af de indstillinger som de får fra 

studerende og ansatte.

•  Prisen er opkaldt efter matematikeren 

Harald Bohr og er KU’s måde at frem-

hæve og påskønne særlig god og inspi-

rerende undervisning.

FOTO: LIzETTE KABRé
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Tango Naive Interview

rEtOrIK

Af Gry Bartroff Gaihede

Oven på en forrygende teater-
oplevelse bevæger vi os back-
stage. Her møder vi efter fem 
veloverståede forestillinger en 
træt teatermus. Det siger hun 
selv. Marie Kirstine Bang er 
mat, men hun er glad. Hun er 
den ældste af de to søstre der 
udgør ensemblet Søster og Co 
der har skabt Tango Naive. 
Hendes søster, Nanna Cecilie 
Bang, er bare tyve år og fik sin 
skuespillerdebut på Basement 
som den sværmeriske unge 
kvinde med jeg’erne galt i hal-
sen

Marie er forestillingens in-
struktør og dramaturg. Hun er 
seks år ældre end Nanna, har 
arbejdet professionelt som in-
struktørassistent i en årrække, 
og nu læser hun Retorik på 
Amager på første år

Hvor kommer figuren i Tango 
Naive fra? Ligner hun jer to sø-
stre?

Marie ler en lille latter: 
»Hun er ikke et produkt af vo-
res faktiske historie, men hun 
ligner os da meget. Hun ligner 
os alle sammen. Vi deler alle 
en frygt for om vi nu er rigtige 
nok, og vi higer efter at den 
store, perfekte kærlighed skal 
komme og feje benene væk 
under os. Og alle de film og tv-
serier vi har set, blander sig i 
vores bevidsthed. Nogle af mi-
ne veninder kom hen til mig 
efter forestillingen og sagde 
’det er fuldstændig rigtigt, når 
jeg er ked af min kæreste, så 

kører der en hollywood-film i 
mit hoved om hvordan han 
skal gå ned på knæ og sige 
undskyld, og violinerne skal 
spille’. Så selvfølgelig trækker 
vi tykt på de klicheer, men jeg 
ser det som et alment vilkår – 
ikke som noget der er særligt 
ved mit og Nannas liv.«

Hvordan er hun blevet til? 
Hun er jo en meget sammensat 
figur. På den ene side lever hun 
et isoleret liv med sine små suk-
kerovertrukne drømme. På den 
anden side leverer hun skarp sa-
tire over den urbane ungdom 
der er smart i en fart, og både 
københavnerjyder og østerbro-
mødre får et skud for boven?

»Det er helt bevidst. Hun er 
ikke en ensidig klovnefigur. 
Det har ikke været tanken at 
man skulle grine ad hende og 
have ondt af hendes naivitet. 
Logikken har været at selvom 
hun går rundt der i sin egen 
lille lejlighed, kværner kærlig-
hedstanker og kæmper for 
denne her mand og er helt 
enormt usikker på hvad hun 
egentlig selv kan, så kan hun 
jo godt være skarp på verden.« 

»Man kan også vende den 
om: selvom man forstår sig 
selv som en cool københavner 
der er nede med alle de rigtige 
mennesker, så er det alligevel 
en usikker pige der kigger til-
bage fra spejlet som finder det 
meget svært at leve op til ver-
den derude. Vi har arbejdet 
meget i modsætningspar.« 

»Figuren er jo så tøsetøs 
som man overhovedet kan væ-
re. For at skabe en modvægt til 
det, valgte vi en simpel sceno-

grafi og et råt lokale så pige-
universet spillede op mod en 
minimalisme. For mig har det 
været en stor udfordring at 
skrælle dramaet helt ind til 
knoglen. Det er altid meget fri-
stende at ty til alle mulige re-
kvisitter og tricks, men vi har 
kogt forestillingen helt ned så 
det er Nanna og teksten det 
handler om – og jeg er meget 
tilfreds med resultatet.«

retorikken bringer mig  
videre
Du har arbejdet professionelt 
som instruktørassistent i nogle 
år, og så valgte du at begynde at 
læse retorik – hvorfor?

»Jeg er meget, meget glad 
for teaterverdenen, og jeg 
forestiller mig ikke at jeg skal 
væk fra den. Men efter at have 
arbejdet intenst med teater si-
den jeg var 18, trængte jeg til 
noget andet input, for jeg stod 
lidt stille. Jeg begyndte at 
blande mig så meget i instruk-
tørens dispositioner at hvis jeg 
ikke bremsede mig selv, så vil-
le han være nødt til at fyre 
mig. Det begyndte at gøre 
ondt at stå ved instruktørens 
side og bakke op om et barn 
der ikke var mit eget. Det der 
kunne få mig til at rykke vide-
re, var at jeg bankede min 
egen store forestilling op - og 
det er noget af en vej at gå! Så 
jeg stoppede, og så fulgte nog-
le år med tvivl og usikkerhed.«

 »Den periode brugte jeg på 
at tage en hf, og så mødte jeg 
retorikken og blev helt vildt 
sulten efter mere. Det har væ-
ret min vej. Jeg har egentlig 

hele tiden godt vidst at jeg ger-
ne ville instruere teater, men 
jeg har været i tvivl om hvor-
dan. I dag kan jeg mærke at 
jeg med retorikken har fundet 
min balance.« 

»De to verdener – teatrets 
og retorikkens – supplerer hin-
anden virkelig godt. Når jeg 
studerer retorik og sidder til 
undervisning, så bliver jeg 
enormt inspireret på teater, og 
når jeg sidder på teatret, så 
tænker jeg retorik – det flyder 
sammen hele tiden. Og på stu-
diet leger jeg meget med det: 
hvor meget kan jeg klemme 
kunst og teater ind i retorik-
ken?« 

Hvor meget kan du så det?
Marie spiser en figen i små 

bidder og svarer så med et 
skævt smil:

»Lad mig lige skrue min re-
torikhjerne på. Det ved jeg ik-
ke endnu. På mit hold er vi 
mange fra kreative miljøer 
med blandede erfaringer som 
søger det input retorikken kan 
give os. Retorik er jo en værk-
tøjskasse som man kan gå alle 
mulige steder hen i verden 
med. Det er afsindigt inspire-
rende – man kan blive politisk 
rådgiver, redaktør, talelærer, 
alt muligt. Det synes jeg også 
at mit hold afspejler. Vi kom-
mer alle sammen med forskel-
lige historier og interesser, 
men retorikken er det der kan 
bringe os videre.« 

»Til min positive overraskel-
se er der ikke store forelæsnin-
ger på Retorik, men intim klas-
seundervisning og holdarbej-
de. Vi holder taler for hinan-

den. I stemmebrug er vi i gang 
med at træne åndedræt, kon-
sonantlyde og artikulation, og 
så har vi gang i et forløb hvor 
vi skriver artikler og læserbre-
ve og giver hinanden feed-
back. Det er super inspireren-
de, men jeg kan godt mærke at 
dramaet har fyldt rigtigt me-
get på det sidste. Jeg skal finde 
ud af at finde ordentlig tid til 
begge dele.« 

Så nu giver du studiet en 
skalle og lægger dramaet på 
køl?

»Nej. Vi vil ikke have at det 
er slut. Vi er i gang med at un-
dersøge mulighederne for at 
tage Tango Naive på turne 
rundt i landet. Vi synes at 
mange unge vil kunne få noget 
ud af forestillingen – og så er 
den jo forholdsvis let at pakke 
ned i en lastbil,« smiler Marie. 

»Det har været skide hårdt 
og skide sjovt og en rigtig god 
læreproces – og noget af en 
debut for Nanna som en ung 
skuespiller med sin egen tekst 
– det er ret stort,« siger Marie 
med tryk på ret.

Marie har ikke som figuren i 
Tango Naive »så mange jeg’er i 
sig at hun er ved at kaste dem 
op«. Men på hovedet har hun 
en instruktørhat og en retorik-
kasket. Og hun har brug for at 
kunne skifte imellem de to. 
Over dem trækker hun nu en 
alpehue og begiver sig ud i no-
vembermørket. 

gbg@adm.ku.dk

Studerende debuterer som  
iscenesætter af nyt dansk drama
Udviklingskontrakter og studie-
tidsnormer. Helge Sander og taxa-
metertilskud. Det er den prosaiske 
hverdag på universitetet. Men det 
bobler i vækstlaget. Mød Marie 
der læser retorik og skaber ny 
dansk scenekunst 

StOrESØStEr – Marie  

Kirstine Bang brænder for at 

fortælle gode historier. På re-

torikstudiet henter hun værk-

tøjer til at instruere nyskabende 

dramatik.
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Tango Naive Anmeldelse

drAMAtIK

Af Gry Bartroff Gaihede

Lørdag aften på Basement, Indre Vester-
bro. Lokalet er et råt, forladt industrilokale 
der tidligere var varmerum i et beboerhus. 
I dag er alt inventar skrællet ud, og de rå 
vægge står ubehandlede tilbage og signale-
rer vækstlag og subkultur. En stor terning 
af metal udgør et scenerum, og tilskuerræk-
kerne tæller 50 stole. 

Ind på scenen træder en ung kvinde i træ-
ningssæt. Farverne på tøjets tekstil er mele-
rede i samme nuancer som betonvæggen 
bag hende. Hun går i ét med det manglende 
tapet. Tøjet stumper på de lange arme og 
ben. Hun er ikke overens med sin størrelse og 
sin fylde. Hun er konfus, barfodet og brinter-
overilteblond.

Hun vrider sig i det skarpe lys, og hun re-
turnerer publikums afventende, undersøgen-
de blik. Selvom hun er utilpas med den plud-
selige konfrontation, er der noget pågående 
over hendes væsen.

Blind date med publikum
»Du er nok den tavse, stærke type,« siger hun. 
Hun taler til en mand hun netop har mødt, men 
publikum sidder i hans sted. Scenen er sat for et 
kærlighedsmøde, og publikum er suget ind i 
kvindens allerinderste og mest intime rum: på 
date med drømmefyren. Og som kvinden taler 
sig varm, forstår man at den mand hun elsker af 
hele sit unge hjerte og som hun fra scenen ud-
veksler sine dybeste tanker med, han er en fikti-
on. Han er den mand hun længes efter at møde, 
kæmper for at fastholde og sørger over alligevel 
at miste. Alt dette foregår mens hun går rundt i 
cirkler i sin lejlighed og øver sig i at være forladt 
og lidende på en fotogen måde.

Han har mange kvaliteter, hendes drømmefyr. 
»Du er meget belæst,« siger kvinden benovet med 
henvisning til at han sidder og chatter på Facebook 

og surfer på Youtube hele natten. Eller… må-
ske ligger han faktisk lidt længere fra idealet 
end først antaget, men ikke desto mindre vil 
hun kæmpe for ham til sidste blodsdråbe. Hun 
vil halse gennem byen til Kastrup i de bare 
trusser og morgenbollehår for at standse det 
fly der skal bringe ham til Berlin eller Barcelo-
na. 

Forestillingen der spiller fem aftener først i 
november, hedder Tango Naive og er ifølge 
programmet en ’fysisk monolog’.  Manuskrip-
tet er én lang række intime betroelser om det 
mest forkætrede af alle møder: kærligheds-
mødet. Den månesyge unge kvinde fortæller 
om ukoreograferet intimbarbering og en til-
fældig kinddans der ender med en tabt jom-
frudom bag Brønshøj Torv. Og mange andre 
pinagtige oplevelser.

Manuskriptet handler om at føle sig klod-
set, utjekket, maskulin og uforberedt. Om 
at livet på jorden har færre farver og langt 
mindre glamour end livet på skærmen. Om 
et ungdomsliv hvor idealer hentet fra en-
deløse tv-serier og Hollywood-produktio-
ner som Titanic, Sex and the city, Pretty 
Woman, You got mail og Dirty Dancing 
gør det let at miste orienteringen. 

Kvinden på scenen svælger i romanti-
ske komedier, og derfor har hun et mel-
lemværende med tilværelsen. Når hun 
ser sig i spejlet, er hun ikke køn nok. Når 
hun endelig mister sin mødom, er det ik-
ke romantisk nok. Når hun kælent ræk-
ker ud efter nattens erobring i sengen, er 
han lusket af i ly af mørket. Når hun sæt-
ter ord på sine inderste længsler, er det 
med citater fra Hollywood-film. Hun er 
med andre ord en helt igennem almin-
delig ung kvinde.

gbg@adm.ku.dk

LILLESØStEr – »Der skal ikke to, men syv til min 

tango. Syv er faktisk en underdrivelse. Jeg er fyldt op 

til randen af kioskmænd, parfumedamer, enlige mød-

re og kiropraktorer, som har gang i den helt store 

uendelige aerobicopvisning, lige herinde!

Jeg har så mange jeg’er i mig, at jeg er ved at kaste 

dem op. Det er lige som at have tømmermænd. Skrid 

nu og lad mig være!

Men jeg ved bare ikke, hvem de skal lade blive i mig, 

og derfor er jeg stadig fyldt med mine lastbilchauf-

fører og multi-jeg’er i frygt for at den rigtige jeg, 

ved en fejl, bliver skyllet ud i toilettet, og at jeg al-

drig finder mig selv.«

Citat fra forestillingen Tango Naive, en fysisk mono-

log af Søster og Co. der spillede på Basement fra 

den 5. til den 12. november.

Kærlighedens 
kluddermor
Han er manden  
hun længes efter at  
erobre, kæmper for  
at fastholde og sørger 
over at miste. Men  
han findes ikke
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målsætning fremstår helt umulig uden. For det 
andet vil KU fremtræde reaktionært og bagstræ-
berisk i strid modsætning til den klimaprofil 
man er i gang med at skabe. Sidst, men ikke 
mindst, vil ressourcer der kunne være brugt på 
forskning, uddannelse og undervisning, fortsat 
bruges på at sende varme til gråspurvene og 
CO2 op i atmosfæren.

Casper Mølck, talsmand for Grønt Netværk

Tynde argumenter  
for webavis
UNIVErSItEtSAVISEN – Rektoratet, uni-
versitetsbestyrelsen og de mange øvrige høv-
dinge ville nedlægge ’indianernes’ papirudgave 
af vores universitetsavis. Det skete med henvis-
ning til at man dermed ville bidrage til helbre-
delse af Moder Jord som efter sigende har lidt 
feber. 

Moder Jord er dog ikke den eneste i en lidt 
febril tilstand selv om ledelsen med rektor som 
galionsfigur landede på en mellemproportional 
løsning omkring avisens fremtid hvor fremtiden 
for Universitetsavisen stadigvæk er usikker.

Universitetsavisen bidrager uendelig lidt til 
Jordens CO2-regnskab, sagt til orientering for 
de uoplyste. Der er tale om en tynd avis på cirka 
25 sider som egentlig udkommer for sjældent. 
Når jeg sammenligner min universitetsavis med 
mine ophobede reklame- og avisbunker, så vir-
ker rektor Ralf Hemmingsens nedlægningsar-
gumenter væsentlig tyndere end det tyndeste 
tillæg i Universitetsavisen.

Tillad mig at nævne for rektor at ingeniører, 
biologer, miljøeksperter og andet godtfolk reg-
ner biobrændsel for at være helt CO2-neutralt. 
Halm er et godt eksempel på biobrændsel, men 
det er Universitetsavisen også. Så skulle også 
den side af sagen være på plads.

Og lige her til sidst. Jeg får mange informati-
oner fra nettet, men jeg læser hverken aviser, 
fagblade eller bøger fra en skærm. Her finder 
man en mulig god forklaring på at man kun vil 
lægge Universitetsavisen på nettet, for derved 
lægger man låg på eksponeringen af vores in-
terne universitetsliv på godt og ondt. 

KU som verdens bedste arbejdsplads og med-
arbejderpleje er kun fine ord på dyrt, glittet og 
farvet papir som godt nok er CO2-neutralt, men 
stærkt miljøforurenende ved afbrænding.

Niels Kristian Højerslev, mag.lic. et dr.scient 
(nkh@gfy.ku.dk).

Debat

Synspunkt

Sig det med egne 
blomster
årSFEStEN – Jeg er fra Botanisk Have, og 
hvert år har Haven haft den ære at pynte festsa-
len med store og smukke botaniske planter fra 
Haven. En herlig måde at udnytte de ressourcer 
KU har, og vi er glade for at benytte lejligheden 
til at fremvise vores skønne planter. I år – i sid-
ste øjeblik – får Haven at vide at ledelsen vil 
spare, og derfor har den besluttet at købe blom-
sterudsmykning ude. Man kan ikke lade være 
med at spekulere over hvilken udgift er højest: 
3 x 34 til transport af planter til og fra Haven el-
ler overdådige blomsterdekorationer fra en 
blomsterhandel? Og så siger jeg også: Øv, hvor 
er det ærgerligt at Haven ikke kan markere sig 
til sådan en fin fest.

Sue Dix, gartner, Botanisk Have 

Green Lighthouse  
bør gøres til flagskib

grØN CAMPUS – Københavns Universitet 
har akut behov for en strategi for bæredygtig 
renovering af byggeri; både for de byggerier 
der er i gang på Amager, og for de der kommer 
i fremtiden. 

I den forbindelse er der grund til at glæde sig 
over det nye Green Lighthouse. Om huset bliver 
det bæredygtighedens flagskib det var tænkt 
som, er stadig et åbent spørgsmål. Men at der 
opstilles en model som spørgsmål konkret kan 
stilles til, og hvor der løbende kan hentes erfa-
ringer, er et væsentligt og glædeligt fremskridt i 
sig selv. 

Green Lighthouse bør dog være mere. Det 
bør danne grundlag for og forpligte på en bære-
dygtig udvikling for KU’s kommende og igang-
værende byggesager. I denne henseende er der 
alt at vinde og intet at tabe. Men blot at følge 
gældende lovgivning er at sætte overliggeren 
for lavt hvilket vil være ærgerligt og uhensigts-
mæssigt. 

For det første vil det ikke skabe de bæredyg-
tighedsresultater der skal give KU et af Europas 
grønneste campusområder i 2012 – ja, en sådan 

Kære deltids- eller tidsbegrænset ansatte underviser på 
KUA.

åBENt BrEV – Er du glad for at protester fra 
blandt andre DVIP-KUA har medført at Universitets-
avisen også i fremtiden vil udkomme som papiravis?

Er du godt tilfreds med at der stort set ikke udkom-
mer et nummer af Magisterbladet, ForskerForum eller 
Universitetsavisen, uden at DVIP-KUA har skrevet no-
get om statens og universiteternes udnyttelse af del-
tidsansatte, deltidsansættelser og tidsbegrænsede 
ansættelser? Bare inden for det sidste år har DVIP-
KUA desuden haft en kronik og talrige debatindlæg i 
både Politiken og Information.

Passer det dig godt at også deltidsansatte undervi-
sere takket være protester fra DVIP-KUA fra næste år 
kan indstilles til den ærefulde underviserpris som 
’Årets Harald’?

Synes du det lyder godt at der er blevet oprettet en 
forening ved navn Timelærerforeningen ved Aarhus 
Universitet som DVIP-KUA nu arbejder sammen med 
i alle overordnede spørgsmål? Vi håber med tiden på 

at få oprettet tilsvarende foreninger ved RUC, Aal-
borg og Syddansk Universitet.

Synes du det er betryggende at DVIP-KUA gennem 
regelmæssige møder med formand Ingrid Stage hol-
der DM til ilden med hensyn til de deltidsansatte? Vi 
vil blandt andet have DM´s hjælp til at gennemføre 
en retssag ved EF-domstolen om de pensionsmidler 
vi ifølge EU-direktiverne om deltidsansættelse og 
tidsbegrænset ansættelse burde have med tilbagevir-
kende kraft helt tilbage til år 2001.

Glæder det dig at høre at DVIP-KUA har etableret 
kontakt til en socialdemokratisk EU-parlamentariker 
der nu er ved at undersøge om det kan være rigtigt at 
deltidsansatte stadig forholdes de rettigheder som 
selv vikaransatte ifølge et nyt EU-direktiv nu skal ha-
ve?

Vi tør råbe op
Er du glad for at DVIP-KUA råber op når deltidsan-
satte på KUA ikke behandles som en ligeværdig del af 
personalet, men forskelsbehandles i forhold til fast-
ansatte og direkte opfordres til at udføre ulønnet ar-

bejde for universitetet? Mødeaktivitet og administra-
tion dækkes ifølge DM ikke af vores forberedelsesfak-
tor men bør honoreres særskilt!

Synes du det er godt at de studerende takket være 
DVIP-KUA´s Aktion Studiestart 2008 på Frue Plads 
endelig for alvor er blevet opmærksomme på vores 
forhold så Studenterrådet ligefrem er kommet med 
en støtteerklæring der lægger afstand til universite-
ternes usle behandling af deltidsansatte?

Så skulle du tage at melde dig ind i DVIP-KUA og 
anbefale dine kolleger at gøre det samme. Vi kan ik-
ke opretholde foreningen og fortsætte arbejdet uden 
medlemmernes støtte!

Send en indmeldelse til mortenhjelt@mail.dk og indbe-
tal 100 kroner på vores konto i Amagerbanken, reg. 
nr.:  5201 med kontonummer: 153-70-06 – Husk at 
skrive dit navn på din indbetaling.

Af Morten Hjelt,  

formand for DVIP-KUA. 

» Vi kan ikke opretholde foreningen  
og fortsætte arbejdet uden  
medlemmernes støtte!«

DVIP-KUA gør meget for dig –  
bliv medlem
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tEOLOgI – Lad det være sagt med det samme: Vi 
hilser enhver diskussion af vores studie og dets ind-
hold velkommen. Teologi skal som ethvert andet uni-
versitetsstudium følge med tiden. Men uden at teolo-
giens solide faglige fundament udvandes til følge. 

Når en diskussion af fagligheden foregår, bør den 
handle om faget selv, og ikke om hvordan man ven-
der sig væk fra det. 

Vi vil ikke anfægte at viden om kommunikation og 
ledelse kan være interessant at have med sig i et se-
nere arbejdsliv, også i kirken, men vi betvivler at det 
vil være det der tiltrækker flere studerende til studiet 
af teologi. Er det mangel på undervisning eller eksi-
stensen af undervisning i praksisorienterede kompe-
tencer der henholdsvis frastøder og tiltrækker stude-
rende til teologien?

 
Ønsker sproglige kompetencer
Vi har valgt at studere teologi og ønsker at blive teo-
loger med en dyb og indgående indsigt i grundfaglig-
heden hvilket også indebærer stærke sproglige kom-
petencer der ruster os til at læse kristendommens 
grundlæggende tekster på originalsprogene. 
  Vi har spændt fulgt med i det der efter vores me-
ning er blevet en noget mudret debat. For hvad er 
den egentlige problemstilling, hvad diskuteres, og 
hvad er svaret eller løsningen på denne problematik? 

Er problemet det faldende optag, og formålet der-
for at få studiet til at fremstå mere moderne så ud-
dannelsessøgende vil finde det attraktivt? 

Er de teologiske kandidater ikke kompetente nok, 
og formålet derfor at styrke den praktiske side af 

det teologiske studium med henblik på den efterføl-
gende kirkelige virkelighed? 

Er formålet at sikre at flere studerende kommer 
igennem studiet så den danske folkekirke ikke kom-
mer til at lide under præstemangel? Eller anderledes 
formuleret: Er formålet at hive de dele af uddannel-
sen ud som forekommer at virke som barrierer for te-
ologistuderende?

Nye studerende vælger fagligheden
Det er fristende at vende problemstillingen på hove-
det og spørge om det er studiet i sig selv der er det 
problematiske. De unge uddannelsessøgende der 
skal vælge deres studier, har ikke nødvendigvis ind-
blik i studiet i sig selv, men vælger ofte ud fra vidt 
forskellige grunde. 

Vi spurgte i år de nye studerende om begrundelsen 
for deres studievalg. De nystartede studerende har 
valgt ud fra familiær rådgivning og senere jobmulig-
heder, men primært ud fra ønsket om at beskæftige 
sig med det teologiske studium. Således afspejles de-
res interesser i høj grad i hvad de har mødt af faglig-
heder i deres skole og gymnasietid. 

Men hvornår møder et ungt menneske teologien? 
Her må kirken og de involverede i den kirkelige de-
bat gribe i egen barm og se på det billede der gives 
udadtil.

Faget skal gøres stærkere
Mulighederne for at skabe en anderledes profil inden 
for det teologiske studium er allerede til stede i dag. 
Der findes eksempler på at teologistuderende har ta-

get fag fra andre fakulteter som økonomi, samfunds-
fag, humaniora og biovidenskab. 

Der er fleksibilitet i studiet i København, men det 
er fleksibilitet kombineret med et ønske om at bibe-
holde den stærke faglighed inden for grundfaget som 
for os er teologi. Det er det vi kan, og det vi særskilt 
kan bringe til arbejdsmarkedet og samfundet, og som 
samfundet i disse år med tydelighed viser at have 
brug for. 
 Vi vil derfor holde fast i at vi mener at det viden-
skabelige studie i teologi netop skal være i teologien. 
Dette bør i hvert led ske med et blik for den kirke 
som udgør selve institutionaliseringen af den kristne 
teologi. Samtidig vil vi sluttelig gentage at al faglig 
diskussion hilses velkommen, det er kun sundt for en 
videnskab at vægtlægningen inden for fagets discipli-
ner løbende diskuteres. 

Men spørgsmålet der skal stilles som udgangs-
punkt for en sådan debat, bør vel være hvorledes vi 
kan gøre faget og derved studiet stærkere og bedre. 
Ikke hvordan vi gør det indtagende og let spiseligt 
for os studerende.

På vegne af Det Teologiske Fagråd: Stud.teol Emil Bjørn 
Saggau, stud.teol Mette Marbæk Johansen, stud.teol 
Caroline Sofie Balschmidt, stud.teol Trine Lydeking 
Taylor, stud.teol Anne Christine Benner, stud.teol Ca-
sper Gregers Bangert og stud.teol Anders Martin Lau-
ritsen (www.teol.ku.dk/studinfo/fagraad/)

Synspunkt
Anders Martin Lauritsen m.fl.,  

Det Teologiske Fagråd.

» Men spørgsmålet der skal stilles, bør vel være  
hvorledes vi kan gøre faget og derved studiet  
stærkere og bedre. Ikke hvordan vi gør det  
indtagende og let spiseligt for os studerende.«

De studerende vil værne  
om teologis faglige fundament

Del dine guldkorn 
med Maren
VIdENSdELINg – Vores samfund har i høj 
grad udviklet sig til et videnssamfund. Overalt 
kan vi søge information om næsten alt, men vi 
bliver også konstant bombarderet med infor-
mation fra diverse massemedier – tv, internet, 
radio og aviser. 

Men hvordan finder vi vej gennem denne in-
formationsjungle? For langt fra al den viden og 
information vi præsenteres for, er brugbar eller 
sandfærdig. Virksomheder og organisationer 
benytter sig i høj grad af videnssamfundet til at 
få deres budskaber igennem og få solgt produk-
ter, uanset om dette kræver en manipulering af 
sandheden. 

Sandheden kan nemlig præsenteres på man-
ge måder, og i tillæg til dette er den informati-
on vi præsenteres for, i høj grad præget af per-
sonlige meninger og ideer som har meget lidt 
med den virkelige verden at gøre. Og til en vis 
grad kan disse meninger og ideer, hvis præsen-
teret på den ’rigtige’ måde, ligefrem være ska-
delige – amerikanske valgkampagner kan må-
ske være vores skræmmebillede for hvordan 
ord og billeder kan manipuleres i en sådan grad 

at de kan have stor indvirkning på eller måske 
ligefrem afgøre et valgresultat. 

Derfor bør institutioner, såsom universiteter-
ne der arbejder mere objektivt med viden, gøre 
det til deres ansvar at formidle deres resultater 
for offentligheden og på et sprog der kan for-
stås. Langtfra alle af os kan sætte os ned og tyde 
en videnskabelig artikel fyldt med statistiske 
data – og ved nok egentlig heller ikke hvor vi 
kan finde sådan nogle. I vejen står nemlig al 
den ligegyldige information og skriger til os og 
vanskeliggør det yderligere at nå frem til den 
brugbare viden. 

Så i stedet for at isolere sig på universiteterne 
og skrive i tidsskrifter i et sprog som er forbe-
holdt den del af befolkningen der har en akade-
misk uddannelse, bør folk der arbejder med vi-
den tage ansvar for også at dele ud af denne vi-
den på en sådan måde at den generelle befolk-
ning kan få glæde af den. Forhåbentlig vil den 
brugbare viden fortløbende vinde større og 
større indpas i informationsstrømmene og få 
større gennemslagskraft end reklamer og pro-
paganda og dette kan da kun være til fordel for 
os alle

Melissa Elveberg, studerende,  
(m_elveberg@yahoo.com)

deltag i debatten
Skriv kort og præcist og oplys altid navn, adresse og stilling. Et læserbrev bør være 

på højst 2.000 enheder med mellemrum eller 300 ord. Et synspunkt må ikke overskri-

de 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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Magiske historier 
fra genetikkens  
univers

Videnskabet

gENEtIK

Af Merete Fredholm 

De fleste har en mere eller mindre veldefineret 
forestilling om hvilken rolle genetikken spiller. 
Man kan sige sådan noget som: ’hun er lige så 
stædig som sin far’ eller ’hun har arvet sin mors 
brune øjne’. Dermed har man forholdt sig til at 
specifikke egenskaber nedarves fra generation 
til generation. Det er vores arvemateriale – eller 
mere specifikt generne i arvematerialet – der 
har indflydelse på hvordan egenskaber kommer 
til at se ud i næste generation. 

Med den teknologiske udvikling der er sket 
inden for det molekylærgenetiske område de 
seneste cirka 20 år, er forskningen nu nået så 
langt at man på det nærmeste kan læse i arve-
materialet som man læser i en bog. Der er blot 
den hage ved det at bogen er skrevet i et meget 
vanskeligt tilgængeligt sprog, og den er des-
uden så lang at det vil tage en person der kan 
præstere 100 anslag i minuttet, 57 år at skrive 
den. 

Det siger således sig selv at det ikke er en helt 
simpel sag at finde frem til hvilke specifikke 
komponenter i arvematerialet der styrer de in-
dividuelle egenskaber, men det er hvad gene-
tisk forskning drejer sig om. 

gravhunde med diskusprolaps
Overordnet set er de bøger der beskriver de for-
skellige pattedyrs arvemateriale, meget sam-
menlignelige. Vores husdyrpopulationer udgør 
en enestående ressource til at fortolke det sprog 
som arvematerialet er skrevet i. Tænk for ek-
sempel på de forskellige hunderacer og den sto-
re variation der er mellem de enkelte racer: Der 
er iøjnefaldende forskelle i størrelse, og der er 
store forskelle på deres egenskaber. Nogle er 
gode til jagt; andre er gode vagthunde, og atter 
andre er gode hyrdehunde. Disse forskelle er 
etableret på baggrund af kraftig udvælgelse in-
den for relativt få individer. 

Det samme kendetegner de forskellige racer 
der findes hos vores produktionsdyr som grise 
og køer. Den måde racerne er etableret på, be-
virker at den genetiske kompleksitet inden for 
den enkelte race er langt mindre end den er hos 
mennesker. Det er derfor nemmere at fortolke 
dyrenes arvemateriale end menneskets eller 
sagt med andre ord: Det er nemmere at identifi-
cere de enkelte ord/gener og finde sammen-
hængen mellem dem når man studerer husdy-
renes arvemateriale. 

Da dyr og mennesker stort set har de samme 
gener, får man implicit noget at vide om men-
neskers gener ved at studere dyr.

Den argumentation har vi brugt til at overbe-

vise den europæiske kommission om at hunde 
kan udnyttes som en genetisk ressource. Vi har 
fået etableret et stort forskningsprojekt der sig-
ter mod at anvende nogle af de arvelige syg-
domme man ser inden for de forskellige hunde-
racer som model for tilsvarende sygdomme hos 
mennesker. 

Projektet bidrager til forskningen inden for 
det område der kaldes Translational medicine. 
Det har blandt andet fokus på hjerte-karsyg-
domme, epilepsi og cancer, men også en række 
andre lidelser. Projektet startede i januar i år, 
så der er endnu ikke mange konkrete resultater. 
Men vi er allerede tæt på at have karakteriseret 
et gen hos belgiske hyrdehunde der har indfly-
delse på udvikling af epilepsi. 

Et af de projekter jeg regner med vil give re-
sultater inden for det kommende år, drejer sig 
om diskusprolaps - en sygdom der er studeret 
indgående fra klinisk side hos hunde gennem 
mange år, og som har vist sig at have en høj ar-
velighed hos gravhunde. Hos denne race optræ-
der diskusprolaps både hos hunde af standard-
størrelse og hos dværg-gravhunde. Under de 
indledende undersøgelser har vi fundet et gen 
der potentielt er af betydning for om en hund 
bliver standard eller dværg. 

Denne problemstilling kan lyde som en kuri-
ositet, men ikke desto mindre er sådan en opda-
gelse med til at kaste nyt lys over hvilken betyd-
ning et specifikt gen har. Det egentlige formål 
med EU-projektet er naturligvis at finde geneti-
ske komponenter af betydning for udvikling af 
de forskellige sygdomme der er fokus på. En så-
dan viden kan danne grundlag for mere effektiv 
forebyggelse og behandling hos mennesker og 
danne grundlag for at forbedre avlen hos hun-
de. 

Stamtyr med gode gener
Den kraftige udvælgelse vi udsætter vores hus-
dyrpopulationer for, kan have nogle uheldige 
produktionsøkonomiske følgevirkninger. Det 
forholder sig inden for malkekvægproduktio-
nen sådan at nogle af de bedste tyre bliver fæd-
re til flere hundrede tusinde sønner og døtre. 

Mennesker og dyr har stort set samme arve- 
materiale. På LIFE får man værdifuld viden om  
menneskets sygdomme og deres helbredelse ved  
at kigge hunde, køer og grise dybt i dna’et

EVOLUtION – Mennesker ligner grise. Men 

ligheden er størst med det køn der mangler det 

ene X-kromosom, og den øges med årene.

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

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

deltage i minikonferenceroprette fagceller

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

For dig, der ønsker inspiration inden for dit fag eller arbejdsområde, afholder DM 
minikonferencer med faglige oplæg og drøftelser. 

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

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

· ·
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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.

Det er naturligvis ikke hensigtsmæssigt hvis en 
sådan tyr videregiver uheldige egenskaber. Det 
sker imidlertid af og til. 

Vi har inden for det seneste år arbejdet på at 
finde årsagen til en defekt der giver sig til ken-
de ved dårlig frugtbarhed og fødsel af dødfødte 
kalve med fejl fortrinsvis i relation til udvikling 
af rygsøjlen. Denne defekt kaldes brachyspina 
syndrome, og den er af stor økonomisk betyd-

ning fordi det defekte gen er spredt i populatio-
nen af en meget benyttet tyr. 

Vi er nu kommet så langt at vi har etableret 
en dna-test der kan udpege dyr med uheldige 
arveanlæg. En sidegevinst ved denne forskning 
er at vi kan etablere ny viden om et arveanlæg 
der indtil videre er meget lidt viden om, og som 
er af stor betydning for fosterudviklingen. 

Jeg vil tro at nogle af de der kender mig, vil 

undre sig over hvorfor historierne har handlet 
om køer og hunde og ikke om grise. Min for-
skergruppe har nemlig gennem en længere pe-
riode primært beskæftiget sig med grisen og bi-
draget til etablering af mange af de grundlæg-
gende molekylærgenetiske redskaber der er 
nødvendige i relation til dette arbejde og har bi-
draget til sekventering af grisens arvemateriale. 
Når man er god til at arbejde med arvemateria-

let hos et pattedyr, kan man også arbejde med 
arvematerialet hos et andet, og nu da de mole-
kylærgenetiske redskaber er etableret hos flere 
husdyr, har vi overskud til at arbejde med flere 
forskellige dyrearter. 

I relation til grisen arbejder vi tæt sammen 
med erhvervet på flere projekter der drejer sig 
om at forbedre grisens sundhed og nedbringe 
brugen af antibiotika. Det projekt vi er kommet 
længst med i denne sammenhæng, er et projekt 
der drejer sig om coli-diarré forårsaget af en be-
stemt coli bakteriestamme. Normalt forbinder 
man ikke infektionssygdomme så entydigt med 
genetik, men i forhold til denne coli-infektion 
har vi etableret en dna-test der kan differentie-
re mellem grise hvori bakterien er i stand til at 
opformere sig i tarmen og grise hvori bakterien 
ikke kan opformere sig. Sidstnævnte er resi-
stente overfor bakterien, og testen kan således 
bruges til at selektere avlsdyr der vil producere 
resistente smågrise. Testen er blevet brugt i den 
danske svineproduktion inden for de seneste 
år.

gris med rygerlunger
Jeg vil også gerne fremhæve et andet grisepro-
jekt som sigter mod at anvende grisen som mo-
del. Grisen er nemlig specielt velegnet til at få 
funktionelle oplysninger fra der kan bruges in-
den for det humanmedicinske område. Grise 
ligner mennesket meget fysiologisk og anato-
misk. 
 Den model vi er ved at etablere, kan poten-
tielt anvendes til afprøvning af farmaceutiske 
præparater til behandling af rygerlunger. Vi har 
etableret en forsøgsbesætning som spontant 
udvikler de samme defekter i lungerne som 
man ser hos mennesker med rygerlunger, og vi 
er ved at identificere de genetiske komponenter 
der er årsag til at defekten opstår. 

Jeg håber at de forskellige historier fra gene-
tikkens univers afspejler at der ikke er langt fra 
grundforskning til anvendt forskning inden for 
det genetiske felt. Jeg er imidlertid ikke sikker 
på at det er blevet helt klart hvad det er jeg fin-
der magisk ved genetikkens univers: Det jeg 
gerne vil have jer til at se det magiske i, er at 
man ved fornuftig anvendelse af genetiske 
værktøjer kan slå ned på nøjagtig den linje i ge-
netikkens grundbog som er af betydning for en 
given egenskab. 

I forbindelse for eksempel med historien om 
defekten hos kvæg havde vi som udgangspunkt 
ikke nogen som helst teori om hvad det var for 
et gen der var defekt – vi havde ingen idé om 
hvor i bogen vi skulle begynde at læse. Ved 
hjælp af genetiske metoder er det alligevel ret 
hurtigt lykkedes at identificere lige præcis den 
linje som er ansvarlig for defekten i den fanta-
stisk lange bog som arvematerialet er skrevet i. 

Den biologi og de teknologier der ligger bag 
er temmelig indviklet, så for at dette ikke skal 
blive en alenlang udredning, vil jeg foreslå at  
I betragter det som magi at det kan lade sig  
gøre at identificere netop den linje der er aktuel 
for en given egenskab. Med de nyeste high-
through-put teknologier som vi har fået til vores 
rådighed inden for de seneste år, har vi indtil 
videre kun set toppen af isbjerget i forhold til 
hvad genetisk forskning kan bringe. 

Merete Fredholm er ph.d., Dr.med.vet., Professor 

i Husdyrgenetik og Faggruppeleder for Genetik 

og Bioinformatik på Institut for Basal Husdyr- og 

Veterinærvidenskab ved Det Biovidenskabelige 

Fakultet.

ArtSFÆLLEr – Menneskets 

fysiologi og anatomi ligner dy-

renes, så forskerne kan hente 

viden til gavn for det  human-

medicinske område ved at stu-

dere dyrene.
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skrive en god ansøgning, og 
nogle tænker måske at de ikke 
har en chance og lader være 
med at søge. Men sådan skal 
man som kvinde lade være 
med at tænke. Så længe man 
køber et lod i tombolaen, så 
har man da en chance.« 

Hvor tror du at fremtiden fører 
dig hen?
»Jeg vil meget gerne fortsætte 
på universitetet hvis det er 
muligt. Men det er jo ikke sik-
kert, for de faste stillinger 
hænger ikke på træerne. Med 
min baggrund som farmaceut 
er der også gode muligheder 
inden for medicinalindustrien. 
Men jeg vil gøre hvad jeg kan 
for at blive på universitetet, 
for jeg er meget glad for den 
akademiske frihed.«

Universitetsinfo
mEDDELELSER FRA KØBENhAVNS UNIVERSITET  ·  21.  NOVEmBER 2008

Guldmedaljeopgaver
Så er årets prisopgaver offentligtgjort. Hvad skal du skrive  

speciale om hvis du skal aktivere metaldetektoren?

Læs side 8-102SEKTION

Hun er ung, og hun er vi-
denskabskvinde. Moleky-
lærfarmakolog Petrine 
Wellendorphs forskning 
er netop præmieret med 
et legat på 100.000 kr. 

FARMAKOLOGI
 

Af Ann Steendahl Søndergaard

Hvad forsker du i?
»I misbrugsstoffet fantasy som 
kan virke stærkt bedøvende. 
Stoffet er vandopløseligt, så 
det ’forsvinder’ hvis det drys-
ses i en drink, og man kan ikke 
så let smage det. Derfor kan 
stoffet blandt andet misbruges 
til såkaldt Date Rape. Kvinder 
der udsættes for stoffet, bliver 
stærkt sløvede og er derfor let-
tere ofre for voldtægt. Fantasy 
bliver også misbrugt som et 
svagt euforiserende stof og har 
en virkning lidt som alkohol. 
Man bliver efter sigende af-
slappet og har det behageligt, 
men det er ikke stimulerende 
og psykedelisk som fx ecsta-
sy.« 

»Det mest interessante for 

med. På den måde vil vi meget 
mere målrettet kunne under-
søge effekten af GHB fordi vi 
kan lave det syntetisk i labora-
toriet.« 

Hvad skal I bruge den viden til?
»Hvis vi isolerer proteinet, åb-
ner der sig en hel verden af 
muligheder fordi vi kan ud-
trykke proteinet i stort antal i 
for eksempel celler, og kun 
netop dét protein. Dermed kan 
vi undersøge hvad receptoren 
gør i alle mulige sammenhæn-
ge hvor vi har udelukket andre 
variable. Det gør at vi får et 
rent system at arbejde med. 
Dermed vil vi for eksempel 
kunne finde ud af om nogle af 
de stoffer vi laver, stimulerer 
eller blokerer receptoren, 
hvad det medfører, og om 
nogle af dem muligvis kunne 
være nye lægemiddelkandida-
ter.« 

Bliver GHB ikke brugt til noget 
nu?
»Jo, det er faktisk et lægemid-
del for både søvnforstyrrelser 
og alkoholisme, sidstnævnte 
dog kun i Italien. Og det vir-

ker. Man ved bare ikke præcis 
hvordan. Hvis man giver en 
høj mængde af GHB, sker der 
én ting, og giver man en lav, 
sker der noget andet. Den høje 
dosis, mener man, går ind og 
påvirker noget der hedder GA-
BA-systemet. Det sker når man 
misbruger stoffet. Påvirknin-
gen af den lave dosis som vi 
har i hjernen naturligt, kender 
vi endnu ikke særlig godt. Det 
er et problem at bruge GHB 
som rent lægemiddel nu på 
grund af misbrugspotentialet. 
Men hvis man kemisk kunne 
lave et stof som gik mere rent 
ind på en undergruppe af ef-
fekterne af GHB, så ville det 
være et bedre lægemiddel for-
di man ville få færre bivirknin-
ger.« 

Hvordan forestiller du dig at 
GHB kan virke?
»Det er et godt spørgsmål! 
GHB proteinet findes kun i 
hjernen, så det er selvfølgelig 
et eller andet neurologisk. Jeg 
forestiller mig at GHB laver 
finjusteringer i hjernen i for-
hold til andre stoffer som hjer-
nen producerer. Nogle studier 

mig er ikke stoffets euforise-
rende effekt, men at stoffet 
findes naturligt i hjernen un-
der navnet GHB. Man ved ikke 
helt hvilken biologisk funktion 
GHB har, men man ved at stof-
fet binder til bestemte områ-
der i hjernen. Min interesse 
ligger i at finde ud af hvorfor 
vi har det naturligt.« 

»Det lader til at der er en re-
ceptor for stoffet. En receptor 
er et protein som sidder i cel-
lemembranen og binder et 
stof. Receptoren er cellernes 
signalmodtager der sender sig-
naler videre igennem kroppen. 
Neurotransmittorer, altså stof-
fer som sender beskeder i hjer-
nen, virker alle sammen via re-
ceptorer. For de fleste neuro-
transmittorers vedkommende 
har man identificeret (klonet) 
de receptorer som de binder 
til, men det har man ikke for 
GHB. Man ved bare at stoffet 
er i hjernen, men man har ikke 
fundet den receptor eller det 
protein som det udøver sin 
virkning igennem. Vi vil isole-
re det protein og finde ud af 
hvad det er for en slags mole-
kyle, og hvad det er i familie 

Forskning i fantasy 

Stærke teaterfolk hædres på KU 
Katrine Wiedemann, Martin de Thurah og Simon Staho  

prisbelønnes for deres imponerende teater- og filmarbejde.

Læs side �

tyder på at det skaber elektrisk 
aktivitet som op- eller nedre-
gulerer andre stoffer. GHB 
normaliserer søvn på en anden 
måde end andre stoffer, så det 
kan muligvis hjælpe på søvn-
forstyrrelser. Man kunne må-
ske også forestille sig at det 
kunne hjælpe på epilepsi.«  

Hvad betyder det for dig at 
modtage dette legat?
»Det er vigtigt for kvinder at 
der findes sådan nogle tiltag 
da der jo ifølge statistikkerne 
er langt færre kvinder end 
mænd på de højeste niveauer 
på universiteterne. Personligt 
håber jeg ikke at jeg har fået 
det fordi jeg er kvinde, men 
fordi jeg laver god forskning. 
Det overrasker mig lidt at der 
kun var 23 ansøgere til legatet. 
Selvfølgelig tager det tid at 

FOTO: phOTOS.cOm 

Petrine Wellendorph er lektor på Institut for Me-
dicinalkemi og har en ph.d. i molekylærfarmako-
logi. Hun har modtaget L’Oréal Danmark legatet 
’For Kvinder i Naturvidenskab’ for sin innovative 
tilgang til naturvidenskabelig forskning. 
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Globalisation and the local 
landscape
SEMINAR – Multidisciplinary reflections on 

contemporary challenges. With key note spea-

kers from London, Zurich, New Zealand, Tokyo 

and more

Tid: 21/11 kl. 9.15-16.00

Sted: Department for Geography and Geolo-

gy, Øster Voldgade 10

Arr.: Tværfakultært arrangement, se  

www.ku.dk/kalender

Bring de gode ideer i spil
DEBATMØDE – Hvad kan du bruge din ud-

dannelse til ude i den virkelige verden? Med 

deltagelse af bl.a. Novo Nordisk

Tid: 24/11 kl. 15.30-17

Sted: Auditorium 3.12, Thorvaldsensvej 40

Arr.: ErhvervsService 

  

København eller omegn
Periode: Fra 1/2-09.

Størrelse: Villa el. villalejlighed 

med adgang til have.

Beboere: Hollandsk M profes-

sor, ikkeryger, med søn på 6 år.

Kontakt: E-mail:  

cgrimmelikhuijzen@bio.ku.dk, 

tlf. 3532 1227.

Bolig udlejes

Frederiksberg
Periode: Fra 15/1 til 15/7-09.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær.

Udstyr: Møbleret. 

Lejer: Ikkeryger.

Husleje: 5.500 kr. pr. md. inkl. 

forbrug. 

Kontakt: E-mail: vfs@stud.ku.dk.

Amager
Period: From mid November on-

wards.

Size: Apartment, 1 room, 39 

sqm., two balconies.

Equipment: Separate kitchen, 

fully furnished, but can be emp-

tied.

Rent: 4.700 kr. per month all  

incl. (tv, internet, etc.)

Contact: E-mail: birgumit@

gmail.com, tel. 2858 2874.

Frederiksberg C
Periode: Fra 1/12-08.

Størrelse: 1 værelse på 16 kvm.

Udstyr: Køkken, bad, vaskema-

skine, god skabsplads.

Husleje: 2.800 kr. pr. md.

Lejer: Ikkeryger, studerende.

Kontakt: E-mail:  

hetland.andreas@gmail.com.

Østerbro
Periode: Fra 15/1-09, 6-12 mdr.

Størrelse: Lejlighed, 59 kvm.

Udstyr: Møbleret inkl. op- og 

vaskemaskine, tørretumbler,  

internet, kabel tv samt altan.

Husleje: 7.500 kr. pr. md. alt  

inkl. 

Depositum: 15.000 kr.

Kontakt: E-mail:  

thomsenmette@get2net.dk.

Østerbro 
Periode: Fra 1/2-09 og 2 år frem.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 55 

kvm. 

Udstyr: U- el. møbleret efter øn-

ske.

Husleje: 7.000 kr. pr. md. inkl. 

varme, el og gas. 

Kontakt:  Tlf. 6169 9681, e-mail: 

trine.louring@get2net.dk.

Frederiksberg
Størrelse: Lejlighed, 3 vær.

Udstyr: Fuldt møbleret med in-

ternet.

Lejere: Par, single eller en fami-

lie.

Husleje: 10.000 kr. pr. md. alt 

inkl.

Kontakt: Tlf. 2523 0211.

Østerbro 
Periode: Fra 1/2-09 til 1/2-10.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 73 

kvm. 

Husleje: 9.000 kr. pr. md. inkl. 

varme, vand, el, internet og ka-

bel tv.

Kontakt: E-mail:  

landskronagade@gmail.com.

Vanløse
Periode: Fra 1/2-09 til 31/1-10.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 50 

kvm.

Udstyr: Møbleret. To altaner.

Husleje: 6.000 kr. pr. md. ekskl. 

forbrug. 

Kontakt: E-mail: mette@rubaek.

com, tlf. 5190 3390.

Christianshavn
Periode: Fra 1/1 til 1/7-09.

Størrelse: Lejlighed, 74 kvm. og 

hems på 20 kvm.

Husleje: 10.000 kr. pr. md. 

Kontakt: E-mail:  

johanmau@hotmail.com.

Virum/Sorgenfri
Periode: Fra 14/12-08 til 14/6-09, 

evt. længere.

Størrelse: Lejlighed, 4 vær., 115 

kvm. 

Udstyr: Altan, køkkeninventar 

etc. 

Husleje: 12.500 kr. pr. md. inkl. 

forbrug.

Kontakt: E-mail:  

lejlighed@rocketmail.com.

Nørrebro
Periode: Fra 1/2-09 til 1/2-10.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 82 

kvm.

Husleje: 12.500 kr. pr. md. inkl. 

forbrug (el, vand, varme, tv)

Kontakt: E-mail:  

noergaard.staun@gmail.com.

City
Periode: Fra d.d. og på ube-

stemt tid.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 100 

kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret m. 3 so-

vepladser, internet, kabel tv, 

flygel, vaskemaskine. Parke-

ringshus i nærheden.

Husleje: 12.000 kr. pr. md. alt 

inkl.

Lejer: Kan ikke have adresse i 

boligen. Familievenlig. Rygning 

tilladt. 

Kontakt: Britt Kjellmark, tlf. 

2611 7521.

Copenhagen/Christianshavn
Period: From 15/12-08 to 30/6-

09.

Size: Apartment, 4 rooms, 128 

sqm.

Equipment: Fully furnished, wa-

sher, dryer, dishwasher, TV, 

DVD, Internet.

Rent: 13.800 kr. per month incl. 

utilities.

Deposit: 30.000 kr.

Contact: E-mail: cr@ifs.ku.dk, 

tel. 6073 7208 or 3532 3428.

Teknologi og museums- 
formidling
FOREDRAG – Af kulturel tekstilformidler og 

designer Louise McHenry

Tid: 27/11 kl. 15.00 

Sted: Center for Tekstilforskning, Det gl. KUA 

Arr.: Center for Tekstilforskning, SAXO-Insti-

tuttet, Annette Borrell, annette@hum.ku.dk

Hvorfor er feminister så 
snerpede?
FOREDRAG – Forfatter Gretelise Holm spør-

ger om ligestilling mellem kønnene er i kon-

flikt med seksualiteten? Taber mænd potens 

når de møder stærke kvinder? Foretrækker 

kvinder i virkeligheden dominerende mænd?

Tid: 27/11 kl. 16-18

Sted: Psykiatrisk auditorium, Rigshospitalet, 

Henrik Harpestrengs Vej, opgang 61a

Arr.: Dansk Forening for Klinisk Sexologi, 

www.klinisksexologi.dk og Sex & Samfund 

How to search in patent  
databases
COURSE – Lectures and exercises in how to 

search for patents in databases on topics, inven-

tors, patent numbers, companies and how to ob-

tain and read a patent. Also Orientation about 

the structures and search possibilities of different 

international patent databases are given

Tid: 25/11 kl. 13.00 til 16.00.

Sted: Undervisningslokalet I 61, Det Biovidenska-

belige Fakultetsbibliotek, Dyrlægevej 10

Arr.: Det Biovidenskabelige Fakultet. Tilmelding 

via www.bvfb.life.ku.dk/kv/kurstilm.aspx

At arbejde og studere i  
udlandet
JULEMØDE – ’Kulturelle og faglige oplevelser’

Tid: 25/11 kl. 16.00–18.30

Sted: Biblioteket, Anatomibygningen, LIFE, Insti-

tut for Basal Husdyr og Veterinærvidenskab, 

Grønnegårdsvej 7, 1. sal 

Arr.: Dansk Selskab for Cyto- og Histokemi, Vibe-

ke Ravn Skovlund, VIRASK01@heh.regionh.dk

Coaching 
FORELÆSNINGSRÆKKE – Denne gang taler 

Reinhard Stelter, ph.d., lektor i idræts- og coa-

chingpsykologi, om coaching som ’et refleksions-

rum til personlig og social betydningsdannelse’ 

Tid: 26/11 kl. 15.00-16.30

Sted: IFI, Nørre Allé 53, 1. sal, OM hallen, Store 

Auditorium

Arr.: Institut for Idræt. Tilmelding til coaching@

ifi.ku.dk

De kulturelle relationer  
mellem Danmark og Tyskland  
i 1908
SEMINAR – Arrangementet har undertitlen ’et 

snapshot’. Med deltagelse af danske og tyske for-

skere

Tid: 27/11 kl. 9.30-17.30 og 28/11 kl. 10.15-18.00 

Sted: Hovedbygningen, Frue Plads, lokale H05 og 

H07

Arr.: Martin Zerlang, Institut for Kunst og Kultur-

videnskab, zerlang@hum.ku.dk og Stephan Mi-

chael Schröder, Institut fúr Skandinavistik, Kölns 

Universitet

Lav en grøn film om  
dit universitet

FILMKONKURRENCE – I forbindelse med univer-

sitetets brede klimasatsning, stiller KU flotte pen-

gepræmier på højkant i filmkonkurrencen 

kort&godt. Kortfilm-konkurrencen, der er Nor-

dens største, har i år den globale opvarmning som 

tema, og alle med en kameramand eller producer 

i maven, kan indsende film. ’Bliv klog på klimaet – 

tag din uddannelse på Københavns Universitet. 

Lav en film hvor unge kan se pointen i at uddan-

ne sig på Danmarks grønne universitet’, lyder op-

fordringen. 

Læs mere på  

www.kortoggodt.info/2006/index.php?id=1

 

Boliger

Bolig søges

Copenhagen
Period: From January 2009 

onwards.

Size: Small flat (or a bigger 

flat to be shared with one 

person, preferably a collea-

gue). 

Tenant: Italian assistant pro-

fessor of law.

Rent: Max 7.000 kr. per 

month.

Contact: Giuseppe Mazziotti, 

e-mail: giuseppe.mazziotti@

gmail.com,  

tel. 0039-3473018306.

(Stor)københavn
Period: From 1/2-09 to 1/2-

10.

Size: At least 2 rooms/50 

sqm.

Equipment: Fully or partially 

furnished (kitchen).

Tenant: German post doc 

and wife, both non-smoking.

Rent: Max 7.000 kr. per 

month.

Contact: E-mail:  

mlampe@uni-muenster.de.

København/Amager
Periode: Fra 1/2 til 30/4-09.

Størrelse: Min. 2 soveværel-

ser.

Udstyr: Møbleret.

Lejer: M forsker fra Norge 

med familie on/off. 

Kontakt: E-mail:  

narve.dolve@uis.no.  

København/Amager
Periode: Fra medio januar til 

april/maj 2009.

Størrelse: Lejlighed.

Udstyr: Møbleret.

Lejer: K norsk stipendiat.

Kontakt: 

E-mail: else.s.torpe@uis.no.   
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Naming places
GÆSTEFORELÆSNING – Dr., senior lecturer Jan 

Tent, Macquarie University, Australien holder op-

læg med titlen ‘Naming Places on the Southland: 

European place-naming practices from 1606 to 

1803’

Tid: 28/11 kl. 14.15

Sted: Det ny KUA, Njalsgade 136, lokale 27.04.04

Arr.: Afdeling for Navneforskning, Nordisk Forsk-

ningsinstitut, Bent Jørgensen, berge@hum.ku.dk

Da mennesket kom til Europa
AKTUELT FRA FORSKNINGEN – Adj. professor, 

mag.art. Peder Mortensens oplæg har undertitlen 

’et nyt fund fra Kretas ældste stenalder’

Tid: 1/12 kl. 19.30

Sted: Videnskabernes Selskab, H.C. Andersens 

Boulevard 35

Arr.: Videnskabshistorisk Selskab, www.royalaca-

demy.dk. Gratis adgangskort udleveres ved hen-

vendelse i god tid før foredraget

Manipulation 
TEMAAFTEN – Foredraget tager udgangs-

punkt i Klaus Kjøllers bog om emnet fra 2007 

Tid: 27/11 kl. 16.15

Sted: Det gl. KUA, Njalsgade, lokale 16.1.20  

Arr.: Fagligt Forum for Sprogpsykologi, Katri-

ne Bergh Andersen, katrine.bergh.andersen@

gmail.com

Claude Levi-Strauss 100 år
ÅRSMØDE – Antropologiforeningen og 

Dansk Etnografisk Forening holder fælles års-

møde i anledning af strukturalismens faders 

100 årsdag

Tid: 28/11 kl. 12.00-19.00

Sted: Alexandersalen, Bispetorvet 1-3

Arr.: Tilmelding til aftenens middag (200 kr.) 

på birgitte.soerensen@anthro.ku.dk

Prostitution
KONFERENCE – Valg eller undertrykkelse? 

Fag eller forbud?

Tid: 1/12 kl. 9.15-16.30 og 2/12 kl. 9.00-17.00

Sted: Københavns Universitet. Lokale oplyses 

v. tilmelding

Arr.: Center for Seksualitetsforskning, Sociolo-

gisk Institut. Tilmelding til prostitutionskonfe-

rence@soc.ku.dk senest den 23/11

Formålet er at afprøve argumenterne for kri-

minalisering af købesex i Danmark og drøfte 

andre mulige opfattelser af købesex. Konfe-

rencen drøfter bl.a. følgende spørgsmål: Skal 

prostitution forbydes? Skal der være faglige 

rettigheder for prostituerede? Må social ind-

sats hjælpe prostituerede med at forblive i 

prostitution? Bør der deltage prostituerede i 

alle offentlige tiltag om prostitution? Skal køb 

af seksuelle tjenesteydelser forbydes? 

Frederiksberg
Period: From 15/1 to 15/12-09.

Size: Flat, 2 rooms, 54 sqm.

Equipment: Furnished, balcony, 

Internet, laundry.

Rent: 8.500 kr. per month, incl. 

utilities.

Contact: E-mail:  

aklynge@hotmail.com.

Brønshøj 
Periode: Fra 1/1-09.

Størrelse: Hus, 6 vær., 138 kvm.

Udstyr: Møbleret/umøbleret.

Husleje: 11.500 kr. pr. md.

Kontakt: Lars Rasmussen,  

tlf. 2095 0983. 

 

Kollegier

Elers Kollegium
Pr. 1/1-09 bliver en plads ledig 

for en studerende ved KU el. 

DTU med 2 års beståede studier. 

Evt. slægtninge af fundator el. 

dennes hustru har fortrinsret, 

vedlæg dokumentation. Kolle-

giet ligger i St. Kannikestræde 

og har 20 alumnepladser. Væ-

relser på 9-22 kvm. Til kollegiet 

hører bl.a. bibliotek, computer-

rum, sauna og have med kro-

ketbane. Der er desuden til-

knyttet enkelte mindre legater.

Husleje er pt. 1.400 kr. pr. md. 

for studerende og 2.010 kr. pr. 

md. for kandidater samt 125 kr. 

til kollegiekassen. Depositum 

på 4.000 kr. Benyt Københavns 

Universitets ansøgningsskema 

for ’De Gamle Kollegier’ fra 

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

Bolig/ . Husk skriftlig motivati-

on. 

Yderligere oplysninger: Inspec-

tor Collegii, e-mail: icelers@

gmail.com.

Ansøgningsfrist: 8/12-08.

  

Stillinger

VIP-stillinger

Sundhedsvidenskab

Eksterne lektorater 
På Institut for Folkesundhedsvi-

denskab er et antal 3-årige eks-

terne lektorater inden for fag-

området medicinsk psykologi 

ledige til besættelse pr. 1/1-09. 

De eksterne lektorer skal selv-

stændigt tilrettelægge og gen-

nemføre holdundervisning i 

psykologi for medicinstuderen-

de. Psykologiundervisningen 

gennemføres som et blokkursus 

af tre ugers varighed med efter-

følgende skriftlig eksamen, nor-

malt i januar og juni måned. Ud 

over holdundervisningen skal 

de eksterne lektorer evt. afhol-

de forelæsninger og medvirke 

ved afholdelse af eksamen. 

Yderligere oplysninger kan fås 

ved henvendelse til lektor Hans 

Henrik Jensen, tlf. 3532 7930.

Fuldt opslag: www.ifsv.ku.dk.

Ansøgningsfrist: 8/12-08, kl. 

12.00.

Humaniora

Lektor i græsk og latin
SAXO-Instituttet opslår lektorat 

i græsk (eksklusiv nygræsk) og 

latin. Ansøgere må kunne do-

kumentere forskning på inter-

nationalt niveau inden for 

græsk og latinsk filologi med 

henblik på tekster fra antikken 

og/el. senere tid; relevant un-

dervisningserfaring og kvalifi-

kationer til at kunne varetage 

undervisning i græsk og latinsk 

filologi samt oldtidskundskab 

på såvel BA- som kandidatni-

veau.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger 

el. kontakt Helle Kofoed Schæ-

bel, tlf. 3532 8675, e-mail: hel-

lesch@hum.ku.dk.

Ansøgningsfrist: 8/12-08, kl. 12.

Adjunktur i audiologopædi 
På Institut for Nordiske Studier 

og Sprogvidenskab er et ledigt 

adjunktur med særligt henblik 

på stemme og stemmelidelser 

til besættelse 1/5-09. Ansøgere 

skal kunne dokumentere særli-

ge kvalifikationer inden for det-

te område. Ansøgere vil blive 

foretrukket hvis de tillige kan 

dokumentere relevant klinisk 

erfaring samt erfaring med for-

midling.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger 

el. kontakt Mette Christensen, 

tlf. 3532 8087, e-mail: mec@

hum.ku.dk.

Ansøgningsfrist: 8/12-08, kl. 

12.00.

Naturvidenskab

Associate Professorship 
The Niels Bohr Institute is sear-

ching for an experimentalist wi-

thin the field of experimental 

subatomic physics. The research 

area must be within physics and 

detector development explored 

at the Large Hadron Collider at 

CERN.

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this ab-

stract. See www.ku.dk/stillinger.

Application deadline: 15/1-09 at 

12 noon.

Post doctoral position 
Department of Chemistry, Uni-

versity of Copenhagen has a 

post doctoral position in Orga-

nic Chemistry vacant from 1 Ja-

nuary 2009 to 31 January 2012 

at the Department of Chemi-

stry. The candidate should have 

a PhD in organic chemistry or a 

related field. The position invol-

for the position, you must ob-

tain the complete job advertise-

ment at www.life.ku.dk/jobs.

Application deadline: 5/1-09. 

TAP-stillinger 

Institutleder  
Institut for Produktionsdyr og 

Heste på Det Biovidenskabelige 

Fakultet søger institutleder.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

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

Ansøgningsfrist: 15/12-08.

Sekretariatsleder
Institut for Jordbrug og Økolo-

gi, Det Biovidenskabelige Fakul-

tet, søger en sekretariatsleder 

fra 1/1-09 el. snarest derefter 

med ansvar for at lede og ud-

vikle instituttets nye sekretariat, 

skabe samarbejde i mange ret-

ninger og sikre klarhed i an-

svarsområder og arbejdsgange. 

Økonomiske og personalemæs-

sige opgaver.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

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

Ansøgningsfrist: 5/12-08 kl. 

12.00.

Tandklinikassistentelev
Skolen for Klinikassistenter og 

Tandplejere har elevstilling le-

dig til besættelse 15/12-08 el. 

snarest derefter.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger.

Ansøgningsfrist: 29/11-08 kl. 

12.00. 

Ph.-d.-stipendier

Farma
The Drug Research Academy at 

the Faculty of Pharmaceutical 

Sciences has a vacant PhD fel-

lowship from 1 February 2009:  

Compressed chewing gum as a 

platform for buccal drug delive-

ry. Supervisors: Associate Pro-

fessor Jette Jacobsen, Faculty of 

Pharmaceutical Sciences, Clinical 

Research Manager Birgitte Hy-

rup Andersen, Senior Manager 

R&D Per Isager, and Vice Presi-

dent R&D Niels C. Kaarsholm 

from Fertin Pharma A/S. 

Further information on the PhD 

project, application require-

ments and applicant informati-

on form can be found on our 

web site (www.farma.ku.dk/stil-

linger) and on the Drug Re-

search Academy (www.farma.

ku.dk/dra). 

Deadline for applications: 

11/12-08 at 12 noon. 

ves research in development of 

enzyme mimics and/or carbohy-

drate chemistry. The application 

must contain motivation letter, 

a brief CV and list of publicati-

ons in peer reviewed journals. 

Enquiries about the position 

can be made to professor Mi-

kael Bols, tel. 3532 0160, by e-

mail to: bols@kemi.ku.dk. Ap-

plications should be addressed 

to the Department of Chemi-

stry, Att. Professor Mikael Bols, 

Universitetsparken 5, 2100 Cph. 

Ø.

Application deadline: 1/12-08 at 

12 noon.

Biovidenskab

Professor of Green Space 
Management
Faculty of Life Sciences has a va-

cant position open from August 

1, 2009. 

Full announcement: To apply 

for the position, you must ob-

tain the complete job advertise-

ment at www.life.ku.dk/jobs.

Application deadline: 5/1-09. 

Professorship in applied  
ethology
Faculty of Life Sciences has a va-

cant position open from June 6, 

2009.

Full announcement: To apply 

for the position, you must ob-

tain the complete job advertise-

ment at www.life.ku.dk/jobs.

Application deadline: 2/2-09. 

Professor 
Faculty of Life Sciences has a va-

cant position with special re-

sponsibilities within Geographi-

cal Information Systems/Science 

with special focus on the appli-

cation in spatial planning, natu-

ral resources and human/env-

ironment studies open from 

August 1, 2009.

Full announcement: To apply 
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Quantum Information  
Theory 
NIELS BOHR LECTURE – By professor Michael 

Wolf with the subtitle ‘visions and perspec-

tives’

Tid: 3/12 kl. 13.15

Sted: H.C. Ørsted Institute, Universitetsparken 

5, Aud. 3

Arr: Kollokvieudvalget/Niels Bohr Institutet, 

Anders Sørensen

From grasses to waterlilies 
FORELÆSNING – Professor Paula Rudall, Ro-

yal Botanic Gardens Kew, holder forelæsning 

med undertitlen ‘exploring morphological 

evolution in flowering plants’. Anledningen er 

at Paula Rudal modtager Rolf Dahlgren prisen 

for fremragende forskning i blomsterplanter-

nes systematik og evolution.

Tid: 3/12 kl. 14.15

Sted: Auditoriet, Geologisk Museum, Øster 

Voldgade 5-7 

Arr.: Ib Friis, Ole Seberg og Henning Knudsen, 

Statens Naturhistoriske Museum

Hvad vinder sagen i retten?
FOREDRAG – Af ph.d. Maria Louise Staffe

Tid: 3/12 kl. 19.30-21.00 

Sted: Det gl. KUA, Njalsgade 80, lokale 15.1.32

Arr.: Retorikforeningen, Signe Kjær Jørgensen, 

skj@hum.ku.dk

Jura åbner dørene til retssalen – mens retorik er 

med til at bestemme udfaldet af retssagerne. I 

dette oplæg vil Maria Louise Staffe, cand.mag. i 

retorik, og ph.d. fra Det Juridiske Fakultet tale 

om hvad det er for nogle retoriske mekanismer 

der i kombination med juraen er med til at afgø-

re udfaldet af mange retssager. Maria Louise 

Staffe har i år udgivet bogen Retsretorik der viser 

at advokater med kendskab til retorik vinder rets-

sager over advokater som kun ’kender paragraf-

ferne’. I bogen analyserer hun en række danske 

retssager – både civile sager og straffesager. Må-

let med bogen er at vise hvordan retorik på en 

værdifuld og relevant måde sætter spørgsmåls-

tegn ved den gængse forestilling om at det i juri-

disk procedure kun drejer sig om at sammenhol-

de fakta med retskilderne.

Patterns of biodiversity
INTERNATIONAL LECTURE SERIES – Lecture 

by Carsten Rahbek titled ‘Local and global pat-

terns of biodiversity in a changing world’ 

Tid: 3/12 kl. 17-19

Sted: Auditorium 1.01, Bülowsvej 17

Arr.: Tværfakultært arrangement, se www.ku.

dk/kalender

Kapitalismekritik efter  
kapitallogikken
FOREDRAG – Informations journalist og kriti-

ker Rune Lykkeberg spørger hvordan man kan 

kritisere vores samtid i en kapitalisme der me-

re end nogen sinde før næres af modsætnin-

ger og indoptager kritik

Tid: 3/12 kl. 19.30-21.30

Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lokale 1.1.18 

Arr.: Dansk Sociologforening, www.sociologi.

dk

Støtte

Forskningsstøtte

Jens Nørregaard og Hal 
Kochs Mindefond
Fonden indkalder ansøgninger 

til den kommende uddeling af 

forskningsmidler i efteråret 

2008. Fonden har til formål at 

fremme forskning inden for 

dansk kirkehistorie og økume-

nisk teologi. Nærmere oplysnin-

ger om fondens virke fås ved 

skriftlig eller telefonisk henven-

delse til fonden, c/o Afdeling 

for Kirkehistorie, Købmager- 

gade 46, 1. sal, P.O.B. 2164, 

1150 Kbh. K, e-mail: ram@teol.

ku.dk, www.teol.ku.dk/akh.

Ansøgningsfrist: 1/12-08.   

Legater og  
stipendier

Introduktionsstipendier
Gigtforeningen har to introduk-

tionsstipendier ledige til besæt-

telse pr. 1/4-09 el. snarest deref-

ter. Stipendierne bevilges for 

op til 6 måneder. Ansøgnings-

skema udfyldes og indsendes 

elektronisk via ’Søg støtte fra 

forskningsrådet’ på www.gigt-

foreningen.dk/forskning. 

Spørgsmål kan rettes til Connie 

Ziegler, tlf. 3977 8038 el. på 

forskning@gigtforeningen.dk. 

Ansøgningsfrist: 1/2-09.

Novo Nordisk Fonden
Læge- og Naturvidenskabelig 

Komite indkalder ansøgninger 

til:

a) Hallas-Møller Stipendium 

(femårigt) tildeles en seniorfor-

sker som bidrag til opretholdel-

se og styrkelse af igangværende 

forskning inden for dansk læge- 

og naturvidenskab fortrinsvis 

inden for biomedicinsk forsk-

ning, klinisk forskning og biolo-

gisk grundforskning.

b) Kliniske Forskerstipendier – 

Danmark (femårige) skal gøre 

det muligt for højt kvalificerede 

forskere ansat i fuldtids kliniske 

stillinger at blive delvis frigjort 

for klinisk arbejde så de får mu-

lighed for sammenhængende 

biomedicinsk/eksperimentel 

forskning.

Fuldt opslag: www.novonor-

diskfonden.dk.

Ansøgningsfrist: 2/2-09, kl. 

16.00.  

Dansk-Israelsk Studiefond
Fonden til minde om Josef og 

Regine Nachemsohn har til for-

mål at yde stipendier til danske 

studerende til studier ved et is-

raelsk universitet el. anden hø-

jere læreanstalt og til israelske 

studerende til studier ved et 

dansk universitet el. anden hø-

jere læreanstalt. Fonden kan ik-

ke uddele stipendier til danske 

studerende med permanent 

adresse i Israel el. israelske stu-

derende med permanent adres-

se i Danmark som ønsker at stu-

dere i Israel. Ansøgning med bi-

lag sendes i 5 eks. til Advokat 

Carsten R. Christiansen, Ny Ve-

stergade 17, 1471 Kbh. K. An-

søgningsskema rekvireres mod 

fremsendelse af frankeret svar-

kuvert.

Ansøgningsfrist: 31/12-08.

Stud.mag. Per Slomanns  
Legat 
Legat til fordel for det sprogvi-

denskabelige studium og dets 

dyrkere ved KU. Der er 3 portio-

ner til uddeling, en på 135.000 

kr. og to på hver 68.000 kr. Le-

gatet gives til dækning af rejse- 

og opholdsudgifter i f.m. aktivi-

teter inden for uddannelse el. 

forskning i sprogvidenskab, spe-

cielt sammenlignende sprogvi-

denskab. Legaterne kan være til 

disposition 1/2-09 el. senere ef-

ter ansøgerens ønske. Der be-

nyttes ikke ansøgningsskema, 

og CPR-nr. skal oplyses. Ansøg-

ninger med budgetoverslag 

sendes til legatets efor, lektor 

dr.phil. Jens Elmegård Rasmus-

sen, Institut for Nordiske Studi-

er og Sprogvidenskab, KUA, 

Njalsgade 120, 2300 Kbh. S. 

Yderligere oplysninger fås på 

tlf. 5666 3632, e-mail: elme@

hum.ku.dk.

Ansøgningsfrist: 8/12-08, kl. 

12.00. 

Herboms Legat
Studerende med speciale i bota-

nik ved Det Naturvidenskabeli-

ge Fakultet kan søge om støtte 

til bogindkøb der direkte er 

nødvendigt for specialet. Ved-

læg til ansøgningen prioriteret 

og prissat bogliste, navn, CPR-

nr., privatadresse, tlf.nr., ban-

kens navn, reg.- og kontonum-

mer. Ansøgningen skal under-

skrives af forskningsgruppele-

der el. vejleder. Sendes til Kø-

benhavns Universitet, Biologisk 

Institut, Att.: Jannike Dyrskjøt, 

Mrk. ’Herboms Legat’, Øster Fa-

rimagsgade 2D, 1353 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 15/12-08, kl. 

12.00.

Legater til  
kandidatstuderende
RECETO – Forskeruddannelses-

programmet for Miljøkemi, Mi-

krobiologi og Økotoksikologi - 

udlover en række legater på 

30.000 kr. til talentfulde kandi-

datstuderende som planlægger 

eller er i gang med at lave spe-

ciale ved en af RECETOs samar-

bejdspartnere, og som forven-

ter at udgive en artikel i et in-

ternationalt anerkendt tids-

skrift. Formålet er at sikre for-

midling af forskning inden for 

miljøkemi, mikrobiologi og 

økotoksikologi og at hjælpe ta-

lentfulde kandidater mod ph.

d.-studiet. Ansøgningen skal 

falde senest to måneder før den 

studerende afleverer speciale. 

Legatet kan ikke tildeles stude-

rende der modtager legater fra 

anden side.

Yderligere oplysninger: Se 

www.receto.dk el. kontakt re-

ceto@life.ku.dk.

Studenterpriser

Gigtforeningen
Foreningen ønsker at anspore 

flere medicinstuderende til at 

skrive deres større obligatoriske 

valgfrie opgave (OSVAL II / for-

dybelsesopgave) inden for 

gigtområdet og har indstiftet ti 

priser på hver 10.000 kr. der år-

ligt uddeles til de bedste selv-

stændige og prisværdige opga-

ver lavet i tilknytning til en reu-

matologisk afdeling el. lignen-

de. 

Fuldt opslag: Læs om betingel-

serne på www.gigtforeningen.

dk/forskning/aktuelle+stipen 

dier+og+legater. 

Ansøgningsfrist: 30/1-09.

Dansk Medicinsk-historisk 
Selskab 
Selskabet belønner hvert år en 

studenteropgave inden for det 

medicin- og helsehistoriske om-

råde i bredeste forstand med 

10.000 kr. Præmien kan tildeles 

en eksamensopgave, fx bache-

lor- el. OSVAL-opgave, bedømt i 

2008. Dog er specialer undta-

get. Både studerende og vejle-

dere kan indstille en opgave til 

prisen.

Fuldt opslag: Læs om prisopga-

ven og indleveringsfrist på 

www.dmhs.suite.dk.

Forsvar

Disputatsforsvar

Sundhedsvidenskab

Olav Wendelboe Nielsen
Disputats: Epidemiology of  

heart failure and clinical appli-

cation of natriuretic peptide  

testing in primary care.  

Tid: 21/11-08, kl. 14.00.

Sted: Bispebjerg Hospital, ind-

gang 60, auditorium L. 

Officielle opponenter: Ekstern 

klinisk lektor Jens Kastrup og 

professor Torsten Toftegård 

Nielsen.  

Opponenter ex auditorio: Kan 

melde sig til forsvarsleder pro-

fessor Stig Haunsø, haunsoe@

dadlnet.dk.  

Afhandlingen: Kan fås ved hen-

vendelse til forfatteren på 

own@dadlnet.dk. Instillingen 

kan købes ved skriftlig henven-

delse til Fakultetskontoret.  

Ph.d.-forsvar

Sundhedsvidenskab

Özcan Met  
Titel: Exploiting the immunoge-

nec potential of mRNA electro-

porated dendritic cells: Implica-

tions for cancer immunotherapy 

using selected tumor antigens 

associated with human breast 

cancer.  

Tid: 26/11-08, kl. 12.30.

Sted: Herlev Sygehus, Lille Audi-

torium.  

Afhandlingen: Kan rekvireres 

ved henvendelse til ozcmet01@

heh.regionh.dk.  

Lars Schack Kruse  
Titel: Molecular mechanisms in-

volving cyclic nucleotides in mi-

graine.

Tid: 26/11-08, kl. 15.00.

Sted: Auditorium C på Glostrup 

Hospital, Nordre Ringvej 69, 

Glostrup.

Afhandlingen: Kan fås ved hen-

vendelse til LAKR@glo.regionh.

dk.

Stine Jørgensen  
Titel: Characterisation of the 

histone methyltransferase SET8 

in cell cycle progression and the 

DNA damage response.

Tid: 27/11-08, kl. 14.30.

Sted: BRIC, Ole Maaløesvej 5, lo-

kale 1.2.03.

Afhandlingen: Interesserede 

kan henvende sig til stine.joer-

gensen@bric.dk.

Kenneth Beri Ploug  
Titel: Katp channels in intracra-

nial arteries – implications for 

migraine pathophysiology.

Tid: 2/12-08, kl. 14.00.

Sted: Glostrup Hospital, Audito-

rium C.  

Afhandlingen: Kan rekvireres 

ved henvendelse til forfatteren 

på tlf. 4323 3298.  

Ida Husby  
Titel: Børns mad, mellemmålti-

der og hovedmåltider - i et fol-

kesundhedsperspektiv

Tid: 2/12-08, kl. 14.00. 

Sted: Medicinsk Museion, Bred-

gade 62.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til idahusby.frb@gmail.

com.  

Marie Høgh Thøgersen  
Titel: Assertive community  

treatment in a Danish mental 

health context: effectiveness 

and perceived coercion.

Tid: 11/12-08 kl. 14.00.

Sted: Sygeplejeskolens Audito-

rium, Bispebjerg Hospital, 

Tuborgvej 235.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til marieht@gmail.com.

3. december    3. december  3. december
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Trust, Sociality, Selfhood
CONFERENCE – The goal is to clarify the role, 

scope and significance of trust for selfhood 

and sociality

Tid: 4-5/12 

Sted: University of Copenhagen, conference 

room 22.0.11 

Arr.: Arne Grøn, CFS, cfs.ku.dk/calendar-main/

calendar2008/110516/

The former Danish West  
Indies
SEMINAR – History and archaeology. On re-

sent research, collaboration, and prospects for 

the future featuring archaeologist Ken Wild, 

National Park Service, St. John, US Virgin Is-

lands

Tid: 4/12 kl. 12.15 – 17.30

Sted: South Campus, old KUA, room 16.1.20 

Arr.: The Saxo Institute, bechmann@hum.

ku.dk

Public Service i en  
brydningstid
DEBAT – Med deltagelse af Torben Smidt 

Hansen, chefredaktør for Kultur i DR og  

Karsten Pharao, kulturjournalist. Entre 25 kr.

Tid: 4/12 kl. 20 

Sted: Studenterkredsen, Vartov, Farvergade 

27, opgang H, 3. sal

Arr.: Studenterkredsen, www.studenterkred-

sen.dk

Cand.scient. Lars Groth 
Grunnet
Titel: The Bcl-2 family of prote-

ins in cytokine- and endoplas-

mic reticulum stress-induced β-

cell apoptosis. 

Tid: 19/12-08, kl. 13.00.

Sted: Hagedorn Auditorium, 

Hagedorn Research Institut, 

Niels Steensens Vej 6.

Naturvidenskab

Iben Heiner Bang-Berthel-
sen
Titel: Phylogeny of Loricifera 

based on combined morpholo-

gical and molecular studies.

Tid: 4/12-08, kl. 13.00.

Sted: Biological Institute, Audi-

torium B, Universitetsparken 15.

Afhandlingen: Fås via  

www.snm.ku.dk/iheiner.

Jelle S. van Zweden
Title: The smell of cooperation 

and conflict in insect societies.

Tid: 5/12-08, kl. 13.30.

Sted: Universitetsparken 15, 

Bygning 10, Auditorium A.

Anders Gaarde
Titel: Projections and residues 

on manifolds with boundary.

Tid: 10/12-08, kl. 13-15.

Sted: HC Ørsted Instituttet, 

Auditorium.

Afhandlingen: Fås via www.ma-

th.ku.dk/~gaarde.

Flemming Hauge Andersen
Titel: Hydrological modeling in 

a semi-arid area using remote 

sensing data.

Tid: 10/12-08, kl. 13.15.

Sted: Institut for Geografi og 

Geologi, Øster Voldgade 10.

Afhandlingen: ligger til gen-

nemsyn på Geologisk Bibliotek.

BIOVIDENSKAB

Af Rikke Pape Thomsen

Kuglerund. Sødt, rødt og saf-
tigt frugtkød under en tyk 
græsgrøn skal. Vandmelonen 
som vi kender og nyder på 
sommerdage, stammer fra 
Afrika. Her er dens udseende 
virkelig varieret, og dens an-
vendelsesmuligheder nærmest 
uendelige. Forskningsprojek-
tet ’Fremtidens vandmeloner i 
Afrika og deres potentiale’ går 
afgrøden i bedene - i Mozam-
bique, Mali, Tanzania og Ken-
ya.

I områder hvor der kun dyr-
kes enkelte afgrøder eller hvor 
fødegrundlaget er sparsomt, 
har vandmelonen et utroligt 
potentiale. Bladene spises kogt 
som grønsag; umodne frugter 
bruges som courgetter; og 
skallen laves til pickles. Me-
lonsaften koges ind til sirup el-
ler gærer til en øllignende 
drik. Af frøene kan man koge 
en grød; man kan riste dem og 
bruge dem som kaffeerstat-
ning eller presse olie fra dem. 

»Vandmelonerne fungerer 
også som vandreserve både for 
dyr og mennesker i perioder 
hvor vand er en mangelvare,« 
siger projektleder og professor 
i planteforædling Sven Bode 
Andersen. 

Vandmeloner i ørkenen
Sven Bode Andersen fortæller 
at de melontyper vi kender, 

som er dyrket i Europa og 
Nordamerika, er søde typer 
fordi de har nogle gener der 
gør at frugten fyldes med suk-
ker. Desuden vokser de hvor 
der er rigeligt vand. I Kalahari-
ørkenens udkant dyrkes også 
vandmeloner. Men det er fordi 
det er en af de eneste afgrøder 
der kan gro der. Vandmelonen 
er paradoksalt nok rigtig god 
til at klare sig hvor der er man-
gel på vand. 

»I Afrika er de fleste i øvrigt 
ikke interesserede i at dyrke 
de søde meloner – det kan ikke 
betale sig, for dem hugger dy-
rene,« siger han. Det er nu ik-
ke kun i ørkener man kan fin-
de vandmelonen. Den dyrkes i 
mange områder af Afrika. 

»Det er ofte noget kvinderne 
tager sig af i marken. Manden 
har sin hovedafgrøde såsom 
hirse eller majs, og kvinderne 
har så vandmeloner voksende 
’under’ den dominerende af-
grøde,« siger Sven Bode An-
dersen. Fidusen ved at have to 
afgrøder på samme mark er at 
man udnytter mængden af næ-
ringsstoffer godt, og ukrudtet 
bliver undertrykt – det sparer 
arbejdstimer i marken med 
hakkejernet. 

Vandmelonens genom
En stor del af forskningspro-
jektets arbejde handler om at 
få et overblik over den melon-
variation der findes og regi-
strere typerne i den samlede 
pulje af ’vandmelon-gener’. 

»Vandmelonen ved man me-
get lidt om. Vi vil forsøge at 
skabe et overblik over dens ge-
netiske diversitet, dens varie-
rende udseende og sammen-
holde det med dens anvendel-
se,« siger professoren. Et over-
blik kan ruste forskerne til at 
rådgive lokale bønder om opti-
male valg af sort og bedre 
dyrkning. Og så kan man må-
ske få flere til at få øjnene op 
for vandmelonens potentiale 
som afgrøde og fødevare i fle-
re områder af Afrika. 

Afrikanerne har endnu ikke 
udnyttet alle de eksisterende 
naturressourcer og landområ-
der som vi har i vores del af 
verden med truede arter til 
følge. Men det er kun et 
spørgsmål om tid.  

En måde at sikre vandmelo-
nens overlevelse på, er at gem-
me dens arvemateriale i gen-
banker. 

Videnskaben tumler i disse 
år med at kunne afgøre hvad 

og hvor store mængder af ar-
vematerialet man behøver at 
gemme. Der er ikke økonomi-
ske ressourcer og politisk vilje 
til at bevare det hele. 

»Vi forsøger med dette pro-
jekt at få et overblik over hvor 
meget vi skal gemme. Viden-
skabeligt skal vi have argu-
menter for hvad og hvor me-
get vi skal beskytte, så det ikke 
er tilfældigheder der afgør 
hvad der udryddes de næste 
15 til 50 år,« siger Sven Bode 
Andersen.  

Når forskningsprojektet af-
sluttes om fire år, har Sven Bo-
de Andersen og hans forsk-
ningsteam forhåbentligt et rig-
tig godt svar på hvordan man 
sikrer vandmelonens overle-
velse og stadige anvendelse i 
Afrika. 

Rikke Pape Thomsen er forsk-
ningssekretær på Det Bioviden-
skabelige Fakultet.

Videnskab og vandmeloner 
Et nyt forskningsprojekt på Institut for Jordbrug og Økologi skaber overblik over 

vandmelonens anvendelse, potentiale og variation i Afrika

Forskning

Farma

Mikael Egebjerg Pedersen
Titel: African Herbal Medicine 

with CNS Activities – an Early In 

Vivo Characterization.

Tid: 12/12-08, kl. 12.00.

Sted: Det Farmaceutiske Fakul-

tet, Aud. 4.

Afhandlingen: Resumé findes 

på www.farma.ku.dk/phd/de-

fences, og afhandlingen kan ses 

på Fakultetets bibliotek. 

Forandringer i mediebilledet har i de seneste 

år sat public service-begrebet og de licensfi-

nansierede medier under pres. Hvad er DR’s 

rolle i en tid uden mediemonopoler? Kan det 

lade sig gøre at forene behovet for høje seer- 

og lyttertal med udsendelser ’i folkets tjene-

ste’, som det hedder? Aftenen vil med ud-

gangspunkt i radioindslag byde op til debat 

om public service nu og i fremtiden. På bille-

det er det statsministerfruen i ”Vild med 

Dans” på en konkurrerende kanal (red.)

3.-4. december      4. december
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EU og suveræniteten
FOREDRAG – Professor, dr.phil. Ulf Hedetoft 

taler om ’EU, Nationalstaterne og Suveræni-

tetsspørgsmålet i Historisk Lys’

Tid: 4/12 kl. 15.00-17.00

Sted: Det gl. KUA, Njalsgade 80, lokale 

15.1.30A 

Arr.: DeHistorieStuderende, www.forenin-

gendhs.dk

Atlas of Creation
DOBBELTFOREDRAG – Lektor Danny Eibye-

Jacobsen, Zoologisk Museum og lektor emeri-

tus Niels Bonde, Geologisk Institut holder 

foredrag med undertitlen ’Kreationisme på et 

videnskabeligt grundlag?’

Tid: 4/12 kl. 19.30 

Sted: Biologisk Institut, Auditorium B

Arr.: Dansk Naturhistorisk Forening, www.aki.

ku.dk/dnf

Katolsk lobbyisme i EU
FOREDRAG – Cand.theol. & ph.d. Lene Sjørups 

oplæg har undertitlen ’Baggrund og metode’

Tid: 4/12 kl. 20.00

Sted: Afdeling for Religionshistorie, Artillerivej 

86, 2. sal

Arr.: Religionshistorisk Forening, relhistforening@

yahoo.dk  

The Emergence of Europe  
ÅBNINGSSEMINAR – Centre for Modern Euro-

pean Studies, CEMES, åbner dørene for seminar 

med undertitlen ‘A Modern and Historical Per-

spective’

Tid: 5/12 kl. 14.00-17.30

Sted: Annonceres på hjemmesiden

Arr.: Centre for Modern European Studies, cemes.

ku.dk

Islam og Sekularisering
FOREDRAG OG DEBAT – Euro-islam og udfor-

dringerne for muslimer i Danmark ved cand.mag., 

forfatter og forkvinde for Kritiske Muslimer  

Sherin Khankan

Tid: 9/12 kl. 13-15

Sted: Det Gl. KUA, Njalsgade 80, lokale 5.2.29a

Arr.: CESEM, www.cesem.ku.dk. Tilmelding til 

skj@hum.ku.dk senest 1/12

Mentoring and Coaching  
Research
FORELÆSNINGSRÆKKE – Denne gang taler Da-

vid Megginson, Visiting Professor, Department of 

Human Resource Development, School of Organi-

sation and Management, Sheffield University, 

Englad om ‘Contrasting traditions in mentoring 

and coaching research’ 

Tid: 9/12 kl. 15.00-16.30

Sted: IFI, Nørre Allé 53, 1. sal, OM hallen, Store 

Auditorium

Arr.: Institut for Idræt. Tilmelding til coaching@

ifi.ku.dk

Interessante fossiler jeg har 
kendt 
FOREDRAG – Af Richard Bromley, Statens Na-

turhistoriske Museum  

Tid: 9/12 kl. 15.15 

Sted: Geologisk Institut, Øster Voldgade 10, 

Auditorium A  

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

The local landscape
INTERNATIONAL LECTURE SERIES – Lecture 

by Bo Fritzbøger titled ‘The local landscape in 

a broadening context – historical perspectives’

Tid: 10/12 kl. 17-19

Sted: Auditorium 1.01, Bülowsvej 17

Arr.: Tværfakultært arrangement, se www.ku.

dk/kalender

Navne

4. december  4.-5. december  9. december  9.-10. december

Ingmar Bergman modtog Sonningprisen på Kø-
benhavns Universitet i 1989. Han kvitterede for 
modtagelsen ved at returnere den til Køben-
havns Universitet som grundlag for et rejselegat 
til støtte for danske teater- og filmfolk. Legatko-
miteen valgte i år at tildele legatet på 50.000 
kr. til teaterinstruktør Katrine Wiedemann, 
filminstruktør Martin de Thurah og filminstruk-
tør Simon Staho. Uddelingen fandt sted i Fest-
salen den 4. november. 

Hun vender op og ned på teatrets  
verden
Valget at Katrine Wiedemann begrundes med 
at teatrets verden er et massivt mandsdomine-
ret univers. Og så dukker Katrine Wiedemann 
op – med former på kroppen og hunkønnet 
brændende i sine øjne. Sikke en kraft, og sikke 
et talent. Et væsen som vender op og ned på te-

atrets verden, ikke mindst i sin aktuelle opsæt-
ning af August Strindbergs Et Drømmespil. Al 
styrke til den kvindelige verden som behøver 
Katrine Wiedemann. Derfor skal hun have rej-
selegatet i Ingmar Bergmans navn – Ingmar 
Bergman, som af al sin kraft elskede det kvinde-
lige.

Dristig skaber af billedstærke og  
flertydige fabler
Skønt Martin de Thurah foreløbig ’kun’ har in-
strueret de to novellefilm Ung mand falder og Vi 
der blev tilbage kan ingen være i tvivl om at 
Martin de Thurah er en både dristig, original og 
visionær filmskaber – måske det største nye ta-
lent i dansk film siden Lars von Trier, lød pris-
komiteens vurdering. Hans film er flertydige 
fabler og kolossalt billedstærke, og i udlandet 
kan man også få øje på hans kvaliteter idet de 

to film er blevet præsenteret på de førende fe-
stivaler i henholdsvis Cannes og Venedig. Man 
ser i ekstrem spænding frem til hans første spil-
lefilm, forlød det ved prisoverrækkelsen.

Virtuos formalisme og grum, rystende 
filmkunst
Simon Staho er et af dansk films store unge ta-
lenter der dog hovedsagelig har lavet film i Sve-
rige. I Bang Bang Orangutang, Dag og Nat, den 
danske Daisy Diamond og senest Himlens hjerte 
skærer han med virtuos formalisme ind til be-
net i skildringen af mennesket i al dets hjælpe-
løshed og ubodelige ensomhed. Det er grum og 
rystende filmkunst – åndsbeslægtet med Ing-
mar Bergmans, lyder begrundelsen fra legatko-
miteen.

Gry

Tre kæmpetalenter hædret med rejselegat
Københavns Universitet fejrede 90 året for Ingmar Bergmans fødsel  

med at uddele tre legater til stærke teater- og filmfolk 

Katrine Wiedemann. Martin de Thurah. Simon Staho.
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Den Muslimske Jesus
BOGLANCERING – Lancering af den danske 

oversættelse af Tarif Khalidis The Muslim Je-

sus. Forfatteren holder med baggrund i bogen 

foredrag om fortællinger om Jesus i arabisk-is-

lamisk litteratur fra 750 til 1800 

Tid: 10/12 kl. 13-15

Sted: Teologiske Fakultet, vær. 403, Købma-

gergade 44 – 46,

Arr.: Jørgen S. Nielsen, jsn@teol.ku.dk fra CEIT 

og forlaget Mimer

Sepsis in animal models
WORKSHOP – ‘Diagnosing sepsis, severe sep-

sis and septic shock in man and model animals: 

Building a porcine Staphylococcus aureus sep-

sis model’

Tid: 10/12 kl. 13–16

Sted: University of Copenhagen, Faculty of Life 

Sciences, Auditorium 1.13, Bülowsvej 17

Arr.: The Department of Disease Biology and 

the research initiative SHARE. Registrate no la-

ter than 5/12 on pban@life.ku.dk.

Paradigmatisk  
konstruktionslære
MØDE – Oplæg af Lars Heltoft med undertitlen 

’paradigmebegrebets betydning i diakron og syn-

kron analyse af konstruktioner’

Tid: 11/12 kl. 14.15-16.00

Sted: Det ny KUA, Njalsgade, lokale 24.1.45

Arr.: Dansk Funktionel Lingvistik, www.lingvist-

kredsen.dk

Ny koranoversættelse
MØDE – Professor Tarif Khalidi præsenterer sin 

ny koranoversættelse. Den danske oversætter er 

også med

Tid: 11/12 kl. 15.15

Sted: Institut for Tværkulturelle og Regionale Stu-

dier, Snorresgade 17-19, 1. sal, lokale U5

Arr.: Forskningsenheden Den nye islamiske of-

fentlighed, charlott@hum.ku.dk 

Essentialism  
vs. Constructivism 
INTERNATIONAL CONFERENCE – Keynote 

speakers are Anne Phillips, LSE and Sally Haslan-

ger, MIT. The conference has the subtitle ‘The 

Normative and Political Implications’

Tid: 11-12/12-08

Sted: KUA, Njalsgade 80, lokale 20.0.11

Arr.: Centre for the Study of Equality and Multi-

culturalism, www.cesem.ku.dk  

Renæssancens sprog i  
Danmark 
FOREDRAG – Seniorredaktør, ph.d. Jonathan 

Adams og seniorredaktør, ph.d. Peter Zeeberg, 

Det danske Sprog- og Litteraturselskab fortæller 

om projektet

Tid: 11/12 kl. 19.30

Sted: Det ny KUA, Njalsgade, lokale 27.0.17

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

fornordiskfilolog.dk

Misbrug
SEMINAR – Med deltagelse af bl.a. Eric Allou-

che, psykolog og misbrugsbehandler; René 

Rasmussen, psykoanalytiker;  post doc Ole 

Bjerg og Francois Sauvagnat, psykolog og psy-

koanalytiker

Tid: 13/12 kl. 10.30-15.00

Sted: Vesterbro Kulturhus, Lyrskovgade

Arr.: NLS-København, Rene Rasmussen, rene-

ras@hum.ku.dk

Julefest med revy
Tid: 19/12 kl. 19.30

Sted: Kældercaféen, Det Teologiske Fakultet, 

Købmagergade 44 over gården

Arr.: Teologisk Forening, Marie-Louise Wa-

dum, marielouise.wadum@gmail.com

10. december  11. december  11. december  13.-19. december

Tiltrædelser

Jette Sandholm Kastrup
MSO-PROFESSOR – I år kan Jette Sandholm Ka-

strup fejre tyve års ansættelse på Det Farmaceuti-

ske Fakultet hvor hun blev ansat som nyslået  

ph.d. Nu har hun fået titel af professor med særli-

ge opgaver inden for Structure-based Drug De-

sign for en femårig periode. Den nyudnævnte 47-

årige professor leder et stort forskningsprojekt, 

som sidste år blev en del af universitetets stjerne-

program, der omhandler hjernen i sundhed og 

sygdom.

 

Udnævnelser

Niels Elers Koch
Centerdirektør, dr.agro., forstkandidat Niels Elers 

Koch, Skov & Landskab ved Det Biovidenskabeli-

ge Fakultet er udnævnt til æresdoktor i skov-

forskning ved Fakultetet for Skovvidenskab ved

Sveriges Landbrugsuniversitet. Her poserer han 

med den svenske doktor-hat.

Priser

Anja Cetti Andersen
MAGISTERFORENINGENS FORSKNINGSPRIS – 

Lektor på Dark Cosmology Centre ved Niels Bohr 

Institutet Anja Cetti Andersen modtager i år 

Dansk Magisterforenings Forskningspris for sin 

’evne til at kombinere astronomisk frontforsk-

ning med en sjælden evne og interesse for for-

midling af sine forskningsresultater til et bredere 

publikum’. Anja Cetti Andersen er tidligere be-

lønnet med en række priser og med sin forskning 

har hun fået artikler i adskillige internationale 

tidsskrifter. Med denne pris følger 50.000 kroner.

Margarita Elkjær 
FORSKNINGSLEGAT – Margaritia Elkjær fra Her-

lev University Hospital har modtaget 150.000 kr. 

fra Direktør Ole Trock-Jansen og Hustrus Fond til 

udvikling af et unikt web-baseret koncept til be-

handling af Colitis ulcerosa patienter som selv-

stændiggør patienter i behandlingen. Colitis ulce-

ra er en kronisk blødende smertefuld tarmsyg-

dom og projektet inkluderer et Patient Uddan-

nelses Center, www.constant-care.dk og Calpro-

tectin analyser. Ingen andre lande arbejder med 

et lignende projekt. 

KU-kvinder løb med forskningspriser
NATURVIDENSKAB – Tre legater på 100.000 kr. 

er for anden gang tildelt kvindelige forskere som 

arbejder med innovative, naturvidenskabelige 

projekter af L’Oréal Danmark. I år gik alle legater 

til unge KU-forskere. Legatmodtagerne er mole-

kylærfarmakolog lektor Petrine Wellendorph fra 

Det Farmaceutiske Fakultet, lektor i molekylær 

biomedicin Nanna MacAulay fra Det Sundhedsvi-

denskabelige Fakultet og evolutionsbiolog, post 

doc Eva H. Stukenbrock fra Det Naturvidenskabe-

lige Fakultet. De tre legatmodtagere forsker i så 

forskellige områder som det narkotiske stof fan-

tasy, forklaringen på hjerneødemer og sygdoms-

fremkaldende svampe i hvede.
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DET BIOVIDENSKABELIGE  
FAKULTET FOR FØDEVARER,  
VETERINæRMEDICIN OG  
NATURRESSOURCER

Skov og Landskab

Skovlandskabers rolle i forhold til at 
mindske tilbagegangen i biodiversitet
I opgaven ønskes forslag til eller en vision for, 

hvordan fremtidige skovlandskaber kan mind-

ske tilbagegangen i biodiversitet i lyset af ek-

sisterende eller fremtidige rammevilkår som 

tab af habitater, fragmentering, invasive ar-

ter, øget pres på naturressourcer og klimaæn-

dringer. Effekter og muligheder i form af for-

valtning, lovgivning og direktiver kan inddra-

ges.

Kontakt: Vivian Kvist Johannsen, S&L, LIFE 

(Inger Kappel Schmidt, Flemming Rune, Ole 

Hjorth Caspersen, Annemarie Bastrup-Birk)

The role of Forest landscapes in relation 
to halting the loss of biodiversity
A draft of or vision for the role of future fore-

st landscapes in relation to halting the loss of 

biodiversity in view of existing or future con-

ditions e.g. loss of habitats, fragmentation, in-

vasive species, increased demand for natural 

resources and climate changes. Effects of and 

options in management, legislation and direc-

tives can be included in the analysis.

Contact: Vivian Kvist Johannsen, S&L, LIFE

(Inger Kappel Schmidt, Flemming Rune, Ole 

Hjorth Caspersen, Annemarie Bastrup-Birk)

Institut for Grundvidenskab  
og Miljø
 

Klimaændringer og fremtidens vandres-
sourcer
I opgaven ønskes en gennemgang af klima-

ændringernes betydning for mængden og 

kvaliteten af ferskvandsressourcer, med fokus 

på EU. Effekterne af ændringer i arealanven-

delse, nye dyrkningsmetoder, og kravene til 

jord- og vandkvalitet i henhold til de europæi-

ske direktiver på området skal indgå i besva-

relsen. 

Kontaktperson: Professor Hans Christian Bru-

un Hansen

Institut for Plantebiologi  
og Bioteknologi
 

�) Bioaktive stoffer i fødevarer
I vore fødevarer indgår mange naturstoffer, 

som kan have positiv eller negativ indflydelse 

på vores trivsel. De biokemiske pathways er 

under opklaring og giver mulighed for at de-

signe nye planter eller at finde de relevante 

planter i den naturlige biodiversitet. Egne eks-

perimentelle data skal indgå i undersøgelsen.

Kontaktperson: Institutleder Anna Haldrup 

�) Effekter af klimaforandringerne –  
ændringer i plantesygdomme
De globale klimaændringer i form af højere 

temperatur, oversvømmelser eller tørke, giver 

anledning til spredning af plantesygdomme 

og nye plantesygdomme. F.eks. giver det var-

mere klima i Grønland anledning til proble-

Medaljetagere til årsfesten �008 

I alt ni studerende modtog ved årsfesten den 20. november 2008 Københavns 

Universitets medalje for besvarelse af prisopgaver, heraf fire guldmedaljer og fem 

sølvmedaljer.   

Stud.mag. Liva Hyttel-Sørensen: Dem de andre ikke vil lege med – en undersøgel-

se af børns sprogholdninger med fokus på dansk som andetsprog. Guldmedalje

Stud.mag. Jeppe Engset Høst: Bæredygtig udvikling i havfiskeriet – begrebsarbej-

de i en begrænset verden. Sølvmedalje

Stud.scient. Andreas Hjarne Kunding: Nanoskopiske biomolekylære ensembler. 

Guldmedalje

Stud.scient. Lasse Nielsen: A Coinductive axiomatization of XML subtyping.  

Sølvmedalje

Stud.theol. Anne Katrine Blinkenberg Pedersen: Den Hallensiske Mission blandt 

jøder i 1700-tallet, med særligt henblik på Danmark. Sølvmedalje

Stud.mag. Michael Nebeling Petersen: Fra barnets tarv til ligestilling. En analyse 

og vurdering af diskurserne i Folketingets forhandlinger vedrørende lesbiske og 

enlige kvinders adgang til lægeassisteret kunstig befrugtning i en queerteoretisk 

optik. Guldmedalje

Stud.mag. Martin Thorben Høiby Serup: Relationel æstetik og poesi. Guldmedalje

Stud.jur. Søren Skjerbek: Selvfinansieringsforbuddet i selskabsretten. Sølvmedalje 

Stud.mag. Jacob Szpilman: Historiens sår: Trauma og narrativisering i vidnesbyrd-

litteratur fra 1. Verdenskrig. Sølvmedalje

prisopgaver 2009
Københavns Universitet har hvert år siden 1762, bortset fra årene 1769-91, udskrevet prisopgaver. Op-

lysninger om tildelinger har fra 1849-2006 kunnet læses i universitetets årbog. Prisopgaver og medalje-

tagere fra og med 2000 kan ses på www.ku.dk/prisopgaver.

Promoveringen af medaljetagerne sker ved universitetets årsfest. Medaljerne der overrækkes ved pro-

moveringen bærer på aversen en Pallas Athene-figur og på reversen påskriften Ingenio et studio om-

givet af en laurbærkrans. Den forfatter som belønnes med guld- eller sølvmedalje får tillige udbetalt 

et nærmere fastsat beløb - henholdsvis 1.500 og 1.000 kr. - og et rejselegat fra Direktør Ib Henriksens 

Fond. 

 

Regler

Afleveringsfrister for prisopgaver �009 

Udskrevet ved årsfesten den 20. november 2008: 

Besvarelserne skal være det pågældende fakultet i hænde senest

fredag den 1�. januar �010 klokken 1�.00. 

Tildeling af medaljer finder sted ved årsfesten i november 2010. 
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mer med plantesygdomme, som ikke tidligere 

har været et problem. Dette giver nye udfor-

dringer for plantedyrkningen.

Kontaktperson: Institutleder Anna Haldrup 

Fødevareøkonomisk Institut

�) Den økonomiske globaliserings betyd-
ning for dansk svineproduktion og svi-
neproducenterne
Der ønskes en analyse af de gradvise liberali-

seringer af de globale vare-, kapital- og ar-

bejdskraftsmarkeders betydning for både 

dansk svineproduktion og svineproducenters 

strukturelle og økonomiske forhold. Dernæst 

ønskes en vurdering af den fremtidige udvik-

ling og udfordringer for erhvervet.

Kontaktperson: Konstitueret direktør og lek-

tor Henrik Zobbe 

Institut for Human Ernæring

�) Effekt på diabetes-regulationen af 
kombinationen af styrketræning og høj-
protein-diæt til patienter med Diabetes 
Mellitus af type �
Det er veldokumenteret, at motion bedrer 

den insulinresistens, som er grundlaget for ud-

viklingen af DM2. Derimod er der kun meget 

grove mål for hvilke former for fysisk aktivitet, 

omfang (tid) og træningsintensitet der er nød-

vendige og optimale for at opnå effekt. Der er 

nogle holdepunkter for at vægtbærende træ-

ning (styrketræning) er mere effektiv end 

aerob træning (f.eks. løb), men det må anses 

for uafklaret hvilket mix man skal anbefale til 

personer og patienter generelt, og helt uaf-

klaret hvad man skal anbefale til den enkelte 

(specifikt). Om proteinindtagelsen har en ef-

fekt er kun meget sparsomt og hypotesegene-

rerende undersøgt. Der er et teoretisk belæg 

for at tro på en gavnlig effekt af høj protein-

indtagelse, men der er meget sparsomme da-

ta.

Kontaktperson: Lektor Jens Rikardt Andersen 

�) Effekt af probiotika og præbiotika på 
problemer med luftudvikling i tyktar-
men hos voksne mennesker
Problemer med tarmgas er uhyre almindeligt i 

Danmark. Ca. 50% af kvinder på 30-60 år hen-

vender sig til sundhedssystemet pga. sådanne 

klager.

Vi ved fra forsøg på Instituttet og enkelte an-

dre arbejder fra andre centre, at man poten-

tielt kan bedre tilstanden med tilskud af pro-

biotika. Især bifidobacteriae ser interessante 

ud. Ved tilførsel kniber det med genfindingen 

af disse bifidobacterier, så det vil være fristen-

de at blande dem med præbiotika (kostfibre, 

oligosakkarider mv), samt at afprøve på et an-

tal personer med problemet.

Kontaktperson: Lektor Jens Rikardt Andersen 

Institut for Jordbrug  
og Økologi 

8) Hvordan vil klimaforandringer påvirke 
planters udbredelse og diversitet?
Analysér og diskuter hvorledes forskellige 

plantetyper vil blive påvirket af klimaændrin-

ger, og hvordan det vil indvirke på plantedi-

versitet og sammensætning i Danmark i fremti-

den. Inddrag desuden hvad disse ændringer kan 

betyde for vores udnyttelse af dansk natur (i bred 

forstand), gennem ændringer af f.eks. ukrudtflo-

ra, skovsammensætning, invasive arter, etc.

Kontaktperson: Thure Hauser (tpha@life.ku.dk) 

DET FARMACEUTISKE  
FAKULTET

Ionotrope og metabotrope glutamatrecep-
torer spiller en betydelig rolle i indlæring, 
hukommelse og kognitive processer. Der 

ønskes en redegørelse for disse receptorers op-

bygning og virkemåde samt deres farmakologiske 

egenskaber. Endvidere ønskes en vurdering af 

potentialet for udvikling af lægemidler med disse 

receptorer som angrebspunkt, f. eks. til behand-

ling af Alzheimers sygdom.

DET HUMANISTISKE FAKULTET

INSTITUT FOR ENGELSK, GERMANSK 
OG ROMANSK

1) Migration og kulturmøder:
Der ønskes en diskussion af hvilke begreber og/el-

ler teoridannelser der er relevante for en analyse 

af et specifikt problem indenfor det overordnede 

felt ’migration og kulturmøder’.

Problemstillingen ønskes appliceret på et eller 

flere af sprog- og kulturområderne, der forskes 

og undervises i på Institut for Engelsk, Germansk 

og Romansk. 

�) Erindring og politiske konflikter:
Der ønskes en undersøgelse af et eksempel på 

hvorledes erindring kan danne baggrund for poli-

tiske konflikter og en diskussion af anvendte teo-

riers og metoders anvendelighed til besvarelsen 

af emnet. Problemstillingen ønskes appliceret på 

et eller flere af sprog- og kulturområderne, der 

forskes og undervises i på Institut for Engelsk, 

Germansk og Romansk.

�) Det globale og det lokale:
Der ønskes en undersøgelse af hvorledes presti-

gesprogsnormer (globale eller standardsprogs-

normer) påvirker nationale eller lokale sprog. Ek-

sempler herpå kan være relationen mellem latin 

og folkesprog, mellem standard og emigrant-

sprog (relevant for engelsk, fransk, nederlandsk, 

portugisisk, spansk og tysk). Problemstillingen øn-

skes appliceret på et eller flere af de sprog- og 

kulturområderne, der forskes og undervises i på 

Institut for Engelsk, Germansk og Romansk.

�) Udgivelsesformens betydning for tekst-
forståelse:
Der ønskes en undersøgelse af hvad udgivelses-

formen betyder for læsning og forståelse af litte-

rære tekster. Der ønskes en undersøgelse af 

mindst tre forskellige formater af en litterær 

tekst (den oprindelige version sammenlignet med 

andre udgivelsesformer, f.eks. elektronisk, paper-

back, videnskabelig udgivelse, facsimili, overfør-

sel fra manuskript til tryk osv.). Problemstillingen 

ønskes appliceret på et eller flere af sprog- og 

kulturområderne, der forskes og undervises i på 

Institut for Engelsk, Germansk og Romansk.

Institut for Medier, Erkendelse og 
Formidling

FILM- OG MEDIEVIDENSKAB

Filmvidenskab:
Der ønskes en redegørelse for statens rolle i 

dansk filmkultur og filmpolitik siden 1972.

Medievidenskab A:
Der ønskes en analyse af DR2’s betydning for og 

placering i den danske tv-kultur med inddragelse 

af både institutions- og programhistoriske dimen-

sioner.

Medievidenskab B:
Der ønskes en sammenligning og vurdering af 

forskellige tilgange til analyse af websites, med 

særligt henblik på en forståelse af websites som 

et led i organisationers kommunikationsstrategi.

 FILOSOFI

Sammenhængskraft og politisk filosofi: Der øn-

skes en analyse af relevansen af sammenhængs-

kraft for normative idealer om det retfærdige 

samfund med hensyn til én eller flere politiske 

problemstillinger, f.eks. immigration, uddannel-

sespolitik eller kultur-politik.

PæDAGOGIK

Der ønskes en analyse af uddannelsesstrategier 

blandt unge med anden etnisk baggrund end 

dansk belyst i relation til transnationale rum og 

familie. Unge med etnisk dansk baggrund kan 

inddrages.

RETORIK

På baggrund af en analyse af en eller flere selv-

valgte cases fra samfundslivet (f.eks. div. former 

for debatfora i medier, på nettet eller i andre 

sammenhænge) ønskes en diskussion der forhol-

der sig til begrebet medborgerskab som retorisk 

fænomen.

Institut for Nordiske Studier og 
Sprogvidenskab

Nordiske Studier og Sprogvidenskab A:
En empirisk baseret undersøgelse af sproglig 

identitetskonstruktion, der involverer dansk, ba-

seret på eget eller allerede indsamlet materiale.

Nordiske Studier og Sprogvidenskab B:
En empirisk baseret undersøgelse af identitets-

konstruktion og identitetsforhandlinger gennem 

sprogning hos unge med dansk som andetsprog.

Nordiske Studier og Sprogvidenskab C:
Der ønskes en undersøgelse af dialektudviklingen 

i Danmark i anden halvdel af 1900-tallet baseret 

på empiriske undersøgelser.

Nordiske Studier og Sprogvidenskab D:
Genreforståelse i dansk litteratur og litterær de-

bat i perioden 1750 – 1820.

Nordiske Studier og Sprogvidenskab E:
P.L. Møllers forfatterskab og hans rolle som gene-

rationskritiker på overgangen mellem guldalder 

og naturalisme.

Nordiske Studier og Sprogvidenskab F:
Ekfrasen (dvs. den digteriske fortolkning af 

billedkunstneriske værker) i dansk litteratur. 

Besvarelsen bør vedlægges en så komplet re-

gistrering af fænomenet som muligt, uden at 

alt materiale nødvendigvis behandles i af-

handlingen.

Nordiske Studier og Sprogvidenskab G:
Den skandinaviske samfundskrimi siden 1965.

Nordiske Studier og Sprogvidenskab H:
Litteraturformidlingens situation i dagspres-

sen og de elektroniske medier.

Kønsforskning:
Kan queer teori bidrage til studiet af ’de an-

dre’, forstået som seksuelle minoriteter, etni-

ske minoriteter, handikappede m.fl.?

Saxo-instituttet

HISTORIE

Historie 1:
Ufri offentlighed? På grundlag af udvalgte 

publikationer ønskes en analyse af avis- og 

tidsskriftpressens samfundsmæssige funktion i 

det danske monarki 1700-1770.

Historie �:
Der ønskes en undersøgelse af normer, idealer 

og regler for forskning og undervisning på 

Københavns Universitet i det 19. århundrede 

med særligt henblik på påvirkningen fra ud-

landet.

Samtidshistorie 1:
Forholdet mellem afskrækkelse og afspæn-

ding i dansk alliancepolitik ca. 1966-1978.

Samtidshistorie �:
Amerikanisering og amerikaniseringsprocesser 

i Danmark 1945-1975 med henblik på et eller 

flere udvalgte aspekter af forbrug, identi-

tet og kultur. 

Økonomisk historie:
Der ønskes en undersøgelse af den teoretiske 

og empiriske litteratur om løndannelse på det 

danske arbejdsmarked i (dele af) det 20. år-

hundrede.

ETNOLOGI

1) På baggrund af en redegørelse for konkrete 

erfaringer med anvendt etnologi/kulturanaly-

se, ønskes en diskussion af, hvilke udfordrin-

ger disse erfaringer stiller etnologien overfor.

2) Sundhedsfremme og innovation

Der ønskes en historisk eller aktuel kulturana-

lyse af, hvordan udvalgte sundhedsfremmen-

de praksisser, produkter, diskurser og teknik-

ker integreres i folks hverdagsliv, samt et bud 

på, hvordan denne viden kan omsættes til in-

novation på sundhedsområdet.

KLASSISK ARKæOLOGI

Billeder som medier. En analyse af billeders 

brug og magt i antikken.
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FORHISTORISK ARKæOLOGI

1) ’Danmarks Oldtid’? Der ønskes en kritisk 

analyse og vurdering af aktuel formidling af 

den danske arkæologiske kulturarv. 

2) ’Magtens landskab’. Der ønskes en redegø-

relse for samfundsmæssige relationer i et rum-

ligt perspektiv: analyse og fortolkning af et 

selvvalgt kildemateriale inden for nordeuro-

pæisk arkæologi. 

3) Verdensarkæologi – der ønskes en diskussi-

on af, om der her er tale om én eller mange 

arkæologier, én eller mange kulturhistorier? 

KLASSISK FILOLOGI

Græsk (klassisk):
Forholdet mellem mikrostat og makrostat i 

antik græsk politisk tænkning.

 

Latin
Receptionen af et eller flere af den romerske 

bukoliks genretræk i nylatinsk bukolisk digt-

ning, f.eks. allegori.

Institut for Tværkulturelle  
og Regionale Studier –  
Sprog, Religion og Samfund

ESKIMOLOGI OG ARKTISKE STUDIER

1) Der ønskes en analyse og diskussion af 

tværkulturelle problemstillinger i grønlandske 

institutioner eller virksomheder. 

2) Med udgangspunkt i konkrete cases ønskes 

en analyse og diskussion af den samfunds-

mæssige betydning af storindustri i Grønland i 

det 21. århundrede.

INDOLOGI

Der ønskes en undersøgelse af et afgrænset 

emne inden for et af Indiens traditionelle vi-

denskabssystemer (medicin, astronomi, mate-

matik, grammatik osv.). Udgangspunktet for 

undersøgelsen skal være en eller flere kilder 

på Sanskrit.

 

RELIGIONSSOCIOLOGI

En religionssociologisk undersøgelse af en el-

ler flere af de nordiske kirker i Danmark, her-

under en analyse af motiver for medlemskab 

henholdsvis fravalg af medlemskab.

Institut for Kunst- og  
Kulturvidenskab

KULTURHISTORIE/VISUEL KULTUR

1). Der ønskes en diskussion af begivenheds-

kulturens indflydelse på museale praksisser.

2) Der ønskes en diskussion af innovationsbe-

grebet set i relation til æstetik.

3) Romantikkens genkomst i international og 

dansk samtidskunst. En analyse af udvalgte 

værker.

4) Kunst og kognition. Der ønskes en redegørelse 

for og diskussion af de perspektiver for kunsthi-

storien, der tegner sig på det nye forskningsfelt.

LITTERATURVIDENSKAB/ 
MODERNE KULTUR

1) Kanon og komparativisme. Der ønskes en dis-

kussion af globalisering og kulturel mangfoldig-

hed som udfordringer til kulturvidenskabens tra-

ditionelle stof og metode.

2) Der ønskes en behandling af et emne inden for 

området: Europæisk litteratur og islamisk kultur.

3) Der ønskes en behandling af æstetiske og kon-

ceptuelle aspekter af nyere lydkunst.

MUSIKVIDENSKAB

Avantgarde i nordisk musik. Der ønskes en sam-

menlignende undersøgelse af receptionen af in-

ternationale avantgardestrømninger i ny musik-

miljøerne i to eller flere nordiske hovedstæder ca. 

1950-70.

DET JURIDISKE FAKULTET

Retsvidenskab I: Domstole og demokrati
Det er almindeligt antaget, at både EF-domstolen 

og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol 

udøver en mere retsskabende virksomhed end 

danske domstole normalt gør. I den offentlige og 

faglige debat har begge domstole været kritise-

ret for at gå for vidt i denne virksomhed, ligesom 

begge domstole lejlighedsvis har været kritiseret 

for at være for passive. Der ønskes en analyse af 

nationale og internationale domstoles retsska-

bende rolle i lyset af forskellige demokratibegre-

ber. Besvarelsen bør inddrage dansk, nordisk og 

international retslitteratur og kan også inddrage 

synspunkter fra andre fagområder, herunder po-

litologien.

Kontaktpersoner: Lektor, dr.jur. Jonas Christoffer-

sen eller professor, dr.jur. Mads Bryde Andersen

Retsvidenskab II: Fortolkning og udfyld-
ning i den internationale køberet
Artikel 7 i den internationale købelovskonvention 

(CISG) indeholder to regler. Den ene regel kræ-

ver, at der ved konventionens fortolkning tages 

hensyn konventionens internationale karakter 

og behovet for at fremme ensartet retsanvendel-

se samt hensynet til at fremme god forretnings-

skik i international handel. Den anden regel fast-

slår, at visse emner, som er underkastet konventi-

onen, men som konventionen ikke udtrykke-

ligt tager stilling til, skal afgøres i overensstem-

melse med konventionens almindelige grundsæt-

ninger. Der ønskes en redegørelse, der belyser de 

nævnte regler og deres anvendelse i national 

retspraksis og i international voldgiftspraksis.

Kontaktperson: Professor, dr.jur. Joseph  

Lookofsky

Retsvidenskab III: Terrorlovgivning som 
’pre-aktiv’ strafferet
Kampen mod den internationale terrorisme har 

haft gennemgribende virkninger på det straffe-

retlige område. For at foregribe, at forskellige 

aktiviteter udvikler sig til eller understøtter egen-

tlige terrorhandlinger, har man således udvidet 

det kriminaliserede område med et frem-

skudt værn mod en række forhold, som efter om-

stændighederne kunne indebære en sikkerhedsri-

siko. Der ønskes en analyse af denne ‘pre-aktive’ 

lovgivningsteknik samt dennes praktiske og teo-

retiske implikationer.

Kontaktperson: professor, lic.jur. Jørn Vester- 

gaard 

Retsvidenskab IV: Den retlige regulering af 
sociale netværk på internettet.
Brugen af sociale netværk som f.eks. Facebook og 

MySpace aktualiserer en række spørgsmål af bl.a. 

persondataretlig, ophavsretlig, strafferetlig og in-

ternational privat- og procesretlig karakter. Disse 

spørgsmål har for en dels vedkommende relation 

til aftalereguleringen i de enkelte netværk. Der 

ønskes en redegørelse og analyse af udvalgte 

retsspørgsmål, som kommunikation i disse net-

værk aktualiserer for brugere og udenforstående. 

Redegørelsen kan inddrage udenlandsk ret. 

Kontaktperson: Professor dr.jur. Peter Blume

DET NATURVIDENSKABELIGE  
FAKULTET

IDRæT

En gennemgang af reguleringsmekanismer for 

glukoseoptagelse i skeletmuskulatur.

DATALOGI

Det ønskes belyst, hvorledes automatisk læring 

kan anvendes til udvikling af biomarkører baseret 

på højdimensionale data, herunder billeder. Det-

te ønskes sat i relation til specifikke sygdomme 

og effekten på kliniske data ønskes demonstre-

ret.

ASTRONOMI/FySIK

Fysik med de første data fra CERN’s Large 
Hadron Collider
 LHC sigter på opdagelser af hidtil uforståede fæ-

nomener, der finder sted i voldsomme astrofysi-

ske begivenheder såsom ‘the Big Bang’.

Problemet er at de nye fænomener vil optræde 

blandt en umådelig stor baggrund af ’normale’ 

proton-proton kollisioner, hvor det ‘normale’ fak-

tisk ikke er kendt på grund af den hidtil uset høje 

energi i kollisionerne.

Der ønskes en undersøgelse af egenskaberne ved 

typiske proton kollisioner ved 14 TeV ved hjælp 

af de første data fra LHC samt teoretiske model-

ler.

KEMI

1) Koordinationskemi af høj-valente metal-
centre
Kemien af højvalente metalkomplekser ønskes 

belyst med særlig vægt på liganders betydning 

for stabilisering af høje oxidationstrin. Der ønskes 

desuden en specifik diskussion af høj-valente 

metalkompleksers betydning i biologiske proces-

ser og i aktivering af små molekyler.

Besvarelsen kan evt. suppleres med egne eksperi-

mentelle og/eller teoretiske undersøgelser.

�) Stereokemi og syre-base styrke
Sammenhængen mellem den relative stereo-

kemi i molekyler og deres syre-base styrke øn-

skes belyst og perspektiveret. Hvorledes mole-

kylers rumlige struktur og konformation påvir-

ker syre-base egenskaberne ønskes ligeledes 

diskuteret. 

Besvarelsen kan evt. suppleres med egne eks-

perimentelle og/eller teoretiske undersøgel-

ser.

BIOLOGI

Betydningen af vand- og ionkanaler for 
programmeret celledød
Celler i overskud eller beskadigede celler eli-

mineres ved programmeret celledød som of-

test apoptose. Apoptose processen starter ved 

en formindskelse af cellen  ved tab af cellu-

lært salt og vand. Beskriv hvilken rolle regule-

ring af ion- og vandkanaler har i denne proces 

og hvordan en nedregulering af disse kanaler 

kan være en del af de mekanismer, der er in-

volveret i udviklingen af multidrug resistens i 

kræft celler under chemoterapi behandling. 

Eksperimentelle resultater involverende studi-

er af mindst én ion- eller vandkanaltype af be-

tydning i den apoptotiske proces forlanges.

GEOGRAFI OG GEOLOGI

Der ønskes en beskrivelse af den Holocene 

landskabsdannelse fra en eller flere lokaliteter 

i Danmark.

MATEMATIK

Informationsteori og spil 

I spilteori behandles konfliktsituationer mel-

lem to eller flere ’personer’. Opgaven sigter 

på situationer der direkte vedrører eller er in-

spireret af forskning inden for informationste-

oretisk spilteori. Der ønskes en teoretisk gen-

nemgang af et udsnit af denne teoridannelse 

med vægt på anvendelser, gerne af mere teo-

retisk art. Af mulige anvendelsesområder pe-

ges på emner inden for informationsteorien 

selv, i statistisk termodynamik, sandsynligheds-

regning og statistik, økonomi, lokationsteori 

eller andre operationsanalytiske områder, 

sprogteori og geometri, hvor den primære 

modellering ikke indeholder stokastiske ele-

menter.

NATURFAGS-DIDAKTIK

Undervisnings-forskningsrelationer in-
den for naturvidenskaberne
Det er vigtigt at universitetets forskning af-

spejler sig i undervisningen. Der ønskes en 

analyse af den eksisterende forsknings-under-

visnings nexus på Det Naturvidenskabelige Fa-

kultet eller dele heraf, samt nogle bud på 

fremme af gode relationer mellem forskning 

og undervisning.

STATENS NATUR-HISTORISKE 
MUSEUM

Museumsformidling og det ny Statens  
Naturhistoriske Museum 
Der ønskes en sammenlignende analyse af 

udstillingsformidlingen på Zoologisk Museum, 

Geologisk Museum, Botanisk Museum og Bo-

tanisk Have og en vurdering af museumsfor-
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midlingens rolle og muligheder i fremtiden 

med særligt henblik på det ny Statens Natur-

historiske Museum.

 

DET SAMFUNDS-
VIDENSKABELIGE FAKULTET

Prisopgavespørgsmål �009

ØKONOMI

1. Der ønskes en analyse af de væsentligste 

mekanismer i kreditkrisen med henblik på vur-

dering af den optimale reaktion fra regule-

rende myndigheders side.

2. How to overcome the limitations of stan-

dard empirical approaches to discrimination in 

the labor market? Propose an alternative and 

demonstrate its usefulness.

                             

�. Induced technical change and the 
problem of global warming.           
(The models of directed technical change de-

veloped by Daron Acemoglu and others con-

stitute an important part of the economic the-

ory of endogenous technical change. The pro-

ject would be to analyze how these models 

can be and have been extended to help clari-

fying economic aspects of the problem of glo-

bal warming.

                             

�. The social rate of discount in long-
term social investment. With an applica-
tion to climate change issues.
The last few years have witnessed important 

advances in the theory of the discount rate in 

public planning under uncertainty and with a 

long time horizon. The project would be to 

present and  

discuss some of these advances and to relate 

them to the question of how to discount in 

long-term social cost-benefit analysis of rele-

vance for the problem of climate change).

SOCIOLOGI

5. Der ønskes en sociologisk analyse af aktuel-

le udviklinger inden for det sociokulturelle 

felt.

PSyKOLOGI

6. Der ønskes en empirisk og teoretisk funde-

ret analyse af betydningen af psykosocial 

community development i Grønland med sær-

lig henblik på livskvalitet blandt børnefamili-

er.

7. Der ønskes en empirisk og teoretisk funde-

ret analyse af traumatiserede flygtningefami-

liers oplevelse af udbytte af deltagelse i trau-

me-relateret psykoedukation. 

DET SUNDHEDS- 
VIDENSKABELIGE FAKULTET

1. Genetiske faktorer ved pludselig hjerte-
død
En række arvelige faktorer, som har betydning 

for hjertets funktion, bl.a. langt-QT-syndrom, er 

påvist at forekomme hyppigere hos yngre perso-

ner, som pludseligt er døde pga. hjertesvigt. Der 

ønskes en gennemgang af de forskellige arvelige 

faktorers betydning og mekanismerne ved plud-

selig uventet hjertedød hos yngre personer.

Besvarelsen kan løses alene som et litteraturstudi-

um eller i kombination med egne undersøgelser.

�. Genetikken bag fysiske træk
Fysiske træk bestemmes i vid udstrækning af 

komplekse kombinationer af arvelige egenska-

ber. Visse fysiske træk, bl.a. øjenfarve, er for ny-

ligt vist overvejende at være bestemt af et eller 

enkelte gener. Der ønskes en gennemgang af de 

forskellige kendte, arvelige faktorers betydning 

og mekanismerne ved udviklingen af både nor-

malgenetiske og patologiske, fysiske træk samt 

betydningen for udvikling af sygdom, f.eks. solly-

sinduceret hudcancer.

Besvarelsen kan løses alene som et litteraturstudi-

um eller i kombination med egne undersøgelser.

�. Cancerstamceller
En af de mest fundamentale egenskaber ved 

kræft er den store variabilitet cellerne imellem. 

Denne egenskab har store implikationer både for 

cellernes evne til at sprede sig og for udvikling af 

modstandsdygtighed som følge af behandling. 

Indtil for nylig har variabiliteten udelukkende 

været tilskrevet genetisk instabilitet og deraf føl-

gende fænotypisk drift. Inden for det seneste årti 

er man imidlertid blevet opmærksom på eksisten-

sen af en lille population af umodne celler i tu-

morer, som man har valgt at kalde cancerstamcel-

ler, fordi de øjensynligt også kan bidrage til vari-

abilitet ved modningsfænomener. Der ønskes en 

kritisk gennemgang af cancerstamcellebegrebet 

med fokus på humane tumorer og den eksperi-

mentelle styrke bag teoridannelsen.

�. Ikke-kodende RNA
Kun ca. to procent af genomet koder for protei-

ner, men næsten hele genomet bliver transskribe-

ret til RNA. Kapløbet om at afdække funktionen 

af dette RNA er netop begyndt. Den bevarede 

struktur af meget af dette RNA tyder på, at der 

ud over de ca. 25.000 proteinkodende gener er 

mange flere ikke-proteinkodende gener. Det for-

ventes, at en del af de ikke-kodende RNA’er (ncR-

NA) er involveret i regulatoriske mekanismer, og 

det forventes at mutationer og variationer i net-

op regulatoriske mekanismer kunne ligge bag 

mange af de store folkesygdomme. Der ønskes en 

gennemgang af den aktuelle status for ikke-

kodende RNA’s funktion og relation til basal bio-

logi og sygdom.

�. Neuronal metabolisk adaptation
Udfør egne studier for at lede efter tegn på, at 

hjernen og/eller nethinden tilpasser sin funktion, 

metabolisme eller biokemiske signalering til et el-

ler flere ændrede metaboliske grundvilkår, såsom 

hypoperfusion, hypoksi, sult, ændret fødemiddel-

sammensætning eller til akutte metaboliske ud-

fordringer som epilepsi eller udsættelse for elek-

trokonvulsiv behandling.

�. Objektiv kortlægning af atrofi og hypo-
plasi i nervevæv
Udfør egne studier med henblik på udvikling af 

objektive metoder til bestemmelse af hypoplasi 

og/eller atrofi i øjet eller synsnerven.

�. Skal patienten skannes?
Der ønskes en diskussion af tidligere tiders ud-

sagn om at en patient kun skal skannes hvis det 

får ’terapeutiske konsekvenser’. Hvad vil det sige 

og hvad skal forstås ved konsekvenser – konse-

kvenser for patient, for henvisende afdeling, for 

den diagnostiske afdeling eller for samfundet.

Yderligere ønskes en vurdering af brugen af bil-

leddiagnostik set i lyset af at de billeddiagnosti-

ske muligheder til stadighed øges med øget sen-

sitivitet og sandsynligheden for at finde noget 

abnormt dermed øges. Endelig ønskes inddraget 

hvad det betyder at private udbydere af billed-

diagnostik i stigende grad gør sig gældende, bå-

de for patienter og for samfund.

8. Billeddiagnostik af hjertet
Der ønskes på basis af litteraturstudier og/eller 

egne undersøgelser en redegørelse for hvilke bil-

leddannende metoder (CT/MRI/nuklear med us/

ekko) der er bedst til diagnostisk udredning af al-

mindelige hjertesygdomme. Faktorer som økono-

mi, diagnostisk sikkerhed og effektivitet, og pa-

tientvenlighed bør belyses.

9. Prognostiske og prædiktive markører ved 
prostatacancer
Med den øgede fokus på prostatacancer er syg-

dommen ved at blive den hyppigst diagnosticere-

de kræftform hos mænd. Rutineanvendelsen af 

PSA-måling (prostataspecifikt antigen) har bevir-

ket, at prostatacancer opdages tidligere og tidli-

gere. Det har været diskuteret, hvorvidt man her-

ved overbehandler mænd, der aldrig ville have 

fået symptomer. Behandlingen af prostatacancer 

er operativ med fjernelse af prostata, hvilket er 

en operation behæftet med betydelige komplika-

tioner i form af vandladningsproblemer og erek-

tionsproblemer. På denne baggrund er det vig-

tigt allerede på diagnosetidspunktet at kunne 

fravælge de mænd, der ikke har brug for opera-

tiv behandling. Der ønskes en gennemgang af 

prognostiske og prædiktive markører ved prosta-

tacancer med hovedvægt på de markører, som 

muligvis vil kunne anvendes til at foretage denne 

opdeling.

Besvarelsen kan løses som litteraturstudium alene 

eller i kombination med egne eksperimentelle 

studier. 

10. Årsager til tandrøddernes naturlige 
henfald i mælketænder i forbindelse med 
de blivende tænders frembrud
Besvarelsen kan løses som et litteraturstudie ale-

ne eller i kombination med egne undersøgelser.

11. Mulige sammenhænge mellem afvigen-
de rodforhold i mælketænder og samme 
individs afvigende rodforhold i de efterføl-
gende blivende tænder
Besvarelsen kan løses som et litteraturstudie ale-

ne eller i kombination med egne undersøgelser.

1�. Risiko for udvikling af metabolisk syn-
drom ved behandling med antipsykotika
Besvarelsen kan løses som et litteraturstudie kom-

bineret med egne forsøg.

1�. Kortlægning af genetisk polymorfis-
me og betydningen for individbaseret 
behandling 
Indenfor det gynækologiske og obstetriske 

fagområde ønskes en redegørelse for kliniske 

og tekniske fordele og problemer ved individ-

baseret behandling på grundlag af kortlæg-

ning af multiple genetiske polymorfier.

Besvarelsen kan løses som litteraturstudium 

alene eller i kombination med egne undersø-

gelser. 

DET TEOLOGISKE FAKULTET

Etik og Religionsfilosofi
Religion, etik og subjektivitet hos Emmanuel 

Levinas. 

Vejleder: Lektor Carsten Pallesen

Praktisk teologi
Nyere kropsorienteret antropologi og dens 

mulige betydning for en revurdering af 

kirkens liturgiske praksis. 

Vejleder: Lektor Bent Flemming Nielsen

Dogmatik
Klimaforandring i teologisk perspektiv. 

Vejleder: Professor Kirsten Busch Nielsen

Det Gamle Testamentes Eksegese
En redegørelse for genren ’genskrevet Bibel’ i 

den antikke jødiske og kristne litteratur. 

Vejleder: Lektor Søren Holst

Det Nye Testamentes Eksegese
En diskussion af væsentlige positioner vedrø-

rende Det Nye Testamente og politik i de se-

neste tyve år. 

Vejledere: Professor Troels Engberg-Pedersen 

eller lektor Geert Hallbäck

Kirkehistorie
Studier i Hans Tausens forhold til Luther. 

Vejleder: Professor Steffen Kjeldgaard-Peder-

sen.
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FORUDSÆTNINGEN FOR AT KUNNE TALE om 
ledelse på KU er at få skabt nogle klare og fælles for-
ventninger til hvad det vil sige at udøve god ledelse. 

Derfor er mere end 150 medarbejdere og ledere, 
som en del af processen med at fange essensen i hvad 
ledelse er på KU, blevet interviewet eller har deltaget i 
workshops hvor de er blevet spurgt om det særlige ved 
ledelsesopgaven på KU, det bedste ved vores ledelses-
tradition, og det nye ledelsen skal kunne for at løse de 
fremtidige udfordringer KU står over for. 

Men hvad er så det særlige? Det er tydeligt at der er 
mange og høje krav til hvad en leder ideelt set skal 
kunne – og hvad han eller hun skal lade være med. KU 
har mange interessenter. Vores ledere skal både agere 
politisk udadtil og være nærværende på de indre linjer 
i forhold til kolleger, medarbejdere og studerende som 
stiller krav om frihed og selvstændighed og ret til at le-
de sig selv inden for meget frie rammer. 

Denne selvstændighedskultur er vigtig at holde i 
hævd da den er en uundværlig drivkraft i universite-
tets kerneopgaver. Vores kritiske ånd som er med til at 
definere vores særlige kultur, skal i den sammenhæng 
heller ikke undervurderes. Trangen til at efterprøve 
holdbarheden af udsagn og den demokratiske ledel-
sestradition der handler om indflydelse og inddragel-
se, er med til at sikre både kvalitet i arbejdet og vigtig 
dialog.

MEN HVORFOR SKAL KU have et ledelsesgrundlag 
efter at have klaret sig uden i mere end 500 år? Krave-
ne til universitetet har aldrig været større. Samfundets 
forventninger, men også medarbejdernes egne ambiti-
oner stiger. Ledelse skal derfor udøves med samme en-
gagement og professionalisme som universitetets ker-
neopgaver: forskning, uddannelse og formidling. 

Det kræver en bred vifte af kompetencer. Lederne på 
KU skal have kompetencer til at beslutte og gennemfø-
re indsatser på så forskellige områder som gode ram-
mer for forskningen, kvalitetsudvikling af uddannel-
serne og forenkling af administrative rutiner. 

Så hvad er det for billeder der toner frem for vores 
indre blik når vi taler ledelse på KU? Er det lederen 
med sit bombeskjold der sikrer arbejdsro, er det den 
coachende leder med sin store indfølingsevne, eller er 
det den administrative teknokrat med sin procesopti-
meringsplan under armen? Eller er den gode leder 
hende eller ham der har fornuft nok til at vælge gode 
medarbejdere til at gøre arbejdet og selvbeherskelse 
nok til at lade være med at forstyrre dem mens de gør 
det, som T. Roosevelt udtrykte det. 

HVAD ER RIMELIGE FORVENTNINGER at have til 
ledelse på KU? Svaret er nok at det er lidt af det hele. 
Lederen skal både være administrativt velfunderet, 
faglig stærk, strategisk orienteret og optaget af at ska-

be gode vilkår for medarbejderne. Og så skal man ikke 
glemme at ledelse aldrig kan udøves af den enkelte le-
der i et tomt rum. Det sker tværtimod i en relation mel-
lem leder og medarbejder som også giver sidstnævnte 
både rum og forpligtelse til at være en del af proces-
sen.

Kravene er mangeartede og store – og derfor har KU 
vedtaget et større ledelsesudviklingsprogram for alle 
ledere. Her er fokus på såvel rammer og vilkår for le-
delsesudøvelsen som på ledelsesopgavernes sammen-
sætning på forskellige ledelsesniveauer og ikke mindst 
på det personlige lederskab – den enkeltes varetagelse 
af sin lederrolle.

Hvornår bliver der noget om snakken? I første halv-
år af 2009 skydes ledelsesprojektet i gang for den 
øverste ledelse og institutlederne. Herefter skal cirka 
600 ledere igennem forløbet der strækker sig fra 2009 
til 2011. Her skal der arbejdes med det vi selv har valgt 
som fokusområder: målrettet handlen, organisatorisk 
fokus, engageret indlevelse, personlig integritet, reso-
lut problemløsning og involverende kommunikation.

Af Ralf Hemmingsen, rektor,  

og Niels Wendelboe, vicedirektør  

for HR og Organisationsudvikling
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