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KU-studerende hjælper 
irakere
De hundredvis af frivillige som hjælper irakerne i 

Brorsons Kirken, tæller også studerende fra Kø-

benhavns Universitet. Mød Liv, Rasmus og Sigurd. 

Læs side 4

Closer to Allah in  
Copenhagen
Turkish students Kübra and Sevda use Danish free-

doms to wear Muslim headscarves. Meet them in 

our new English-language section.

Read the Universitypost inside

den røde rektor
Hvem var egentlig Mogens Fog, spørger retshisto-

riker Ditlev Tamm efter at have læst historiker 

Morten Møllers store tobindsværk om Københavns 

Universitets berømte rektor 1966-1972. 

Læs anmeldelse side 16-17   

100 forskere fra Københavns universitet arbejder for 

lægemiddelindustrien, og mange hæver store hono-

rarer fra private virksomheder. 

Ernæringsforskerne er selv bange for at de er blevet 

for afhængige af industrielle interesser og efterlyser 

klare regler. Professor Peter Sandøe fra Life opfordrer 

universitetet til at forbyde sine forskere at modtage 

penge fra industrien eller at indføre en grænse for 

hvor store honorarer de må modtage ved siden af de-

res faste hyre. Det gælder universitetets troværdig-

hed.

Læs stort tema om forholdet mellem privat pro-

fit og offentlig forskning, side 8, 9, 10, 11 og 12

er forskere i lommen  
på industrien?
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ARBeJdsLØsHed

Af Magnus Brandt Tingstrøm

Til sommer afleverer mange 
tusinde studerende deres spe-
cialer og kan dermed kalde sig 
kandidater. Men for flere og 
flere bliver dette farvel til stu-
dietiden blot til et goddag til 
arbejdsløsheden. De nyeste tal 
fra Akademikernes Centralor-
ganisation (AC) viser at antal-
let af ledige akademikere er 
steget markant siden samme 
tid sidste år. De nyudklækkede 
kandidater er hårdest ramt 
med en stigning på 42 procent.
 »Det er allerede en stor stig-
ning nu, og hvis udviklingen 
fortsætter, bliver det rigtig 
slemt efter sommerferien når 
mange studerende bliver fær-
dige,« fortæller sekretariats-
chef i AC, Jens Mølbach.

Signe Riborg Christiansen 
læser statskundskab på KU og 
er i gang med sit speciale som 
skal afleveres i september. Hun 
har med de nye arbejdsløs-
hedstal udsigt til en svær entré 
på arbejdsmarkedet og er da 

Farvel studie 
– goddag arbejdsløshed
På bare et år er ledigheden steget med over fyrre procent for 

nyuddannede kandidater. Danske Studerendes Fællesråd kræver 

handling af politikere og universiteter

også blevet lidt mere bekymret 
for hvordan det skal gå.

»For et år siden tænkte jeg 
slet ikke på at det ville være et 
problem at få arbejde. Nu tæn-
ker jeg at der nok lige går nog-
le måneder før jeg måske kan 
få et job,« erkender hun.

»Det er også ekstra svært når 
folk fra det private erhvervsliv 
begynder at søge over i det of-
fentlige fordi det opfattes som 
mere sikkert. De kan allerede 
have flere års erfaring, og det 
kan det være meget svært at 
hamle op med for en nyuddan-
net,« siger Signe Riborg Chri-
stensen.

et møgtidspunkt
Næstformand og levevilkårs-
ordfører i Danske Studerendes 
Fællesråd (DSF), Laura Tofte-
gaard Pedersen, mener at både 
politikerne og universiteterne 
må gøre en indsats for at gå 
problemet i møde.
 »Politikerne bør afsætte pen-
ge til bedre brobygning mel-
lem uddannelserne og arbejds-
markedet. Universiteterne 
kunne samtidig også påtage 
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professorplan 
vedtaget på Hum

GENOPRETNING – Det Humanistiske Fakultet 

(Hum) har i dag den forholdsmæssigt laveste 

professorbemanding blandt de otte fakulteter 

på Københavns Universitet (KU), nemlig under 

15 procent i forhold til antallet af vip´er (pro-

fessor- og lektorstillinger). Nu er en professor-

plan der skal hæve andelen til 25 procent, en-

deligt vedtaget af både Akademisk Råd, Fakul-

tetets Samarbejdsudvalg (FSU) og på Institutle-

dermødet (HUM-LT). Hvis institutterne ansæt-

ter en ny professor der i forvejen er lektor, får 

professoratet efter planen et løntilskud svaren-

de til forskellen mellem en professorløn og en 

lektorløn i de første tre år. Hvis en ekstern an-

søger får professoratet, får instituttet et løntil-

skud på en tredjedel af lønnen fra fakultetet, 

ligeledes i de første tre år. I efteråret 2009 vil 

de første fem professorater blive slået op og i 

de næste to år med mulighed forlængelse, an-

sættes mindst 15 professorer ud over de nuvæ-

rende 34. Planen skal tiltrække gode forskere 

udefra, fastholde dygtige forskere samt gøre 

det muligt for forskere at gøre sig mere gæl-

dende i internationalt samarbejde ved hjælp af 

en professortitel. 

FAdL slæber 
Lars Løkke i retten

LÆGESTUDIEBRUD – Foreningen af Danske Læ-

gestuderende (FADL) har sagsøgt Sundhedsmini-

steret for at få kendt en bekendtgørelse indført i 

2007 af daværende sundhedsminister Lars Løkke 

(V) enten ugyldig eller ulovlig. Bekendtgørelsen 

fastslår at medicinske kandidater ikke kan gå i 

gang med en speciallægeuddannelse senere end 

fire år efter start på klinisk basisuddannelse (der 

begynder efter endt uddannelse). Det presser læ-

gerne hurtigere igennem deres uddannelsesforløb 

med det resultat at speciallæger vil mangle brede 

kompetencer til at forstå patienters sygdomme; 

de færreste patienter fejler kun én ting når de 

henvender sig til en speciallæge, men den samme 

sygdom kan give sygdomme i flere forskellige or-

ganer som speciallægen også skal kende til. Det 

betyder ifølge FADL at bekendtgørelsen bryder 

med hvad lægestudiet handler om. Østre Landsret 

behandlede sagen 26.-28. maj. Dom i sagen for-

ventes omkring den 9. september 2009.

sig et ansvar for kontakten 
mellem studerende og arbejds-
markedet,« mener hun og lan-
ger samtidig ud efter blandt 
andet Københavns Universitets 
aktivitetskrav som er indført 
på flere fakulteter for at få de 
studerende hurtigere igennem 
deres uddannelser.
 »Vi ser hellere at folk dygtig-
gør sig i stedet for at blive ha-
stet igennem til arbejdsløshed. 
Vi ved jo også at det bliver 
sværere for nyuddannede kan-
didater at få job hvis de eksem-
pelvis har stået uden arbejde i 
et helt år først.«
 Vicedirektør i Uddannelses-
service på KU Hanne Harmsen 
fortæller at universitetet alle-
rede er klar over situationen.

»Det er rigtigt at vi kan gøre 
mere, men det er vi i gang 
med. Der er allerede sket en 
større åbning imod joboriente-
ring på alle planer,« siger hun, 
men understreger samtidig at 
problemet snarere ligger på ar-
bejdsmarkedet.
 »Situationen nu er ekstremt 
konjunkturafhængig, og det er 
helt sikkert et møgtidspunkt at 

NoteR

blive færdig på. Problemet er 
imidlertid ikke at få sluset folk 
ind på arbejdspladserne, men 
at arbejdspladserne ikke er 
der.«

intet ædrueligt svar
Indtil videre er arbejdsløsheds-
procenten for akademikere 
som gruppe dog stadig kun på 
2,7 procent, og man kunne 
spørge om det overhovedet er 
et problem. Laura Toftegaard 
Pedersen understreger dog at 
det er stigningstakten der er 
problemet.

»De nye tal betyder ikke 
nødvendigvis at der er krise nu 
og her, men det betyder at vi 

skal ruste os til en kommende 
arbejdsløshed. Vi skal have en 
mere fremadskuende indsats i 
stedet for at stå med håret i 
postkassen når det går helt galt 
om et par år.«
 Jens Mølbach er enig i at 
selv om tallet er lavt lige nu, 
kan det hurtigt vokse.

»Det vil blive et kæmpestort 
problem medmindre der kom-
mer gang i den private sektor, 
men om det sker, er der jo in-
gen der kan komme med et 
ædrueligt svar på lige nu,« på-
peger han. 
 Derfor er Signe Riborg Chri-
stiansen og de mange andre 
nyudklækkede kandidaters si-

tuation usikker, men hun har 
allerede gjort sig tanker om 
hvordan situationen skal tack-
les.

»Jeg bliver nødt til at søge 
forholdsvist bredt, og jeg kan 
ikke tillade mig at være for 
kræsen. Jeg er ikke bange for 
overhovedet ikke at kunne fin-
de et arbejde, men jeg har ef-
terhånden accepteret at jeg 
nok ikke får drømmejobbet i 
første omgang,« siger hun.

mbt@adm.ku.dk

KU skærer ti procent 
af varmeregning

GRØN GERNING – På bare tre uger har ener-

gisparekampagnen Grøn Gerning på Københavns 

Universitet fået de ansatte til at spare næsten 11 

procent på varmeregningen og en procent på el-

regningen. Og selvom besparelserne måske fore-

kommer beskedne, beløber de sparede el- og var-

meudgifter sig årligt til mellem 3,5 og 5,5 millio-

ner kroner. Som et led i kampagnen er der blandt 

andet uddelt pjecer med fem gode råd man kan 

bruge på enten kontoret eller i laboratoriet, og 

rådene er delt ud efter hvad man kan gøre både 

som individ og som en del af fællesskabet.

Kampagnen har inspireret energigiganten DONG 

Energy til at bruge erfaringerne fra Københavns 

Universitet til at markedsføre elbesparende initia-

tiver over for andre kunder, fremgår det af en ar-

tikel i Berlingske Tidende. 

diMitteNdLediGHed – Signe Riborg Christiansen skal kæmpe 

mod en markant stigende arbejdsløshed når hun som tusinder af an-

dre studerende inden længe afleverer sit speciale.
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Rejsegilde for Green Lighthouse 
KLIMAVENLIG – Prorektor Lykke Friis holdt tale til rejsegildet tirsdag den 26. maj for fremtidens klima-

venlige hus på Københavns Universitet, Green Lighthouse. ’Flaskedrengene’ fra DR´s talentshow stod for 

underholdningen. Green Lighthouse vil stå klar på Nørre Campus´ grund på Tagensvej 16 til FN´s Klima-

konference i København i november-december 2009. Huset skal blandt andet bruges til studieadministra-

tion, studenterservicefunktioner, en såkaldt ’faculty club’ og til mødefaciliteter. Ifølge projektets hjem-

meside er byggesektoren en af de mest energiforbrugende sektorer, og blandt andet derfor er KU gået 

sammen med VELUX, VELFAC samt Universitets- og Bygningsstyrelsen og Københavns Kommune om at 

bygge huset. På Green Lighthouse-projektets hjemmeside kan alle fortsat komme med deres idéer og 

kommentarer: http://greenlighthouse.ku.dk/ 

Nyboe overbeviser
Langballe

BIBLIOMETRI – Forskningsordfører for Dansk Fol-

keparti Jesper Langballe er med visse betingelser 

klar til at stemme for indførelsen af en bibliome-

trisk indikator, skriver Altinget.dk. Hundredvis af 

forskere i 68 faggrupper har i månedsvis arbejdet 

med at inddele internationale og danske forsk-

ningstidsskrifter og forlag i et generelt niveau 1 

og et højt niveau 2. Jesper Langballe ønsker med 

indførelsen af en bibliometrisk indikator at være 

med til at skabe en modvægt til forskningsfonde-

nes indflydelse på hvor forskningsmidler skal ka-

naliseres hen, og hvordan basismidler uddeles. Jes-

per Langballe har ændret holdning på området 

efter et møde i globaliseringskredsen og efter at 

formand for Københavns Universitets bestyrelse 

Bodil Nyboe Andersen har påpeget problemerne 

med den nugældende ordning omkring forsk-

ningsfondene. Jesper Langballe ønsker dog en ga-

ranti for at danske tidsskrifter har mulighed for at 

blive indplaceret i niveau 2 hvis deres forsknings-

mæssige niveau er til det, også selv om tidsskrif-

terne kun udkommer på dansk. 

KU får fordele af  
neutronkanon i Lund

SYMBIOSE – Alt tyder nu på at et nyt datacen-

ter med 65 fuldtidsansatte medarbejdere skal 

ligge på Nørre Campus på Københavns Univer-

sitet (KU) i 2018, med etablering fra 2012. Da-

tacentret skal bearbejde alle data genereret fra 

arbejdet med den såkaldte neutronkanon der 

skal stå klar i Lund på den svenske side af Øre-

sund, et projekt til 11 milliarder danske kroner 

og støttet med 1,6 milliarder kroner af Viden-

skabsministeriet. Midlerne til opførslen af data-

centret og dets ansatte administreres af ESS 

(European Spallation Source) og hører dermed 

ikke under Københavns Universitet, men insti-

tutleder ved Niels Bohr Institutet John Renner 

Hansen mener alligevel at facilitetens nærhed 

vil få stor betydning for KU. 70 procent af ar-

bejdet med neutrokanonen vil være relateret 

til biovidenskab; datacentrets aktiviteter vil lig-

ge meget tæt op af e-science – en relativt ny 

forskningsgren under Det Naturvidenskabelige 

Fakultet; og Det Sundhedsvidenskabelige Fa-

kultet vil også få projekter kørende. 

stUdiestop

Af Magnus Brandt Tingstrøm

Hvert år fravælger tusindvis af 
studerende bøgerne, forelæs-
ningerne og fredagsbaren og 
dropper ud af deres universi-
tetsuddannelse. Nu viser nye 
tal fra Videnskabsministeriet at 
over halvdelen af de frafaldne 
ikke vender tilbage til studier-
ne. På Københavns Universitet 
(KU) er 53 procent af de tidli-
gere studerende stadig ikke i 
uddannelse fem år efter de 
droppede deres studie. 
Kontorchef i Den Koordinerede 
Tilmelding Jakob Lange har 
vejledt studerende på KU om-
kring frafald i 40 år. Han er 
glad for at der nu endelig er tal 
for de studerende der er stop-
pet på universitetet før tid. Til 
gengæld er han skuffet over re-
sultatet.

»Vi troede jo førhen at antal-

let af studerende der ikke 
vendte tilbage til studierne, 
var omkring 20-30 procent. Nu 
viser det sig at være over 50 
procent, og det er virkelig be-
kymrende. Mange risikerer at 
blive hængende i utilfredsstil-
lende jobs der slet ikke mat-
cher deres potentiale.«

»Universiteterne burde bru-
ge færre penge på store annon-
cer og i stedet vejlede bedre 
omkring hvad uddannelserne 
rent faktisk indebærer – både 
fagligt og socialt,« mener Ja-
kob Lange.

Selv om Københavns Univer-
sitets tal ikke er langt fra gen-
nemsnittet for alle de danske 
universiteter, er det stadig ikke 
godt nok ifølge KU selv.

»Tallene er et vink med en 
vognstang til universiteterne. 
Det er rigtig utilfredsstillende 
at vi taber nogle folk på gulvet, 
og vi klæder måske ikke de stu-
derende godt nok på til at for-

stå hvad de går ind til,« erken-
der vicedirektør i Uddannel-
sesservice på KU, Hanne 
Harmsen.

Hjælp til de usikre
Og nu bliver der lidt mere 
hjælp at hente til de mange 
tvivlende studerende. Fra star-
ten af næste semester vil Stu-
dievalg nemlig indgå i et nyt 
samarbejde med de videregå-
ende uddannelser med fokus 
på netop afbrudte studier.

Ifølge Torben Theilgaard, 
centerleder på Studievalg Kø-
benhavn, sker det nye samar-
bejde som led i målsætningen 
om at 50 procent af en ung-

domsårgang skal have en vide-
regående uddannelse.

»Et af initiativerne i forbin-
delse med målsætningen er at 
hindre frafald og at få de stu-
derende hurtigt i gang med en 
uddannelse igen,« fortæller 
han. Det skal blandt andet ske 
ved at have en vejledning som 
ikke er bundet til en specifik 
uddannelsesinstitution.

»Hvis en studerende er usik-
ker på hvilken uddannelse han 
eller hun skal fortsætte på, kan 
det være bedre at tale med folk 
uden for universitetet, og her 
kommer Studievalg så ind i bil-
ledet,« forklarer Torben 
Theilgaard.

Mere vejledning  
til frafaldne 
studerende

»Det er jo ikke sikkert at det 
er på universitetet at de vil 
genoptage en uddannelse. Det 
handler om at kigge på hvad 
der passer bedst til den enkelte 
studerende.«
 Ikke alle detaljer i samarbej-
det er endnu fastlagt, men et af 
de nye initiativer bliver at for-
søge at samle de studerende 
op som overvejer at droppe ud. 
Og det kan let blive en udfor-
dring, for hvordan finder man 
lige ud af hvem det egentlig 
er?

Chefkonsulent i Studievej-
ledningen på KU, Claus Niel-
sen, forklarer at studievejle-
derne på fakulteterne og insti-

Over halvdelen af frafaldne universitets- 

studerende vender ikke tilbage til bøgerne. 

Nyt samarbejde mellem de videregående  

uddannelser og Studievalg skal opsamle de 

tvivlende studerende

tutterne allerede nu tager en 
samtale med de studerende 
hvis de for eksempel er blevet 
forsinkede i studierne. Men det 
kan blive meget svært at fange 
dem der bare tvivler generelt, 
mener han.

»I stedet for at bruge penge 
på monitorering af studietviv-
lere, kunne man bruge penge-
ne på bedre uddannelser. Man 
kan jo ikke registrere tvivl i et 
edb-system,« konstaterer Claus 
Nielsen.

mbt@adm.ku.dk

FRAFALdssoRteRiNG – 

Nyt samarbejde skal opsamle 

studerende der balancerer på 

kanten af frafald.
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Reportage

Mange af irakerne er tyde-
ligvis fysisk og psykisk hårdt 
belastede, så det skal også 
håndteres. 

»Stressudløst astma, post-
traumatisk stress og forskellige 
knoglesygdomme er nogle af 
problemerne. Derfor har vi til-
knyttet læger, psykologer og 
sygeplejersker som kommer et 
par gange om ugen,« fortæller 
Liv. 

Men hun fremhæver at ira-
kerne i kirken også viser stor 
styrke: 

»De stiller krav om at den 
danske stat skal give dem op-
holdstilladelse fordi Irak ikke 
længere er et trygt og sikkert 
land. Samtidigt organiserer de 
hverdagen i kirken, laver pres-
searbejde og tager hånd om de 
hverdagsproblemer der opstår 
på så lidt plads.« 

Men irakernes udsigter til 
asyl ser ikke så lovende ud. 

»Hvordan forholder irakerne 
sig til det?« spørger jeg. 

»De er ikke urealistiske, men 
de er optimister. Det er allere-
de en kæmpe sejr at det er lyk-
kes at få sat deres situation på 
dagsordenen og at mange dan-
skere tager stilling til fordel for 
irakerne og reagerer. Det er 
irakernes håb.«

hverdagsgruppen. Sammen 
med irakerne skal de sikre at 
dagligdagen fungerer praktisk 
og socialt. 

»Hverdagslivet har ekstreme 
betingelser når irakerne ikke 
trygt kan gå ud af kirken,« si-
ger Liv og uddyber: 

»Vores opgave er at skabe et 
klima som ikke er for stresset, 
selvom vi selvfølgelig må ac-
ceptere et vist kaos når så 
mange forskellige mennesker 
skal bo så tæt, og når de samti-
digt er under stort psykisk 
pres,« forklarer Liv. 

Hun bruger blandt andet sit 
fag i arbejdet med de mange 
frivillige: 

»Mit fag handler blandt an-
det om kommunikation i for-
bindelse med organisation og 
samarbejde mellem menne-
sker. De frivillige tæller men-
nesker i alle aldre og vidt for-
skellige faglige og sociale bag-
grunde. Vores opgave er at 
skabe en organisering hvor alle 
kan indgå og navigere trygt,« 
fortæller Liv. 

Også i mødet med de afviste 
asylansøgere kan hun trække 
på sin faglige baggrund: 

»Vi taler fire sprog – kurdisk, 
irakisk, dansk og engelsk – og 
så et femte, det nonverbale. 
Det kræver en stor opmærk-
somhed for hinanden at sikre 
en god kommunikation.« 

myndighederne sagde at jeg 
godt kunne tage tilbage og væ-
re i sikkerhed hos min far.« 

Ubehaget gør sig bemærket i 
min krop. Jeg kigger på de to 
unge fyre. De smiler ikke, de 
overdriver ikke, de er dødsens 
alvorlige. 
 Men nu er han blev slået ihjel, 
så hvorfor kan du ikke få asyl 
nu? spørger jeg. 

»Det ved jeg ikke,« svarer 
han. Det er svært at finde ro i 
kirken. Dagen går med at sove, 
spise og sove mere. Men det er 
bedre end i asyllejren. Jeg er 
ikke så bange her,« forklarer 
Diar. Vi tager nogle billeder, 
og jeg siger tak for snakken. 

Jeg spørger Sigurd hvordan 
det er at være aktiv i kirken. 

»Efterhånden som man læ-
rer flere af irakerne hernede at 
kende, kryber deres frygtelige 
skæbner virkeligt under hu-
den. Det er selvfølgelig lidt 
hårdt,« siger Sigurd, men han 
er glad for at han kan hjælpe 
lidt til.

Faglighed i kirken
Sprogpsykologistuderende Liv 
Hansen hjælper også til. Jeg 
møder hende til en kop te og 
en snak om hvordan hun har 
fået brug for sit fag i arbejdet 
med irakerne i kirken. Liv er en 
af fire tovholdere for de om-
kring tres frivillige som udgør 

rissalater ind fra køkkenet. Jeg 
hilser på og bliver mødt med 
venlige nik.

Flygtet og afvist
Kirkens beboere får hjælp til 
pressekontakten af en hånd-
fuld frivillige. En af dem er Si-
gurd Jacobsen som til daglig 
læser statskundskab på Køben-
havns Universitet. Han hjælper 
journalister med at finde irake-
re som har lyst til at blive inter-
viewet. 

Vi laver en aftale med 
18-årige Diar Ali som gerne vil 
fortælle sin historie. Vi sætter 
os ned på en madras i et af de 
mindre rum hvor der stadig 
ligger et par stykker og sover. 
Diar har fået en trøje med tek-
sten Student 2005, men han 
har ikke anden uddannelse 
end lidt danskundervisning. 
En lidt ældre fyr, Shalaw, hjæl-
per når sproget slår knuder. 

»Jeg kom til Danmark for to 
år siden – alene,« fortæller 
Diar. 

»Jeg havde problemer med 
en terroristgruppe som truede 
mig på livet. Derfor flygtede 
jeg til Europa.« 

I Irak voksede han op i pro-
vinsen Diyala med sin far som 
også blev udsat for trusler. 
Han er siden blevet slået ihjel. 

»Da jeg kom til Danmark, 
var min far stadig i live. Så 

henvendelser fra de mange 
som ringer eller kommer forbi 
for at spørge hvordan de kan 
hjælpe,« forklarer Rasmus. 

Han har vagt fire timer i dag 
inden han skal tilbage til eksa-
menslæsningen. 

»Jeg har egentlig ikke tid, 
men det her er tilpas vigtigt til 
at jeg tager mig tid.« 

Rasmus’ kontortelefon rin-
ger igen, og jeg går videre. Tre 
store rum og et køkken udgør 
irakernes fælles hjem nu. I det 
midterste rum er madrasser 
kantet rundt langs væggene 
undtagen i den ene ende hvor 
fem reoler fyldt med havre-
gryn, tørrede bønner og kon-
serves optager pladsen. Om 
dagen fungerer lokalet som 
fællesrum. Om natten er det 
soveplads for de enlige mænd. 

Midt i rummet er hængt et 
tyndt bomuldsforhæng op for 
at skabe lidt privatliv i den ene 
ende. En ældre mand med en 
lille tophue sidder på sin mid-
lertidige seng. Han bruger dy-
nen som ryglæn mens han kig-
ger tomt ud i det store åbne 
rum. Tre yngre fyre – jeg sky-
der dem til at være i starten af 
20’erne – spiller kort. Og en lil-
le pige der lige har lært at gå, 
stavrer usikkert rundt med sin 
mor lige i hælene. Et par af kir-
kens beboere har lavet frokost 
og bærer brød og skåle med 

stUdeNteRAKtivisMe

Af Stine Maiken Brix, studenter-

skribent fra medicin

To en halv uge til eksamen. Jeg 
burde belejre en læsesal i pa-
nik over hvor mange sider i 
Medicinsk Kompendium jeg 
stadig har til gode. I stedet er 
jeg taget i kirke. Brorsons Kir-
ken. Godt og vel halvfjerds af-
viste irakiske asylansøgere er 
flyttet ind i et sidste forsøg på 
at råbe den danske regering 
op. 

Men her er ikke kun menne-
sker som engang kom fra Kir-
kuk eller Bagdad. Hundredvis 
af frivillige hjælper med ind-
købssedler, pressehåndtering 
og med at få noget der bare 
minder om en hverdag, til at 
fungere. Det gælder også stu-
derende som har valgt at krølle 
læseplanerne sammen og give 
en hånd med. 

Alle under samme tag 
Indgangen til irakernes nye 
hjem er plastret til med sedler, 
telefonnumre og vagtplaner. 
Ved et lille bord klemt op ad 
væggen tager medicinstude-
rende Rasmus Pinnerup imod 
besøgende. 

»Jeg er med i kontor-grup-
pen som er sådan en slags in-
formationsstand. Vi besvarer 

irakere får hjælp  
fra KU-studerende
Eksamenslæsningen er sat på stand by.  
I stedet gælder det de halvfjerds afviste  
irakiske asylansøgere som har søgt tilflugt i 
Brorsons Kirken. De hundredvis af frivillige 
som hjælper irakerne, tæller også  
studerende fra Københavns universitet.  
Mød Rasmus, Sigurd og Liv 

sagen kort

•  Regeringen indgik den 14. maj en aftale med den irakiske regering om at 

282 afviste asylansøgere kan tvangshjemsendes til Irak

•  Den 16. maj søgte 40 af disse irakere tilflugt i Vor Frue Kirke i København

•  To dage efter rykkede de til Brorsons Kirken på Nørrebro. Nu bor omkring 

70 irakere, heraf omkring 10 børn, i krypten under Brorsons Kirken

•  Omkring 200 frivillige fra Borgerinitiativet Kirkeasyl hjælper irakerne

•  18.000 støtter irakerne på Facebook 

Se mere på www.kirkeasyl.dk

iLLeGAL i KiRKeN – T-shir-

tens tekst til trods har 18-årige 

Diar Ali ikke fået anden uddan-

nelse end lidt danskundervis-

ning. Han kom alene til Dan-

mark for to år siden. Mens han 

har været her, er hans far blevet 

dræbt i Irak.

 

FRiviLLiG i KiRKeN – 

Sprogpsykologistuderende Liv 

Hansen hjælper til for at få et 

hverdagsliv til at fungere no-

genlunde i Brorsons Kirken
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Nyheder

over alternative lokaler til de 
ansatte i Bygning 6, så derfor 
måtte de blive i deres laborato-
rier mens byggesagen stod på.« 

Niels-Henrik Holstein-Rath-
lou forventer at sagen vil blive 
behandlet på et møde i samar-
bejdsudvalget 12. juni.

Ro på 5. sal
I dag er byggelarmen efterhån-
den ophørt, og det nye 600 
millioner kroner dyre protein-
center står klar til at tage imod 
en hær af ambitiøse forskere. 
Peter Vestentoft og hans kolle-
gaer kan se frem til at blive 
overboer til en af landets stør-
ste videnskabelige satsninger i 
nyere tid.
 Så får du ro nu, ikke?

Peter Vestentoft sukker. 
»Nu skal de i gang med den 

udvendige renovering af beto-
nen.«

chz@adm.ku.dk

Se også reportagen fra det nye 
proteincenter på side 6-7.

bejdsudvalget på Sund med et 
ønske om kompensation. De 
otte afsendere beder om at få 
forlænget deres ph.d.-ansæt- 
telse med tre måneder, men 
vel at mærke med løn, som 
godtgørelse for de forringede 
forhold de har arbejdet under, 
mens man har bygget det nye 
proteincenter. Hvis de otte 
ph.d.-studerende får opfyldt 
deres krav, vil det koste fakul-
tetet i omegnen af to millioner 
kroner.

Institutleder ved Biomedi-
cinsk Institut og medlem af 
samarbejdsudvalget på Sund 
professor Niels-Henrik Hol-
stein-Rathlou mener at der er 
tale om en principiel sag om 
universitetets ansvar over for 
sine ansatte som det vil være 
godt at få afklaret. 

»Det normale princip er at 
man som ansat må acceptere 
at skulle flytte til nye lokaler li-
gesom man må leve med for-
styrrelser på grund af alminde-
lig renovering og ombygning, 
men her er det særprægede at 
ombygningen har været så 
langvarig,« siger han. 

»Universitetet råder ikke 

styre støjplagede folk med 
mp3-afspillere af lav kvalitet. 
Til låns.« 

I byggeriets afsluttende fase 
blev der dog, fortæller Peter 
Vestentoft, indført den regel at 
det mest støjende arbejde skul-
le slutte om morgenen så det 
ikke spolerede hele arbejdsda-
gen for forskerne.

Forlænget ph.d.-periode
I lyset af de mange gener for 
indbyggerne i Bygning 6, stille-
de dekanatet på Sund også de 
ph.d.-studerende i udsigt at de 
kunne ansøge studienævnet 
om at få forlænget deres kon-
trakter med tre måneder for at 
indhente tabt arbejdstid. 

»Men vi skulle selv betale for 
de ekstra tre måneder,« siger 
Peter Vestentoft. Han kender 
ikke selv til eksempler på at 
ph.d.-studerende fulgte opfor-
dringen og bad om selvfinan-
sieret forlængelse af deres kon-
trakt.

Klage til fakultetet
Problemerne med støj og støv 
har fået otte ph.d.-studerende 
til at sende en klage til samar-

mens betonhamrene dundre-
de.

 
Mp3-afspiller som øreprop
»Støjniveauet har været ulide-
ligt; der har været håndværke-
re overalt, og store mængder 
byggestøv fra arbejdet har lagt 
sig på vores udstyr,« siger Pe-
ter Vestentoft. 

»Talrige ændringer i udluft-
ningssystemerne har betydet 
at vores stinkskabe i perioder 
ikke har virket, og cellekultu-
rer i sterilbænkene er blevet 
kontaminerede, så man har 
måttet kassere forsøg der har 
kostet tid og penge.«
 Omlægning af ledningsfø-
ring og vandrør har også med-
ført en konstant trafik af hånd-
værkere på 4.-6. sal. 

»Jævnligt har håndværkerne 
skåret forkerte ledninger og 
rør over så vores fryserum for 
eksempel er røget, og alt in-
ventaret har skullet flyttes til 
nødfrysere på Panum.«  

Det værste, mener Peter Ve-
stentoft, var dog støjen som i 
det meste af byggeperioden 
var stort set konstant. 

»Panums løsning var at ud-

stØJoFRe

Af Christoffer Zieler

’Collatoral damage’ er beteg-
nelse for utilsigtet ødelæggelse 
i forbindelse med krig – eller i 
dette tilfælde omfattende byg-
gesager. Ph.d.-studerende Pe-
ter Vestentoft blev et af entre-
prenørernes tilfældige ofre. 
Han mistede et års arbejdsro 
mens Det Sundhedsfaglige Fa-
kultet (Sund) indrettede sit 
nye proteincenter. 

»Alle der har arbejdet i nær-
heden af centret, har haft en 
helvedestur,« siger han.
 Byggepladser støjer og stø-
ver, det kan dårligt være an-
derledes. Men problemet for 
Peter Vestentoft og hans ph.d.-
projekt om leverceller er at 
byggeplads og arbejdsplads 
var et og samme sted. Protein-
centret udgør de tre nederste 
etager i en seksetagers bygning 
på Panum Instituttet. Man har 
totalrenoveret de pågældende 
etager, revet indmaden ud og 
bygget nyt, men på Sund be-
sluttede man at forskerne på 
4.-6. sal skulle blive siddende 

de ofrede  
ørene for  
proteinerne
En billig MP3-afspiller til at udligne 
én type støj med en anden var  
dekanatets løsning på de støjpro-
blemer i Panums bygning 6 der 
spolerede forskernes arbejde i et år

SAFE 
– Graduate School 
of Agriculture, Food 
and Environment

Jordbrugsteknik• 
Jordbrugsproduktion og miljø• 
Husdyrsundhed, velfærd og • 
ernæring
Fødevarekvalitet• 
Genetik og bioteknologi• 
Havebrugsproduktion• 
Plantebeskyttelse og skadedyr • 

Læs mere om 
Det Jordbrugsvidenskabelige 
Fakultet og SAFE på www.agrsci.org.
Læs mere om de 10 ph.d.-stillinger 
og hvordan man søger på: 
www.agrsci.org/10phd
Sidste frist for ansøgning:
15. august 2009 kl. 12.00

10 ph.d.-stillinger til dygtige, entusiastiske og ambitiøse kandidater, som 
ønsker en forskeruddannelse, er ledige på Det Jordbrugs videnskabelige 
Fakultet. Fakultetet forsker inden for følgende områder:

au

AARHUS UNIVERSITET                                              

DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET     

 

safe_258x78_CHA_uniavis.indd   1 29/05/09   13:56:59

ØReBØF – Ph.d.-studerende 

Peter Vestentoft har mistet et 

års arbejdsro på Sundhedsviden-

skab mens bygningsrenoverin-

ger til det nye proteincenter på 

Panum hat stået på. Otte ph.d.-

studerende har nu klaget over 

forholdene.
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Reportage

Ulla Wewer illustrerer en ræk-
ke processer med noget vitalt 
udseende krimskrams på en 
blok.

det rigtige center til tiden
»Når vi havde plads til et pro-
teincenter på Panum Institut-
tet, er det fordi fakultetet så at 
sige havde 4.500 kvadratmeter 
for meget,« siger Ulla Wewer. 
Årsagen var kravet om ’fortæt-
ning’, et udtryk der ikke har 
noget med fedmeepidemien at 
gøre, men afspejler KU’s politik 
om at stuve forskerne sammen 
på mindre arealer så man kan 

ken skabt et nyt afsæt for at 
dykke ned i proteinernes ver-
den.

»I øvrigt har Danmark en 
tradition for at være på forkant 
med proteinerne. Tænk bare 
på August Krogh,« siger hun. 

»Proteinerne er aktører i or-
ganismen,« fortsætter hun, og 
man venter at hun vil strække 
armen ud for at demonstrere, 
men forklaringen tager i stedet 
en kunstnerisk drejning. 

»Generne styrer, proteinerne 
udfører. Centret vil give os helt 
nye perspektiver på vejen fra 
gen over protein til sygdom.« 

for længst punkteret. Men for 
600 millioner kroner kan man 
tillade sig lidt blær.

»Ideen er at vi skal opnå ’kri-
tisk masse’ inden for udvalgte 
områder,« siger Michael Sund-
ström. Den danske forskning i 
proteiner vil i fremtiden kunne 
måle sig med det bedste. Og 
den nye viden skal centret dele 
med verden udenfor. 

»Vi betragter det som en vig-
tig opgave at uddanne kom-
mende forskere.« 

Centrets forskere har ganske 
vist ikke samme undervis-
ningsforpligtelse som ansatte 
ved universitetet typisk har, 
men Michael Sundström påpe-
ger at hans folk på grund af 
den rare basisbevilling slipper 
for at bruge halvdelen af deres 
forskningstid på at søge om 
penge til at arbejde for. Der-
med frigør Novo Nordisk Fon-
dens millioner tid for forskerne 
til at interessere sig for de stu-
derendes uddannelse, sådan 
som de bør.

proteinkunst
Det er et spændende sted, pro-
teincentret. Universitetsavisen 
aflægger Michael Sundströms 
chef i dekanatet, Ulla Wewer, 
et besøg for at høre mere om 
hvordan proteincentret foran-
drer Nørre Campus.
 Min genetiker-ven siger at 
hvis genetikken – som videnska-
ben har satset så meget på i de 
senere år – er huset, så er prote-
incentret det nye fancy jordvar-
meanlæg.
 Dekan Ulla Wewer er ikke 
helt tilfreds med analogien. 
Udforskningen af proteiner er 
jo ikke et nyt felt, pointerer 
hun. Til gengæld har genetik-

er vanskeligt at sidde og fedte 
med Facebook i arbejdstiden i 
et åbent miljø. Han smiler til-
freds ved tanken.
 På hver af centrets tre etager 
findes et torv med køkken-ø og 
lænediske hvor forskerne kan 
hænge og drikke kaffe og lade 
hjernen gøre sit arbejde. Her 
kan man også iagttage den 
kunstneriske ledetråd i indret-
ningen. Foruden alt det hvide 
er hver etage nemlig præget af 
sin egen gennemgående farve 
der ikke mindst får fuld skrue i 
nogle smukke meterhøje foto-
stater med citater af maleren 
Cezanne på en abstrakt prote-
inbaggrund. Det er kunstneren 
Erik Steffensen der er ophavs-
mand.

På anden sal henligger et 
rum i gul belysning. Her skal 
centrets milliondyre mas-
sespektrometre stå. Det er ker-
neudstyr for proteinforskerne 
da det giver mulighed for at 
kvantificere et helt proteom, 
altså alle de proteiner der fin-
des i en given organisme, 
vævstype eller celle. Det er 
blandt andet den slags kvanti-
ficeret proteinviden der rum-
mer et kæmpestort forsknings-
potentiale.

Det sælsomme lys er i øvrigt 
valgt fordi, ja, fordi det så fedt 
ud. 

»Jeg har ikke arbejdet i et 
land hvor folk i almindelighed 
gik så meget op i design som 
her i Danmark,« siger Michael 
Sundström.   

 
Kritisk proteinmasse
Danske politikere er verdens-
mestre i at erklære at vi skal 
være verdensmestre, og ud-
trykkets begejstringsboble er 

ri,« siger Michael Sundström. 
»Mennesket rummer omkring 
en million varianter.« Han 
strækker armen ud. »Det var 
proteiner der udførte den be-
vægelse.«

Når grafiske gengivelser af 
proteiner (nettet bugner af 
computerskabte hårboller af 
farvelagte polypeptidkæder) er 
forvirrende for den uindviede, 
er årsagen måske at protein-
verdenen faktisk er ret ukendt 
land. Michael Sundström for-
klarer: 

»95 procent af alle lægemid-
ler er enten proteiner eller ke-
miske substanser der påvirker 
proteiner. Men vi kender kun 
lidt til deres funktionsmåde. 
Det betyder at udviklingen af 
nye lægemidler stort set altid 
mislykkes. Kun én procent af 
nye midler klarer sig igennem 
samtlige lægemiddeltest.« 

Centret skal levere forskning 
der kan være med til at ændre 
på det billede. 

Facebook-fri forskning
Centrets arbejdsforhold ligger 
direktøren på sinde. Han har 
tidligere opbygget et protein-
center i Oxford, så han har go-
de erfaringer at trække på. 

»Jeg har lovet kun at begå 
nye fejl her,« siger han.

Laboratorierne ser ud som 
den slags nu engang gør, med 
stinkskabe og bøtter med cel-
lemad, men stedets gennem-
skinnelige indretning er spe-
ciel for Panum og aldeles over-
lagt. Det her er et miljø for vi-
densdeling og ikke en serie 
munkeceller for ensomme for-
skere. Synlighed giver også 
mulighed for effektivitet, på-
peger Michael Sundström. Det 

pRoteiNCeNteR

Af Christoffer Zieler

Københavns Universitets nye 
Center for Proteinforskning 
åbenbarer sig på samme di-
skrete og overvældende måde 
som skatkamrene i Fyrtøjets 
hule træ. Man runder et hjør-
ne, og med ét bliver rå beton, 
grøn- og orangemalet træ og 
rødbrune klinker afløst af 
blændende hvidhed og glas. 
Helt bogstaveligt tager man et 
skridt fra 1970 og et pænt styk-
ke ind i det 21. århundrede.
 Dertil kommer at lugten af 
nyt forskningscenter i 600-mil-
lionersklassen minder om den 
herligt giftige duft af ny bil: 
plastikdampe, frisk metal, ny-
tørret maling. Perfekt.

Ukendt land
Michael Sundström viser 
rundt. Han er direktør og indtil 
videre spiller han – hvis vi skal 
blive i det hule træ et øjeblik – 
rollen som rundetårnshund 
alene; hans 4.000 kvadratme-
ter er stort set mennesketom-
me. Afdækningspapir skræller 
fra gulvene som cellofanen fra 
verdens længste æske katte-
tunger.

»De ansatte har indtil videre 
arbejdet på ti laboratorier 
rundt om i verden,« forklarer 
han om de 40 håndplukkede 
proteinforskere centret allere-
de beskæftiger før sin officielle 
indvielse. De er en fortrop, for 
om halvandet år vil her være 
150. 

Universitetsavisen beder om 
den tumpevenlige beskrivelse 
af centrets aktiviteter.

»Proteiner er livets maskine-

Brutalisme med 
hvidt indtræk
Det 21. århundredes arkitektur har fået 
plads i et udhulet betontårn i et af Køben-
havns mest dramatiske byggerier fra 
1970’erne. På Panum Instituttet er det mu-
ligt at krydse grænsen mellem to epokers 
vidt forskellige bud på det ideelle forsknings-
miljø. Panum indvier sit nye proteincenter til 
600 millioner

Før

FAKtA
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nogle der kommer i klemme 
undervejs.«

Fremtiden
Universitetsavisen vil gerne vi-
de hvad Novo Nordisk får for 
alle sine penge. 

»Fonden, industrien, men 
også samfundet i øvrigt, får vi-
den og super-veluddannede 
kandidater,« siger Ulla Wewer. 

Hun taler om samarbejdet 
på tværs af fakulteter, instituti-
oner og fag, og på et tidspunkt 
udmønter engagementet sig 
næsten lyrisk i en lynhurtig 
ordstrøm da hun taler om »en 

gøre det så godt som muligt,« 
siger hun. »Problemet er at 
man har skullet gøre det hele 
på en gang, altså forske og re-
novere på samme antal kva-
dratmeter, og vel at mærke fær-
re end vi tidligere rådede over.« 

Ulla Wewer gør opmærksom 
på at hun hver måned holder 
fællesmøder med alle ansatte 
på fakultetet hvor hun infor-
merer og forsøger at gribe pro-
blemer før de opstår.

»Det er svært med en om-
bygning, men når den er af-
sluttet, er det bedre for alle. 
Der vil desværre altid være 

således også brugt 50 millioner 
kroner på at indrette nye ar-
bejdspladser til de forskere der 
fraflyttede de etager som nu 
huser proteincentret. Men selv 
om det er rart at ingen elefan-
ter måtte lægge stødtænder til 
det ikke elfenbensholdige tårn, 
har dets indretning ikke desto 
mindre skabt voldsom ulempe 
for de ph.d.-studerende som 
arbejdede på etagerne over 
byggepladsen. Ulla Wewer ved 
godt at de har haft det hårdt.
 »I den ideelle verden ville vi 
have stillet andre lokaler til rå-
dighed, men vi har forsøgt at 

klare huslejen til staten.
»Det nye center er en vita-

minindsprøjtning. Vi samler 
mange nyansatte forskere med 
nye, anderledes baggrunde, 
folk som kan uddanne vores 
forskerstuderende i helt nye 
metoder,« siger dekanen. »Det 
bliver det modsatte af et gam-
meldags elfenbenstårn.«

 
Fortættet fornyelse
Indretningen af proteincentret 
er led i en længe ventet forny-
elsesproces på KU der skal sik-
re at de våde fag får gode, tids-
svarende omgivelser. Sund har 

Fakta om panum

Panum Instituttet, modernistisk og brutalistisk i 

beton og røde sten, er opført fra 1971 og udbyg-

get i etaper helt frem til 1990. Arkitekterne er Eva 

og Nils Koppel, Gert Edstrand og Poul Erik Thyr-

ring, som også har tegnet det i arkitektkredse – og 

andre steder – mindre populære (gamle) KUA for 

Københavns Universitet. Med sine hvide vægge og 

gennemskinnelige arbejdsmiljø repræsenterer det 

nyindrettede proteincenter i Bygning 6 et markant 

brud med det indre miljø på resten af Panum Insti-

tuttet. Udvendig er bygningskomplekset uforan-

dret. Arkitektfirmaet bag proteincentret er det 

Novo Nordisk-ejede NNE Pharmaplan.

det lette balancerer med det tunge

Panum Instituttets grad af skønhed er et rimeligt diskussionsemne, 

men for nogle er sagen klar. 

»Jeg synes Panum er et af de flotteste huse i byen,« siger Flemming 

Brømsøe Ibsen, arkitekt og bygningsinspektør for Sunds godt og vel 

190.000 kvadratmeter. Et simpelt opkald for at spørge om det virke-

lig er sandt at bygningen stilmæssigt er opført i noget så herligt som 

’brutalisme’, får samme effekt som en håndfuld tyvere i en jukeboks. 

Han taler om den karakterfulde betonoverflade med aftegninger af 

forskallingsbrædder, sammenstødet mellem bygningernes bærende 

’murkamme’ og om det undervurderede udendørsareal. Og så er 

Flemming Brømsøe Ibsen begejstret for det nyindrettede center i 

bygning 6. »Alt det nye er lavet i den gamle grundstruktur, men det 

hvide skaber en fornem balance mellem bygningens lette og tunge 

elementer,« siger han. »Det er meget vellykket.« 

infusion af dynamik, en dyna-
mo i spiralen opad«. 

»Men,« understreger hun så, 
tilbage ved jordoverfladen. »Vi 
har fået checken og nogle ram-
mer; fonden blander sig ikke i 
det daglige arbejde.«
 Hvad sker der når de 600 mil-
lioner kroner er brugt?

Dén udsigt ryster ikke en 
glad dekan. 

»Der er penge til ti års drift. 
Vi forventer at det til den tid 
vil være en selvfølge at centret 
har bevist sin berettigelse, og 
at det skal fortsætte.«

chz@adm.ku.dk

GeNNeMsKiNNeLiGt – Det 

nye proteincenter på Panum by-

der på moderne arkitektoniske 

finesser. Der var 600 millioner 

Novo-kroner at gøre godt med, 

så der blev råd til lidt lir, fortæl-

ler Michael Sundström (t.h.).
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Begrænset viden
Lægemiddelindustriens sene-
ste undersøgelse af den klini-
ske forskning i Danmark hvor 
25 lægemiddelvirksomheder 
medvirkede, viste at virksom-
hederne samlet brugte 332 
millioner kroner i 2007 på ho-
norarer og andre ydelser fra 
blandt andet sygehuse, univer-
sitetsinstitutioner, investigato-
rer og konsulenter. 

Ifølge Peter Gøtzsche har 
man ellers en meget begrænset 
viden om honorarernes størrel-
se herhjemme, men det er ved 
retssager i Storbritanien og 
USA kommet frem at nogle 
medicinalforskere og læger i 

 »Det er naivt at tro at man 
ikke bliver påvirket af den 
slags relationer til industrien 
da al forskning på området ty-
der på det modsatte. Køben-
havns Universitet bør gøre sig 
klart hvilken grad af uafhæn-
gighed man vil forlange af for-
skerne og underviserne. Det 
kan selvfølgelig være en fordel 
for universitetet at samarbejde 
med industrien, men det er 
næppe en fordel for universite-
tet at dets ansatte ved siden af 
har finansielle relationer til 
private lægemiddelvirksomhe-
der. Universiteterne bør for-
lange at deres ansatte tydeligt 
deklarerer deres finansielle in-
teressekonflikter for de stude-
rende. Beløbsstørrelsen bør ef-
ter min mening indgå i dekla-
rationen,« siger Mats Lindberg.

Professor Peter Sandøe, 
medlem af Praksisudvalget på 
KU der behandler sager om 
god videnskabelig praksis, me-
ner at KU burde overveje at 
indføre en grænse for hvor sto-
re honorarer forskere må mod-
tage, eller helt forbyde dem at 
sige ja til penge.  

»Jeg anser personligt de 
astronomiske konsulenthono-
rarer mange forskere modta-
ger fra private virksomheder, 
for at være det klart største og 
mest underbelyste problem,« 
siger han.  

at deres kolleger gør det. Det 
hænger ikke sammen. Industri-
en bruger jo ikke store beløb 
på at give gaver, fine middage 
og store konsulenthonorarer 
hvis det ikke havde en effekt,« 
siger Peter Gøtzsche.

Mats Lindberg, kontaktper-
son for Læger uden Sponsor og 
ledende overlæge ved Medi-
cinsk Afdeling Aabenraa-Ha-
derslev, har samme opfattelse. 

Læger uden Sponsor er et 
netværk af læger og lægestude-
rende som ønsker at fremme 
uafhængighed af kommercielle 
interesser i såvel forskning 
som patientbehandling.

»Der er ingen tvivl om at fi-
nansielle relationer til læge-
middelselskaber påvirker læ-
gers holdninger til disse selska-
ber, til deres produkter og ge-
nerelt til lægemiddelindustri-
en,« siger han.

Fortæl, hvad i tjener
Ifølge Mats Lindberg viser en 
lang række undersøgelser at 
sponsorering af forskning kan 
påvirke både resultater og kon-
klusioner i kliniske studier. Der 
er også dokumentation for at 
læger der deltager i lægemid-
delfirmaers symposier og kon-
gresser og accepterer sponso-
rering af middage og rejser, er 
mere tilbøjelige til at ordinere 
sponsorens præparater.

nal, uafhængig, non-profit or-
ganisation der har til formål at 
bringe opdaterede og præcise 
informationer om de gavnlige 
og skadelige virkninger af be-
handlingerne der benyttes i 
sundhedsvæsenet. 

»Det er veldokumenteret at 
pengene styrer den medicinske 
forskning. Der bliver manipu-
leret med alt lige fra forsk-
ningsdesign til dataanalyse. 
Forskellen mellem at fremlæg-
ge alle resultater ærligt eller 
kun de mest positive kan være 
milliarder af dollars værd på 
verdensmarkedet. Selektiv 
rapportering er reglen mere 
end undtagelsen,« siger Peter 
Gøtzsche.

Køber velvilje
Han peger på at internationale 
undersøgelser viser at det er 
umuligt for læger og forskere 
at bevare deres objektivitet og 
uafhængighed samtidig med at 
de arbejder for eller modtager 
gaver fra industrien. 
 »Industrien har en interesse 
i at knytte folk der kan påvirke 
brugen af lægemidler, til deres 
virksomhed. De køber sig til 
goodwill med konsulenthono-
rarer og gaver til forskere og 
opinionsdannere. Lægerne og 
forskerne svarer i interviewun-
dersøgelser at de ikke føler at 
de selv lader sig påvirke, men 

(U)AFHæNGiGHed i

Af Claus Baggersgaard

Cirka 100 forskere fra Køben-
havns Universitet (KU) funge-
rer ved siden af deres faste ar-
bejde som konsulenter, rådgi-
vere, dataindsamlere, undervi-
sere og foredragsholdere for 
lægemiddelindustrien. Nogle 
ejer tilmed aktier i de samme 
virksomheder. 
 De fleste er ansat på Køben-
havns Universitetshospital, der 
er et samarbejde mellem Det 
Sundhedsvidenskabelige Fa-
kultet på KU og sundhedsvæse-
nerne i Region Hovedstaden og 
Region Sjælland, viser en gen-
nemgang af de cirka 1.500 til-
ladelser Lægemiddelstyrelsen 
har givet læger og tandlæger til 
at arbejde for industrien.  
 Et af formålene med Køben-
havns Universitetshospital er 
at drive medicinsk sundheds-
forskning. Forskerne tester alt-
så blandt andet virkningen af 
ny medicin ved kliniske forsøg 
på patienter, heraf en del for-
søg for medicinalvirksomhe-
derne. 

En uheldig sammenblanding 
af interesser, mener Peter 
Gøtzsche, der er direktør for 
Det Nordiske Cochrane Center 
på Rigshospitalet. 

Cochrane er en internatio-

100 Ku-forskere 
arbejder for 
lægemiddelindustrien
Kan universitetsansatte forskere fungere som konsulenter og 
eje aktier i private lægemiddelvirksomheder og samtidig bevare 
deres troværdighed, spørger kritikere

LIVSFARLIG GIGTMEDICIN – Ifølge Peter Gøtzsche, direk-

tør for Det Nordiske Cochrane Center, der har til formål 

er at bringe opdaterede, præcise informationer om de 

gavnlige og skadelige virkninger af behandlinger der 

benyttes i sundhedsvæsenet, har selektiv rapportering af 

forskningsresultater alvorlige konsekvenser for patien-

terne.

 »Det fører til at lægerne ikke kan behandle deres pa-

tienter optimalt til den billigst mulige pris. Forkert medi-

cin har også skadet patienter eller ligefrem ført til døds-

fald,« siger Peter Gøtzsche. Han nævner som eksempel 

gigtmedicinen Vioxx der kunne købes i Danmark fra 

1999 til 2004 hvor det blev trukket tilbage fra markedet 

fordi forsøg viste at det gav blodpropper.

Ifølge Peter Gøtzsche er der således ikke tvivl om at man 

kan dø af præparatet, men det er usikkert hvor mange 

dødsfald Vioxx har forårsaget. En undersøgelse har vist 

at op til 140.000 amerikaneres hjerteanfald kan skyldes 

Vioxx. 

 Ifølge Berlingske Tidende har 50.000 danskere an-

vendt medicinen, men Lægemiddelstyrelsen afviste at 

sætte danske tal på den amerikanske undersøgelse. 

Gigtforeningen vurderede at mellem 1.600 og 2.600 

danske Vioxx-brugere har fået alvorlige bivirkninger hvis 

man overfører de amerikanske tal direkte til Danmark.

Den norske lægemiddelstyrelse er nået frem til at cirka 

1.000 norske brugere kan have udviklet en alvorlig hjer-

tesygdom. Af disse kan op mod 400 være døde, men kun 

cirka 35.000 nordmænd har anvendt medicinen.

 Overlæge Steffen Thirstrup fra Lægemiddelstyrelsen 

udtalte i Berlingske Tidende at den amerikanske under-

søgelse er behæftet med utrolig megen usikkerhed. 

Blandt andet tager den ikke forbehold for hvor mange 

af de amerikanske Vioxx-brugere, der i forvejen led af 

hjerteproblemer og lignende.

Lig på bordet 

FAKtA
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ne at testresultaterne er meget 
positive,« siger Ole Faber.

ingen kæmpe beløb
Ifølge Henrik G. Jensen, kon-
torchef i afdelingen for forbru-
gersikkerhed i Lægemiddelsty-
relsen, skal alle læger og tand-
læger der har ret til at ordinæ-
re medicin, søge om tilladelse 
hvis de ønsker at være tilknyt-
tet eller drive en lægemiddel-
virksomhed. De skal også oply-
se hvor meget de tjener. 
 Reglerne skal sikre patien-
terne at lægerne behandler 
dem efter faglige forhold og ik-
ke ordinerer dem et bestemt 
præparat fordi det er i deres 
egen økonomiske interesse.
 »Vi er ikke urolige over stør-
relsen på de konsulenthonora-
rer vi ser. Det hele ser seriøst 
og pænt ud,« siger Henrik G. 
Jensen.
 Han tilføjer at Lægemiddel-
styrelsen i hvert enkelt tilfælde 
vurderer om honorarets stør-
relse står i et rimeligt forhold 
til den indsats lægen yder. Be-
talingen for at holde et fore-
drag svinger, men ligger oftest 
på nogle tusinde kroner. I 
langt de fleste sager har lægen 
fået under 40.000 kroner. 
 »Åbenheden gør at lægemid-
delvirksomhederne må være 
realistiske i deres lønninger,« 
siger Henrik G. Jensen. 

clba@adm.ku.dk

nærmest enerådende for 20 år 
siden, men at der i dag er ind-
ført bedre sikringsmekanis-
mer. Således har EU lavet en 
vejledning for god klinisk prak-
sis, og i Danmark fører Læge-
middelstyrelsen tilsyn med for-
søgene.
 »Men det er klart at medicin-
ske forskere er i en udsat posi-
tion for at blive presset til at 
bøje forskningsresultaterne i 
en retning der er interessant 
for sponsor. Der er rigtig man-
ge penge involveret, så nogle 
få går over stregen ligesom det 
er tilfældet med doping i 
idrætsverdenen,« siger Ole Fa-
ber.
 Han tilføjer at problemerne 
omkring hvem der har rettig-
hederne til rådata, opstår når 
et medicinalfirma afprøver et 
nyt præparat en sidste gang på 
et stort antal patienter inden 
det sendes i handlen. Så testes 
præparatet på flere hospitaler 
samtidigt for at få et tilstræk-
keligt antal testpersoner. I dis-
se tilfælde er det virksomhe-
den der sidder med retten til 
det samlede datamateriale 
mens forskerne på det enkelte 
hospital kun kan se deres egne 
testresultater.
 »Forskerne skriver den en-
delig konklusion, men medici-
nalfirmaet er med hele vejen 
og vil selvfølgelig ubevidst me-

dollars eller cirka to millioner 
kroner for otte dages konsu-
lentarbejde.
 Peter Gøtzsche mener at det 
som minimum må kræves at 
beløbene bliver lagt åbent frem 
herhjemme. Desuden må det 
sikres at lægerne der medvir-
ker ved kliniske forsøg, har  
adgang til samtlige rådata og 
kan publicere dem uden for-
udgående tilladelse fra spon-
sor og uden at risikere sagsan-
læg. Desuden skal alle rådata 
lægges åbent frem så uafhæn-
gige forskere kan kontrollere 
dem.

Bedre sikring 
Klinisk prodekan for Region 
Hovedstaden, dr.med. Ole  
Faber, mener at modstandere 
af lægemiddelindustriens  
magt har delvist ret i deres kri-
tik. Han understreger dog at 
samarbejdet i langt de fleste 
tilfælde foregår fuldstændig 
problemfrit, og at der er meget 
få sager om videnskabelig  
uredelighed inden for områ-
det.

Sidste år behandlede Udval-
gene vedrørende Videnskabe-
lig Uredelighed syv sager, her-
af var de to fra det medicinske 
område. I 2007 behandlede de 
13 sager hvoraf fem var fra 
medicin.
 Han tilføjer at industrien var 

de i to lande modtager store 
summer.

Således kan opinionsdanne-
re i Storbritanien få 5.000 
pund eller godt 42.000 kroner 
for en times undervisning. En 
læge har også modtaget 
50.000 pund eller over 
400.000 kroner for at være 
medlem af et advisory board. I 
USA er det ligeledes kommet 
frem at en læge fik 400.000 

Læger til sandhedstjek

LÆGEMIDDELSTYRELSEN – Indtil nu har det i re-

aliteten været op til lægerne og forskernes egen 

samvittighed og gode nattesøvn om de ville søge 

om tilladelse til at arbejde for lægemiddelindustri-

en som de skal ifølge loven, men Lægemiddelsty-

relsen er i øjeblikket ved at undersøge om læger-

ne nu også lever op til kravet.  

 Styrelsen fik sidste år mulighed for at spørge læ-

gemiddelvirksomhederne hvor mange og hvilke 

læger de har tilknyttet. Ifølge Henrik G. Jensen, 

kontorchef i afdelingen for forbrugersikkerhed i 

Lægemiddelstyrelsen, er man i øjeblikket ved at 

sammenligne svarene fra medicinalvirksomheder-

ne med hvad lægerne selv har rapporteret. Hvis 

Styrelsen finder uregelmæssigheder, kan den ind-

lede en politisag.

 »Nu laver vi en kontrol og går bagom tallene. 

Medicinalvirksomhederne har jo også et ansvar for 

og en interesse i at der er orden i forholdene,« si-

ger han. Henrik G. Jensen vil ikke gætte på hvad 

undersøgelsen vil vise, eller hvornår der er et re-

sultat parat. 

Klinisk forskning i danmark

Antal kliniske studier i alt

2005: 284

2006: 346

2007: 369

(I 2007 foregik 12 procent af studierne i almen 

praksis og 88 procent på hospitaler)

Antal forsøgspersoner i alt 

2005: 20.713

2006: 19.187

2007: 24.151

Medicinalvirksomhedernes eksterne omkost-

ning til klinisk forskning (honorarer og bidrag 

til sygehuse, universitetsinstitutioner, forsk-

ningsfonde, investigatorer, CRO, konsulenter, 

laboratorieundersøgelser)

2005: 366 millioner kroner

2006: 284 millioner kroner

2007: 332 millioner kroner

(Kilde: Lægemiddelindustriforeningen)

ILLuSTRATION: KLAVS FERDINAND
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(U)AFHæNGiGHed ii

Af Claus Baggersgaard

Ernæringsforskerne føler sig tvunget til at 
løbe efter forskningskronerne og er selv 
dybt bekymrede over om de er for afhæn-
gige af kommercielle og industrielle inte-
resser.

Det viser en ny ph.d.-afhandling lavet 
af cand.mag. i filosofi og ph.d. i bioetik 
fra Det Biovidenskabelige Fakultet (Life) 
på Københavns Universitet Anna Paldam 
Folker. Hun har interviewet otte promi-
nente danske ernæringsforskere om de 
etiske dilemmaer der knytter sig til rollen 
som offentlig ekspert. 

Resultaterne bliver offentliggjort i en 
artikel i det kommende nummer af tids-
skriftet Minerva og er skrevet sammen 
med Peter Sandøe og Lotte Holm, som 
begge er professorer ved Det Bioviden-
skabelige Fakultet (Life) på KU. 

Forudsætningen for at forskerne ønske-
de at deltage i undersøgelsen var at de fik 
lov til at være anonyme da ernæringsfor-
skerne er en lille eksklusiv gruppe og der-
for risikerer at blive hængt ud i medierne.
 »De fleste af forskerne er dybt bekym-
rede for deres egen integritet og føler sig 
som brikker i et spil de hverken kan styre 
eller helt gennemskue. De frygter at of-
fentligheden opfatter dem som værende i 
lommen på fødevareindustrien og er selv 
i tvivl om i hvilket omfang de faktisk er 
biased,« siger Anna Paldam Folker.
 Hun tilføjer at mens det er veldoku-
menteret at kliniske forskere med økono-
misk tilknytning til lægemiddelvirksom-
heder er mere tilbøjelige til at nå frem til 
positive konklusioner i forhold til præpa-
rater fremstillet af de pågældende virk-
somheder, er problemstillingen underbe-
lyst når det gælder ernæringsforskningen.

   

indirekte kontrol
Anna Paldam Folkers interviewundersø-
gelse afslører også at forskerne føler sig 
strukturelt afhængige af fødevareindu-
strien på grund af kravet om at de skal 
samarbejde med industrien hvis de vil ha-
ve del i de strategiske forskningsmidler.
 »Der er forskning der ikke bliver til no-
get fordi industrien ikke vil være med til 
det. Forskerne fortæller at det er let at få 
penge til at undersøge de positive egen-
skaber ved mælk eller kød mens det nær-
mest er umuligt at få midler til at forske i 
frugt, grønt og fibres betydning for kosten 
selvom de gerne ville og føler sig forplig-
tiget til det af hensyn til folkesundhe-
den,« siger hun. 

Ifølge Anna Paldam Folker føler ernæ-
ringsforskerne tilmed at det er overladt til 
dem selv at håndtere de etiske problem-
stillinger de støder på i hverdagen. En 
forsker fortæller blandt andet at han har 
som strategi at fordele sit engagement 
med industrien på så mange virksomhe-
der som muligt for at gøre sig så uafhæn-
gig som muligt af den enkelte virksom-
hed.
 »Det er i høj grad overladt til den en-
kelte forsker at sætte sine egne etiske 
grænser for samarbejdet med fødevarein-
dustrien. De ville ønske at systemet ikke 
var som det er og efterspørger klare reg-
ler udformet på samfundsniveau for hvad 
de må og ikke må,« siger Anna Paldam 
Folker.

Hun mener at det er et skridt i den rig-
tige retning at kræve at forskerne åbent 
deklarerer hvilke virksomheder de samar-
bejder med eller modtager penge fra, 
men det løser ikke det grundlæggende 
strukturelle problem at virksomhederne 
har indflydelse på hvad der skal forskes i.

clba@adm.ku.dk

Ernæringsforskere  
løber efter pengene
Den lille eksklusive skare af ernæringsforskere er betænkelige 

ved fødevareindustriens strukturelle magt til at bestemme  

over hvad der skal forskes i, viser ph.d.-afhandling 

Helt eller  
skurk 
Ernæringsforskeren Arne Astrup 
deler vandene i forskningsverde-
nen. Hvor nogle mener at han er 
en dygtig forsker der forstår at for-
midle sine budskaber, synes andre 
at han er lidt for smart og har en 
flosset moral

» Det er ikke tilfældigt hvem industrien inviterer ud på middag. 

Det er meget vanskeligt at kritisere nogen i medierne dagen 

efter de gav dig en dejlig middag. Det er et spørgsmål om 

menneskets natur. Der eksisterer selvfølgelig den slags meka-

nismer, og det bliver udnyttet af nogen. Vi skal ikke være 

fuldstændig naive.«

Anonym ernæringsforsker i Anna Paldam Folkers ph.d.-afhandling

(U)AFHæNGiGHed iii

Af Claus Baggersgaard

Succeserne og skandalerne 
klæber til den internationalt 
anerkendte ernæringsforsker 
Arne Astrup fra Det Bioviden-
skabelige Fakultet (Life) på 
Københavns Universitet.
 Professoren er på den ene si-
de for nyligt blevet udnævnt til 
centerdirektør for det nye 
OPUS-projekt der sætter fokus 
på sygdomsforebyggelse og 
trivsel blandt børn og unge og 
som er støttet af Nordea-fon-
den med 100 millioner kroner; 
han var en årrække præsident 
for den internationale fedme-
forskningsorganisation IASO 
og er ifølge Lifes opgørelser 
den af fakultetets forskere der 
er mest citeret i den internatio-
nale videnskabelige litteratur. 
Han har også modtaget både 
danske og internationale kom-
munikationspriser for sine for-
midlingsevner som fedmefor-
sker.
 På den anden side har han 
flere gange prydet avisernes 
forsider på grund af sammen-
blandingen af sin forskerger-
ning og sine privatøkonomiske 
interesser. Ifølge Peter Sandøe, 
professor på Life og medlem af 
Praksisudvalget på KU der be-
handler sager om god viden-
skabelig praksis, er Arne 
Astrup en personlighed der de-
ler vandene i vide kredse i 
forskningsverden.
 »Nogle reagerer mod ham 
fordi de ser ham som magt-
fuldkommen og dominerende; 
andre ser det som noget utro-
ligt flot at han formår at op-
bygge et stort og internationalt 
anerkendt forskningsmiljø og 
samtidig trænge igennem med 

sine budskaber i offentlighe-
den,« siger han.

Roste egen slankepille
Senest skrev Dagbladet Politi-
ken i februar i år flere artikler 
om hans dobbeltrolle i forbin-
delse med en ny slankepille. 
Han fungerede som rådgiver 
for og ejede aktier i virksomhe-
den Neurosearch og udtalte sig 
samtidigt positivt om testresul-
taterne af firmaets kommende 
nye slankepille i medierne, 
herunder i sin egen brevkasse, 
’Doktor Slank’, i Ude og Hjem-
me. Han skrev blandt andet til 
bladets 700.000 læsere at »pil-
len får kiloene til at rasle af« og 
kaldte den en »verdenssensati-
on«. Den negative medieomta-
le i Politiken fik ham til at sæl-
ge sine aktier der havde en 
værdi af cirka 200.000 kroner, 
men han fastholdt at han godt 
kan holde tingene adskilt. 
 Arne Astrup, der oplyser om 
sine bijobs på sin hjemmeside, 
ser gerne at der kommer større 
åbenhed om forskernes økono-
miske interesser i fremtiden.
 »Jeg mener generelt at det 
er vigtigt at der er gennemsig-
tighed og åbenhed om forsker-
nes interessekonflikter, og et 
vigtigt element heri er at de 
deklareres på et tilgængeligt 
sted som på hospitalernes og 
universiteternes hjemmesider. 
For sundhedspersonale som 
ordinerer behandling til pa-
tienter, er åbenheden ekstra 
vigtig, men vi skal også passe 
på at nogle dårlige erfaringer 
ikke er med til at nedgøre de 
99 procent af samarbejdet som 
er vigtige bidrag for samfundet 
og patienter,« skriver Arne 
Astrup i en mail til Universitets-
avisen.
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af en undersøgelse af læske-
drikke i syv år fordi resultatet 
stred imod hans positive opfat-
telse af sukker. Undersøgelsen 
viste at folk der drikker soda-
vand eller juice der indeholder 
sukker, tager mere på i vægt 
end folk der indtager de sam-
me læskedrikke med kunstige 
sødestoffer tilsat som erstat-
ning. Hvis resultatet var kor-
rekt, rokkede det ved grundla-
get for at påstå at sukker ikke 
er fedende.

Arne Astrup gik kort tid se-
nere af som formand for Ernæ-
ringsrådet, men han afviser at 
det havde noget med sukkersa-
gen at gøre.

»Jeg var netop blevet valgt 
til præsident for IASO, den in-
ternationale fedmeforsknings-
organisation, og skulle have 
øgede opgaver i bestyrelsen. 
Det fremgik af pressemedde-
lelsen som jeg og Ernæringsrå-
det udsendte, og rådsmedlem-
merne bakkede mig op i. Des-
uden var det for at undgå at 
havne i en dobbeltrolle da jeg 
havde pengeinteresser i et nyt 
slankemiddel, en pulverkur 
som kom på markedet kort tid 
efter,« skriver han i en mail til 
Universitetsavisen.

Arne Astrup bragte efterføl-
gende sukkersagen for Udval-
get vedrørende Videnskabelig 
Uredelighed hvor han blev fri-
kendt for bevidst at have for-
sinket offentliggørelsen af un-
dersøgelsen.

Ernæringsrådet og Sund-
hedsstyrelsen kom i marts 
2003 med de første officielle 
udtalelser om forholdet mel-
lem sukker og overvægt. Begge 
anbefalede i videst muligt om-
fang at undgå at indtage suk-
ker.

clba@adm.ku.dk

som har som bivirkning at der 
kan sås tvivl om forskernes 
uafhængighed.

Sukkersagen startede da Ar-
ne Astrup satte spørgsmålstegn 
ved den gængse opfattelse 
blandt ernæringsforskere om 
at sukker er fedende. I 1989 
skrev han om emnet i magasi-
net Perspektiv der blev udgivet 
af sukkerindustrien. I hans ar-
tikler stod der blandt andet 
»Sukker kan ikke blive omdan-
net til fedt,« og »Det er ikke 
sukker der gør folk overvægti-
ge.«
 Sagen fik stor bevågenhed i 
medierne, og det blev kun vær-
re da sukkerindustrien søsatte 
en kampagne inspireret af Ar-
ne Astrups opfattelse af suk-
ker. Det erklærede mål med 
kampagnen var at erstatte 
gamle fordomme mod sukker 
med de nye mere optimistiske 
resultater fra fødevareforsk-
ningen. 

Fødevaremyndighederne 
meldte to år senere sukkerin-
dustrien til politiet da de men-
te at kampagnen vildledte den 
danske offentlighed. Sagen 
blev dog henlagt af statsadvo-
katen i 1995 med henvisning 
til den fortsatte uenighed 
blandt ernæringsforskere om 
sukkers virkning. 

Blev renset
I 2003 kom sagen på dagsorde-
nen igen da en række sund-
hedsordførere fra de politiske 
partier udsendte en presse-
meddelelse hvor de anklagede 
Arne Astrup for at være i lom-
men på sukkerindustrien og 
komme med fejlagtige påstan-
de i ond tro.

Politikerne hævdede at er-
næringsforskeren bevidst hav-
de forsinket offentliggørelsen 

offentligheden skulle kom-
mentere problemer vedrøren-
de dyrevelfærden i dansk svi-
neproduktion – og derfor ville 
jeg være meget sårbar,« siger 
Peter Sandøe og fortsætter.

»Jeg kan konstatere at Arne 
Astrup på det punkt har nogle 
andre grænser end jeg har. Jeg 
mener at de etiske grænser er 
snævrere end de juridiske. For 
at fremstå troværdigt er det ef-
ter min opfattelse ikke nok at 
overholde de formelle regler 
vedrørende interessekonflik-
ter.«

 
sukker feder ikke
Et kig i de gamle aviser viser at 
Neurosearch-sagen langt fra 
var første tilfælde hvor medier-
ne satte spørgsmålstegn ved 
Arne Astrups moral.

Ifølge en ph.d.-afhandling 
fra 2007 lavet af cand.mag. i 
filosofi og ph.d. i bioetik Anna 
Paldam Folker spillede Arne 
Astrup hovedrollen i den så-
kaldte sukkersag. Den satte i 
starten af 90’erne for første 
gang fokus på de industrielle 
interesser i ernæringsforsknin-
gen. Hun understreger at hen-
des ærinde i afhandlingen ikke 
er at hænge individuelle for-
skere ud, men at pege på de 
strukturer og vilkår som forsk-
ningen er underlagt i dag, og 

teressekonflikter blandt andet 
på sin hjemmeside og i presse-
meddelelser hvor han har ud-
talt sig om NeuroSearch pro-
dukter. Derudover fremgår det 
af Lægemiddelstyrelsens hjem-
meside at Arne Astrup som ud-
dannet læge har tilladelse til at 
eje aktier i NeuroSearch. På 
den baggrund er det vores op-
fattelse at Arne Astrup klart 
har levet op til fakultetets stan-
darder for området,« skrev Per 
Holten-Andersen i en presse-
meddelelse da sagen rullede.

Mere på spil
Peter Sandøe betvivler ikke at 
Arne Astrup har overholdt alle 
formelle regler, men han me-
ner at etik handler om mere 
end regler og jura.
 Han anser det personligt for 
at være meget vigtigt at man 
som forsker og rådgiver til of-
fentligheden forsøger at undgå 
økonomiske interessekonflik-
ter. 

»Hvis jeg modtog konsulent-
honorarer fra svinebranchen, 
ville jeg have meget svært ved 
at se mig selv i spejlet når jeg i 

ingen enorme beløb
Arne Astrup modtog i 2007 
ifølge sine egne angivelser 
70.000 kroner i konsulentho-
norarer af Neurosearch og 
140.000 kroner i 2008. Af Læ-
gemiddelstyrelsens liste over 
læger og tandlæger der har til-
ladelse til at arbejde for læge-
middelindustrien, fremgår det 
at han også fungerer som kon-
sulent for 7TM Pharma A/S, 
Novartis, Novo Nordisk og Pfi-
zer Danmark hvilket han også 
deklarerer på sin hjemmeside.
 Arne Astrup oplyser til Uni-
versitetsavisen at hans indtæg-
ter fra medicinalindustrien vil 
udgøre knap 100.000 kroner i 
år som betaling for forsknings-
mæssig rådgivning for fem – 
seks medicinalvirksomheder. 
Alle om design af videnskabeli-
ge studier og udvikling af mu-
lige lægemidler for fremtidig 
sygdomsbehandling. 

Han tilføjer at samarbejdet 
er med til at trække forsknings-
midler til instituttet. En stor 
del går til ren grundforskning 
der for eksempel er med til at 
give en bedre forståelse i hvor-

ledes appetit og forbrænding 
reguleres.

Forskningsmidler fra læge-
middelindustrien udgør ifølge 
Arne Astrup en aftagende del 
af instituttets eksterne finan-
siering. I år nok mindre end 
fem procent.

Reglerne fulgt
Per Holten-Andersen, dekan 
på Life, støttede Arne Astrup i 
forbindelse Neurosearch-sa-
gen.   
 Ifølge dekanen er tre hoved-
hensyn afgørende når medar-
bejder på Life ejer aktier. Med-
arbejderen må ikke have be-
stemmende indflydelse på 
virksomheden. Der skal des-
uden være åbenhed om ejer-
skabet af aktierne, og bibe-
skæftigelsen må ikke være i 
strid med eller gå ud over ho-
vedbeskæftigelsen på fakulte-
tet. 

»Arne Astrup har løbende 
orienteret fakultetsdirektionen 
om sine aktiviteter med Neuro-
search. Han har også opfyldt 
fakultetets krav om offentligt 
at deklarere sine potentielle in-

ILLuSTRATION: KLAVS FERDINAND
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Tema Kommerciel forskning

eksempler på bibeskæftigelse

•  ansættelse ved anden offentlig eller privat virksom-

hed, herunder egen virksomhed

•  medlemskab af direktion og/eller bestyrelse i er-

hvervsvirksomheder eller fonde

•  hverv i kommissioner, udvalg eller ekspertgrupper

•  længerevarende undervisningsforpligtelser ved an-

dre institutioner

•  rådgivning/konsulentarbejde for private eller offent-

lige virksomheder.

Regler for bibeskæftigelse

Bibeskæftigelse forhåndsanmeldes på en særlig blan-

ket til dekanen eller efter delegation til en anden le-

der. Vurderingen skal tage højde for

•  om medarbejderen på grund af den udførte bibe-

skæftigelse kan udfylde sin stilling på KU

•  om bibeskæftigelsen konkurrerer med KU’s virksom-

hed

•  om bibeskæftigelsen er forenelig med den agtelse 

og tillid der er nødvendig for at være ansat på KU.

FAKtA

Universitet er et varemærke 
som er forbundet med billedet 
af den gamle, solide akademi-
ske institution. Det har alle for-
skere en pligt til at beskytte, 
mener han.

Praksisudvalget vil derfor til 
efteråret afholde en konferen-
ce hvor man vil gå i dybden 
med hvad der skal betragtes 
som god videnskabelig praksis 
når forskere samarbejder med 
private virksomheder. 

Ja tak til regler
Ifølge Tina Lewis, erhvervschef 
på Life, oplever fakultetet et 
pres for at øge samarbejdet 
med erhvervslivet. Det sker 
gennem ny lovgivning og øget 
styring fra ministeriets side via 
udviklingskontrakten. Det 
kræves også direkte at fakulte-
tet har en virksomhed som 
samarbejdspartner når der an-
søges om forskningsmidler fra 
blandt andet Højteknologifon-
den. Tina Lewis understreger 
at Life også selv har som mål-

center for Arbejdsmarkeds- og 
Organisationsstudier (FAOS) 
på KU blev ligeledes i forbin-
delse med de seneste overens-
komstforhandlinger beskyldt 
for at lave analyser der var for-
delagtige for arbejdsgiverne 
hvilket Dagbladet Information 
kædede sammen med at cen-
tret er delvist finansieret af ar-
bejdsgiverorganisationerne.

Kollektivt problem
Peter Sandøe, professor på Life 
og medlem af Praksisudvalget 
på KU, mener at fælles regler 
er ønskværdige eftersom afslø-
ringer af at en forsker ved KU 
har skjulte privatøkonomiske 
interesser som kan så tvivl om 
vedkommendes objektivitet, er 
et kollektivt problem der kan 
påvirke alle forskeres trovær-
dighed negativt.

»Troværdigheden er et fæl-
les gode som vi sammen skal 
værne om,« siger Peter San-
døe. 

Han påpeger at Københavns 

KU har købt af os. KU bør ikke 
blande sig i om jeg sover, ser tv 
eller driver eget firma. De har 
ikke købt min sjæl; dens pris er 
meget højere end min nuvæ-
rende løn,« siger han.

Han tilføjer dog at det er et 
indlysende krav at bibeskæfti-
gelsen ikke må forhindre den 
ansatte i at udføre sit arbejde 
for KU.

Bjarne Andresen mener at 
den ansattes retsstilling er 
usikker i de nye retningslinjer. 
Har en ansat fået et nej til at 
bijobbe, er eneste udvej at ap-
pellere til sin leders nærmeste 
foresatte, men det virker 
usandsynligt at denne vil un-
derkende den lavere rangerede 
leders beslutning eftersom 
han/hun selv har ansat ved-
kommende. 

»Det er totalt omkostnings-
frit for KU at udstede et for-
bud. Byrden ligger udelukken-
de på den ansatte. Hvis der 
skal være indskrænkninger for 
vores fritidsvirke, må det koste 
KU noget mærkbart,« siger 
han.

Uheldige sager
Ifølge Sven Frøkjær er den di-
rekte anledning til at lave nye 
retningslinjer at det gamle KU 
og den tidligere Landbohøjsko-
len (Life) og Det Farmaceuti-
ske Universitet (Farma) havde 
deres egne retningslinjer for 
bibeskæftigelse før fusionen i 
2007.

Der har også været flere en-
keltsager hvor KU-forskeres 
uafhængighed er blevet betviv-
let i medierne. Senest blev fed-
meforskeren Arne Astrup 
hængt ud i Politiken fordi han 
fungerede som rådgiver for og 
ejede aktier i virksomheden 
Neurosearch og samtidigt ud-
talte sig i rosende vendinger 
om testresultaterne af firmaets 
kommende nye slankepille i 
medierne.

Sven Frøkjær understreger 
at de nye retningslinjer ikke ta-
ger stilling til om det er i orden 
at medarbejderne ejer aktier 
og eventuelt i hvilket omfang. 

To forskere fra Forsknings-

(U)AFHæNGiGHed iv

Af Claus Baggersgaard

Københavns Universitet (KU) 
vil nu skabe åbenhed om hvil-
ke bijobs forskerne har i priva-
te industrivirksomheder.
 Et udvalg med Sven Frøkjær, 
dekan på Det Farmaceutiske 
Fakultet, i spidsen har formu-
leret de nye retningslinjer som 
er blevet diskuteret på det se-
neste møde i Hovedsamar-
bejdsudvalget (HSU) den 27. 
maj.

»Reglerne skal sikre offent-
lighedens tillid til KU som uaf-
hængig forskningsinstitution 
ved at skabe åbenhed om hvad 
forskerne laver og sikre dem 
mod at komme unødigt i knibe 
ved at de deklarerer hvem de 
arbejder for uden for universi-
tetet. Reglerne skal være så 
fleksible at de ikke forhindrer 
forskerne i at interagere med 
samfundet, men de skal sikre 
at det foregår i fuld åbenhed,« 
siger Sven Frøkjær. 

De nye regler betyder at alle 
medarbejdere i fremtiden skal 
have forhåndsgodkendt al bi-
beskæftigelse af dekanen på 
det fakultet vedkommende er 
ansat på.

Retningslinjerne betyder 
ifølge Sven Frøkjær at en med-
arbejder ikke kan være ansat 
på KU og samtidig udbyde un-
dervisning på en anden uddan-
nelsesinstitution der konkurre-
rer direkte med KU om samme 
uddannelse. Det vil heller ikke 
være muligt at arbejde på fuld 
tid for en privat virksomhed 
mens det til gengæld vil være i 
orden at udføre konsulentop-
gaver på deltid. 

Fingrene væk fra fritiden
Bjarne Andresen, lektor på 
Niels Bohr Institutet og supple-
ant for DM/VIP i HSU, er ikke 
begejstret for at KU vil til at 
blande sig i hvad medarbejder-
ne laver i fritiden.

»Jeg er meget betænkelig 
ved enhver restriktion på den 
del af vores liv som ligger uden 
for de 37 timer om ugen som 

Nye regler for 
forskeres bijob på vej
Københavns universitet er ved at udfærdige et 
etisk regelsæt der skal beskytte universitetets 
renomme og sikre medarbejderne mod at 
komme i klemme når de samarbejder 
med det private erhvervsliv

sætning at øge erhvervssamar-
bejdet. 

Fakultetet har allerede en fi-
re år gammel hovedregel der 
siger at en forsker kan eje 25 
procent eller op til 500.000 
kroner af aktiekapitalen i en 
(spin-off) virksomhed. En an-
sat der samarbejder med en 
virksomhed hvori han eller 
hun har en særlig personlig el-
ler økonomisk interesse, kan 
heller ikke deltage i forhand-
linger eller i afgørelser hvor 
der kan være risiko for at det 
kan påvirke medarbejderens 
dømmekraft. 
 Tina Lewis ser gerne at KU 
går videre og udformer en de-
cideret politik for kontrakter 
og overførelse af viden samt en 
håndbog for god skik når man 
samarbejder med erhvervsli-
vet.
 »Med disse dokumenter i 
hånden kan vi oplyse vores 
samarbejdspartnere om de 
præcise regler og samtidig ind-
gå i et gensidigt frugtbart sam-

arbejde. Det er jo for at sikre 
forskernes troværdighed hvil-
ket også er i virksomhedens 
egen interesse,« siger hun.

Ifølge Jens-Peter Lynov, vi-
cedirektør for forskning og in-
novation, vil KU gå til branche-
organisationen Danske Univer-
siteter og rejse spørgsmålet om 
forskere må eje aktier. Han hå-
ber at universiteterne kan blive 
enige om fælles retningslinjer 
man kan præsentere for viden-
skabsministeren.   
 Jens Oddershede, talsmand 
for Danske Universiteter og 
rektor på Syddansk Universi-
tet, vil gerne se på hvad orga-
nisationen kan gøre for at ska-
be fælles fodslag.
 »Det er bedre at universite-
terne selv når til enighed end 
at der kommer et diktat fra 
Folketinget eller ministeren. 
Jeg er dog usikker på om det 
kan lade sig gøre da der er sto-
re og meget forskellige interes-
ser i det her,« siger han.  

clba@adm.ku.dk

ILLuSTRATION: KLAVS FERDINAND
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Nyheder

sektionen hvordan det skrider 
frem med at opnå besparelser. 
Indkøbsrapporterne er udvik-
let i KU´s DataVareHus og står 
også til rådighed for fakulte-
ters og institutternes egen op-
følgning på indkøb. Dispositio-
nensretten er fortsat decentral.

For otte varekategorier har 
Indkøbssektionen i forbindelse 
med effektiviseringsprojektet 
gennemgået alle indkøb. Det 
er denne analyse fra somme-
ren 2008 på indkøb for i alt cir-
ka 750 millioner kroner der vi-
ser et besparelsespotentiale på 
godt ti procent svarende til cir-
ka 80 millioner kroner. 

Ifølge Peter Lintrup er der 
på nogle områder relativt min-
dre at spare, mens der på an-
dre områder er mulighed for at 
spare op til 30 procent på ind-
køb.  

anfj@adm.ku.dk 

re KU´s indkøb mere effektive.
»Mindst 80 procent af alle 

varer skal gerne være omfattet 
af aftaler. Vi skal implemente-
re indkøbsaftaler på stadigt 
flere områder. Vi har godt nok 
fået udviklet et effektivt rap-
porteringssystem; nu er tiden 
kommet til en mere effektiv or-
ganisering på indkøb,« siger 
Peter Lintrup. 

Et mål er at de udpegede 
indkøbskoordinatorer og be-
stillere med et bedre kendskab 
til indkøbsaftalerne skal kunne 
klare det meste af arbejdet 
med at købe ind til KU.

Analyser på besparelser 
Dertil kommer opgaven med at 
kunne dokumentere gældende 
vareindkøbs-aftalers reelle 
værdi. Mulighederne for be-
sparelser er blevet grundigt 
analyseret. Indkøbsrapporter 
der viser indkøbenes fordeling 
på og uden for aftaler, fortæl-
ler medarbejderne i Indkøbs-

Effektiviseringsprojektet skal 
med udgangen af 2010 føre til 
besparelser på 120 millioner 
kroner årligt, heraf 40 millio-
ner fra indkøb, der i stedet skal 
bruges til forskning og uddan-
nelse. 

Udpegede bestillere 
Vejen frem mod yderligere be-
sparelser er at opbygge en ef-
fektiv indkøbsorganisation. Ud 
over Peter Lintrup og hans fire 
medarbejdere i Fællesadmini-
strationens Indkøbssektion be-
står indkøbsorganisationen i 
dag af 60 udpegede indkøbs-
koordinatorer og cirka 450 be-
stillere blandt de cirka 8000 
ansatte på KU. 

Tidligere undersøgelser har 
givet Peter Lintrup et finger-
peg om at over 2.000 ansatte 
på KU mere eller mindre har 
været beskæftigede med at kø-
be ind; det svarer til cirka 25 
procent af alle ansatte hvilket 
ikke just har bidraget til at gø-

iNdKØBsoRGANisAtioN

Af Anders Fjeldberg 

Hver en krone sparet på ind-
køb gavner direkte forskning 
og uddannelsesaktiviteter. I 
2008 lykkedes det at spare cir-
ka 35 millioner kroner på ind-
køb til Københavns Universitet 
(KU), og ifølge Indkøbschef 
Peter Lintrup er potentialet for 
besparelser det dobbelte, hvis 
alle ansatte køber ind efter 
indkøbsaftalerne. 

»At købe ind til KU kræver 
professionelle metoder, det er 
ikke nok at man er god til at 
købe ind til sig selv i Netto,« si-
ger Peter Lintrup. 

Hans håb er at alle ledere og 
ansatte erkender at det er en 
faglig opgave at købe ind til 
KU, og indkøb er da også en 
væsentlig del af det effektivise-
ringsprojekt som rektor, direk-
tør og dekaner satte i gang lige 
inden sommerferien sidste år. 

KU sætter pris på et godt internationalt studiemiljø
                        - Hvem sætter du pris på?

Københavns Universitet uddeler i år for første gang en pris til en eller fl ere, der har gjort noget særligt for at styrke det internationale studiemiljø. 

Prisen er på 100.000 kr., og vi har brug for din hjælp til at fi nde frem til, hvem der skal have årets internationale studiemiljøpris.

Prisen kan gå til undervisere, studerende eller et studienævn, institut eller fakultet, der har sat fokus på at forbedre studiemiljøet for universitetets internationale 

studerende, herunder også muligheden for netværksdannelse og integrationen med de danske studerende. Prisen skal gøre det muligt for prismodtageren at arbejde 

videre med det internationale studiemiljø, og kan både gives til allerede igangsatte aktiviteter og til gode idéer, der endnu kun er på tegnebrættet.

Kender du til noget og nogen, der fortjener et skulderklap for en indsats for det internationale studiemiljø, så kig forbi www.studiemiljoe.ku.dk og læs, 

hvordan du indstiller din favorit til prisen. Prisen uddeles til universitetets årsfest i november.

Fristen for indstillinger til prisen er mandag d. 7. september 2009. 

Indstillinger sendes til Thorkil Damsgaard Olsen, tdo@adm.ku.dk, der også svarer på spørgsmål vedr. den internationale studiemiljøpris.

70 millioner kan flyttes 
fra indkøb til forskning
200.000 fakturaer modtog Københavns universitets indkøbere sidste år. 
Der er rigtig mange penge at spare med en mere effektiv organisering

Aftaler dækker  
mange forhold

Når flere og flere varer omfattes af aftaler mellem 

KU og leverandører, er det ikke kun for at kunne 

købe for eksempel kuglepenne til fire kroner stykket 

i stedet for syv kroner stykket. Sådan et regnestykke 

giver en direkte besparelse, men mange besparelser 

kommer fra at gøre tingene på nye måder i mere fa-

ste og standardiserede forløb. 

En aftale med en leverandør omkring en varegruppe 

kan for eksempel også omfatte regler for leverings-

betingelser, betalingsbetingelser, krav om elektro-

nisk faktura, aftale om leveringsforhold, aftale om 

at samle flere leveringer sammen til én, og en leve-

randør kan i en aftale forpligtes til kun at have lov 

til at sætte prisen på en vare op til et vist niveau in-

den for en given periode. Alt sammen forhold der 

nedsætter de samlede indkøbsudgifter på KU, også 

selvom der ikke nødvendigvis i første omgang er ta-

le om en nedsat pris på en vare. 

ILLuSTRATION: KLAVS FERDINAND
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Interview

til standardsprog. Den udvidelse af instituttets 
emneområde er det jeg opfatter som min væ-
sentligste indsats her på universitetet.«

Hurtigere dialektafvikling i danmark
Selv om udviklingen går dem imod, er de danske 
dialekter dog ikke helt forsvundet endnu. Men 
at de er truede, kan der ikke være nogen tvivl 
om.

»De danske dialekter findes endnu. Men man 
må skelne mellem om de blot findes blandt tale-
re eller om de gives videre til næste generation, 
og det sidste kan man godt stille spørgsmålstegn 
ved. Vi har for eksempel sammenlignet optagel-
ser af nordvestjyske skoleelever fra 1977 med 
optagelser fra samme aldersgruppe i 2006, og 
her kan man virkelig se at der er sket meget – 
rigtig meget. I 1977 var der en del af de unge 
der talte dialekt, og i dag er der nærmest ingen. 
Det betyder ikke at man ikke kan høre at de er 
jyder, men de taler ikke dialekt.«

Alligevel tør Inge Lise Pedersen ikke sige med 
sikkerhed om de danske dialekter er uddøde om 
50-100 år.

»Det er jo altid svært at vide. Principielt kan 
der jo ske ændringer, så det går den anden vej. 
Men sådan noget vil jeg faktisk ikke spå om, for 
det er jo netop afhængigt af samspillet mellem 
sprog og samfund. Vi kan bare se at dialektafvik-
lingen er gået hurtigt, og vi kan se at Danmark 
er det land i Nordvesteuropa hvor det er gået al-
lerhurtigst.« 

Mental modernisering, urbanisering og 
daginstitutioner 
Netop dialekternes udvikling i Danmark er et af 
de områder Inge Lise Pedersen i mange år har 
forsket i, og der er ifølge dialekteksperten flere 
forskellige årsager til den hastige negative ud-
vikling i netop Danmark.

»Først og fremmest er dialekter jo bonde-
sprog, og de danske bønder blev meget moderne 
i anden halvdel af 1800-tallet. Hele højskolebe-
vægelsen skal man blandt andet tænke på i den 
sammenhæng, og selv om bønderne ikke nød-
vendigvis aflagde dialekterne helt, vil jeg hævde 
at der skete et eller andet mentalt – en mental 
modernisering som gjorde at de var forberedt på 
at kunne skippe dialekterne senere hvis det blev 
aktuelt.«

Urbaniseringen i slutningen af 1800-tallet og 
starten af 1900-tallet er en anden væsentlig fak-
tor, understreger Inge Lise Pedersen. Og det er 
ikke kun væksten i de største danske byer.

»Den voldsomme befolkningsvækst som sker i 
alle de nordiske lande, sker på en lidt anden må-
de i Danmark. København, Stockholm og storby-
erne mange andre steder vokser alle voldsomt 
på grund af den direkte industrielle vækst. Men 
det mere påfaldende i relation til dialekterne er 

beretter om sine egne erfaringer fra danskstudi-
et på KU i tresserne hvor man skulle have eneti-
mer i rigsdansk hvis man talte dialekt. Disse er 
ifølge Inge Lise Pedersen bare nogle få i rækken 
af eksempler på et sprogsamfund der ser ned på 
dialekttalere. Selv om ikke alle borgere selv op-
fatter det sådan, er sprogholdningen i Danmark 
decideret negativ over for dialekterne, forklarer 
hun. Det kan simpelthen ikke betale sig at holde 
fast i sin dialekt fordi de fleste folk ubevidst op-
fatter dialekttalende som dumme og gammel-
dags.

»Jeg var engang til et foredrag, hvor fore-
dragsholderen talte udpræget fynsk. I pausen 
kom mange folk hen til mig og begyndte at dis-
kutere hvor fynsk han havde talt. Ingen talte om 
hvad han havde sagt, kun om måden han havde 
sagt det på. Hvis et budskab sløres så meget bare 
af at man taler regionalfynsk, så viser det altså 
noget om nogle kraftige holdninger. Så kan man 
ikke bare kræve af folk at de skal blive ved med 
at tale dialekt.«

sproglig variation ind med modermælken
Inge Lise Pedersens egen interesse for sprog 
stammer blandt andet fra barndomshjemmet 
hvor flere forskellige familiemedlemmer havde 
hver deres version af hvordan det danske sprog 
kunne lyde.

»Jeg var selv vokset op med sproglig variation 
i mit barndomshjem hvor jeg ustandseligt ople-
vede diskussioner om dialekter og regionale for-
skelle. Jeg voksede op på Vestfyn hvor min mor 
kommer fra, men min far var vestjyde, og min 
bedstefar som boede sammen med os, var fra 
Falster. Så jeg fik kulturel og sproglig variation 
ind med modermælken.«

Derudover havde flere af de store danske dia-
lektforskere indflydelse på Inge Lise Pedersens 
karrierevalg. Hun læste blandt andet Peter 
Skautrups store værk Det danske sprogs historie 
og blev undervist af dialektolog og sproghistori-
ker Anders Bjerrum som i sin forskning var renli-
vet strukturalist, men i sin undervisning gik me-
get op i at inkorporere den samfundsmæssige 
kontekst i lingvistikken. Og netop denne vinkel 
på lingvistikken blev efterhånden en af hendes 
mærkesager. Hun blev som nyuddannet kandi-
dat ansat på Institut for Dansk Dialektforskning i 
1969, og da hun startede, lå fokus på instituttet 
på at beskrive dialekterne uden en egentlig so-
ciolingvistisk indfaldsvinkel.

»Da jeg så blev institutleder i 1989, fik jeg ud-
videt forskningsgenstanden, så socialt relateret 
variation også blev inkluderet, og man ikke 
standsede ved beskrivelsen af variationen, men 
også forsøgte at forklare den. Alle forklaringerne 
på hvorfor dialekterne forsvinder, er jo ud fra en 
sociolingvistisk indfaldsvinkel. Det er samfunds-
skabt at man omlægger sprogbrugen fra dialekt 

diALeKtFoRsKNiNG

Af Magnus Brandt Tingstrøm

I foråret 1983 tonede tv-programmet ’Det er 
dansk’ frem på fjernsynsskærmene i hele Dan-
mark. Flere sprogeksperter vurderede dialekter 
hos forskellige talere og skulle derigennem gæt-
te på hvor i landet deltageren stammede fra, og 
deres gæt var ofte imponerende tæt på det præ-
cise svar. 

En af eksperterne var institutlederen på Insti-
tut for Dansk Dialektforskning på Københavns 
Universitet, Inge Lise Pedersen, som i knap 40 år 
har forsket i de danske dialekter. Hun fortæller 
at de tider snart er forbi hvor man præcist kan 
placere en mands oprindelsessted ved at lytte til 
hans dialekt. Forbi er også tiden hvor substanti-
ver var inddelt i et, to eller tre køn alt efter om 
man kom fra Vestjylland, Østjylland eller Fyn, 
og hvor folk fra Dragør eller Skovshoved for det 
utrænede øre lød overraskende meget som born-
holmere.

Som de fleste sproginteresserede danskere 
ved, er de danske dialekter nemlig på kraftigt til-
bagetog. Udviklingen begrædes gerne. Nogle 
mener at dialekternes forsvinden medfører et 
stort kulturhistorisk tab, andre at det medfører 
et tab for den sproglige mangfoldighed, nogle 
synes bare dialekterne lyder sjove, og enkelte 
kombinerer flere af synspunkterne til en varieret 
palet af sprogholdninger. Men de fleste kan bli-
ve enige om at udviklingen er ærgerlig. Selv om 
det ifølge Inge Lise Pedersen på sin vis er vores 
egen skyld.

»De fleste ser gerne dialekterne bevaret, men 
de vil bare ikke gøre det selv. Det er de andre der 
skal gøre det,« siger Inge Lise Pedersen.

Rigsdansk obligatorisk på danskstudiet 
Hun taler ofte med folk der siger ’det er så synd 
at dialekterne forsvinder’, og tit kan hun høre at 
den person selv har talt dialekt engang. 

»Så driller jeg nogle gange og spørger hvorfor 
de selv er holdt op med at tale dialekt. De har of-
te en god forklaring, for de har måske været 
igennem et længere uddannelsesforløb, eller 
måske er de flyttet til København og har derfor 
været nødt til at aflægge dialekten. Men det er jo 
også det der er sket for de andre! Vi kan jo ikke 
regne med at de andre opfører sig som om de le-
ver i et reservat og danser stammedans mens de 
taler vestjysk. Man kan ikke forlange at folk skal 
tale dialekt hvis de så bliver regnet for landsby-
tosser. Hvis man ikke kan bruge dialekterne i 
moderne sammenhænge, så vil de forsvinde,« si-
ger Inge Lise Pedersen.

Hun fortæller historier om hvordan gymnasie-
elever så sent som i firserne i Svendborg blev di-
rekte hånet af læreren for at tale langelandsk, og 

Stammedans 
    på vestjysk

De danske dialekters dronning Inge Lise Pedersen fylder 70  
og hyldes af sine kolleger med et stort festskrift efter en lang 
karriere på Ku. Universitetsavisen talte med hende om 
dialekternes forfald og danskernes sproglige intolerance
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at vi i Danmark får en række småbyer der vokser 
frem ved jernbanerne. Nogle er landsbyer der 
vokser kraftigt, og nogle er helt nye, men der har 
vi pludselig småbyer liggende rundt omkring i 
landet som en slags mellemting mellem det 
landlige og byen. De følte sig i høj grad som by-
boere, men de var jo dybt afhængige af landbru-
get og var næsten alle sammen førstegenerati-
ons-byboere. Alle de stationsbyer har også spil-
let en rolle for dialekterne.«

Den tredje årsag er ifølge Inge Lise Pedersen 
at Danmark fra omkring 1960 begynder at få en 
meget høj grad af institutionsdækning.

»Næsten alle danske børn er i børneinstitutio-
ner næsten hele dagen fra de er under et år gam-
le, og børnene tilegner sig derfor i høj grad et 
sprog som de ikke får fra deres forældre, men fra 
de voksne der er i børneinstitutionen. Det kan 
godt være at de voksne i børneinstitutionen taler 
dialekt hjemme, men de gør det altså ikke når de 
er på arbejde, blandt andet på grund af det into-
lerante sprogsamfund. Dialekterne er blevet et 
privatsprog, og en arbejdsplads definerer man 
som et mere offentligt område. Deres sprog kan 
sagtens lyde vældig dialektalt, men det er et til-
sigtet standardsprog, og det er så også det bør-
nene lærer. Derfor har den høje institutionsdæk-
ning også gjort at det lige er gået lidt hurtigere. 
Vi har også mange eksempler på at forældre fra 
tresserne bevidst begynder at tale mere stan-
dardnært til børnene, især i de områder af lan-
det hvor dialekten er fjern fra standardsproget 
fordi de mener at det vil gøre det lettere for bør-
nene i skolen.«

intolerant sprogholdning
Den intolerante sprogholdning hos danskerne er 
som nævnt med til at holde dialekterne nede, 
men det er ifølge Inge Lise Pedersen svært at se 
hvordan man realistisk skulle ændre den ten-
dens i samfundet. Til gengæld afspejler sprog-
holdningerne sig også i forhold til en anden 
gruppe dansktalende. Og her kunne der være 
anledning til at gøre en indsats.

»Jeg ville gerne kæmpe for at man havde et 
sprogsamfund der var noget mere frisindet over 
for dialekterne. I dag er der især behov for et 
større frisind over for folk der kommer med en 
anden sproglig baggrund end dansk. Det er ikke 
noget problem hvis man er født her af amerikan-
ske forældre og taler engelsk. Men hvis man er 
født her af kurdiske forældre og taler kurdisk, så 
er det pludselig ikke en ressource, så er det et 
problem. Og når man ikke vil se en sproglig vari-
ation som en ressource, men kun som et pro-
blem, mener jeg at det er samfundet der er tabe-
ren.«

mbt@adm.ku.dk

Blå bog
Inge Lise Pedersen fyldte 70 år fredag den 5. juni 2009

Har været institutleder på Institut for Dansk Dialektforskning siden 

1989. Er tidligere næstformand i Dansk Sprognævn. Har været for-

mand for Landsforeningen af Menighedsråd siden 2006.

I anledning af hendes fødselsdag udkommer et festskrift der samler 

et udvalg af hendes artikler under titlen Fra folkemål til multietno-

lekt – og 23 andre artikler inden for nordisk dialektologi, sociolingvi-

stik og sproghistorie.

» Man kan ikke forlange at folk skal tale dialekt 
hvis de så bliver regnet for landsbytosser.  
Hvis man ikke kan bruge dialekterne i mo- 
derne sammenhænge, så vil de forsvinde.«
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FARveL tiL FYNsK – Som ung 

talte Inge Lise Pedersen selv vest-

fynsk dialekt, men måtte som så 

mange andre danskere lægge den 

fra sig da hun blev ældre.
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Anmeldelse

kun om det. Set i eftertidsper-
spektivet er det sørgelige ved 
’studenteroprøret’ netop at det 
slet ikke handlede om universi-
tetet, om faglighed, eller om 
kreativitet og nye kræfter der 
gerne ville nå resultater. Det 
handlede om magt og var bå-
ret frem af en lille gruppe stu-
denterledere der havde lyst til 
at få del i magten. Hvad den så 
skulle bruges til, var underord-
net. 

Fog var enig i at de stude-
rende burde have mere indfly-
delse, og derfor var det også 
let for ham at virke imødekom-
mende da kravene blev stillet. 
Det blev sværere da det viste 
sig at kravene blev stillet for 
kravenes egen skyld og blot 
blev større efterhånden som de 
blev imødekommet. Den gam-
le modstandsmand blev nu 
pludselig systemets mand der 
også skulle sætte grænser. En 
håbløs undervisningsminister i 

vasion af Ungarn i 1956 førend 
det blev helt klart at han havde 
brudt med kommunisterne.

Fogs rolle under studen-
teroprøret
Fogs universitetskarriere var 
kometagtig. Professor i neuro-
logi som ganske ung, internati-
onal berømmelse, afdelingsle-
der og så videre. Der manglede 
sådan set kun rektorposten 
som han da også valgte at gå 
efter da muligheden viste sig i 
1966 da han var 62 år gammel. 
Fog blev hermed den rektor 
der skulle håndtere urolighe-
derne omkring 1968 og de 
mange diskussioner om styrel-
seslove i årene derefter, og 
derved fik hans rektorperioder 
en noget anden drejning end 
han nok havde forventet. Det 
blev tungt at bære den gyldne 
kæde i de år. 
 Det handlede om medbe-
stemmelse og egentlig også 

af biografien: Fra modstands-
mand til landsforræder. Fog 
blev ikke en rigtig landsforræ-
der, men det er nu denne an-
melders gæt at hvis mulighe-
den efter et kommunistisk kup 
havde budt sig, så havde Fog 
stået til rådighed. Sådan var 
der også mange i samtiden der 
mente, og Fog blev af samme 
grund en omtvistet skikkelse. 

Under den tyske besættelse 
havde han som kommunist væ-
ret aktiv deltager i modstands-
kampen, og efter befrielsen 
stod han med noget der nær-
mede sig heltestatus som med-
lem af Frihedsrådet. Under 
retsopgøret som han havde 
været med til at forberede, fik 
han sagt meget klogt om ikke 
at straffe for hårdt, og om at 
det var de små fisk der især 
kom til at bøde. Han var nem-
lig også klog, og derfor var det 
så svært at forstå at vi skulle 
helt frem til den sovjetiske in-

den, eller gjorde han nu også 
det? Der er en dobbelthed i 
mennesket Fog som måtte fa-
scinere, men som vel også kun 
den der følte en dobbelthed i 
sig selv, kunne beundre. 

Vi andre var forundrede og 
måske også lidt imponerede af 
at det kunne lade sig gøre i den 
grad at spille på livets tangen-
ter og nå så langt og få så man-
ge mennesker til at applaudere 
over den måde hvorpå rollen 
blev spillet på livets teater. 
Denne anmelder er i hvert fald 
tilbøjelig til at se Fog som den 
sublime højt begavede aktør 
på livets scene der indfriede si-
ne ydre ambitioner og fik an-
dre til at gå med, og meget 
længere end de selv ville, men 
som samtidig måtte kæmpe 
mod en indre dæmon, som var 
den intelligente ideologs dybe 
foragt for hvad almindelige 
mennesker egentlig går og sy-
nes eller kan mene, som ligger 
til grund for engagementet i 
det umenneskelige sovjetiske 
system. 

Fra modstandsmand til 
landsforræder 
Når det gjaldt Sovjetunionen, 
var Fog en anden. Han forsva-
rede den mod bedre vidende 
så længe han overhovedet kun-
ne, og havde det stået til ham, 
så havde vi fået et kommuni-
stisk styre efter Anden Ver-
denskrig. Denne dobbelthed 
afspejles i titlen på første bind 

 Spørgsmålet bliver ikke di-
rekte besvaret i den store bio-
grafi som historikeren Morten 
Møller har udsendt om Fog i to 
bind. I alt godt 700 sider tekst 
med masser af citater fra breve 
af Mogens Fog eller andres 
mening om ham, så vi kommer 
godt omkring, og alt efter hvor 
meget vi nu er engagerede i 
fænomenet Fog, får vi mulig-
hed for at komme nærmere på 
en besvarelse af spørgsmålet. 
Det er en god bog, og selv om 
den er lang, og selv om der er 
mange og lange citater, så fast-
holdes opmærksomheden, i 
hvert fald hos en læser for 
hvem fænomenet Fog er et 
stykke oplevet historie. 

Fogs fascinationskraft
Min kollega Mogens Koktved-
gaard, der var prorektor mens 
Fog var rektor, var en næse-
grus beundrer af Fog. Det for-
stod jeg ikke helt dengang og 
forstår det stadig ikke helt. 
Koktvedgaard stod kommunis-
me og socialisme fjernt som på 
forskellig måde til forskellige 
tider var drivkraften i Fogs liv. 
Uden kommunismens fascina-
tion forstår man heller ikke fa-
scinationen af Fog. 

Biografien og især dens før-
ste bind er centreret omkring 
det gådefulde i Fogs konstante 
optagethed næsten til det var 
for sent af den sovjetiske kom-
munisme. Han prøvede ind i 
mellem at lægge afstand til 

BioGRAFi

Af Ditlev Tamm, 

professor i retshistorie

Mogens Fog var rektor for Kø-
benhavns Universitetet i årene 
1966-1972. Han var som pro-
rektor i rektors fravær den der 
trykkede de nyimmatrikulere-
de studenter i hånden i 1964, 
og blandt dem den der skriver 
disse linjer. Som rektor blev 
han synlig i årene omkring det 
såkaldte studenteroprør 1968 
og tiden derefter. Denne an-
melder var til stede ved den fa-
møse årsfest i 1968 hvor en 
studerende fik taleret, men har 
kun en gang talt med ham ale-
ne da jeg en gang i slutningen 
af 1970’erne mødte ham i for-
bindelse med studierne til en 
bog om retsopgøret efter be-
sættelsen. 

Fog var kendt for sin charme 
og intelligens, eller om man vil 
karisma, og den mærkede alle 
som kom i nærheden af ham. 
Vi der oplevede ham, husker 
ham, men min rundspørge 
blandt selv mere belæste og vi-
dende i yngre generationer ty-
der på at der ikke er så mange 
uden for fagkredse der i dag 
ved hvem han er. Og det er i 
virkeligheden også det helt 
centrale spørgsmål for dem der 
oplevede ham, og som gen-
nemsyrer den bog der her skal 
anmeldes: Hvem var egentlig 
Mogens Fog? 

Den røde rektor
Havde universitetet set anderledes ud uden 
Mogens Fogs indsats under ungdomsoprøret? 
Var universitetet blevet smadret, eller havde vi 
fået en mere balanceret styrelseslov, spørger rets-
historiker Ditlev Tamm i denne anmeldelse af 
historiker Morten Møllers store tobindsværk om 
Københavns universitets rektor 1966-1972 

» Denne anmelder er i hvert fald tilbøjelig til at se Fog som den sublime højt bega-
vede aktør på livets scene der indfriede sine ydre ambitioner og fik andre til at gå 
med, og meget længere end de selv ville, men som samtidig måtte kæmpe mod 
en indre dæmon som var den intelligente ideologs dybe foragt for hvad almindeli-
ge mennesker egentlig går og synes…«

Mogens Møller: 

Mogens Fog 1: Fra mod-

standsmand til landsfor-

ræder og bind 2: Den røde 

rektor, Gyldendal 2009
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gelig var der meget der skulle 
reformeres, men gennemlæs-
ningen af Mogens Møllers 
fremstilling fremkalder endnu 
en gang billedet af det totale 
kaos og disrespekt for fag-
kundskab i hele proceduren 
der satte så dybe spor. Det er 
interessant at læse om for den 
der har oplevet det, men også 
forstemmende når vi i dag ken-
der resultatet. Det var som om 
universitetet opgav at kæmpe 
for sine egne værdier, og selv 
om Fog kæmpede, så var det, 
som alt hvad der havde med 
ham at gøre, uklart hvad han 
egentlig kæmpede for. 

Men en kæmpe var han, og 
som Mogens Møller rigtigt 
skriver, »for sammensat og 
modsætningsfyldt et menneske 
til at kunne pakkes i firkantede 
og færdigformede kasser«. 

Nu er han der så alligevel i 
to bind som hermed anbefales 
læsere der har mod på at ken-
de mere til universitetets histo-
rie og en mand som fascinere-
de sin tid. 

efter denne anmelders opfat-
telse er dem der belyser hans 
forhold til kommunismen og 
Sovjetunionen. I bind to får vi 
hele historien om hvordan Fog 
blev rektor, psykologernes uni-
versitetsbesættelse, mødet 
med de studerende, årsfesten 
med Finn Ejnar Madsens ero-
bring af talerstolen og besæt-
telsen af rektors kontor, konsi-
storiemøderne i det skjulte, 
Kejsergadesagen, styrelses-
lovsforhandlingerne og så vi-
dere. Mogens Møller giver et 
godt billede af Fogs tempera-
ment og ærgrelse over meget, 
lige som han ikke just fremhæ-
ver de studerende for deres 
stærke demokratiske engage-
ment når det gjaldt respekten 
for andres holdninger. 

Var det så gået anderledes 
uden Fog, kan man spørge. Var 
universitetet blevet smadret, 
eller havde vi fået en anden 
styrelseslov som mere balance-
ret havde sikret universitetets 
fremtid? Det er ikke sikkert. 
Den borgerlige regering med 
en radikal undervisningsmini-
ster havde ikke megen rygrad 
og var langt hen ad vejen med 
på de studerendes krav, herun-
der de famøse 50 procent af 
pladserne i studienævnene. 
 Universitetets inventar hav-
de såmænd nok klaret et par 
knubs. I virkeligheden havde 
linjerne måske været klarere 
hvis parterne havde stået stej-
lere over for hinanden. Selvføl-

en svag borgerlig regering 
gjorde det ikke nemmere at 
finde den middelvej som ikke 
havde ledt til den udvanding af 
akademiske værdier og til de 
til anarkisk grænsende tilstan-
de som fulgte på de forskellige 
nye styrelseslove, og hvis yder-
ste konsekvens blev det opgør 
med universitetets frihed der 
fulgte med indførelsen af en 
helt ny styreform i 2003 som 
Fog formentlig inderst inde vil-
le have elsket. 

Fog handlede som man måt-
te forvente af en mand som 
Fog. Intelligent, med charmen 
på fuld udblæsning og samti-
dig med et klart blik for hvor 
man kunne narre modstande-
ren. For sin indsats som rektor 
modtog han Dronningens for-
tjenstmedalje og også Univer-
sitets jubilæumsmedalje, og 
han fik selv lov til at skrive af-
snittet om sin egen rektortid i 
Københavns Universitets jubi-
læumsværk. Han udgav også 
sine erindringer med sin versi-
on af verdenshistorien. Det var 
på tide at nogen forsøgte at se 
fænomenet Fog fra en anden 
side end hans egen, eller i 
hvert fald uhildet som Mogens 
Møller gør. 

var det gået anderledes 
uden Fog?
Fra et universitetssynspunkt er 
bind to om Den røde rektor det 
mest interessante, selv om bo-
gens mest spændende afsnit 

KARisMA – Mogens Fogs 

høje intelligens og store charme 

betog alle der mødte ham.
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HUSK 

14-DAGES
FRISTEN

Meld dig ind i AAK og få inspiration til at se mulighederne, når jobbet 

skal i hus. Til det laveste kontingent for alle akademikere giver 

vi dig mulighed for kurser, jobmatch og personlig rådgivning på 

karrieresporet. Dimittender får 12.800 kr. om måneden i dagpenge 

og undgår ferie for egen regning med feriedagpenge fra AAK. Meld dig 

ind på aak.dk – allerede i dag og senest 14 dage efter studieexit.
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gelse fra 1996 af (hovedsageligt samfunds-)for-
skeres sociale baggrund, og den viste en meget 
skæv rekruttering. I den foreliggende undersø-
gelse er ansøgernes forældrebaggrund opgjort 
ud fra data fra folketællingsregistret i Danmarks 
Statistik, og resultaterne svarer helt til undersø-
gelsen fra 1996. 

Hele 35 procent af ansøgerne havde fædre 
med en akademisk uddannelse hvilket skal sam-
menholdes med de fem procent som den tilsva-
rende andel udgør af den almindelige befolk-
ning. Omvendt er kun 15 procent børn af ufag-
lærte, mod 44 procent af den tilsvarende del af 
befolkningen i almindelighed. 

Dette er en enormt skæv fordeling der også er 
langt mere skæv end hos dem der får en lang vi-
deregående uddannelse. Der sker altså yderlige-
re en socialt betinget selektion fra afslutning af 
en kandidat- og/eller ph.d.-grad til indgang til 
forskerkarriere, og fordelingen blandt ansøger-
ne er præcis lige så skæv som blandt de der i 
1996 havde opnået at blive ansat i en forskerstil-
ling. 

På denne baggrund (den langvarige uddan-
nelse og de mange selektionstrin) kunne man 
forvente at ansøgernes sociale baggrund ikke 
skulle have betydning for afgørelsen, altså om 
der gives bevilling eller ej. Det viser sig heller ik-
ke at være tilfældet.

Anderledes forholder det sig med køn. Den 
skæve kønsfordeling blandt forskere er tidligere 
dokumenteret mange gange; vi ved også at 
skævheden øges mod toppen af det akademiske 
stillingshierarki. 

Det nye i den foreliggende undersøgelse er at 
den viser at disse skævheder ikke blot reprodu-
ceres, men faktisk forstærkes i forskningsrådssy-
stemet. Ikke blot er der en tendens til at kvinder 
søger lidt sjældnere end mænd, og at de har lidt 
lavere succesrater; det mest markante er at de 
gennemgående modtager mindre bevillinger 
end mænd. Forskellene i succesrater findes især 

deligt altid mænd, men ikke forskningens baro-
ner. Blandt de 56 finder vi nemlig fem kvinder.

Ulighed og eksklusion 
Tallene viser at forskningsrådenes uddelinger 
sætter det bibelske Matthæusprincip (den der 
meget har, skal meget gives) i højsædet, men de 
belyser i sig selv ikke om den ulige fordeling er 
resultat af saglige eller usaglige, retfærdige eller 
uretfærdige, afgørelser. Hvad de viser er blot at 
mange der gerne vil have forskningsressourcer, 
ekskluderes, og at ganske få til gengæld får man-
ge ressourcer.

Enkelte aspekter af eksklusionsmekanismen 
har dog kunnet belyses. I universitetsverdenen 
og i forskningssystemet i det hele taget støder 
man ofte på den forestilling at forskningsrådene 
bidrager til åbenhed og diversitet i forskningen 
idet de udgør en ressourcekanal der står uaf-
hængigt af forskningsinstitutionerne. 

På sidstnævnte er forskningsmuligheder i ho-
vedsagen betinget af placering i stillings- og ind-
flydelseshierarki og indpasning i institutioner-
nes strategiplaner, til forskel fra forskningsråde-
ne hvor enhver med kvalifikationer og ideer har 
mulighed for at søge. Forestillingen er derfor at 
forskningsrådene bidrager til større mangfoldig-
hed og diversitet. Analysen tyder desværre på at 
denne forestilling er forkert. 

Analyser tyder mere på at forskningsrådenes 
fordelingsmekanisme afspejler – eller ligefrem 
forstærker – de hierarkier og eksklusionsmeka-
nismer der findes i øvrigt i forskningen. Det gæl-
der hvad enten man ser på fordeling på instituti-
oner, på fagområder, på ansøgeres placering i 
stillingshierarkier – eller på ansøgernes køn og 
sociale baggrund.

Køn og social baggrund
Undersøgelsen bringer her en række resultater 
som ikke har været kendt før. Der findes i Dan-
mark kun en enkelt, partiel interviewundersø-

Videnskabet

Videnskabens  
baroner og boldhentere
Forskningsrådenes fordelingsmekanisme hylder et konkurrence-
princip der resulterer i en elitær pyramide med en lille, velpolstret 
top og en talrig, forarmet bund. Når basisbevillingerne til univer-
siteterne falder, stiger uligheden dramatisk 

Hvis man fx forestiller sig at der kun uddeles 
første, anden og tredje præmier, og hvis betin-
gelserne er konstante, må man forvente en ak-
kumulering af præmiesummer på de samme tre 
deltagere (eventuelt lidt flere på grund af spil-
lernes svingende dagsform). 

Forestillede man sig videre at spillerne alene 
skulle ernære sig ved turneringspræmier, ville 
de fleste udgå af systemet efter de første par tur-
neringer, så kun de tre præmiemodtagere var til-
bage. Eventuelt kunne de bortselekterede søge 
næring som boldhentere eller lignende for præ-
miemodtagerne. Samtidig ville turneringerne 
nu, med kun tre deltagere og talrige boldhente-
re, kunne afvikles meget hurtigt.

Baroner og boldhentere
Genfinder vi træk fra turneringsprincipperne når 
vi ser på forskningsrådene som fordelingsmeka-
nisme? Ja, det gør vi faktisk hvilket fremgår af 
figuren. 

Tallene stammer fra en opgørelse af samtlige 
ansøgninger og bevillinger i forskningsrådene, 
2001-2006. I disse seks år var samlet 6,9 milliar-
der kroner til uddeling, og i kampen om ressour-
cer indsendte 7.891 personer tilsammen 19.102 
ansøgninger. 6.726 af disse ansøgninger blev 
imødekommet. 

Figuren viser nu hvorledes disse 6,9 milliarder 
blev fordelt på enkeltindivider. Langt den største 
gruppe – cirka halvdelen, mere præcist 3.983 – 
fik ingen penge, og yderligere en stor gruppe, 
2.078, fik under en million kroner i løbet af de 
seks år. Her har vi de potentielle boldhentere. I 
den anden ende finder vi forskningens baroner 
(for at bruge et udtryk, indført af dekan ved Aar-
hus Universitet Svend Hylleberg). 

Her viser figuren yderst til højre en lille grup-
pe, nemlig 56 personer, som i løbet af de seks år 
fik i gennemsnit 20 millioner kroner hver, til-
sammen 1,3 milliarder kroner (19 procent af 
den samlede pulje). Rigtige baroner var oprin-

FoRsKNiNGsMidLeR

Af Heine Andersen og Inge Henningsen

Forskning har altid været et system med intens 
konkurrence. Forskere har kæmpet om at kom-
me først med de nye, banebrydende og værdiful-
de resultater som kan bringe prestige og aner-
kendelse. Men kampene handler også om forsk-
ningsressourcer og magt. Om prestige er et mid-
del til at opnå magt og dermed ressourcer, eller 
om det er omvendte er tilfældet, kan være svært 
at afgøre. Men en ting er der til gengæld ikke 
tvivl om: De sociologiske lovmæssigheder at 
hvor der er konkurrence og kamp om ressourcer, 
er der også ulighed, eksklusion og kontrol, gæl-
der også her.

Forskningens kompetitive natur er velkendt, 
og det er også accepteret at konkurrence kan ha-
ve gavnlige virkninger. Den kan virke ansporen-
de, og synliggørelse af hvem der klarer sig bedst, 
giver modeller til efterligning. De førende for-
skere, de førende institutioner, de førende tids-
skrifter og så videre udfører komplekse ledelses- 
og kommunikationsfunktioner i forskningens 
selvgroede, vidtforgrenede verdenssystem til 
gavn for alle forskere, er synspunktet.

Forskningens stjerner er som regel til at få øje 
på, om ikke andet takket være særlige institutio-
ner, beregnet til at synliggøre dem, fx Nobelpri-
ser, ærestitler og eliteforskerpriser. Mindre op-
mærksomhed er der om de mulige skadelige 
virkninger af konkurrencekampene: uligheden, 
eksklusionsmekanismerne og de sociale kontrol-
mekanismer der som regel følger med. 

I det følgende vil vi præsentere nogle observa-
tioner til at illustrere disse mere mørke sider, 
nemlig i form af resultater fra en analyse af 
forskningsrådsbevillinger i danske forskningsråd 
i perioden 2001-2006. Undersøgelsen blev ud-
ført for Danske Universiteter i forbindelse med 
Eliteforsk-konferencen i januar 2009. 

Forskningsråd som fordelingsmekanisme
Det kendetegner jo forskningsrådene at deres 
uddelingspraksis grundlæggende er baseret på 
konkurrenceprincipper. Som fordelingsmekanis-
me bygger de på et turneringsprincip der kan 
sammenlignes med fx en tennisturnering: delta-
gere kan melde sig til, der kæmpes så om en gi-
ven sum penge i forskellige rækker, og turnerin-
gen resulterer i en rangorden. Til slut uddeles 
præmier til toppladserne mens resten intet får. 
Derefter afholdes en ny turnering hvor de sam-
me deltagere kan melde sig, typisk med et resul-
tat der minder om det i den foregående turne-
ring, altså med samme præmiemodtagere.

Vi har her en fordelingsmekanisme der struk-
turelt er indrettet til at skabe ulighed, altså en 
ulighedsmaskine. Hvor stor uligheden bliver, vil 
blandt andet afhænge af hvor mange pladser der 
gives præmier til, og hvor stabile konkurrence-
betingelserne og kriterierne for succes er. 

danske forskningsråd

Bevillingssummer, kumulativt 2001-06
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i Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom 
(mænd: 40 procent; kvinder: 32 procent) og i 
Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation 
(39 procent/34 procent). Hvad angår bevillings-
størrelser, viser det sig at mænd i gennemsnit får 
36 procent mere end kvinder. Det er klart at dis-
se forskelle tilsammen ikke blot befæster, men i 
høj grad også forstærker de uligheder der i for-
vejen findes i forskningssystemet.

elitepriser forstærker uligheden
Forskningsverdenens skæve kønsfordeling bliver 
understreget når forskningsrådene uddeler de 
årlige elitepriser til unge forskere, og viden-
skabsministeriet tilsvarende belønner forskere 
med den store Elitepris. Kun 28 kvinder har fået 
del i de 96 elitepriser der til dato er uddelt til un-
ge forskere. Og først i år kom to kvinder i be-
tragtning til den store eliteforskerpris på en mil-
lion kroner som 15 mænd har modtaget i de tre 
år den er uddelt. 

Ser man på social oprindelse, indiceret ved 
fars højest fuldførte erhvervsuddannelse, er der 
også en langt stærkere ulighed blandt prismod-
tagerne end blandt forskningsrådsansøgerne 
som jo i sig selv er skævt selekteret. Faktisk har 
halvdelen af prismodtagere en far med akade-
misk uddannelse, mod 35 procent blandt alle 
ansøgere og mod fem procent i hele befolknin-
gen. 

I forskningspolitikken (som på andre områ-
der) har der i de senere år været et øget fokus på 
eliter. Dette er en bevægelse som meget let kan 
komme i konflikt med de idealer om universalis-
me, åbenhed og mangfoldighed der ellers hyldes 
i videnskaber (og demokratier). Elitepriser er 
elitens pyramide som eliter forvalter her endog 
med statens bemyndigelse, finansiering og legi-
timering, og en almindelig sociologisk generali-
sering er at hvor eliter forvalter deres egne pyra-
mider, forstærkes eller befæstes ulighed. Vor 
analyse tyder på at det faktisk er resultatet også i 
det foreliggende tilfælde. 

En fordelingsmekanisme der baseres på et 
konkurrence- og turneringsprincip som tilfældet 
er i forskningsrådene, vil resultere i en spids py-
ramide med en lille, velpolstret top, og en talrig, 
forarmet bund. Jo større andele af de samlede 
forskningsressourcer der lægges ind under en 
sådan fordelingsmekanisme, jo større vil ulighe-
den blive. Resultatet kan blive et kastelignende 
system. Det er der god dokumentation for. Til 
gengæld foreligger der indtil nu ikke undersø-
gelser der dokumenterer omfanget af de påståe-
de gavnlige effekter af konkurrenceudsættelse.

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.

Heine Andersen er professor ved Sociologisk Institut, medlem af 

Forskningsrådet for Samfund og Erhverv; og inge Henningsen er eks-

tern lektor ved Institut for Matematiske Fag. Kronikken bygger på 

analyserne i Heine Andersen og Inge Henningsen: Forskningsråd i 

Danmark – mangfoldighed og universalisme, www.eliteforsk.dk.

eLiteN FoRGYLdes – Forskningsrådenes ud-

delinger sker efter princippet om at den der me-

get har, skal meget gives. Analyser tyder på at for-

delingsmekanismen afspejler forskningens øvrige 

hierarkier og eksklusionsmekanismer. Det gælder 

hvad enten man ser på fordeling på institutioner, 

fagområder, placering i stillingshierarkier – eller 

på ansøgernes køn og sociale baggrund.
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Rundt på Ku

mente Katrine Lawaentz, der 
er dyrlægestuderende. 

En fyr, Philip Fisker, faktisk 
ikke studerende på Life, bæn-
ket ved siden af Katrine, svare-
de:

»God musik, godt vejr.« 
Katrine Lawaents er kommet 

til Smediefest i fem år, de før-
ste to år også som medhjælper. 

Livebands og revy
»Medhjælperne kaldes for 
Smediecoolier,« fortalte sme-
diemester og veterinærstude-
rende Jonas Nicolaisen der i år 
har haft 40 coolier under sig 

sten i gang fredag eftermiddag 
klokken 15. Scenen var en 
grøn plæne fyldt med bænke 
midt på campus med meget 
grønne og store og flotte træer 
omkring et stort, langt rød-
hvidt telt under en blå himmel. 
Og folk sang med på ’Må man 
tage hunden med sig ind i him-
len?’ 

Alle studerende på Life var 
inviteret, og nogle af dem hav-
de taget deres hunde med, en 
del logrende hunde var i deres 
syvende hundehimmel. Der 
var også nogle børn, de var og-
så glade, og så var der vel om-
kring 250 studerende der drak 
øl. Men hvorfor var de kom-
met, de studerende?

»Her på Life er vi de bedste i 
København til at holde fest,« 

stUdeReNdeLiv

Af Anders Fjeldberg 

Alle kulturer har vist deres 
egen måde at glemme hverda-
gen på netop for at kunne hol-
de hverdagen ud. Det Biovi-
denskabelige Fakultet (Life) 
holdt deres to årlige stress-af-
dage, kaldet Smediefesten, fre-
dag og lørdag den 29. og 30. 
maj. 

Arrangementet er en næsten 
40 år gammel tradition arran-
geret af de veterinærstuderen-
de. Universitetsavisen var mo-
mentvist med, og i år havde 
man som på enhver festival for 
40 år siden med respekt for sig 
selv, inviteret en folkesanger 
med en guitar til at skyde fe-

og har koordineret alt praktisk 
arbejde med opstilling, spiri-
tusbevilling og booking, kon-
takt med brandvæsen og politi, 
og han bedyrede, måske lidt 
påvirket af humlen, at »vejret 
altid er godt til Smediefesten.« 
Ahem ja, men i år var den god 
nok. 

Smediefestens overskud går 
til Veterinærmedicinsk Rejse-
forening, og der blev i år solgt 
749 billetter både fredag og 
lørdag. 

Begge aftener var der live-
musik med fx Die Herren, Rig-
tige Mænd, Ida Corr og Car-

park North, og Smediefestens 
egen revy, Smedierevyen, spil-
lede flere gange i Gimle. Uni-
versitetsavisen kiggede med 
lørdag aften i en proppet sal. 
Revyen var en god blanding af 
gedigen politisk revy, hvor bå-
de AK-81, en sang om en fyr 

Folkesang og  
hunde i himlen
To dage om året glemmer de studerende  

på Life deres studier for at feste. I år var vejret 

også perfekt 

der hed Perle fra Mellemøsten, 
Barack Obama og Lars Løkke 
fik det glatte lag, og så var der 
også de lidt mere ’veterinær-
agtige’ numre. Godt blandet, 
slet ikke spor fagligt ensporet. 
Hverdagen forblev stangen lidt 
endnu.

anfj@adm.ku.dk 
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veNstRe oM – Statsminister Lars Løkke og et par VU-piger stod 

for skud i en sang til Smedierevyen. 

FestivALsteMNiNG – Life fredag eftermiddag: solskin, øl, hun-

de, børn, farver, sang og liv.
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SEKTION2
Humanioras dekan, Kirsten Refsing, vil 
gøre kampen for sproget til allemandseje. 
Hun fortæller om det ny initiativ ’Ja til 
Sprog’ 

SPROGDØD

Af Gry Bartroff Gaihede

Hvad er baggrunden for det nye sprog-initiativ?
»Initiativet kom fra Dansk Industri (DI). Dan-

skernes sprogkundskaber er for nedadgående, 
og DI er bekymrede for om vi kan sprog nok til 
at handle med hele verden. DI har henvendt sig 
bredt til uddannelsesinstitutioner på flere ni-
veauer, herunder Københavns Universitet, og 
jeg sprang til med det samme. På Humaniora 
kunne vi tidligere forvente at de studerende kom 
fra gymnasiet og talte to sprog udover dansk, og 
at de havde haft en del latin. I dag taler flertallet 
af dem kun engelsk. For industrien er det dels et 
problem at danskere ikke taler så godt engelsk 
som vi tror, dels er der mange lande hvor en-
gelsk ikke er nok hvis vi vil have succes med vo-
res samhandel.« 

»Og hos os på Humaniora går det ud over kva-
liteten af uddannelserne at man ikke kan bede 
de studerende læse en tysk eller en fransk tekst. 
De danske oversættelser kan være mange år un-
dervejs, og vigtige værker bliver slet ikke over-
sat. Når DI spørger hvad vi kan på Humaniora, 
svarer vi at vi kan en masse sprog. Så siger DI at 
de har brug for ingeniører der kan tale andet 
end engelsk, og jeg forstår deres bekymring. Det 
er fint at børnene lærer engelsk og forhåbentlig 
også et andet sprog i skolen, men når de begyn-
der på en videregående uddannelse, så får det 
sprog bare lov til at ligge og visne, og de færdige 
kandidater har mistet det sprog de lærte i gym-
nasiet. For at holde fremmedsprogene ved lige 
bør de studerende, mener jeg, have adgang til 
sprogundervisning som en del af deres studi-
um.«

Sprog åbner vores øjne
Du taler om tysk og fransk. Men de unge jeg ken-
der, vil lære spansk, kinesisk eller arabisk. Det ene 
sprog er vel ikke finere end det andet?

»Nej, ingen sprog er privilegerede over andre. 
Som medlem af en globaliseret verden bør man 
som land have et beredskab på alle sprog. Men 
det er manglen på de store sprog der for alvor 
bekymrer. Det er ikke nok at vi udover dansk 
blot kan noget engelsk til hyggebrug.« 

Det lyder på dig som om sprogfagene på Humanio-
ra åbner sig mod omverden: kom og se hvad sprog 
kan gøre for jer – og for Danmark?

»Vi kan ikke udbyde vores sprogkurser bredt, 
det har vi slet ikke ressourcer til. Vi har fuldt op 
at gøre med at undervise de studerende der er 
indskrevet. Vi kan heller ikke umiddelbart stille 
med undervisning hvis Dansk Teknisk Universi-
tet gerne vil lære deres ingeniører arabisk. Deri-
mod har vi jo for nylig åbnet et Center for Inter-
nationalisering og Parallelsprog der professiona-
liserer selve sprogundervisningen af dansk for 
udlændinge og engelsk for danskere. Vi håber at 
vi med tiden kan udbyde flere sprog her. Ambiti-
onerne mangler ikke, men midlerne er meget 
små. Vi kan mest snakke godt for det.«

Hvordan kan netværket bidrage til en generel kva-
lificering af danskernes sprogevner?

»Vi vil engagere folk i vigtigheden af at vi inte-
resserer os meget mere for sprog i almindelig-
hed. Interessen for sprog skal sprudle blandt 
børn og voksne. Der er et kæmpe oplevelsespo-
tentiale i sprog. Vi skal bruge vores sprog til det 

yderste og luge ud i floskler og forfladigelser… 
Næste gang jeg hører en tv-vært tale om det uro-
hærgede Pakistan, så bliver jeg hysterisk – er der 
virkelig ikke flere ord at vælge imellem?«

»En anden af vores hjertesager er vores to-
sprogede indbyggere. Vi har al mulig grund til at 
værdsætte de mange danske borgere der vokser 
op som tosprogede. Tit omtales det som negativt 
at nogle taler tyrkisk derhjemme ved siden af 
det dansk som de som regel lærer så glimrende. 
Det er en fantastisk – og helt gratis – ressource at 
vi har folk der vokser op og både lærer tyrkisk og 
dansk.« 

»Vi slår også til lyd for at sprogundervisningen 
starter tidligere. Børn lærer langt hurtigere end 
teenagere gør, og det bør altså udnyttes. Her 
halter Danmark langt efter andre europæiske 
lande. Og alle skal have mulighed for at lære et 
andet fremmedsprog ud over engelsk.« 

Hvad er egentlig det nye i jeres initiativ?
»Det nye er at vi vil gøre kampen for sproget til 
en folkelig bevægelse. Alle kan melde sig ind.«

gbg@adm.ku.dk

Kirsten Refsing er dekan på Hu-

maniora. Hun har haft tre frem-

medsprog inden universitetet og 

fire års latin. Læste russisk ved si-

den af skolen i gymnasiet og har 

siden blandt andet lært sig ja-

pansk, koreansk og kinesisk.
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Netværket Ja til Sprog
Initiativtagerne er forfatter Thomas Harder; Charlotte Rønhof, forskningspolitisk chef, DI;  

Kirsten Refsing, dekan, KU; Bodil Due, dekan, AAU; Frank Østergaard, formand for fransklærer-

foreningen; Jens Raahauge, formand for Dansklærerforeningen og advokat Birgit Philipp.

Tilmelding til sprognetværket ’Ja til Sprog’ kan ske ved at skrive en mail til jatilsprog@di.dk.
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Rent: 6.900 kr. per month excl. 

expenses.

Deposit: Must be paid.

Contact: E-mail: clausmras@

gmail.com, tel. 2989 2343. 

Snekkersten
Period: 1/8-09 – 1/12-09.

Size: 3 bedrooms, patio with sea 

view. 

Equipment: Furnished. 

Tenants: Guest teacher with 

family, pets are welcome.

Rent: 10.000 kr. per month.

Contact: E-mail: snekkersten@

mail.dk, tel. 2714 4169.

Ordrup
Period: 1/8-09 – 10/12-09.

Size: Apartment, 3 bedrooms. 

Equipment: Dishwasher, wa-

shing machine.

Rent: 7.500 kr. + expenses 1.500 

kr. per month. 

Deposit: 10.000 kr.

Contact: Anisa Sheriff, e-mail: 

anisasheriff@hotmail.com, tel. 

5059 8377.

Copenhagen
Period: 15/8-09 – 31/12-09.

Size: 2 rooms in shared apart-

ment, 70 sqm.

Equipment: Furnished, kitchen/

bathroom, shared hallway.

Tenant: PhD student.

Rent: 6.500 kr. per month.

Deposit: 10.000 kr.

Contact: E-mail: anne_grave@

hotmail.com. 

City
Period: From 15/8-09.

Size: Apartment, 4 rooms, 120 

sqm.

Equipment: Furnished, washing 

machine.

Rent: 12.100 kr.

Contact: Tel. 3532 7967.

Bispebjerg
Periode: Fra 1/9-09. 1 år.

Størrelse: Villa, 124 kvm.

e-mail: raschr@gmail.com, tlf. 

3117 9070.

Østerbro
Period: 1/6-09 – 1/9-09. Possibly 

longer.

Size: Apartment, 76 sqm.

Equipment: Semi- or unfurnis-

hed.

Rent: 6.300 kr. per month.

Contact: E-mail: lejlighed09@

hotmail.com, tel. 3929 7027.

Værløse
Periode: Fra 15/6-09. Ca. 6 mdr.

Størrelse: Hus, 107 kvm. + ude-

stue, 25 kvm.

Udstyr: Møbleret. 

Husleje: 8.900 kr. pr. md. ekskl. 

forbrug.

Depositum: Skal betales.

Kontakt: Tlf. 6021 4497.

Vesterbro
Periode: 1/7-09 – 1/1-10.

Størrelse: Lejlighed, 1. vær., 24 

kvm. 

Udstyr: Møbleret. Eget køkken 

& bad.

Husleje: 3.300 kr. pr. md. 

Depositum: 3.300 kr.

Lejer: Skal være SU-berettiget 

studerende.

Kontakt: E-mail: vsine@sol.dk.

Amager
Period: From 1/7-09. Approx. 6 

months.

Size: Apartment, 3 rooms, 82 

sqm.

Equipment: Semi-furnished. 

New kitchen & bathroom. 

Rent: 9.665 kr. per month.

Deposit: 5.000 kr.

Contact: Liv Mertz, e-mail: liv@

mertzlingo.dk. 

Christianshavn
Period: 1/7-09 – 1/7-10. Possibly 

longer.

Size: Apartment, 2 rooms, 55 

sqm.

Equipment: Furnished.

Amager
Period: From 27/7-09.

Size: Apartment, 1-2 bedrooms.

Equipment: Furnished. No car-

pets/removable carpets.

Tenants: Family with children.

Rent: 8.500 kr. per month.

Contact: Peter Leese, e-mail: 

peterjleese@yahoo.co.uk.  

København
Periode: 1/9-09 – 1/12-09.

Størrelse: Værelse el. lejlighed.

Lejer: Forsker, ikkeryger.

Husleje: Maks. 5.000 kr. pr. md.

Kontakt: E-mail: js636@cam.ac.

uk.

Frederiksberg
Period: 7/9-09 – 28/11-09.

Size: Room or small apartment.

Equipment: Furnished, no car-

pets.

Tenant: PhD, non-smoker, sight 

& hearing impaired.

Rent: Max 3.500 kr. per month.

Contact: Katrine Sano, e-mail: 

gradeast@hum.ku.dk, tel. 3532 

8517.

København
Periode: 1/8-09 – 31/1-10.

Størrelse: Lejlighed, 2-3 vær.

Lejere: Statskundskabsstude-

rende par fra Århus

Udstyr: Underordnet.

Husleje: Maks. 5.500 kr. pr. md. 

alt inkl.

Kontakt: E-mail: karenbaekga-

ard@gmail.com, tlf. 2685 7207.

Bolig udlejes

Østerbro 
Periode: 1/6 – 1/9-09.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 52 

kvm. 

Husleje: 7.500 kr. pr. md.  

Depositum: 5.000 kr.

Kontakt: Camilla Hagen Gabold, 

Det sker  29.5-29.august Juni/juli/august  

Dobbeltklip ophører

SU-ÆNDRINGER – Den 1. juli 2009 sker der ændringer af 

SU. Det bliver obligatorisk for alle studerende at søge SU 

digitalt, og ordningen om dobbeltklip ophører (dobbelt 

fødselsklip og dobbeltklip før første lønnede praktikperiode 

afskaffes dog ikke). På www.su.dk finder du 2 typer pinko-

der, der kan anvendes i minSU, hvor du søger SU og ændrer 

i din nuværende SU. De fleste rettelser og ansøgninger vil 

afsluttes direkte i minSU. Husk at du selv skal sørge for at få 

en pinkode. 

Ændringerne sker som følge af den seneste rettelse i SU-

loven, og den nye SU-bekendtgørelse, der var i offentlig 

høring indtil den 5. maj 2009. Det vil dermed ikke længere 

være muligt at søge SU i en papiransøgning. Enkelte ansøg-

ninger vil dog resultere i, at du får et skema frem på skær-

men, som du skal udskrive, udfylde og aflevere på uddannel-

sesstedet (SU-kontoret i Fiolstræde 22), sammen med den 

øvrige dokumentation. Dette vil ske, hvis du for eksempel 

søger tillæg af klip, fødselsklip/-rater, handicaptillæg eller 

om at blive ligestillet med danske statsborgere. 

Boliger

Bolig søges

Copenhagen 
Period: 1-3 years.

Size: Apartment, 2-3 rooms.

Equipment: Un- or furnished.

Tenants: Scientist with family.

Rent: 5.000-7.000 kr. per month.

Contact: E-mail: nag@bric.ku.dk.

Copenhagen
Period: From 10/6-09. 1-2 years. 

Size: Apartment, 1-2 rooms. 

Equipment: Semi- or furnished. 

Tenant: Postdoc, non-smoker, 

no pets. 

Rent: Max 7.500 kr. per month. 

Contact: E-mail: kate.ewen@

gmail.com.

Copenhagen
Period: From 1/7-09.

Size: Room in shared apartment.

Tenant: Assistant professor.

Rent: 3.500-4.000 kr. per month.

Contact: Giuseppe, e-mail: giu-

seppe.mazziotti@gmail.com, tel. 

2824 0996.

Copenhagen
Period: From 1/7-09. For 1 year.

Size: Apartment, 1-2 rooms.

Equipment: Furnished.

Tenant: PhD student with a cat.

Rent: 5.000-8.000 kr. per month.

Contact: E-mail: szehuei@gmail.

com.

Copenhagen
Period: From 1/7 or 1/8-09. Max 

2 years.

Size: Apartment, min. 40 sqm. 

Equipment: Preferably furnis-

hed. 

Tenant: Postdoc, non-smoker.

Rent: 6.000-10.000 kr. per 

month.

Contact: David Nogues, e-mail: 

dnogues@bio.ku.dk, tel. 3532 

1258.

Kort nyt

MINDRE INDVIKLET – Fra den 1. juli skal 

alle studerende søge deres SU og oplyse om 

ændringer digitalt på www.su.dk.
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A Building is not a Building
UDSTILLING – Den banebrydende, finske fo-

tograf Ola Kolehmainen udstiller sine fotogra-

fier der sætter bygningsarkitektur i et nyt lys

Tid: 29/5–29/8. Mandag–lørdag kl. 10-19, søn-

dag lukket

Sted: Den Sorte Diamant

Arr.: Det Nationale Fotomuseum & Den Sorte 

Diamant, www.kb.dk. Entré 40 kr., studerende 

25 kr. 

Botaniser på Frederiksberg 
Campus
RUNDVISNING – Life tilbyder i løbet af sommeren 

gratis rundvisninger på den frodige campus, tidli-

gere kendt som Landbohøjskolens Have

Tid: Hver onsdag i juni, juli & august kl. 13, samt 1. 

søndag i måneden kl. 13. Varighed 1 time og 45 

min.

Mødested: Springvandet på forpladsen ved Hoved-

bygningen på Bülowsvej 17

Arr.: Det Biovidenskabelige Fakultet, www.life.ku.

dk
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tomography or veterinary mag-

netic resonance imaging. 

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this 

extract. See www.life.ku.dk/

jobs. 

Application deadline: 31/8-09 at 

12 noon.

Professor of Companion 
Animal Internal Medicine
Department of Small Animal 

Clinical Sciences wishes to ap-

point a full professor from 1/2-

10 or as soon as possible there-

after. The professorship compri-

ses research and teaching with 

focus on canine and feline di-

seases and a main emphasis on 

the clinical and comparative 

aspects of the discipline. Qualifi-

cations within at least two of 

the following areas are re-

quired: companion animal inter-

nal medicine and/or its subspe-

cialties; characterization, aetio-

logy, pathophysiology and pre-

vention of diseases; specialized 

diagnostic procedures and ad-

vanced therapy; companion 

animals as models in translatio-

nal medicine; or companion 

animal general medicine. 

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this 

extract. See www.life.ku.dk/

English/positions.

Application deadline: 14/9-09 at 

12 noon.

Professorship in Applied 
Environmental Economics 
and Regulation Policy
Institute of Food and Resource 

Economics wishes to appoint a 

professorship with special re-

sponsibilities from 1/9-09 or as 

soon as possible thereafter. The 

professorship is limited to five 

years with the possibility of a 

3-year extension. On the expiry 

of the professorship period, the 

appointee is ensured employ-

Biovidenskab

Professor in Invasion  
Ecology of Plants in the 
Anthropogenic Landscape
Department of Agriculture and 

Ecology wishes to appoint a 

professor from 1/1-10 or as soon 

as possible thereafter. Five years 

employment, with the possibi-

lity of a 3-year extension. Upon 

the expiry of the professorship, 

the appointee is ensured emplo-

yment and remuneration as an 

associate professor. The profes-

sorship comprises research and 

teaching with particular empha-

sis on the following areas: plant 

ecology with special focus on 

the relationship between biolo-

gical and anthropogenic factors 

and the invasive processes of 

plants; post-invasion evolution, 

e.g. competition between inva-

sive and native plant species; 

effects of invasive plants on 

natural and semi-natural ecosy-

stems, biodiversity and ecosy-

stem services; and development 

of strategies to minimize ad-

verse effects of invasive species 

in cultural landscapes.

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this 

extract. See www.life.ku.dk/

English/positions. 

Application deadline: 17/8-09 at 

12 noon.

Professor in Veterinary 
Imaging
Department of Small Animal 

Clinical Sciences wishes to ap-

point a professor with special 

responsibilities from 1/1-10 or as 

soon as possible thereafter. The 

professorship comprises re-

search and teaching. Qualificati-

ons within at least one of the 

following areas are required: 

veterinary radiology, veterinary 

ultrasound, veterinary scinti-

graphy, veterinary computed 

nal cancer research. The sponsor 

for this position is Exiqon A/S, 

and the Department of Cellular 

and Molecular Medicine at Uni-

versity of Copenhagen will host 

the professorship. The position 

is open to commence as soon as 

possible. The duration of the 

professorship is 3 years with the 

possibility of a 2-year prolonga-

tion. For further information, 

please contact the Head of Insti-

tute, Professor Ole William Pe-

tersen, tel. 3532 7284, e-mail: 

owp@sund.ku.dk.

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this 

extract. See www.ku.dk/stillin-

ger.

Application deadline: 1/7-09, 14 

noon.

Humaniora

Adjunktur i etnologi
Ved SAXO-Instituttet er en stil-

ling som adjunkt i etnologi med 

særligt henblik på nutidige kul-

turelle processer i Europa ledig 

til besættelse pr. 1/9-09 eller 

snarest derefter.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

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

kontakt Helle Kofoed Schæbel, 

tlf. 3532 8675, e-mail: hellesch@

hum.ku.dk.

Ansøgningsfrist: 19/6-09, kl. 12.

Adjunktur i spansk lingvistik 
Ved Institut for Engelsk, Ger-

mansk og Romansk er et ad-

junktur i spansk lingvistik ledigt 

til besættelse pr. 1/1-10 eller 

snarest derefter.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

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

kontakt Helle Kofoed Schæbel, 

tlf. 3532 8675, e-mail: hellesch@

hum.ku.dk.

Ansøgningsfrist: 19/6-09, kl. 12.

Stillinger

VIP-stillinger

Teologi

Eksternt lektorat i Det  
Gamle Testamentes  
Eksegese
Ved Afdeling for Bibelsk Ekse-

gese er en undervisningsstilling 

som subs. ekstern lektor ledig i 

efterårssemesteret 2009 og for-

årssemestret 2010. Stillingen er 

et vikariat. Kontakt evt. afde-

lingsleder Jesper Tang Nielsen 

på e-mail: jtn@teol.ku.dk el. tlf. 

3532 3657 el. fagudvalgsfor-

mand Jesper Høgenhaven på 

e-mail: jh@teol.ku.dk el. tlf. 

3532 3642 for nærmere oplys-

ninger om faget.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger 

Ansøgningsfrist: 26/6-09, kl. 12.

Jura

Lektorat i retsvidenskab
Et lektorat på Det Juridiske Fa-

kultet er ledigt. Ansættelse for-

udsætter videnskabelige 

kvalifikatio ner svarende til det 

der kan opnås på grundlag af 

ansættelse som adjunkt eller 

tilsvarende. Desuden skal ansø-

geren kunne dokumentere vi-

denskabelig produktion på in-

ternationalt niveau og undervis-

ningsmæssige kvalifikationer.  

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se http://jur.ku.dk/stillin-

ger/.

Ansøgningsfrist: 1/7-09, kl. 12.

Sundhedsvidenskab

Industrial professorship
Applications are invited for a 

fixed-term (3-years) externally 

financed industrial professor-

ship in microRNA and translatio-

Der er desuden tilknyttet en-

kelte mindre legater. Huslejen 

er på 2.100 kr. pr. md. for kandi-

dater samt 150 kr. pr. md. til 

kollegiekassen. Desuden et de-

positum på 4.000 kr. Ansøg-

ningsskema findes på http://

studier.ku.dk/Studieliv/Bolig/ og 

vedlægges maks. 1 s. skriftlig 

motivation. Yderligere oplysnin-

ger fås hos Inspector Collegii på 

icelers@gmail.com.

Ansøgningsfrist: 15/7-09.

 

Udstyr: Møbleret, vaskemaskine 

og tørretumbler.

Husleje: 9.000 kr. pr. md. ekskl. 

vand/varme/el.

Depositum: 25.000 kr.

Kontakt: Kjeld Kragelund, tlf. 

2124 2326. 

Kollegier

Regensen
I løbet af sommeren og efter-

året 2009 bliver et antal kolle-

gieværelser ledige for stude-

rende ved KU el. DTU der har 

taget eksaminer svarende til 2 

års normeret studietid med 

mindst 7 i gennemsnit. Særligt 

optagelsesberettigede er grøn-

lændere og færinger der kan 

tildeles plads direkte efter be-

stået studentereksamen. Ved 

bedømmelsen af ansøgningen 

lægges særlig vægt på ansøge-

rens sociale og økonomiske for-

hold. Kollegiet ligger i Indre by 

og har plads til 100 studerende. 

Hunde og katte er ikke tilladt. 

Huslejen er 1.400 kr. pr. md. 

inkl. telefonabonnement samt 

75 kr. pr. md. til div. fællesud-

gifter. Ansøgningsskema findes 

på http://studier.ku.dk/Studieliv/

Bolig/. Yderligere oplysninger 

fås på www.regensen.dk el. ved 

kontakt til Regensens Klokkere 

på klokker@regensen.dk.

Ansøgningsfrist: 1/7-09.   

Elers Kollegium
Fra 1/9-09 er der en plads ledig 

for en ph.d. studerende ved KU 

eller DTU. Evt. slægtninge af 

fundator el. dennes hustru har 

fortrinsret, vedlæg dokumenta-

tion. Kollegiet ligger i St. Kan-

nikestræde og har 20 alumne-

pladser. Værelserne er på 9-22 

kvm., og der hører bibliotek, 

computerrum, have med kroket-

bane og sauna med til kollegiet. 

12.-16. juni 18. juni                             19. juni

BRIC-forelæsning
GÆSTEFORELÆSNING – ‘Synthetic heterochro-

matin, CENP – A chromatin and kinetochore as-

sembly’ by Dr. Robin Allshire, Wellcome Trust Cen-

ter for Cell Biology, University of Edinburgh

Tid: 18/6 kl. 13-14

Sted: Copenhagen Biocenter, Lundbeck Foundati-

on Auditorium

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

Tredive år med de spæde 
FRATRÆDELSESFORELÆSNING – Hanne Munck 

fratræder efter mange år på Institut for Psykologi 

hvor hun især er kendt for sit indflydelsesrige ar-

bejde inden for spædbørnsforskning 

Tid: 12/6 kl. 13-14. Herefter reception

Sted: Center for Sundhed og Samfund, lok. 1.1.18

Arr.: Institut for Psykologi

Polymorfien
FOREDRAG – ‘Oral treatment of allergy with a 

non-pathogenic microorganism: a randomized cli-

nical trial’ ved Peter Bager, Afd. for Epidemiolo-

gisk Forskning, SSI

Tid: 16/6 kl. 15

Sted: SSI, bygn. 37, kantinen

Arr.: Polymorfien, www.ssi.dk

Bible and Cultural Memory 
NYT FORSKNINGSCENTER – Åbning ved Dekan Steffen Kjeld-

gaard-Pedersen 

Tid: 19/6 kl. 14 

Sted: Det Teologiske Fakultet, Købmagergade 44-46, 1. sal, aud. 
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Arr.: Det Teologiske Fakultet, www.teol.ku.dk/afd/bicum

Bible and Cultural Memory er et center tilknyttet Afdeling for Bibelsk Eksegese. Det er finansieret af 

rammebevillingen ’kvindelig forskningsleder’ under Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation. 

Centret undersøger hvordan erindring er et fundamentalt instrument i dannelsen af kulturel, religiøs, 

etnisk eller national identitet i Det Gamle Testamente. Centret studerer hvordan fortiden konstitu-

eres i erindring gennem nærværet af erindringens kollektive rammer, særlig sted og bygninger, fami-

lien, klasser, køn og etnicitet, kongedømme og nationen. Det er specielt relevant at studere forhand-

lingen om kulturel erindring mellem lokal identitet og ’global’ (imperial) kultur. Ved denne officielle 

åbning præsenteres projektet ved centerleder Pernille Carstens. Festforelæsning gives ved lektor Kar-

sten Fledelius fra Film og Medievidenskab om ’Politisk Teologi’, en forelæsning med filmeksempler 

på hvordan erindring og glemsel bruges propagandistisk i filmmediet. Derpå er der reception og fest.
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22.-23. juni 25. juni 17.-24. august 21. august-18. september

Dansk Historikermøde 2009
SEMINAR – Programmet er sammensat af tre 

plenumforelæsninger og tre blokke med en 

række parallelle sektionsmøder 

Tid: 21-22/8

Sted: Nye KUA, Njalsgade

Arr.: Den Danske Historiske Forening. Info og 

tilmelding på www.historisktidsskrift.dk/. Til-

meldingsfrist d. 1/8

Metropolis Konference 2009
KONFERENCE – Om migration og migrations-

relaterede emner med indlæg fra højt profile-

rede talere; desuden plenarer og workshops

Tid: 14-18/9

Sted: Bella Centeret 

Arr.: Saxo-Instituttet. Tilmelding & info på: 

www.metropolis2009.org

Copenhagen Summer School 
SUMMER SCHOOL – Sport and movement cultu-

res, developments and practices in a globalised 

world. Historical, sociological, psychological and 

pedagogical approaches

Tid: 17-24/8

Sted: Institute of Exercise and Sport Sciences, KU 

Arr.: www.reps.ku.dk/PhD_Courses/reps/summers-

chool2009

BRIC-forelæsning
FORELÆSNING – ‘Studying cell signaling path-

ways by high-resolution, quantitative proteomics’ 

ved Jesper Velgaard Olsen, NNF Center for Protein 

Research

Tid: 25/6 kl. 13-14

Sted: Copenhagen Biocenter, Lundbeck Foundati-

on Auditorium

Arr.: BRIC – www.bric.ku.dk

Leading with a Nimble Mind
GÆSTEFORELÆSNING – Ved Linda Page, 

Princeton University, M.A. in counseling psy-

chology. President and Founder of the Adler 

School of Professional Studies in Toronto, Ca-

nada

Tid: 22/6 kl. 15.00-16.30 

Sted: H.C. Ørsted Instituttet, Auditorium 4

Arr.: Institut for Idræt, www.ifi.ku.dk. Tilmel-

ding på coaching@ifi.ku.dk

How to master positive 
change
WORKSHOP – ‘Minding our Brain and Heart 

to Master Positive Change’ ved Linda Page 

Tid: 23/6 kl. 9.30-16.30

Sted: H.C. Ørsted Instituttet, Auditorium 4 

Arr.: Institut for Idræt, www.ifi.ku.dk. Delta-

gergebyr inkl. forplejning 1.800 kr.  

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this 

extract. See www.humanities.

ku.dk/research/PhD/Announce-

ments/.

Application deadline: 17/8-09 at 

12 noon.

Cancer and Social Inequality
PHD – Vacant fellowship on 

‘Cancer and Social Inequality’ at 

the Faculty of Humanities.

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this 

extract. See

www.humanities.ku.dk/re-

search/PhD/Announcements/.

Application deadline: 17/8-09 at 

12 noon.

 
It og sprog
PHD – Samfinansieret 

ph.d.-stipendium i it og sprog 

på Det Humanistiske Fakultet: 

Automatisk uddragning af vi-

den fra sproglige korpora.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

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

Blivph.d./stipendieopslag/.

Ansøgningsfrist: 17/8-09, kl. 

12.00.

Kystfiskeri
PHD – Samfinansieret 

ph.d.-stipendium om kystfiskeri-

ets nye organisationsformer og 

oplevelsesøkonomiske potentia-

ler på Det Humanistiske Fakul-

tet.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

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

Blivph.d./stipendieopslag/.

Ansøgningsfrist: 17/8-09, kl. 

12.00.

Farma

Biostructural Research
PHD – Fellowship in Biostructu-

ral Research – Structural Biology 

at The Faculty of Pharmaceutical 

bour market policy; the health 

sector and the question of ‘free 

choice’.

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this 

extract. See www.ku.dk/stillin-

ger or http://employment.ku.

dk/. 

Application deadline: 24/8-09 at 

12 noon. 

Humaniora

Ledige stipendier
PHD – Ph.d.-skolen ved Det Hu-

manistiske Fakultet indkalder 

ansøgninger til 19 

ph.d.-stipendier til ansættelse 

pr. 1/2 el. 1/9-10 for en studiepe-

riode på indtil 3 år inden for 

fagområderne: Nordiske Stu-

dier, Sprogvidenskab; Filosofi, 

Pædagogik, Retorik, Film- og 

Medievidenskab; Historie, Ar-

kæologi, Etnologi, Græsk og 

Latin; Mellemøstlige studier, 

Asiatiske studier, Eskimologi, 

Religionshistorie, Indianske 

Sprog og Kulturer, Østeuropa-

studier, Minoritetsstudier, Kom-

parative Kulturstudier; Engelsk, 

Germansk og Romansk; Kunsthi-

storie, Teatervidenskab, Danse-

videnskab, Litteraturvidenskab, 

Musikvidenskab; Nordisk Mid-

delalderfilologi, Dialektforsk-

ning, Navneforskning, Runologi; 

Sprogteknologi.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

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

Blivph.d./stipendieopslag/.

Ansøgningsfrist: 17/8-09, kl. 

12.00.

The United States and 
Europe
PHD – Vacant fellowship on ‘The 

United States and Europe: a 

comparative analysis of the im-

pact of religion, civil religion 

and human rights on security’ at 

the Faculty of Humanities.

dersøgelser, formidling el. ud-

vikling. Skriftlig ansøgning mrk. 

j.nr. 211-0078/09-2010 sendes til: 

Det Samfundsvidenskabelige 

Fakultet, Øster Farimagsgade 5, 

1353 Kbh. K.

Fuldt opslag: http://samf.ku.dk/

pcs/nyheder/nyhedsliste/stu-

dent/.

Ansøgningsfrist: 15/6-09 kl. 12. 

Undervisningsassistenter
Institut for cellulær og moleky-

lær medicin søger et antal time-

lønnede undervisningsassisten-

ter til kurser i Basal Humanbio-

logi; Medicinsk Celle- og Vævs-

biologi; Bevægeapparatet og 

Nervesystemet inkl. Dissektion. 

Ledige til besættelse i efterårs-

semesteret 2009.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger.

Ansøgningsfrist: 2/8-09, kl. 

12.00.

Stipendier

Samfundsvidenskab

Sociology
PHD – Applications are invited 

for two PhD scholarships at the 

Department of Sociology and 

The Danish National Centre for 

Social Research (SFI) for ap-

pointment October 2009, or in 

accordance with further agree-

ment. The projects should focus 

on one of the following themes: 

vulnerable families and the lo-

west social welfare benefits; 

welfare services and margina-

lised groups (alcohol and drug 

addicts, homeless persons, trou-

bled youth, problem families 

etc.); employment policy and 

people with mental health pro-

blems; strategies of active la-

der logistik, blodprøvetagning 

og prøvebehandling; og udar-

bejdelse og ajourføring af labo-

ratorieprocedurer, analyse og 

apparaturvejledninger. Kontakt 

evt. afdelingsbioanalytiker Han-

ne Lysdal Petersen på tlf. 3533 

2474 el. e-mail hlp@life.ku.dk 

for yderligere spørgsmål.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.life.ku/job.

Ansøgningsfrist: 22/6-09, kl. 12.

AC-fuldmægtig 
Det Farmaceutiske Fakultet sø-

ger en AC-fuldmægtig til Fakul-

tetssekretariatet. Din opgave vil 

være at sikre at personaleadmi-

nistrationen følger reglerne, og 

at der er klare administrative 

rutiner. Hertil kommer at ledel-

sesbetjeningen skal understøt-

tes, og personalepolitikken skal 

udvikles. Vi søger en medarbej-

der med en samfundsvidenska-

belig baggrund, gode engelsk-

kundskaber, flair for tal, stati-

stikker og it-systemer samt vi-

den om arbejdet med regler og 

overenskomster.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.farma.ku.dk/stil-

linger.

Ansøgningsfrist: 18/6-09

Studentermedhjælp 
Pædagogisk Center Samfundsvi-

denskab, der er en fakultetsen-

hed, søger en studentermed-

hjælp 10 timer/uge pr. 3/8-09. Vi 

er en lille enhed som bl.a. arbej-

der med at inspirere og under-

vise fakultetets undervisere i 

pædagogik og støtte de stude-

rendes studieforløb med indivi-

duel og kollektiv vejledning og 

kurser. Vi søger en studenter-

medhjælp, der kan holde lidt 

orden på det hele og hjælpe os 

med praktiske opgaver og med 

mulighed for at bidrage til un-

verne omfatter forskning og 

forskningsbaseret undervisning i 

børneernæring inden for forsk-

ningsområdet ’Den tidlige er-

nærings effekt på vækst, udvik-

ling, sundhed og sygdomsrisiko 

senere i livet’. Der ønskes en 

person med kompetence inden 

for følgende områder: epide-

miologi, statistik og ernæring; 

planlægning, gennemførelse og 

analyse af data fra interventi-

ons- og observationsstudier; 

gerne kendskab til store kohor-

ter som fx den nationale fød-

selskohorte ’Bedre Sundhed for 

Mor og Barn’.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

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

Ansøgningsfrist: 18/6-09, kl. 12

TAP-stillinger

Forskningslaborant
BRIC søger en forskningslabo-

rant fra d. 1/8-09 med godt 

kendskab til grundlæggende 

molekylær- og cellebiologiske 

teknikker, fx DNA/protein tek-

nikker og mammal og bakteriel 

celledyrkning. Stillingen er på 

fuld tid og normeret til 2 år. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.bric.ku.dk/va-

cant_positions 

Ansøgningsfrist: 22/6-09, kl. 12.

Bioanalytiker
Institut for Human Ernæring 

søger en bioanalytiker fra 1/8-09 

eller snarest derefter. De pri-

mære arbejdsopgaver omfatter 

prøveforberedelse og kemiske 

analyser på LC-MS med efterføl-

gende dataindtastning og vur-

dering af resultaterne; planlæg-

ning og praktisk gennemførelse 

af ernæringsprojekter med syg-

domsforebyggende kost, herun-

ment and remuneration as an 

associate professor. The profes-

sorship comprises research and 

teaching. Qualifications within 

at least one of the following 

research areas are required: 

economic theory of regulation, 

empirical analysis of regulatory 

problems, applied methods with 

applications covering agricul-

ture, environment and resources 

problems and consumer de-

mand.

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this 

extract. See www.life.ku.dk/

jobs.

Application deadline: 29/6-09 at 

12 noon.

Associate professor in  
Clinical and Experimental 
Nutrition
Department of Human Nutrition 

wishes to appoint an associate 

professor from 1/10-09 or as 

soon as possible thereafter. The 

associate professorship compri-

ses research and teaching. Qua-

lifications within at least one of 

the following areas are re-

quired: clinical nutrition related 

to the care of patients; experi-

mental nutrition research with 

human patients and/or animal 

models of disease; laboratory-

based analytical research experi-

ence relating to Clinical Nutri-

tion; or academic teaching ex-

perience within the food, nutri-

tion and clinical disease areas. 

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this 

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

Application deadline: 3/8-09 at 

12 noon.

Adjunkt i Børneernæring 
Institut for Human Ernæring 

ønsker en stilling som adjunkt 

besat fra 1/8-09 til 31/7-13 eller 

snarest derefter. Ansættelsen 

sker normalt for 4 år. Opga-
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Forsvar

Disputatsforsvar

Sundhedsvidenskab

SILIKONEBABSER – Den 16. 

juni forsvarer Lisbet Rosen-

krantz Hölmich sin doktordispu-

tats med titlen ‘Epidemiological, 

clinical and oncological aspects 

of silicone breast implantation’.

Lisbet Rosenkrantz Hölmich
Titel: Epidemiological, clinical 

and oncological aspects of sili-

cone breast implantation.  

Tid: 18/6-09, kl. 14.

Sted: Herlev Hospital, det lille 

auditorium.

Officielle opponenter: Prof. 

Krzysztof T. Drzewiecki og prof. 

Torben Jørgensen.  

Opponenter ex auditorio: Kan 

melde sig til forsvarslederen, 

prof. Per Kragh Andersen på 

p.k.andersen@biostat.ku.dk. 

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til Lisbet Reosenkrantz 

Hölmich på Plastikkirurgisk afd. 

V, 5418, Herlev Hospital.

Per Sangild
Titel: Gut Responses to Enteral 

Nutrition in Preterm Neonates.  

Tid: 19/6-09, kl. 10.

Sted: Det Biovidenskabelige 

Fakultet, auditorium 3-14. 

alle grene af videnskaben og 

kunstnere inden for alle kunst-

arter, fx billedkunst, design, 

arkitektur, musik, litteratur etc., 

at gennemføre videnskabelige 

eller kunstneriske studier i Rom. 

Yderligere oplysninger og an-

søgningsskema findes på www.

dkinst-rom.dk. Ansøgningen 

stiles til Bestyrelsen for Det Dan-

ske Institut i Rom og indsendes 

pr. e-mail til ansoegning@

dkinst-rom.org.

Ansøgningsfrist: 21/9-09.

Uddelinger

Overretssagfører  
Rigenstrups mindelegat
SU-kontoret meddeler at legat-

uddelingen er afsluttet, og de 

der er kommet i betragtning til 

uddelingen, har modtaget be-

sked direkte fra SU-kontoret. 

Der er uddelt i alt 32.000 kr. i 

portioner på 8.000 kr. 

Kaj Hanssons Legat
SU-kontoret meddeler at legat-

uddelingen er afsluttet, og de 

der er kommet i betragtning til 

uddelingen, har modtaget be-

sked direkte fra SU-kontoret. 

Der er uddelt i alt 24.000 kr. i 

portioner på 12.000 kr.

Adalbert Gade og hustrus 
legat
SU-kontoret meddeler at legat-

uddelingen er afsluttet, og de 

der er kommet i betragtning til 

uddelingen, har modtaget be-

sked direkte fra SU-kontoret. På 

grund af længerevarende forsk-

ningsrejse forventer vi først at 

kunne uddele legatet til stude-

rende på Det Naturvidenskabe-

lige Fakultet i løbet af juli må-

ned 2009.  

tion fra værtsinstitution(er), 

samt evt. relevante referencer 

indsendes i 3 eks. til Danske 

Universiteter, Fiolstræde 44, 1. 

th., 1171 Kbh. V. Yderligere 

oplysninger fås ved henvendelse 

til Helen Rasmussen på tlf. 3392 

5405 el. hr@dkuni.dk. 

Ansøgningsfrist: 15/10-09.

Legater &  
stipendier

Det Fletscherske Legat 
Københavns Stiftsøvrighed og 

Biskoppen over Københavns 

Stift uddeler legater til præs-

teenker og teologistuderende. 

Ansøgningsskema fås på www.

kobenhavnsstift.dk eller ved 

henvendelse til Københavns 

Stiftsadministration, Nørregade 

11, 1165 Kbh. K, tlf. 3347 6500. 

Ansøgningsfrist: 29/6-09.

Herboms Boglegat
Legater for studerende på Nat 

med speciale i botanik til bog-

indkøb der er en direkte nød-

vendighed for specialet. Ansøg-

ningsskema på Biologisk Insti-

tuts Intranet benyttes eller re-

kvireres fra janniked@bio.ku.dk. 

Sendes til: Københavns Universi-

tet, Biologisk Institut, Att.: Jan-

nike Dyrskjøt, mrk. ’Herboms 

Bog-legat’, Øster Farimagsgade 

2D, 1353 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 15/6-09, kl. 

12.00.  

Det Danske Institut i Rom
Forskere, videnskabsfolk og 

kunstnere kan søge studieop-

hold på Det Danske Institut i 

Rom i perioden 1/2 – 31/7-10. 

Dronning Ingrids Romerske 

Fond uddeler stipendier i for-

bindelse med ophold. Formålet 

med stipendierne er at gøre det 

muligt for forskere inden for 

fatter følgende støttemulighe-

der: a) ophold på 14-30 dage for 

forskere, b) ophold på 6-12 mdr. 

for ph.d.-studerende og c) op-

hold på 12 mdr. for postdocs 

Danskere, der ønsker at søge 

støtte, skal selv sørge for kon-

takt til en kinesisk værtsinstitu-

tion. Ansøgningsskema findes 

på www.dkuni.dk el. fås ved 

henvendelse til sekretariatet hos 

Danske Universiteter. Ansøg-

ning på engelsk bilagt CV, pub-

likationsliste, invitation fra 

værtsinstitution(er), samt evt. 

relevante referencer indsendes i 

3 eks. til Danske Universiteter, 

Fiolstræde 44, 1. th., 1171 Kbh. 

K. Yderligere oplysninger fås 

hos Helen Rasmussen på tlf. 

3392 5405 el. hr@dkuni.dk.

Ansøgningsfrist: 1/10-09.

Forskningsophold i Japan
Rektorkollegiets samarbejdsaf-

tale med Japan Society for the 

Promotion of Science (JSPS) gi-

ver tilskud i form af rejse- og 

opholdsudgifter i perioden 1/4-

10 – 31/3-11. Tilskuddet gives til 

danske forskere der ønsker at 

gennemføre et forskningsop-

hold i Japan inden for områ-

derne naturvidenskab, sam-

fundsvidenskab og humaniora. 

JSPS accepterer kun ét besøg pr. 

forsker for hver 3-årige periode. 

Det er desuden en forudsæt-

ning at ansøger indgår aktivt i 

et el. flere japanske forskerud-

dannelsesmiljøer. Aftalen om-

fatter følgende støttemulighe-

der: a) forskerophold på 14-30 

dage, og b) forskerophold på 3, 

6, el. 12 mdr. Danskere, der 

ønsker at søge støtte, skal selv 

sørge for kontakt til en japansk 

værtsinstitution. Ansøgnings-

skema findes på www.dkuni.dk 

el. fås ved henvendelse til sekre-

tariatet hos Danske Universite-

ter. Ansøgning på engelsk bi-

lagt CV, publikationsliste, invita-

Støtte

Forskningsstøtte

Novo Nordisk Fonden
Nordisk Forsknings Komite vil 

bevilge op til 300.000 kr. årligt 

til arrangementer i Norden, fx 

1-3 dages symposier el. invita-

tion af internationalt førende 

forskere til besøg af kortere 

varighed i en forskningsgruppe 

kombineret med åbne forelæs-

ninger. Der ydes ikke støtte til 

kursusvirksomhed. Temaet for 

aktiviteten skal ligge inden for 

endokrinologi eller eksperimen-

tel fysiologi. Hver enkelt bevil-

ling er principielt på 100.000 kr. 

el. mere og kan søges til projek-

ter i 2010 og 2011. Ansøgningen  

skal indeholde begrundelse for 

forslaget på maks. 1 side, beskri-

velse af programmet med fore-

slået tidspunkt, samt budget, 

information om gruppens egen 

aktivitet på området og betyd-

ningen af arrangementets gen-

nemførelse for egen videre 

forskningsaktivitet vedlagt do-

kumentation for central publi-

kationsaktivitet de seneste 2-3 

år. Ansøgningen sendes i 5 eks. 

til Novo Nordisk Fonden, Bro-

gårdsvej 70, Postbox 71, 2820 

Gentofte.

Fuldt opslag: www.novonordisk 

fonden.dk.

Ansøgningsfrist: 10/8-09.

Forskningsophold i Kina
Rektorkollegiets samarbejdsaf-

tale med the Chinese Academy 

of Sciences (CAS) giver tilskud i 

form af rejse- og opholdsudgif-

ter til danske forskere inden for 

det naturvidenskabelige og 

teknologiske område der ønsker 

at gennemføre et forskningsop-

hold ved en CAS-institution. Det 

er en forudsætning for at opnå 

støtte at ansøger indgår aktivt i 

et el. flere kinesiske forskerud-

dannelsesmiljøer. Aftalen om-

Sciences is available from 1/8-09. 

Ionotropic glutamate receptors 

as drug target. Structural stu-

dies of the N-terminal domain. 

Main supervisor: Associate Pro-

fessor Karla Frydenvang, De-

partment of Medicinal Chemi-

stry. 

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this 

extract. See www.farma.ku.dk/

stillinger. 

Application deadline: 16/6-09 at 

12 noon.

Drug research
PHD – The Drug Research Aca-

demy has 3 vacant fellowships 

from 1/8-09. 1) Toxicology: De-

velopment of in vitro methods 

in light of the 3R principles to 

assess the environmental risk of 

veterinary drug metabolites. 2) 

Drug absorption and trans-

port. Translocation of biologics 

over the blood brain barrier 

through the use of nano-scale 

delivery systems. 3) Optimal 

drug therappy, molecular bio-

logy. Identification of variation 

in MTNR1B conferring phenoty-

pic alterations in the islet α- and 

β-cell interplay and increased 

risk of type 2 diabetes. 

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this 

abstract. See www.farma.ku.dk/

stillinger or www.farma.ku.dk/

dra. 

Application deadline: 23/6-09 at 

12 noon. 

gekopperne sidder i en enkelt række på arme-

ne. 

 Dyrepasserne fodrer blæksprutten to gang 

om ugen, mandag og torsdag kl. 15, med 

strandkrabber som den forsigtigt nærmer sig 

og overfalder med sine lange sugekoparme. 

Munden sidder mellem armene, og i midten af 

munden har Eledone et hornagtigt næb som 

kan gennemtrænge selv den tykkeste strand-

krabbeskal. De fleste blækspruttearter udskil-

ler en lammende gift når de får tygget sig 

igennem dyrets skal. 

gry

Endelig kom den til Øresundsakvariet, den ottear-

mede blæksprutte Eledone cirrhosa som akvariet 

har reklameret med siden april. Ikke fra Spanien 

som før hævdet, hvor den ottearmede blæksprut-

te er let at få fingre i, men faktisk indleveret af en 

fisker i Nordsøen. Blæksprutten er jævnt forekom-

mende i de indre danske farvande, men i de fleste 

tilfælde umulig at fange med almindeligt fangst-

udstyr.

 Blæksprutten hører under de ottearmede blæk-

sprutter (Octopodida) der er ens, bortset fra at 

hannen har en ’omdannet’ arm der gør det ud for 

hans parringsorgan. De kan alle skifte farve, og 

når de forstyrres, udskiller de en sort væske der 

kan skjule dem midlertidigt. Eledone bliver op til 

50 centimeter lang, kroppen er ægformet, og su-

Blæksprutten er landet
En længe ventet ottearmet blæksprutte er ankommet direkte fra 

Nordsøen til Øresundsakvariets nye udstilling 

P
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T
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FOTO: BIRgIT THOREll, ØRESUNDSAKVARIET, MARINBIOlOgISK lABORATORIUM.
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Biovidenskab

Cand.scient. Sidse Ørnbjerg 
Würtz
Titel: Tissue inhibitor of metallo-

proteinases – 1 as a tumor mar-

ker in breast cancer.

Tid: 17/6-09 kl. 13.30.

Sted: Lecture Hall 2-02, Dyrlæ-

gevej 100.

Cand.techn.al. Mette  
Kristensen
Title: Whole grains and dietary 

fibres – Impact on body weight, 

appetite regulation and nutri-

ent digestibility.

Tid: 17/6-09, kl. 15.15.

Sted: Lecture Hall 1-01, Bülows-

vej 17, Ground Floor.  

Farma

Cand.pharm. Karsten Kirke-
gaard Madsen
Titel: Functional Characteriza-

tion of GABA Transporters: 

Emphasis on Betaine-GABA 

Transporter 1 and its Role in 

Seizure Management.

Tid: 12/6-09, kl. 14

Sted: Farmaceutisk Fakultet, 

auditorium 3.

Afhandlingen: Et resumé findes 

på Fakultetets hjemmeside 

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

ces, og selve afhandlingen kan 

ses på Fakultetets bibliotek. 

Cand.scient. Simon Dalsga-
ard Nielsen 
Titel: Development of an N-O 

Linker for Fluorous Phase Che-

mistry & Fluorous Parallel Syn-

thesis of a Piperazinedione Fu-

sed Tricyclic Compound Library.

Tid: 26/6-09, kl. 14.

Sted: Benzon auditoriet.

Afhandlingen: Et resumé findes 

på Fakultetets hjemmeside 

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

ces, og selve afhandlingen kan 

ses på Fakultetets bibliotek. 

 

Mads Nordahl Svendsen
Titel: Plasma, VEGF and VEGFR 

in healthy adults and patients 

with colorectal cancer.

Tid: 18/6-09, kl. 14.

Sted: Hvidovre Hospital, audito-

rium 3+4.

Anette Lykke Petri  
Titel: Proteomic analyses in hu-

man urine for the diagnosis of 

ovarian cancer. 

Tid: 19/6-09, kl. 14. 

Sted: Bispebjerg Hospital, syge-

plejeauditoriet.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til alpetri@dadlnet.dk.

Morten Andreasen
Titel: Ownership, biology and 

citizenship. How the general 

public understands the paten-

ting of human DNA.

Tid: 19/6-09, kl. 14.

Sted: CSS, lok. 2.1.18.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til m.andreasen@pubhe-

alth.ku.dk.

Mikkel Rosendahl
Titel: Fertility preservation in 

female cancer patients.  

Tid: 19/6-09, kl. 14.30.

Sted: Rigshospitalet, Teilum-

bygningen, auditorium B. 

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til mikro@dadlnet.dk.  

Sanela Smajilovic  
Titel: Calcium-sensing receptor 

and calcimimetics in the cardio-

vascular system.

Tid: 26/6-09, kl. 14.

Sted: Panum Instituttet, Dam 

Auditoriet. 

Anna Secher  
Titel: The effect of Risperidone 

and SSRI treatment on neuro-

biological factors associated 

with weight homeostasis.

Tid: 2/7-09, kl. 14.

Sted: Rigshospitalet, Psychiatic 

Center, auditoriet.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til anna.secher@rh.regi-

onh.dk. 

Naturvidenskab

Helle Winther 
Titel: Bevægelsespsykologi. 

Kroppens sprog og bevægelsens 

psykologi med udgangspunkt i 

danseterapiformen Dansergia. 

Tid: 29/6-09, kl. 14.00. 

Sted: H.C. Ørsted Instituttet, 

Auditorium 2, Universitetspar-

ken 5.

Alle er velkomne, men tilmel-

ding nødvendig på phdforsvar@

ifi.ku.dk. 

Officielle opponenter: Prof. 

Frank Bloomfield, prof. Steen 

Madsbad og prof. Birthe Høgh.  

Opponenter ex auditorio: Kan 

melde sig til forsvarslederen, 

prof. Lisbeth Nilas på lisbeth.

nilas@hvh.regionh.dk.

Afhandlingen: Fås for 75 kr. ved 

henvendelse til Per Sangild på 

adressen SL Books, Life Sciences, 

Thorvaldsensvej 40, e-mail: sl-

books.life@slbooks.dk, tlf. 3535 

7622.

Overlæge, ph.d. Susanne 
Bro
Titel: Cardiovascular effects of 

uremia in apolipoprotein E-

deficient mice.

Tid: 24/8-09, kl. 14.00.

Sted: Victor Haderup auditoriet, 

Panum Instituttet, Bygning 20, 

Blegdamsvej 3.

Officielle opponenter: Ziad A. 

Massy, Frankrig, Lars Melholt 

Rasmussen, Børge G. Nordest-

gaard.

Afhandlingen: Forfatteren kan 

kontaktes på e-mail: susanne.

bro@rh.regionh.dk.

Ph.d.-forsvar

Samfundsvidenskab

Rebecca Adler-Nissen
Titel: The Diplomacy of Opting 

Out: British and Danish Stigma 

Management in the European 

Union.

Tid: 19/6-09, kl. 14-17. 

Sted: Institut for Statskundskab, 

lok. 4.2.26.

Afhandlingen: Kan købes i Bog-

handelen, Center for Sundhed 

og Samfund, hovedbygningen.

Sundhedsvidenskab

Mafalda Dos Santos 
Marques Resende
Titel: Approaching a VAR2CSA 

vaccine against placental mala-

ria by characterisation of CSA 

binding regions and induction 

of inhibitory antibodies.

Tid: 12/6-09, kl. 10.

Sted: Center for Sundhed og 

Samfund, bygn. 12, CSS Audito-

riet 29. 

Mette Paulli Sonne  
Titel: The effect of physical inac-

tivity on insulin sensitivity and 

endothelial function in humans 

at risk of developing type 2 

diabetes.

Tid: 15/6-09, kl. 14.

Sted: Haderup Auditoriet.  

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til Mette Paulli Sonne, 

Viggo Stuckenbergsvej 12, 2800 

Kgs. Lyngby.

Forskning møder  
eksperimenterende kunst 

NY UDSTILLING - Vi lever i biomedicinens tid. Hvad betyder det? Det 

undersøger Medicinsk Museion med udstillingen Del og hel. Brudstykker 

fra biomedicinens tid – der ikke giver et entydigt svar, men stiller spørgs-

mål til hvordan biomedicinen forholder sig til kroppen. 

Del og hel er en visuelt eksperimenterende udforskning af biomedici-

nens materialitet. Udstillingen vil inspirere sit publikum til at sanse og 

reflektere over biomedicinens praktiske arbejde med at dele, undersøge 

og samle kroppen i en verden fyldt af vævsprøver, køleskabe og compu-

tere.

Del og hel er blevet til i et samarbejde mellem den canadiske kunstner 

Martha Fleming og fire forskere fra Medicinsk Museions forskningspro-

jekt Biomedicine on Display. Som individer, prøver og data flyder liv og 

kroppe gennem biomedicinens verden – tag med ind i strømmen. Udstil-

lingen er åben 12. juni – 13. december på Medicinsk Museion, Bredgade 

62. 

Læs mere på museion.ku.dk og museionblog.dk
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Tiltrædelser

Professor MSO Steen Treumer
NY PROFESSOR – Institutleder og professor MSO 

Steen Treumer fra Juridisk Institut, CBS, tiltræder 

d. 1/8 som professor ved Det Juridiske Fakultet, 

KU, hvor han bliver den første professor i udbuds- 

og privatiseringsret. Steen Treumer har tidligere 

været tilknyttet en række forskningsinstitutioner i 

Danmark og i udlandet og modtog Spar Nord Fon-

dens Forskningspris på 250.000 kr. i 2000 for sin 

ph.d.-afhandling. Fra 1992 – 1995 var Steen Treu-

mer Lecturer i EU-ret ved EIPA i Luxembourg. Fra 

1996 – 2001 var han tilknyttet AAU indtil han i 

2001 tiltrådte som lektor i Erhvervsjura ved CBS. 

Som institutleder for Juridisk Institut ved CBS har 

han især har lagt vægt på at fremme international 

publicering, ekstern finansiering og netværksdan-

nelse. I 2007 blev han samme sted professor med 

særlige opgaver i EU-udbudsret som har været 

hans primære forskningsområde igennem de sid-

ste år. 

Jan Jensen
PROFESSOR TIL VIRTUEL KEMI - For at styrke arbej-

det med den computertunge ende af teoretisk 

kemi, har Kemisk Institut nu udnævnt Jan Jensen 

som professor i såkaldt Biocomputational Chemi-

stry. 40-årige Jan Jensen har boet og arbejdet 21 

år i USA, de sidste ti på University of Iowa. Herfra 

har han særligt stærke erfaringer i simulering og 

modellering inden for design af proteiner og en-

zymer. Jan Jensen regner med at hans tid skal 

fordeles med halvdelen til at udvikle ny software 

og nye metoder, og den anden halvdel til at ud-

vikle nye og gavnlige kemiske stoffer. Ved siden af 

sit arbejde med computerkemien, har den nye 

professor interesseret sig glødende for animation 

af molekylære reaktioner og bevægelser, og han 

glæder sig til at finde kolleger på Kemisk Institut 

der har lyst til at bruge den type visualisering i 

deres arbejde. 

Arne Astrup 
LIFE – Arne Astrup træder tilbage som præsident 

for International Association for the Study of Obe-

sity, IASO, efter tre år på posten. Det skyldes hans 

nylige udnævnelse til centerdirektør for det nye 

OPUS-projekt der er placeret på Life, og som skal 

sætte fokus på sygdomsforebyggelse og trivsel 

blandt børn og unge med udgangspunkt i udvik-

lingen af ny, nordisk mad. Den nye udnævnelse 

kommer oven i en stigende arbejdsbyrde som le-

der af Institut for Human Ernæring på Life som et 

resultat af hans instituts succes med at tiltrække 

flere forskningsmidler; samt IASOs hastige vækst i 

de internationale aktiviteter og i præsidentens 

arbejdsbyrde. Derfor har Arne Astrup valgt at kon-

centrere sig om de nye forskningsprojekter på Life 

og er trådt tilbage som præsident for IASO et år 

før tid. Han modtager desuden en international 

kommunikationspris for sin formidling af fedme-

forskning. 

Tildelinger

Professor, ph.d. Søren Buus
LUNDBECKFONDEN – Professor, ph.d. Søren Buus 

fra Laboratoriet for Eksperimentel Immunologi 

ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, KU, har 

modtaget en bevilling fra Lundbeckfonden på 2,5 

mio. kr. til projektet ’Immunsystemets detektiver’. 

Det nye forskningsprojekt skal forsøge at afdække 

hvordan kroppen forsvarer sig mod invaderende 

bakterier, virus og kræft ved hjælp af bl.a. hvide 

blodlegemer – især de såkaldte T-celler. Projektet 

vil undersøge præcist hvordan T-cellerne bestem-

mer at noget er et fremmedlegeme ved at finde 

den enkelte T-celles genkendelsesmolekyle og 

derefter prøve at lave det i større mængder i labo-

ratoriet. Denne viden kan fortælle os, hvilke og 

hvor mange varianter immunsystemet vælger, når 

det skal bekæmpe infektioner eller kræft, og 

hjælpe med til at finde målceller fx kræftceller. 

Du er 
LOST uden 
din mobil…  
Uden mobiltelefonen føler vi os nærmest handikappede. Den er 
indgangen til stort set alt, hvad der betyder noget for os. 

Telefonnumre, navne, adresser, billeder, bank, filer, fortrolige 
beskeder…

Mobilen gør os derfor også sårbare. Og det er super nemt at tabe 
den eller lægge den fra os. Eller den kan komme i forkerte hænder. 
Brug derfor din almindelige sunde fornuft, og pas på, hvad du har 
liggende af personlige fortrolige oplysninger på mobilen. 

Og en sidste ting; tænk over, hvad du fortæller i telefonen, mens du 
er i offentlige rum, og andre kan lytte med. Vær med til at værne 
om universitetets viden og sikkerhed.

Informationssikkerhed på KU

ALMINDELIG 
SUND 

FORNUFT
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Hvad sker der, hvis du ikke annoncerer?
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tids udeblivelse send en mail til uni-avis@adm.ku.dk

Debat- og læserindlæg modtages gerne per e-mail.

Deadline (kl. 10)

Nr. Meddelelser Debat Udkommer
9 17/8 19/8 27/8
10 1/9 3/9 10/9
11 14/9 16/9 24/9

For enden af regnbuen 

» Selvom vi ofte begræder den manglende  
statslige guldregn, synes forestillingen om  
at der er fagligt guld for enden af regnbuen  
at rumme en vis sandhed.«

FOR BARE ET par sommerferier siden var universitets-
fusionen med Landbohøjskolen og Det Farmaceutiske 
Universitet et rent skrivebordsprojekt. Vi husker i hvert 
fald en bagende sommer hvor vi ved skrivebordene skrev 
det ene lange notat om mulige faglige synergier efter det 
andet. I dag kan vi heldigvis konstatere at de mange no-
tater ikke blot blev arkiveret i et kedeligt ringbind. Ikke 
alene er fusionen for længst en realitet; nu begynder re-
sultaterne også at vise sig. 

TAG TEMAPAKKERNE som på tværs af fakulteterne 
har skabt faglige, samarbejdsmæssige relationer og initi-
ativer der ellers vanskeligt havde set dagens lys. Eller tag 
de to store, tværfakultære UNIK-bevillinger, Nordea-fon-
dens store donationer til Biovidenskab og Sundhedsvi-
denskab og ikke mindst den lange række af nye Grund-
forskningscentre især på det Naturvidenskabelige områ-
de samt de vigtige sponsorater i forbindelse med Klima-
konferencen i marts og hele arbejdet med klima, energi 
og naturresurser.

Denne perlerække og mange yderligere initiativer, så-
som det ’indre uddannelsesmarked’, hviler på kombinati-
onen af universitetets bredde og de enkelte hovedområ-
ders faglige styrke. Fakulteternes vifte udgør i dag, sam-
men med BRIC og vores stærke relation til DTU, det ful-
de spektrum i regnbuen – lysets spektrum! Og selvom vi 
ofte begræder den manglende statslige guldregn, synes 
forestillingen om at der er fagligt guld for enden af regn-
buen at rumme en vis sandhed.

I DEN FORGANGNE UGE kunne vi således med en hi-
storisk stor donation – 600 millioner kroner – indvie et af 

Danmarks mest avancerede forskningscentre, NOVO 
Nordisk Fondens Proteincenter. Proteincentret på Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet skal, sammen med lo-
kale og internationale partnere, forske i strukturelle og 
funktionelle aspekter af proteiner og proteinkomplekser. 
Det er proteinerne der giver genomet liv i organismen, 
og dermed også dem der udgør sygdommenes hovedmo-
tor. Der er tale om en ubunden bevilling til grundforsk-
ning, men det er indlysende at forskningsfeltet også læg-
ger op til udvikling af nye former for behandling, eksem-
pelvis inden for kræft og (andre) livsstilssygdomme. 

PROTEINCENTRETS ARKITEKTUR afspejler den mo-
derne forskning. De mange glasvægge symboliserer at 
man ikke vender sig indad, men også ser ud ad vinduer-
ne – til det øvrige KU, til DTU, til hospitalerne og til det 
internationale forskersamfund. Faktisk er der allerede 
inden den fysiske indvielse etableret en verdensomspæn-
dende forskergruppe på Proteincentret. Ikke alene vil 
Proteincentret få afgørende betydning for proteinforsk-
ningen og udviklingen af nye lægemidler. Det kan også 
medvirke til at tiltrække og fastholde talentfulde stude-
rende, herunder ph.d.-studerende. Og det har som 
nævnt allerede fået stor betydning for universitetets evne 
til at tiltrække og fastholde verdens bedste forskere.

UDGANGSPUNKTET FOR den store bevilling skal sø-
ges i laboratorierne på Nørre Fælled i starten af 1900-tal-
let. Dengang sad en enkelt mand og hans hustru i deres 
laboratorium med hjemmelavede reagensglas og opstil-
linger sat sammen med modellervoks. Manden var 
August Krogh som sidenhen fik Nobelprisen, men som 

også lagde grunden til insulinproduktionen i Danmark 
og dermed til det vi i dag kender som Novo Nordisk. 

Måden man bedriver forskning på har, som antydet, 
ændret sig meget siden August Kroghs tid. Men en vigtig 
forudsætning er uændret: Finansiering må der til! Grun-
den til Kroghs insulinproduktion blev lagt med pekuniær 
assistance fra apoteker Kongsted og senere fra Rockefel-
ler Foundation. Novo Nordisk Fondens donation har le-
detråde tilbage til Kroghs forskning og iværksættergen. 
Erhvervslivet er stedse en afgørende partner når viden-
skaben skal drives fremad. 

AUGUST KROGH MENTE at man måtte gå til private 
investorer fordi staten var for langsom og modvillig til at 
satse. Nu er vi ikke tilhængere af historisk determinisme, 
og vi må heldigvis også konstatere at staten på det sene-
ste er blevet mere opmærksom på grundforskningens be-
tydning for samfundet. Men lad det være helt klart: Pro-
teincentret er et eksempel på at KU – sammen med visio-
nære partnere – kan levere komplekse nyskabelser inden 
for en stram tidsplan. Staten bør derfor ikke tøve længe-
re med at følge op på Novo Nordisk Fondens fremsynet-
hed ved at frigive midler i milliardklassen til fornyelse af 
vore udtjente laboratorier, herunder i form af nybyggeri i 
Universitetsparken og på Blegdamsvej. Hvis forsknings-
ministeren sørger for finansudvalget og for frigørelse af 
huslejeprovenu, skal KU nok sørge for nye naturlove til 
tiden! 

God sommer – med sol, regn og mange regnbuer!



Princes and princess on
Greenland ice cap
The heirs to the thrones of Denmark, Norway and 

Sweden visited an ice core drilling camp on the 

Greenland Ice in May defying a sudden change of 

Arctic weather.

Page 2

The oldest kinds  
of death
And the strangest. For molecular biologist John 

Mundy, big questions about life and death are  

answered by the many deaths of tiny cells.

Page 3
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CLASH OF CULTURES

By Mike Young

Strict laws on secularism in public institutions 
force students in Turkey to go to classes with 
their hair uncovered. Not so in Copenhagen, 
where some Turkish female students opt to fol-
low the Muslim tradition and cover their hair 
with a headscarf. 

Paradoxically, they are more Muslim here 
than at home.

»But I am not a religious extremist,« maintains 
Kübra Aydin of AIB University in Bolu, who stu-
dies psychology on an exchange programme in 
Copenhagen and wears a headscarf.

»This is not a symbol of radicalism, nor, on the 
other hand, is it just a fashion statement. In Is-
lam both men and women have rules for the 
covering of the body. These rules are at the same 
level as the rules against stealing and lying,« she 
explains.

Scarf liberates women
Sevda Solmaz studies International Relations in 
Copenhagen, but comes from the Aegean Uni-
versity (Ege) in Izmir. Like Kübra she relishes 
the fact that she, here in Copenhagen, can go to 
class with a headscarf. She resists the interpreta-
tion that the headscarf somehow implies intoler-
ance.

»The headscarf does not mean we are back-
ward-looking and it does not, for us, connote the 
subjugation of women,« she says. Quite the op-
posite, the headscarf tradition is rooted in the 

idea, that women who cover their hair are absol-
ved from the potential sin of attracting men.

Wears wig
99 per cent of the Turkish people are Muslims, 
but Turkey has a constitution that defines socie-
ty as secular with no religious involvement in 
government affairs. Since the 1980s and 1990s 
this has resulted in a harsh enforcement of a 
headscarf ban on students, workers and public 
servants in schools and universities, courts of 
law and government offices.

In Turkey, Kübra, like many other students, 
circumvents the headscarf ban by covering her 
hair with a wig when going to classes.

In Copenhagen she can wear a headscarf to 
university, but still faces other conflicting norms 
of accepted behaviour.

No handshake
Kübra politely refuses to shake my hand when I 
interview her and Sevda for this article. She 
promptly apologises, explaining that it is 
nothing personal, it solely has to do with her re-
ligion and culture. When I ask her if this polite 
way of refusing-the-offered-handshake in itself 
is prescribed by tradition, she smiles, and then 
admits that precisely this, she has defined for 
herself.

In Islam, intercourse before marriage is not al-
lowed, and touching the hand is interpreted as a 
first step in this direction, she explains.

Neither Kübra nor Sevda have boyfriends. Kü-
bra explains that in Islam, they must control 
their relationship with the opposite sex. 

»If a boy asks me out on a date I say no. If I 
like him, I must get married to him,« she says.

Maybe closer to God
Both Kübra and Sevda admit that the experience 
of coming to Copenhagen has helped to define 
and clarify their use of Muslim religious symbols 
and behaviour. Part of this process has been 
meeting Turks living permanently in Copenha-
gen, first and second generation immigrants, all 
with Danish careers, who have a completely dif-
ferent life experience.

»When I first came here, I did not meet other 
Turkish people, but I met some in the mosques a 
bit later. Maybe you could say that the experi-
ence of living abroad made me closer to God, 
and that is why I am covered here,« Sevda says.

Back to the headscarves: In France, Muslim 
headscarves are banned from public universi-
ties, just as teachers are banned from wearing 
them in eight German states. To the critics, the 
headscarves are a mark of separation, a symbol 
of the failure of integration. Allowing the 
headscarves, they say, is a slippery slope that 
would lead to further restrictions on private life.

Sevda and Kübra will have none of it.
»Allowing the headscarf does not affect the 

rights of others not to wear one. In Turkey, the 
victims are actually those with the headscarves, 
those who want an education, but cannot becau-
se of the ban. But in my opinion it is the duty of 
government to provide access to college for all 
of its citizens,« says Sevda.

Career fears
Now, Sevda worries about the consequences for 
her in Turkey if, and when, her friends, teachers 
and future potential employers find out that she 
in Copenhagen wears a headscarf. She also fears 
that her continued use of it back home will block 
her career. 

»I want to apply for a job at the Foreign Mini-
stry. I can pass the written exam, but at the oral 
exam they will see that I wear a headscarf,« she 
says.

miy@adm.ku.dk

COVERED UP – Kübra (left) and Sevda (right) 

say the headscarf is not a symbol of intolerance. Closer to Allah in  
Copenhagen
Turkish students Kübra and Sevda use Danish freedoms to  

wear Muslim headscarves



structed and maintained out in 
the middle of the ice cap. 

»The rest of the evening was 
relaxed and pleasant with a 
nice dinner and dancing into 
the wee hours – a tradition on 
Saturday night in the camp. 
The royal guests slept in tents 
and bunk beds like the rest of 
the people in the camp,« the 
institute writes.

At ease
Professor Dorthe Dahl-Jensen 
of the Niels Bohr Institute, just 
back from Greenland, calls it 
»a magnificent and successful 
visit.«

Camp leader at the drilling 
camp on the ice pack, ice core 
researcher Jørgen Peder Stef-
fensen, says that the residents 
of the camp had worked hard 
to make the visit a success, and 
writes in the camp log that 
»everyone felt exhausted, but 
enriched« afterwards.

»I would like to express my 
gratitude to our guests who 
demonstrated a great appreci-
ation of our work,« he says, ad-
ding that »their relaxed man-
ner helped everyone in the 
camp feel at ease.«

miy@adm.ku.dk

ologist at the University of Co-
penhagen, who helped to orga-
nise the trip. 

»We hope that they (the ro-
yals, ed.) will raise awareness 
about what is occurring,« he 
says.

Lively discussions
In addition to the royal guests 
there were representatives 
from the organisations from 
the International Polar Year 
(IPY), patrons for the IPY’s Na-
tional Committees in Norway, 
Sweden and Denmark as well 
as scientists from the USA and 
Canada. In all, 31 people vi-
sited the camp. 

The crown princes and 
princess went down into the 
drilling hall, where the resear-
chers bore ice cores through 
the almost three kilometre 
thick ice cap. Researchers ex-
plained to them about the dril-
ling, how to construct a camp 
in the middle of the ice cap, 
and about global warming in 
the past and in the future, »all 
of which awoke great interest 
and lively discussions,« writes 
the Niels Bohr Institute.

Slept in tents
After this, the royals took a ri-
de out on snowmobiles to see 
how a landing strip is con-

The royals got the opportu-
nity to listen to the sound of 
bow whales – one of the cur-
rent research projects at the 
Station. After that it was time 
for a walk. The early onset of 
Spring is one the recent obser-
ved changes in the Arctic. This 
was evident on this sunny day 
with the royals seeing singing 
birds, clear sky and an almost 
snow free surface. 

Weather shift
But the Spring weather did not 
last.

The group continued to an 
ice core drilling camp on the 
Greenland ice pack. Heading 
to the camp with the Hercules 
transport plane, »the weather 
suddenly began to act up. For-
tunately, despite low clouds 
and poor visibility, the plane 
could just manage to land,« 
writes the Niels Bohr Institute.

The three heirs are not new 
to daring joint visits far off the 
beaten aerodrome. Last year 
they visited the Arctic island of 
Svalbard together.

Royal publicity
The visit was not just for fun, 
but to herald the impact of 
greenhouse gas warming on 
glaciers, industry and arctic li-
fe, explains Minik Rosing, a ge-

CLIMATE

By Mike Young

The three heirs to the thrones 
of Denmark, Norway and Swe-
den defied Arctic weather May 
28-30 to discuss climate chan-
ge and to drill for ice on the in-
land ice pack.

It all started out on a calm 
and sunny Thursday. The three 
heirs, Crown Prince Frederik 
from Denmark, Crown 
Princess Victoria from Sweden 
and Crown Prince Haakon 
from Norway were welcomed 
to Arctic Station on Disko by 
Professor Bo Elberling, Insti-
tute of Geography and Geolo-
gy.

The station is the first per-
manent station in the Arctic. It 
was established more than 100 
years ago and is now one of 
the University of Copenhagen’s 
research sites for monitoring 
the effects of climate changes 
in Greenland. 

On the agenda: A royal di-
scussion on recent climate 
changes and climate feedback 
loops, in particular the effect 
of thawing permafrost and fu-
ture greenhouse gas emissions.

Bo Elberling was “impressed 
by the guests’ knowledge and 
interest for the topic”, he says.
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Royals visit Arctic 
research stations
University of Copenhagen plays host to crown princes and crown 
princess – in greenland

New researchers start 
here
FIRST CONTACT –The International Staff Mobility of-

fice invites newly employed researchers at University 

of Copenhagen to an information meeting, Thurs-

day, June 25th, 15 - 17. This meeting takes place in 

room 4 (udvalgsværelse 4)., Nørregade 10, 1165 Kø-

benhavn K. If you wish to participate, please send an 

e-mail to interstaff@adm.ku.dk. The purpose of the 

meeting is to inform about the university and topics 

related to living and working in Denmark, such as 

the tax system, the pension system, the health sy-

stem, insurances, Danish society, the school system 

and leisure activities, etcetera. 

Join the ISM Network
SPOUSES TOO – Moving to a new country is exciting, 

yet challenging. ISM, the International Staff Mobility 

office advises foreign researchers, PhD students and 

staff at University of Copenhagen and has a network 

for all foreign employees at the University. ISM also 

maintains a spouse network which arranges events 

where spouses can socialise and mix with other mem-

bers, learn about Danish culture and the Danes, and 

where ISM can help spouses to find a job in Den-

mark. It is with great pleasure that we welcome you 

aboard, the ISM writes, and encourages foreign re-

searchers, staff and their partners to sign up for the 

mailing list on interstaff@adm.ku.dk. 

Mingle with other 
cultures
MEET MENTORS – Want to meet up with Danish or 

other foreign staff and researchers? Now is the chan-

ce. Sign-up before June 15 2009 for the first work-

shop on 27 August from 14 to 17 in the Copenhagen 

University International Mentor Network. The Inter-

national Staff Mobility office, writes that it is the 

chance to take part in events where you (and your 

family) can exchange experiences and establish or 

expand your network with colleagues from other 

countries, win new friendships, helping another per-

son (or family) from a different part of the world, 

and receive support from a colleague. Sign up at in-

terstaff@adm.ku.dk. For more information please 

contact Anne Birgitte Tauris at e-mail git@adm.ku.dk 

or phone 35 32 43 24.

Employers like students 
who have been abroad
GLOBAL FEEL – University experience abroad impres-

ses Danish employers. This is according to a series of 

interviews with Danish employers conducted by Ciri-

us, an organisation under the Ministry of Science, 

Technology and Innovation in Denmark. A further 

survey of students who had been abroad found that 

75 percent of them were motivated by the desire for 

better career opportunities at home in Denmark.

What are they looking for?

NEEM – The North Greenland Eemian Ice Drilling – is an international ice core research 

project aimed at retrieving an ice core from before the previous interglacial period, the 

Eemian. 

Project logistics is managed by the Centre for Ice and Climate, Denmark, with air sup-

port carried out by US ski equipped Hercules aircraft, managed through the US Office 

of Polar Programs, National Science Foundation.

INTO THE WILDER-
NESS – Prior to the ice 

pack trip the royals were 

in the Arctic Station in 

Qeqertarsuaq. From left 

to right Station Manager 

Frantz Nielsen, Crown 

Prince Frederik. Crown 

Princess Victoria, Crown 

Prince Haakon Magnus, 

Professor Bo Elberling, re-

search assistant Mads 

Christoffersen and deputy 

scientific head Marc Over-

gaard Hansen.
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until there is nothing left. 
Mind boggling.

John Mundy sums it up in a 
deadpan refrain. »There are 
many ways to commit suicide.«  

For him it is not just cells, 
plants and controlling disease.

»Yes, the study of cells and 
plants has a profound impor-
tance for agriculture. But the 
fascination for me is the balan-
ce between life and death.«

miy@adm.ku.dk

of Arabidopsis genes to knock 
out particular genes in a nor-
mal plant, thereby finding out 
what combination of genes 
leads to, or is required for, cell 
death.

Mythological snake
When it comes to cell death, 
the weirdest form has got to be 
autophagi, where a cell de-
vours itself. This process, 
which John Mundy and his col-
leagues study in Arabidopsis, is 
like the Ouroborus, the mytho-
logical figure of a snake eating 
its tail. The cell commits suici-
de by eating chunks of itself 

As John Mundy explains, 
Arabidopsis is good for both 
what is called forward and re-
verse genetics to find out how 
cells are programmed to die:

In forward genetics the re-
searchers induce many ran-
dom mutations. »You can ne-
ver have too many mutants,« 
says John. Next they screen the 
progeny to isolate mutants 
that are death-resistant. Then 
they identify the genes nor-
mally required for death that 
have had been disrupted by 
the mutation. 

In reverse genetics, scientists 
use the known DNA sequences 

festation. For John Mundy and 
his colleagues and students, 
this takes place in laboratories, 
growth chambers and green-
houses at the Biocenter in Co-
penhagen.

The main focus has been on 
Arabidopsis. This is a plant that 
has been the buzz of the plant 
biology community ever since 
its genome was sequenced in 
the 1990s. Otherwise unre-
markable, it pollinates and re-
produces large numbers of it-
self in a small time frame, ma-
king it ideal for the type of mo-
delling that gene-researchers 
revel in.

tant part of the plants’ immune 
system. Brownish spots on lea-
ves, for example, are often re-
gions of cells that have collec-
tively popped themselves off in 
a mass suicide spree in order 
to isolate a pathogen so that it 
does not have anything to feed 
on.

Genetics back and for-
wards
Research into plants’ immune 
system has practical implicati-
ons for agriculture. Finding 
out how cells die in a funda-
mental sense, is finding out 
how to combat disease and in-

DESTINY

By Mike Young

It can seem a bit morbid. When 
Professor John Mundy expla-
ins his and his colleagues’ re-
search to the uninitiated, he 
talks about plant cells as if they 
were you, a human being. You 
have sex and give birth to babi-
es. Perversely, you devour 
others, and when starved, you 
eat yourself.

Of course cells are not hu-
mans. But when you hear 
about their many ways of de-
ath, you can’t help wondering 
about the wider, metaphysical, 
questions.

The shedding of leaves
Like us, cells may die by trau-
matic injury. But death in 
many cells is programmed be-
forehand like a destiny: Such 
is, for example, the process of 
apoptosis, a Greek derivative 
meaning ‘the shedding of lea-
ves’.

Look at your hand: the flesh 
and skin has developed around 
the bones of your fingers, but 
not in between - like the web-
bed toes of a duck. This is 
because when you were an 
embryo, cells were shed 
through apoptosis, and devou-
red by the surrounding cells.

»What is interesting to me as 
a biologist is that large multi-
cellular animals have apopto-
sis, while plant cells do not ap-
pear to die this way. And yet 
every fall we are surrounded 
by the real shedding of leaves. 
The question is: What is hap-
pening here?« he asks.

Mass suicide
»If you imagine that plants 
aren’t as highly developed as 
animals, then the death that 
plants use might be an ancient 
invention. When we look at 
how plants die then, we may 
be looking at a very old and 
simple type of death, perhaps 
the simplest and oldest one. 
And if it is very old, then 
maybe we animals also use it, 
but have also elaborated on it 
and developed processes like 
apoptosis,« he says, before 
quickly adding that, »of cour-
se, the claim that plants are 
less highly developed is idio-
tic.«

Cell suicide is also an impor-
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Research Relay
With this the University Post kicks off a series of profiles of leading re-

searchers in the University of Copenhagen. It is in the form of a relay, 

with each researcher suggesting who should be profiled next. There is 

only one rule: It must be passed on to someone of a different faculty.

The oldest and strangest 
kinds of death
For molecular biologist John Mundy, big questions about life 
and death are answered by the many deaths of tiny cells

Who’s next?
John Mundy hands on the relay 

baton to Kirsten Hastrup, an 

anthropologist. »I lived for so-

me years in Afghanistan where I 

became interested in the diffe-

rences between cultures. I have 

also lived in Denmark for 30 f… 

years, and I still haven’t finished 

my analysis!«

Arabidopsis thaliana
Also known as thale cress, it was 

the first plant to have its entire 

genome sequenced

Programmed cell death 
Two confirmed types: Apoptosis 

and Autophagy, and there may 

be others

John Mundy
Professor of Biology at the Uni-

versity of Copenhagen. He is ori-

ginally from New York, USA

BIKE-MANIA – John is nuts 

about classic motorcycles: This 

one, a Norton, is from 1971.
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The University of Copenhagen is to launch a new online 
news media September 1 to supplement the Danish-language newspaper Universi-
tetsavisen.

We are looking for English-language writers to capture the words, pictures and 
sounds of life at the University.

We would like to hear from you, if you have:
• a budding journalist inside
• a way with words and images
• an interest in your campus and study environment

Are you our new reporter?
Write for the University Post

By Mike Young, Online editor, 

University Post

YOU ARE RIGHT NOW reading the University 
Post, our new English-language supplement to 
the Danish-language newspaper Universitetsavi-
sen.

You may be one of the University of Copenha-
gen’s 700 international researchers and 4.000 
international students. In this case, the Universi-
ty Post supplement is the paper for you.

On September 1, the University Post will la-
unch its online news media platform, with daily 
news, updates, and information catering specifi-
cally to you and other international researchers 
and staff at the University of Copenhagen. It will 
run parallel to a Danish-language platform. 

THE UNIVERSITY POST – Universitetsavisen is 
a unique institution.

Editorially independent, it runs, at times, stor-
ies that are critical of university management. In 
spite of this, we are still funded by the university 
and supported by management in our indepen-
dence. They realise that only a news media that 
is objective, impartial and independent of parti-
cular interests can uphold its credibility with 
readers.

We define ourselves as loyal to our institution, 
yet critical and controversial at the same time. 
So, you may ask, this is all very well. But what’s 
in it for me?

OUR ENGLISH-LANGUAGE NEWSPAPER 
supplement and online platform has lofty ambi-
tions. We want to be our international students 
and researchers’ media of choice at the universi-
ty. We want to help you and your families while 
you are in Copenhagen. Most of all, we want to 
inspire you, and to make you feel at home in 
that larger family which is the University of Co-
penhagen.

This is the first University Post English-lan-
guage supplement, and we launch the site this 
September 1. As online editor for the English-
language University Post, I hope that there is so-
mething in this, the first English-language paper 
supplement for you. Please feel free to contact 
me or any other members of our staff if you have 
any ideas or comments.

If you join our team of writers you will get:
• Skills – on the job training, practice and constructive criticism
• Experience – work as a journalist and a good CV
• Fame – a large audience for your stories, pictures and ideas
• Pay – standard student salary on agreement
• Friends – a network of new friends and colleagues

Send a sample of your writing to miy@adm.ku.dk (texts, pictures, sounds or video)

The University Post / Universitetsavisen: 

The Universitetsavisen is the University of Copenhagen’s independent and critical newspaper media. The University pays for it, but the newspaper upholds independent journalistic end 

editorial principles with no interference from university management. The newspaper writes about, and for, the approximately 50,000 students and staff. The purpose of the newspaper is 

to help foster a common University of Copenhagen identity. September 1 we launch an online news platform, in English and Danish, to supplement the newspaper.

What’s in it for me?
Ideas for stories

This is the first time that the Universitetsavisen/ University 

Post attempts to directly reach our international staff and 

students. Feel free to contact online editor Mike Young at 

miy@adm.ku.dk if you have any ideas, comments or sugge-

stions.

Exchange students’ blogs

The University of Copenhagen has equipped a group of in-

ternational exchange students with cameras. Most have 

been tied up with exams lately, but some have found the 

time to update their blogs on www.ku.dk/english/. Let 

them tell you – in words and photos – what it can be like 

to study and live in Copenhagen.

The latest highlights include

Anna Valtonen of the University of Helsinki, Finland has 

been having a fit of ’saamattomuus’, or the feeling of 

’icantgetnotningdone’ she says. This is »Not lazy or sloth as 

the dictionaries suggest. I work and work but like I say, I 

can´t get nothing done.« 

Luckily she has now got over it.

Florence Lee of the University of California, San Diego, re-

flects on the Danish national holidays at this time of year. 

»Store Bededag, Great Prayer day, Well, it’s got the word, 

bed in it… (so I’ll just stay in bed all day today).«

Vicki Cheng of University of California, Berkeley, cannot 

deny it, »Copenhagen is the best. When the sun is out, 

that is.« 

Clemence Deffaux of the Université de Paris-Sud, France is 

using an Ethnobotany course to find out about hallucino-

genic plants.

Anna Valtonen 

with this year’s 

mothers day 

card for her 

mom


