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Karrieretjek i en krisetid
Udsigt til høj arbejdsløshed og et presset arbejdsmar

ked lokkede ekstra mange studerende til Karrierebørs 

i Festsalen

Milliarder til nybyggeri
Københavns Universitet kan se frem til at få 2,5 mil

liarder kroner til nye laboratorier og bygninger og 

5.000 kroner mere i tilskud per bestået studerende

KU ud af Israel
Københavns Universitet samarbejder med universite

tet i Tel Aviv og støtter dermed indirekte Israels 

overgreb mod palæstinenserne, mener studerende

NYHEDER, BAGGRUND OG REPORTAGE

UAFHÆNGIG AF LEDELSEN PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET

Universitetsavisen

1. SEKTION
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Studerende forrest  
i klimakampen
Går vejen til et bedre klima over civil ulydighed eller alternativt diplomati?  
To studerende fra Københavns Universitet står i spidsen for hver sin fraktion 
af de grønne græsrødder, der vil redde kloden Læs side 4-6
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LEDER

KLIMAFORANDRINGERNE STILLER OS over for århund-
redets største udfordring for menneskeheden. Det er derfor 
kun et sundt tegn, at så mange mennesker er begyndt at enga-
gere sig i kampen for et bedre klima, som vi vil se det under 
FN’s klimakongres i København i december.

Som borgere i et demokratisk samfund har vi flere mulighe-
der for at sparke lidt til vores politikere, når vi mister tålmo-
digheden med dem. I nærværende avis kan du læse om to. 

Du kan møde en statskundskabsstuderende, som står i spid-
sen for en alternativ klimakonference, og som forsøger at på-
virke de politiske processer med diplomati. Og du kan møde 
en geografistuderende, der organiserer en stor civil ulydig-
hedsaktion for at forstyrre mødet i Bella Center. 

BEGGE REPRÆSENTERER MÅDER, hvorpå civilsamfun-
det sætter sin egen dagsorden, og begge forventes at trække 
over 10.000 deltagere. Men hvor regeringen støtter konferen-
cen med otte millioner kroner, har aktivisterne lagt navn til 
en hel lovpakke: Lømmelpakken.

Udover en ublu arrogance i titlen, der sætter lighed mellem 
politiske demonstranter og lømler, er der mere grundlæggen-

de problemer ved lovforslaget, som i skrivende stund endnu er 
under behandling i Folketinget. 

FORSLAGET ER DA OGSÅ blevet heftigt kritiseret af faglige 
organisationer, der frygter at de øgede beføjelser til politiet vil 
kriminalisere deltagerne i lovlige faglige aktioner, fysiske bloka-
der og demonstrationer. På samme måde har advokatrådet, Am-
nesty International, Center for Menneskerettigheder med kniv-
loven i frisk erindring advaret mod hastværket og risikoen for at 
uskyldige anholdes af politiet og idømmes urimeligt store bøder 
eller fængselsstraf.

Demokratiske grundpiller som ligestilling, borgerrettigheder 
og strejkeret er blevet støbt ved hjælp af civil ulydighed. Klima-
problemernes alvor taget i betragtning er det derfor også legi-
timt at forsøge at ændre ved en status quo, der ser bekymrende 
ud, også selv om aktionerne strider mod gældende lovgivning. 
Forudsat vel at mærke, at aktionerne forbliver ikke-voldelige.

NATURLIGVIS KAN MAN ikke bare lukke demonstranterne 
ind i Bella Center, og de må også forvente at blive arresteret. 
Men præventive anholdelser i op til 12 timer og skærpelse af bø-

destraffen til 40 dages fængsel for at hindre politiets arbejde 
eller tiltvinge sig vej til Bella Center, er en unødig konfronta-
tiv reaktion på, hvad politikerne kunne vælge at se som et op-
rigtigt folkeligt engagement i en yderst vigtig sag. Om ikke 
andet så for at lukke luften ud af aktivisternes antiautoritære 
retorik. 

Dertil kommer, at lømmelpakken gør det risikabelt for ’al-
mindelige’ borgere at gå på gaden for at give deres mening til 
kende. Det er et alvorligt anslag mod demokratiet og vores 
grundlovssikrede forsamlingsfrihed. Og noget, som også kan 
få konsekvenser for alle de studerende og ansatte fra Køben-
havns Universitet, der har tænkt sig at deltage i nogle af de 
mange spændende alternative klimaaktiviteter i december. 

Af Richard Bisgaard, ansvarshavende redaktør

Politiske lømmelstreger

» Vi ønsker på ingen måde, at en ’uddannelsesinstitution’ som  
Menighedsfakultetet – eller den Københavnske pendant Bibelin- 
stituttet, der åbent bekender, de underviser ud fra »tillid til Bibelen, 
glæde over evangeliet og kærlighed til mennesker« – kan give  
folk bachelor- og kandidattitler, der anerkendes i Danmark.« 
 
Anders Martin Lauritsen og Emil Bjørn Saggau, teologistuderende, der frygter for deres fag. 

Læs debatten i 2. sektion
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Pris til  
klimafyrtårn 
NYSKABENDE – Parterne bag Green 

Lighthouse, Videnskabs ministeriet, 

Københavns Universitet, Københavns 

Kommune, VELUX Gruppen og 

 VELFAC, har modtaget DI’s Bygge-

materialers pris 2009 for innovativt 

samarbejde. 

 Green Lighthouse er Danmarks 

første offentlige CO2-neutrale byg-

ning.

 I Green Lighthouse kan de studerende på Det Naturvidenskabelige 

 Fakultet ved Københavns Universitet kunne få gode råd og vejledning om 

studie- og karrierespørgsmål. Huset er også mødested for forskere og an-

dre med tilknytning til fakultetet. 

 Mogens Nielsen, formand for DI Byggematerialer, udtaler om valget af 

Green Lighthouse, at parterne har formået at tænke CO2-neutralitet ind i 

byggeriet med sundhed og komfort for brugeren i centrum, og at man 

gennem energidesign og innovativ arkitektur har skabt en bygning, der 

bruger en fjerdel af den energi, der normalt er standard i dagens byggeri. 

 DI Byggematerialers pris for innovativt samarbejde gives som en aner-

kendelse til en virksomhed eller person, der ved en særlig indsats har 

fremmet og gavnet samarbejdet i byggebranchen. 

 Green Lighthouse, der ligger på Tagensvej 16 i København, blev indviet 

den 20. oktober 2009. 

KU-projekter med i opløbet 
som årets forskningsresultat
HÆDER – To forskningsprojekter fra Københavns Universitet 

er sammen med otte andre med i opløbet om at løbe med 

hæderen som årets danske forskningsresultat 2009. Det er 

hjemmesiden videnskab.dk, der står for kåringen. 

 De to KU-projekter er:

 ’Pilen peger mod hormonforstyrrende brystmælk’ af Niels 

E. Skakkebæk og Katharina Main, Københavns Universitet og 

Rigshospitalet. Skakkebæk og Main har sammenlignet bryst-

mælk fra danske og finske kvinder og leverer på den måde 

noget af det tætteste, man formentlig kan komme på et 

egentlig bevis for, at misdannelse af kønsdele og et stigende 

antal tilfælde af testikelkræft hos danske drenge skyldes hor-

monforstyrrende stoffer i moderens brystmælk. 

 Det andet projekt hedder ’Bilos skader dna i fostre’ og er 

gennemført af Marie Pedersen, Københavns Universitet Hun 

har for første gang bevist, at bilos skader et barn, allerede 

mens det ligger i moderens mave. En vigtig brik i debatten 

om det vel nok største forureningsproblem her i landet. 

 Det er muligt at stemme på det resultat, du mener, har væ-

ret det mest bemærkelsesværdige i dansk forskning i 2009 

frem til den 27. november.   

 Prisen overrækkes den 1. december på Københavns Hoved-

bibliotek klokken 16-17.30, og alle er velkomne. 

Nyt brugernavn til alle 

DIGITAL IDENTITET – Når du efter den 22. oktober 2009 

logger på internettet på punkt.ku, får du et nyt bruger-

navn til alt, hvad du skal arbejde med digitalt på Køben-

havns Universitet (KU). Det gælder også ansatte og gæ-

ster. Det ny KU-brugernavn erstatter den hidtidige brug 

af cpr-numre til at registrere sig med. 

 Baggrunden er ifølge Bo Bendsen, vicedirektør for Kon-

cern-it, at det af sikkerhedsmæssige årsager er alt for føl-

somt at blive ved med at bruge cpr-numre som bruger-

navne. Dit ny KU-brugernavn er i første omgang kun ak-

tivt inde på punkt.ku. Med tiden skal du bruge dit KU-

brugernavn ved login på næsten alle it-systemer på KU.  

 Sådan får du dit KU-brugernavn

–  Når du logger på punkt.ku med dit cpr-nummer og pin-

kode efter den 22. oktober 2009, genereres dit KU-bru-

gernavn automatisk. 

–  Du kan ikke selv vælge eller ændre dit KU-brugernavn. 

–  Du kan bruge dit KU-brugernavn hele livet, også når du 

er færdiguddannet fra KU. 

– Du skal selv vælge et password på punkt.ku.

–   Indtil 22. november 2009 vil du stadigvæk kunne an-

vende dit ’gamle’ cpr-nummer og din gamle pinkode til 

at logge ind på punkt.ku, hvis du har glemt det ny KU-

brugernavn. Derefter må du spørge om hjælp i it-afde-

lingen. 

NOTER

ONLINENYT

Det kommer på uniavisen.dk
Og universitypost.dk:

Julekalender
GOTIK – Alle medier bør have en julekalender. Universitetsavisens fotograf pusler 

med én. Den skal være smuk. Universitetet er smukt. Det bliver noget med at tage 

billeder af dét. Meget stemningsfuldt. Præmier skal der vel også være. Hold dig ori-

enteret i takt med, at det bliver mørkere. 

Universitetsvalg
STEM – Får Studenterrådet lov at fortsætte dominansen eller kan partisoldaterne i 

Frit Forum tiltvinge sig indflydelse i år? Der skal være valg til universitetets styrende 

organer. Vi opfordrer alle til at søge debatten på uniavisen.dk.

Lars Bukdahl
DIGTELSKER – Og digtslagter. Og flink 

til at kigge forbi universitetet og læse 

højt for the kids. Ham har vi talt med.

Vind en computer
RARE TING – Universitetsavisens webudgave udlodder præmier til lodtrækning 

blandt alle, der er tilmeldt vores nyhedsbrev ved udgangen af november.

Skriv dig på på www.uniavisen.dk. Det er let. Og praktisk – man får nyhederne i sin 

indbakke.

Brad Neely
FILM – Her er noget, vi glæder os til at lære nogle flere af jer at kende. Den texan-

ske videokunstner og Harry Potter-fortolker er stort set hemmelig for de fleste, men 

hans hjemmelavede skildringer af livet på et amerikansk universitet er noget af det 

skarpeste, der er tegnet og fortalt med pibestemme om forskerens eksistentielle 

dagligdrama.

PROFESSORBRØDRE – Brad Neely tegner 

universitetslivet i Amerika, så man bliver trist og 

klog og glad.

Svensk kultur
TEGNESERIER – »Självklart ska ni få det,« skrev forlags-

damen. »Jag lägger böckerna på lådan idag.« Det er en 

portion svenske tegneserier, vi taler om, på vej med 

posten. Svenskerne fornyer virkelig tegneserien i disse år, 

og Universitetsavisen vil argumentere for, at danskere 

godt kan læse dem på broderfolkets sære sprog. Fan-

deme.

Hovedernes kamp
LIFE – Manipulation af fedtsyresammensætningen i Lactobacillus acidophilus, land-

skabsarkitektoniske overvejelser om vejprojektet Femfingerplanen eller en afhan-

dling om fiskeoliens potentialer? Hvad er det mon bedst at forstå sig på? Kan man 

sammenligne æbler og pærer? Vist kan man så! På Life dyster de bedste bachelorop-

gaver, specialer og afhandlinger om kontante præmi-

er. Vores søsterside University Post dækker det, når det 

sker.

Kørekort til Platon
FILOSOFI – Platon har lige udgivet en ny. Eller, det har 

han næsten. For første gang i 80 år har eksperter og 

sprogfolk oversat hans samlede værker til dansk. Men 

kan  

almindelige menneskelige læsere overhovedet få hjer-

nen rundt om sådan et bogværk og faktisk læse det?

Resten
ALT DET ANDET – Følger vi, mens det sker. På www.uniavisen.dk 

ONLINENYT

uniavisen.dk
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BRAINS! – Giv os hjerner! Life af-

vikler en akademiseret version af ca-

féernes Trivial Pursuit-turneringer. 

Rigtige studerende tørner sammen 

om rigtig forskning.

PRESSEFOTO: AdAm møRk
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gisk løsning på klimaproble-
met, er de enige om, og frem 
for at poste en masse millioner 
i et ’teknisk fix’, skal verden gå 
sammen om et fælles, funda-
mentalt systemskifte, forklarer 
Mathilde Kaalund.  

Og faktisk kan vestlige lan-
de allerede nu lade sig inspire-
re af for eksempel Sydameri-
ka, hvor produktionen er fun-
deret mere lokalt, mener hun. 
Mange små sydamerikanske 
samfund er selvforsynende, og 
den private ejendomsret er ik-
ke så hellig som den er i Ve-
sten. 

De sydamerikanske sociale 
bevægelser er nogle af verdens 
stærkeste, siger hun, og deres 
tilgang til klimaforandringer-
ne afslører også en stor forskel 
mellem organisationer fra de 
forskellige verdensdele. Hvor 
klimakampen i Sydamerika er 

overhovederne, der føler, at 
de har mere tilfælles med os 
herude, så er de da mere end 
velkomne,« smiler hun, og for-
tæller, at Klimaforum09 alle-
rede er i kontakt med latin-
amerikanske ledere, der mu-
ligvis kigger forbi – uden dog 
at ville afsløre hvem. 

Bro mellem Sydamerika 
og Asien
Frem mod kongressens afvik-
ling er programmet løbende 
blevet opdateret med interna-
tionale superstjerner som den 
venstrefløjsfeterede journalist 
Naomi Klein og den indiske 
økofeminist Vandana Shiva. 
Sammen udgør de forskellige 
organisationer og bevægelser 
en noget broget stemme, men 
organisationerne har inden de 
kommer til København accep-
teret en fælles politisk plat-
form. 

Der findes ingen let teknolo-

Rasteplads for de  
desillusionerede
»Jeg er allerede nu sikker på, 
at Klimaforum09 bliver en 
kæmpe succes, og det gør kon-
ferencen i Bella Center sand-
synligvis ikke,« siger hun selv-
sikkert og skynder sig at tilfø-
je:

»Selv om vores konference 
nok ikke får ikke den store di-
rekte politiske indflydelse.«
 Med 10.000 forventede del-
tagere dagligt er Klimafo-
rum09 ellers større end 
COP15, som ventes at trække 
10-20.000 deltagere i alt over 
konferencens 11 dage. Men 
Klimaforum09 handler også 
snarere om at skabe et forum, 
der er åbent for alle, fortæller 
Mathilde Kaalund. Både folk, 
der ikke er inviteret til COP15, 
og folk, der desillusioneret for-
lader Bella Center undervejs i 
forhandlingerne. 

»Hvis der er nogle af stats-

de tale, diskutere, workshoppe 
og til sidst producere deres 
egen klimadeklaration, hvis 
indhold bliver domineret af 
verdens fattige.  

70 internationale civilsam-
fundsorganisationer deltager i 
konferencen, og det er 26-åri-
ge Mathilde Kaalunds opgave 
at koordinere alle disse snart 
tørlagte ørkenbønder, over-
svømmede øboere, levnedstru-
ede regnskovsindianere og ge-
nerelt bekymrede venner af 
Jorden. 

Man kunne kalde hende en 
græsrøddernes version af rege-
ringens chefforhandler Steffen 
Smidt. Bortset fra at Steffen 
Smidt ikke skal manøvrere 
gennem et efterårssemester på 
Statskundskab på Københavns 
Universitet samtidig med sit 
virke som topdiplomat. Men i 
sammenligningen med Smidt 
føler Mathilde Kaalund sig alli-
gevel ovenpå.

STUDENTERPORTRÆT I

Af Sune Engel Rasmussen

Er man typen, der håber på en 
forpligtende global klimaafta-
le, som sætter verdens 191 
lande på samme spor mod klo-
dens snarlige frelse, så bliver 
FN’s klimakongres COP15 i 
Bella Center sandsynligvis lidt 
af en maveplasker.
 USA’s Barack Obama, Kinas 
Hu Jintao og værten for 
COP15, Lars Løkke Rasmussen, 
har samstemmende sagt, at en 
juridisk bindende klimaaftale 
ikke kommer i denne omgang. 

Men hvis man ikke har tid til 
at vente på at blive skuffet, så 
må man lave sin egen klima-
kongres. Ligesom Mathilde 
Kaalund. Samtidig med 
COP15 mødes tusindvis af 
mennesker fra hele verden 
dagligt i DGI-byen på Vester-
bro til Klimaforum09. Her vil 

Til december mødes ver-
dens ledere i københavn 
for at redde kloden, men 
alle de ikke-inviterede vil 
også høres. Samtidig 
med COP15 mødes 
10.000 repræsentanter 
fra det globale civilsam-
fund i dgI-byen hver dag 
i 11 dage for at lave en 
klimadeklaration, der skal 
komme verdens fattigste 
til gode. I spidsen står en 
26-årig studerende fra 
københavns Universitet

DIPLOMATEN – »Jeg har et mere forvaltnings-

mæssigt perspektiv end de folk, der har arbejdet i 

miljøbevægelser de sidste 30 år. Jeg har selvføl-

gelig også en politisk dagsorden, men jeg tror, at 

jeg er bedre til at få enderne til at mødes,« siger 

Mathilde Kaalund om den erfaring, hendes år på 

Statskundskab og et praktikophold i FN har givet 

hende. Et enkelt overbygningsfag har hun tid til 

ved siden af, mens hun arbejder på fuld tid i kli-

madiplomatiets tjeneste.  

Hun forener de globale 
græsrødder

fortsættes side 6

»Vi er slet  
ikke indblan-
det i nogen 
form for  
aktivisme 
(...) Klima-
forum09 har 
intet med  
demonstrati-
onerne foran 
Bella Center 
at gøre.«
Mathilde Kaalun, om  

Klimaforum 09
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ne også at blokere en havn i 
hovedstaden den 13. decem-
ber for at sætte fokus på skibs-
trafikkens enorme CO2-for-
brug. 

»Vesten har stjålet ressour-
cer fra sine kolonier til sin 
egen økonomiske vækst. Det 
er aldrig blevet stoppet, og 
derfor mener vi ikke, at grøn 
vækst eller grøn kapital er en 
holdbar løsning,« siger hun. 

Der er behov for en total 
omstrukturering og decentra-
lisering af den globale produk-
tion, som i dag smadrer det 
økologiske system, fordi man 
for eksempel koncentrerer 
produktionen af slagtesvin i 
Danmark og oliepalmer i  
Indonesien. Udvikling og pro-
duktion skal ske lokalt uden  
så meget transport, mener 
hun.

rindelige folk fra Afrika, Latin-
amerika og Asien, og bevægel-
sen har allieret sig med om-
kring 300 deltagere fra selve 
COP15-mødet, primært fra 
ngo’er, som vil udvandre fra 
mødesalen den 16. december 
og slutte sig til demonstranter-
nes klimakongres foran Bella 
Center.

»Når så mange mennesker 
udvandrer fra Bella Center, så 
er politikerne nødt til at lytte 
til, hvad folk udenfor siger,« 
siger Anna-Carina Josefsen.

Antikapitalistisk paraply
Hun er selv aktiv i Klimakol-
lektivet, der sammen med 
grupper med mundrette navne 
som ’Not Your Business’ og 
’Never Trust a Cop’ er samlet 
under Climate Justice Action-
paraplyen og parolen ’System 
change, not climate change’. 
Og for at lægge næve bag slag-
ordene planlægger aktivister-

En stemme til verdens  
fattige
»For politikerne handler det 
stadig om at tjene penge på at 
redde klimaet. Det handler ik-
ke om menneskeliv, og de tæn-
ker ikke på de voldsomme 
konsekvenser, klimaforandrin-
gerne allerede har rundt om i 
verden,« siger Anna-Carina Jo-
sefsen. 
 Hun minder om, at Lars 
Løkke Rasmussen, Barack 
Obama og de andre statslede-
re allerede er blevet enige om, 
at københavnermødet blot er 
første del af en totrinsaftale. 
Det går alt for langsomt, og 
derfor vil aktivisterne stille po-
litikerne ansigt til ansigt med 
dem, som klimaforandringer 
går hårdest ud over. Det hand-
ler om at give noget af magten 
tilbage til folk fra det globale 
syd, siger hun.

Climate Justice Action tæl-
ler også bønder, fiskere og op-

Det internationale aktivist-
miljø har kastet sig fuldt og 
frådende ind i klimakampen 
for at presse politikerne til at 
hæve ambitionsniveauet og 
handle nu. Men ikke nok med 
det. Det er selve præmissen for 
COP15, der er forkert, mener 
Climate Justice Action. Kloden 
er syg og kan ikke helbredes 
med såkaldt grøn kapital og 
grøn vækst. Kuren er et radi-
kalt opgør med kapitalismen. 

Anna-Carina Josefsen fra 
Climate Justice Action står for 
det praktiske arbejde med at 
skaffe mad og husly til de 
mange tusind demonstranter 
sideløbende med en tilværelse 
som nystartet geografistude-
rende på Københavns Univer-
sitet (KU). Universitetsavisen 
mødte hende og spurgte, hvor-
for aktivisterne ikke bare giver 
politikerne lidt arbejdsro.

STUDENTERPORTRÆT II

Af Sune Engel Rasmussen

I maj måned fik det danske po-
liti nyt isenkram. En vandka-
non. Den har så vidt vides ikke 
været i brug uden for politigår-
den endnu, men når den skal 
motioneres for første gang, 
bliver det sandsynligvis for at 
spule demonstranter væk fra 
asfalten foran Bella Center un-
der FN’s klimakongres, 
COP15. 
 Her har det internationale 
netværk Climate Justice Acti-
on trommet til alternativ kli-
makongres den 16. december. 
På den afspærrede side af ind-
hegningen foran Bella Center, 
vel at mærke. Arrangørerne 
spår, at 10-15.000 tusinde ak-
tivister fra hele verden vil for-
søge at trænge ind på kongre-
scenterets grund for at forstyr-
re COP15-mødet. 

Hun mener, at hun løfter 
arven fra borgerretsfor-
kæmpere. Regeringen 
mener, at hun er en løm-
mel. geografistuderende 
Anna-Carina Josefsen vil 
sammen med tusindvis af 
internationale aktivister 
forsøge at forstyrre 
COP15-klimatopmødet 
med civil ulydighed og 
blokader. Universitets-
avisen har spurgt hende 
hvorfor

Hun organiserer  
de ulydige

AKTIVISTEN – Regeringens lømmelpakke er 

designet til aktivister som Anna-Carina Josefsen. 

Men de eneste, der bliver skræmt af lovstramnin-

gerne, er de ’almindelige’ danskere, som alligevel 

ikke har tænkt sig at begå civil ulydighed, siger 

hun.

fortsættes side 6

»Det handler 
ikke om bål 
og brand  
eller om  
politiet, men 
om politik 
og klima.«
Anna-Carina Josefsen om 

lømmelpakken
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Verden skal afglobaliseres
Et hyppigt brugt argument 
mod klimaaktivisme, der byg-
ger på civile ulydighedsaktio-
ner, er, at man risikerer at stø-
de en masse mennesker fra 
sig. Men det er Anna-Carina 
Josefsen uenig i.

»Civil ulydighed er ikke kun 
et venstrefløjsprojekt. Det er 
en aktionsform fagbevægel-
sen, kvindebevægelsen og bor-
gerretsbevægelser altid har 
brugt,« siger hun.

»Jeg kan godt forstå, at hvis 
man har mange penge, så er 
man bange for antikapitalister, 
men vi har bare en stor økolo-
gisk gæld til den tredje verden, 
som det ikke ser ud til, at no-
gen har tænkt sig at betale til-
bage foreløbig. Det er vigtige-
re at redde klimaet, end at 
nogle få meget rige mennesker 
skal være enige med mig.«

Men er det realistisk med en 
antikapitalistisk løsning på kli-
maproblemet? Kan man få Kina 
og Indien til at nedsætte deres 
CO2-udslip uden at det foregår 
på markedsvilkår og uden at 
det er profitabelt for dem?

»Kina og Indien har indtil vi-
dere ikke udledt en brøkdel af 
det CO2, vi har udledt de sid-
ste mange år. Så selvfølgelig er 
det svært at sige til dem, at de 
overhovedet ikke må udlede 
noget.« 

»Men hvis man skaber mere 

lokalt baserede samfund, vil 
man heller ikke overudnytte 
ressourcerne på samme måde. 
Og væksten i de her lande ville 
også blive bedre fordelt.«

Almindelige folk skræm-
mes væk 
Det er ikke kun politiets nyind-
købte vandkanon, som de-
monstranterne vil stå ansigt til 
ansigt med i december. Folke-
tinget vedtager sandsynligvis 
den såkaldte ’lømmelpakke’, 
som hæver straffen for at del-
tage i en ulovlig demonstrati-
on til 6.000 kroner, mens 
ulovlig indtrængen kommer til 
at koste 10.000 kroner. 

Men politikerne kan godt 
glemme alt om at afskrække 
aktivisterne fra at lave civil 
ulydighed, siger Anna-Carina 
Josefsen.

I må vel forholde jer til løm-
melpakken på en eller anden 
måde? Er du selv gået i gang 
med at spare sammen til at be-
tale bøder?

»Haha, nej det er jeg ikke. 
Civil ulydighed er helt legi-
timt; det vi laver, har intet 
med ulovligheder at gøre, så vi 
regner ikke med at gøre noget, 
der tvinger politiet til at gribe 
ind,« siger hun.

Men I vil jo forsøge at trænge 
ind på et område, hvor I ikke 
må være. I må da forvente en 
konfrontation med politiet?

»Vi har hele tiden sagt, at 
vores aktion bliver en fredelig, 
men konfrontativ aktion. Alt-
så, vi vil gøre, hvad vi kan for 
ikke at optrappe en eventuel 
konflikt, men vi vil ind på Bel-
la Centers område, og derfor 
bliver vi konfronterende over 
dem, der skal sørge for at vi ik-
ke kommer derind.«

Heller ikke politiets udvide-
de beføjelser til at arrestere 
demonstranter præventivt, ud 
fra en formodning om, at de 
vil begå ulovligheder, vil ifølge 
Anna-Carina Josefsen påvirke 
planlægningen af aktionerne. 
Men hun frygter, at ’almindeli-
ge’ mennesker kan blive bange 
for at gå på gaden og havne 
det forkerte sted i en demon-
stration.

»Politikerne tegner et 
skræmmebillede af bål, jern-
stænger og flasker og alt sådan 
noget, som jeg aldrig har set 
ved klimademonstrationer. 
Det handler ikke om bål og 
brand eller om politiet, men 
om politik og klima,« forsikrer 
hun.

ser@adm.ku.dk

en del af en større social kamp, 
er den ifølge Mathilde 
Kaalund et spørgsmål om ren 
overlevelse i Asien og Afrika. 

Løsningsforslagene fra de 
enkelte verdensdele vil også 
afspejle forskellige domine-
rende, ideologiske strømnin-
ger, siger hun. 

»For eksempel vil de fleste 
ved Klimaforum09 være imod 
enhver form for markedsme-
kanisme som løsning, men 
mange asiater vil sikkert gå 
ind for den rigtige form for 
markedsmekanisme.«

Først og fremmest handler 
det ifølge Mathilde Kaalund 
om at komme »væk fra den 
halvfjerdserøkologiske bevæ-
gelse og ind i en ny og mere 
holistisk social bevægelse.«

Fladskærmseffekten
Modstanden mod atomkraft 
har forummet dog alligevel ta-
get med sig fra 70’erne. Og 
selv om deklarationen endnu 
ikke er færdig, er et CO2-kvo-
tesystem, som klima- og ener-
giminister Connie Hedegaard 
(K) taler for, så godt som dømt 
ude på forhånd. Det samme er 
teknologiske lykkepiller som 
Bjørn Lomborgs forslag om at 
piske havet til skyer for at 
standse den globale opvarm-
ning. Ja, investeringer i nye 
energikilder skal generelt do-
seres nænsomt, mener Mathil-

de Kaalund.
»Vi skal fokusere på de tra-

ditionelle energikilder som 
vand, sol og vind. Nye tekno-
logiske løsninger kan ofte 
medføre større problemer end 
de løser,« siger Mathilde 
Kaalund og advarer mod det, 
man kunne kalde fladskærms-
effekten. Hvor man gør energi-
en mere miljøvenlig, men sam-
tidig bruger mere af den. 

Lømmelfrit område
Langt hen ad vejen lyder Ma-
thilde Kaalund som de antika-
pitalistiske aktivister, der vil 
forsøge at tvinge sig vej ind til 
Bella Center og afbryde top-
mødet. Men Klimaforum09 
skal ikke på gaden og lægge 
krop til knipler og vandkano-
ner, fortæller hun.

»Vi er slet ikke indblandet i 
nogen form for aktivisme. Vi 
har selvfølgelig ikke tænkt os 
at kontrollere, om nogle af 
deltagerne overlapper med 
grupper som Climate Justice 
Action, men Klimaforum09 
har intet med demonstratio-
nerne foran Bella Center at gø-
re,« siger hun.

Konferencen i DGI-byen er 
da også finansieret af den dan-
ske regering. Sandsynligvis for 
at fjerne konstruktive kræfter 
fra gaderne og dæmpe urolig-
hederne under topmødet, me-
ner Mathilde Kaalund, som 

Klimaforum09

Tid og sted: 

DGI-byen fra 7.-18. december 

Deltagere:

20 danske og 50 internationale civilsamfundsorganisationer. 

Hvem betaler?

Den danske regerings klimafond ’People’s Climate Action’ støt-

ter selve konferencen med fire millioner kroner, samt med 

yderligere fire millioner til leje af lokaler. Derudover har Roskil-

de Festival bevilget 250.000 kroner.

Program 

Over 11 dage vil konferencen fra morgenstunden byde på 

workshops, filmfremvisninger, koncerter og taler.

Oplægsholdere

•  Naomi Klein, journalist og forfatter til bøgerne ’No Logo’ og 

’The Schock Doctrine’

•  George Monbiot, britisk journalist og politisk aktivist

•  Vandana Shiva, indisk aktivist, økofeminist og modtager af 

Save The World-prisen 2009

•  Bill McKibben, amerikansk miljøaktivist, hyldet af blandt an-

dre Al Gore

•  Tim Jackson, formand for den britiske bæredygtighedskom-

mission

•  Katherine Richardson, professor i marinøkologi og prodekan 

ved det Naturvidenskabelige Fakultet på Københavns Univer-

sitet 

Se mere på www.klimaforum09.org 

egentlig er enig med gadeakti-
visterne i, at et totalt sammen-
brud i COP15-forhandlingerne 
er bedre end en aftale, der en-
ten er utilstrækkelig, eller som 
alligevel ikke bliver overholdt.

Hun er samtidig overbevist 
om, at klimaforandringerne i 
de kommende få år bliver så 
voldsomme, at landene snart 
vil tage individuelle skridt for 
at dæmme op for klimaforan-
dringerne. 

Burde man så helt droppe 
en global aftale og lade lande-
ne klare deres respektive kli-
maproblemer selv?

»Nej, det er altid godt at ha-
ve et forum, hvor verdens 191 
lande kan mødes og udveksle 
ideer og erfaringer. Og des-
uden har vi en forpligtelse til 
at hjælpe det globale syd.«   

ser@adm.ku.dk

Climate Justice Action

Netvæket består af mere end 50 organisationer.

Fra Danmark: 

Klimakollektivet, KlimaX, GAIA, Afrika  

Kontakt m.fl.

Fra resten af verden: 

Jubilee South, Friends of the Earth,  

Climate Watch Alliance (Nepal), FASE (Brasilien), Human Rights 

Defenders Network (Nigeria)

Se mere på www.climate-justice-action.org

Demonstrationer under COP15

12. december: Kloden først, mennesker først

Bred og folkelig demonstration fra Christiansborg Slotsplads til 

Bella Center. Afholdes af klimaorganisationer, fagforeninger, 

civilsamfundsorganisationer og så videre. 

13. december: Hit the production of climate chaos!

Blokade af Københavns Havn og eventuelt andre mål i Dan-

mark og udlandet. Skal sætte fokus på skibstrafik som symbol 

på kolonialisme, centrum for verdensøkonomien, og som stor 

CO2-synder.

16. december: Reclaim Power!

Civil ulydighedsaktion, hvor aktivister vil forsøge at komme ind 

på Bella Centers område for at lukke eller forstyrre COP15-mø-

det. Arrangeret af Climate Justice Action.

Fortsat fra side 4 Fortsat fra side 5

Hun forener de 
globale græsrødder...

Hun organiserer 
de ulydige...



MENNESKER 
MED AMBITIONER

Vores vision:
Vi har en vision om at levere stabil energi uden 
CO2. Det er ambitiøst, og selvom det ligger 
årtier ude i fremtiden, har vi travlt. Derfor har 
vi brug for endnu � ere menne sker, der deler 
vores ambitioner og kan forvandle tanke kraft 
til handlekraft – deriblandt økonomer.

Dine ambitioner:
Som økonom i DONG Energy er du med til 
at skabe den vigtige sammenhæng mellem 
analyse og forretning, som bidrager til at 
realisere vores vision og tegne frem tiden. 

Det er nemlig vores arbejde med markedet 
og porteføljen, der danner grundlag for vores 
strategier og langsigtede investeringer.

Det kræver indsigt og stærke kompetencer 
fra din side – og spillerum fra vores. Derfor vil 
du hos os få både udfordringer, ind� ydelse og 
gensidig sparring fra stærke fagkolleger.

Klik ind på dongenergy.com og læs mere om 
en arbejdsplads, der hilser dine ambitioner 
velkommen.

Økonomer med mod og drivkraft

Læs mere om jobs, mennesker og ambitioner på dongenergy.com/job

30412_oekonom_258x370mm_Universitetsavisen.indd   1 20/10/09   13:23:05
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BAGGRUND

forliget som en sejr. Han me-
ner det vil give bedre uddan-
nelse og vejledning af de cirka 
80.000 studerende på de sam-
fundsvidenskabelige og huma-
nistiske universitetsuddannel-
ser, hvis regeringen ellers 
fremover stopper sine årlige 
besparelser i det offentlige. 

»Taxameterløftet er på cirka 
12 procent, men hidtil har re-
geringen hvert år kørt en 
grønthøster, der skærer to pro-
cent af bevillingerne. Det må 
ophøre. Ellers er der tale om et 
slag i luften, der fordufter de 
næste seks år. Nu må grønthø-
steren i garage,« skriver Finn 
Borch Andersen i en presse-
meddelelse.

clba@adm.ku.dk

kroner per studerende. Penge 
som i dag må tages fra forsk-
ningsmidlerne. 

Regeringen spillede i sit for-
slag til finanslov oprindeligt 
ud med et løft på cirka 2.000 
kroner, men Helge Sander hil-
ser også aftalen velkommen. 
Han mener, at pengene vil 
styrke kvaliteten i undervis-
ningen og dermed bidrage til, 
at flere søger ind på en videre-
gående uddannelse, og færre 
falder fra under studierne.

Drop grønthøsteren
Danmarks Jurist- og Økonom 
Forbund (DJØF) har sammen 
med Akademikernes Central-
organisation (AC) ført en kam-
pagne for flere penge til de 
tørre fag. 

DJØF’s forbundsformand 
Finn Borch Andersen betragter 

skabsordfører Kirsten Brosbøl 
mener, at resultatet var det 
bedst mulige under de givne 
omstændigheder. 

»Det er helt klart vores vur-
dering, at der er behov for et 
højere løft. Men nu har vi ta-
get et vigtigt skridt på vejen, 
og derfra vil vi se på, om der er 
behov for at hæve det,« siger 
hun til Ritzau. 

Partierne bag forliget har af-
talt, at der i 2012 skal laves en 
vurdering af, i hvilket omfang 
løftet i taxametrene har haft 
betydning for den forsknings-
baserede undervisning på Hu-
maniora og Samfundsviden-
skab.

En undersøgelse bestilt af 
Videnskabsministeriet doku-
menterede tidligere på året, at 
samfundsvidenskab og huma-
niora mangler godt 10.000 

ler, der egentlig var afsat til 
forskning, og at universiteter-
ne har fået en meget begræn-
set del af de globaliserings-
midler, der var afsat til uddan-
nelse.

»Universiteterne anerken-
der, at løftet i det laveste taxa-
meter vil medføre forbedrin-
ger af de humanistiske og sam-
fundsvidenskabelige uddan-
nelser. Men Danske Universi-
teter gør samtidig opmærksom 
på, at selvom det bestemt er 
positivt, så er løftet ikke af en 
størrelsesorden, der kan for-
ventes at give mulighed for 
meget væsentlige omlægnin-
ger af uddannelserne,« skriver 
Jens Oddershede i en presse-
meddelelse.

Måske ikke nok
Socialdemokraternes viden-

 Han håber, at de studerende 
med globaliseringsforliget 
trods alt kommer til at mærke 
en forskel i det daglige, men 
han kan godt frygte, at penge-
ne ender i et eller andet sort 
hul.
 »Studenterrådet vil arbejde 
for, at pengene går til under-
visning, men du behøver jo ba-
re at se på bygningernes stand 
på KU for at konstatere, at an-
dre områder også mangler 
penge,« siger han.

Begrænset effekt
Jens Oddershede, talsmand 
for rektorer og bestyrelsesfor-
mænd i Danske Universiteter, 
kalder forliget et vigtigt første 
skridt på vejen mod bedre vil-
kår.

Han beklager dog, at taxa-
meterløftet finansieres af mid-

gLOBALISERINgS- 
FORLIg 2

Af Claus Baggersgaard

En kæmpe politisk sejr, men 
langt fra tilstrækkeligt.
 Sådan beskriver Bjarke 
Rubow, nyvalgt næstformand 
for Studenterrådet på Køben-
havns Universitet, globalise-
ringsforliget, der giver flere 
penge til de samfundsviden-
skabelige og humanistiske ud-
dannelser.
 »Vores protester gennem 
hele efteråret har virket, men 
5.000 kroner ekstra er langt 
fra nok. Vi vil fortsætte med at 
sætte spot på, at der ikke er 
nok undervisning, og målet er 
at få hævet taxametret med 
mindst det dobbelte,« siger 
Bjarke Rubow.

KU får som tommelfingerre-
gel cirka 30 procent af midler-
ne, når universiteterne skal 
dele. Men ifølge KU´s bereg-
ninger betyder regeringens fi-
nanslovsforslag samtidig et 
fald i tilskudsdelen af omsæt-
ningen på godt 150 millioner 
kroner.

Universitetsdirektøren kan 
endnu ikke sige, om nettore-
sultatet ender med at blive po-
sitivt eller negativt, da man 
først skal have overblik over, 
hvor mange eksterne midler 
fakulteterne forventer at hente 
hjem, og det er der sandsynlig-
vis først om en måned. 

»På længere sigt må vi have 
drøftet med politikerne om ik-
ke universiteterne kan få nogle 
mere sikre langsigtede budget-
forlig,« siger Jørgen Honoré.

clba@adm.ku.dk

forskel, så vi får mulighed for 
at levere mere og bedre under-
visning,« siger Jørgen Honoré.

Han kan dog ikke læse ud af 
forligsteksten, om regeringen 
vil stoppe praksis med rutine-
mæssigt at skære to procent af 
tilskuddet hvert år ved hjælp 
af den såkaldte grønthøster-
metode.

Hvis det ikke er tilfældet, vil 
taxameterstigningen hurtigt 
blive udhulet igen.

Usikkert budget
Universitetsdirektør Jørgen 
Honoré havde gerne set, at fle-
re af globaliseringsmidlerne 
var blevet fordelt som basis-
midler, universiteterne selv 
kan bestemme over. 
 Han er derfor ikke begej-
stret for, at forliget kun bety-
der en begrænset stigning i ba-
sismidlerne i forhold til de 90 
millioner kroner, regeringen 
spillede ud med i forslaget til 
finanslov.

Universiteterne får samlet 
205 millioner kroner mere i 
basismidler, end regeringen 
havde stillet i udsigt. 

bygning og Niels Bohr Science 
Park på Nørre Campus.

»Vi er naturligvis glade for, 
at det hele nu er faldet på 
plads. Vi kan sandsynligvis 
indgå aftaler med Universi-
tets- og Bygningsstyrelsen om 
opførelsen af konkrete bygge-
rier allerede først i det nye år,« 
siger Jørgen Honoré.

god balance
De studerende på Samfundsvi-
denskab og Humaniora kan 
også gøre sig håb om at få bed-
re vilkår. De samfundsviden-
skabelige og humanistiske ud-
dannelser får således gradvis 
hævet taxametret til i alt 5.000 
kroner ekstra i 2012 som følge 
af forliget. 

Tilskuddet fra ministeriet, 
der i dag er på godt 41.000 
kroner, udløses når en stude-
rende består eksamener sva-
rende til et årsværk.

Universitetsdirektøren er 
positiv over for stigningen.

»Politikerne har fundet en 
tilfredsstillende balance på  
taxameterområdet, og 5.000 
kroner vil helt sikkert gøre en 

gLOBALISERINgS- 
FORLIg 1

Af Claus Baggersgaard

Politikerne var rygende uenige 
undervejs i forhandlingerne 
om globaliseringspuljen, men 
til sidst endte de alligevel den 
5. november med at ryge fred-
spibe og fordele de godt syv 
milliarder kroner i fællesskab.
 For Københavns Universitet 
(KU), der længe har lidt under 
forældede laboratorier og  
bygninger med mere end et 
halvt århundrede på bagen, 
betyder forliget cirka 2,5 milli-
arder til nybyggeri og reno-
veringer.

Der bliver samlet afsat seks 
milliarder kroner til moderni-
sering og nybyggeri på landets 
universiteter, heraf kommer 
de tre milliarder kroner fra 
globaliseringspuljen. 

Ifølge universitetsdirektør 
Jørgen Honoré fortsætter ar-
bejdet med at konkretisere 
byggeplanerne nu i højeste 
gear. Man planlægger blandt 
andet at opføre en ny Panum-

milliarder til  
nye laboratorier  
og bygninger
københavns Universitet kan se frem til at få 2,5 milliarder 
kroner til nye laboratorier og bygninger og 5.000 kroner 
mere i tilskud per beståede studerende 

Kampen for bedre uddannelser fortsætter
5.000 kroner mere i taxametertilskud er kun første skridt på vejen mod bedre vilkår

BRIEFINg – Ralf Hemmingsen 

(th.) får sig en snak med  

manden med milliarderne,  

Helge Sander.
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Teknologisk løft af laboratoriebygninger

•  Der afsættes en milliard kroner i 2010, en 

milliard kroner i 2011 og en milliard kroner 

i 2012 til et teknologisk løft af laboratorier-

ne.

•  Samtidig igangsættes grundlæggende mo-

derniseringer for i alt tre milliarder kroner 

inden for statens huslejeordning (SEA-ord-

ningen).

•  Laboratorier og bygninger bliver altså re-

noveret for samlet seks milliarder kroner.

Uddannelser

•  Der gennemføres en forhøjelse af taxame-

tret per STÅ (beståede årsværk) til humani-

ora og samfundsvidenskab på 4.180 kroner 

i 2010, 4.775 kroner i 2011 og 5.000 kroner 

fra 2012.

•  Partierne har en forventning om, at løftet 

sikrer mere og bedre forskningsbaseret un-

dervisning inden for humaniora og sam-

fundsvidenskab.

•  Partierne er endvidere enige om, at der i 

2012 laves en vurdering af, i hvilket om-

fang løftet i taxametrene har haft betyd-

ning for den forskningsbaserede undervis-

ning på humaniora og samfundsvidenskab.

Forskning

•  Partierne udmønter 881 millioner kroner i 

2010, 1.140 millioner i 2011 og 1.100 millio-

ner kroner i 2012 af globaliseringsreserven 

til forskning og udvikling.

•  Heraf fordeles 205 millioner kroner som 

basismidler i 2010, og 310 millioner kroner 

som basismidler i både 2011 og 2012.

•  Der afsættes i alt 193 millioner kroner i 

2010, 208 millioner kroner i 2011 og 280 

millioner kroner i 2012 til fri forskning.

•  Der afsættes 289 millioner kroner i 2010, 

305 millioner kroner i 2011 og 390 millio-

ner kroner i 2012 til strategisk forskning.

•  Hovedprioriteringen på det strategiske 

forskningsområde er en samlet satsning på 

’det grønne område’. 

•  Derudover afsættes midler inden for tema-

erne sundhed, stamceller og uddannelse.

gLOBALISERINg 3

Af Claus Baggersgaard

Jens Oddershede, talsmand 
for Danske Universiteter, op-
fordrer Folketingets partier til 
at indgå flerårige aftaler om 
universiteternes økonomi, så 
de bedre kan planlægge deres 
budgetter i fremtiden. 

»Det ville give en større bud-
getsikkerhed, så vi ikke hvert 
år skal sidde og bide negle og 
se, om vi nu går frem eller til-
bage. For at få budgetterne til 
at stemme i 2011, skal vi jo la-
ve personaletilpasninger alle-
rede i 2010,« siger Jens Od-
dershede til Altinget.

Han bliver bakket op af Jør-
gen Honoré, universitetsdirek-
tør på Københavns Universitet, 
der mener, at bevillingssyste-
met gør det yderst vanskeligt 
at opstille et budget. Han hav-

de gerne set, at universiteterne 
havde fået flere basismidler.

Speget spil
Forløbet om fordelingen af 
årets globaliseringspulje virke-
de da også mildest talt noget 
kaotisk set udefra. 

Socialdemokraterne og De 
Radikale blev smidt ud fra for-
handlingerne undervejs, fordi 
de stillede et ultimatum om, at 
regeringen skulle droppe sine 
planer om at tage børnecheck-
en fra forældre til 15-17-årige, 
der hverken er i job eller under 
uddannelse, hvis de skulle 
sætte sig til forhandlingsbor-
det.

Finansminister Claus Hjort 
Frederiksen (V) meddelte her-
efter, at regeringen ville forde-
le puljen sammen med Dansk 
Folkeparti, hvilket fik oppositi-
onspartierne til at beskylde 
ham for forligsbrud. 

Aftalen kom først i hus, da 
regeringen accepterede inve-
steringer på yderligere 429 
millioner kroner på ungdoms-
uddannelserne.

Ny tur i manegen venter
Der står fortsat cirka 2,4 milli-
arder kroner i ufordelte mid-
ler, der skal fordeles de næste 
to år, så universiteterne risike-
rer at havne i et nyt cirkus igen 
allerede til efteråret. 

Socialdemokraterne opfor-
drede i deres finanslovsforslag 
regeringen til at lave en mere 
langsigtet plan for forsknings-
midlerne efter 2012, hvor glo-
baliseringsaftalen udløber. 

Dansk Folkepartis ordfører 
Jesper Langballe mener også, 
at universiteternes ønske om 
bedre muligheder for at lang-
tidsplanlægge er helt forståe-
ligt. 

clba@adm.ku.dk

tikerne snakke om universite-
ternes forhold.
 »Der har slet ikke været det 
kæmpeløft i de ubundne bevil-
linger, som sælges af politiker-
ne i medierne. Der er gennem 
en årrække blevet gennemført 
årlige besparelser på to pro-
cent, så de glemmer simpelt-
hen at trække penge fra, når 
de snakker vækst,« siger han.
 Ralf Hemmingsen mener, at 
konsekvensen var en stagne-
rende undervisningskvalitet 
op gennem 1990’erne, så han 
har uddannelse som et af sine 
vigtigste indsatsområder de 
kommende fire år.    

clba@adm.ku.dk

gældende fag,« siger Ralf 
Hemmingsen, rektor på Kø-
benhavns Universitet.

Han peger på, at universite-
terne modsat gymnasierne bå-
de har til opgave at undervise 
og forske. Politikerne må der-
for finde en balance mellem 
basismidler til forskning og ta-
xameterstøtte til uddannelse, 
så universiteterne kan bibehol-
de den største mulige fleksibi-
litet og frihed fremover.

Kvaliteten stagnerede
Ralf Hemmingsen mener ikke, 
at der har været den vækst i 
bevillingerne, som man kan få 
indtryk af, når man hører poli-

gLOBALISERINg 4

Af Claus Baggersgaard

Taxametrene er små, og de må 
gerne stige endnu mere end de 
gør som følge af globalise-
ringsforliget, men det må ikke 
udvikle sig til et egentligt om-
kostningstaxameter, som det 
kendes fra gymnasierne.
 »Det er ikke lykken at få et 
kæmpe taxameter og en lille 
forskningsbevilling, da det vil 
gøre os for afhængige af mar-
kedet. Det ville jo betyde, at vi 
måtte lukke et institut, hvis 
der var nedgang i antallet af 
studerende inden for det på-

Fuld taxameterdækning  
er ikke lykken
Ralf Hemmingsen ser gerne en højere uddannelsesstøtte, men han 

frabeder sig et egentligt omkostningstaxameter som på gymnasierne

Universiteterne vil  
have arbejdsro
Forløbet omkring fordelingen af globaliseringspuljen har været nerve-

pirrende for universiteterne. de vil have politikerne til at lave flerårige 

forlig, så det bliver lettere at planlægge 

Hovedpunkterne i globaliseringsaftalen

»Det er ikke lykken at få et kæmpe taxameter  
og en lille forskningsbevilling, da det vil gøre os 
for afhængige af markedet.« 
Ralf Hemmingsen, rektor på Københavns Universitet
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BAGGRUND

 »Vi måtte levere en trovær-
dig plan, hvis politikerne skul-
le tage os alvorligt,« siger rek-
tor.
 Næste skridt var, at KU lave-
de sin egen gennemgang af 
bygningerne, der viste, at 
blandt andet H.C. Ørsted Insti-
tuttet er uegnet til at drive mo-
derne forskning, og at en stor 
del af laboratorierne er i så 
dårlig stand, at en total reno-
vering er påkrævet. Viden-
skabsministeriet fulgte op med 
sin egen landsdækkende labo-
ratorieundersøgelse i 2008, 
der bekræftede, at KU har det 
klart største efterslæb.
 Dette, kombineret med at 
KU måtte bruge 130 millioner 
kroner på at renovere en byg-
ning på Panum til et nyt prote-
incenter, fik rektor til at kon-
kludere, at det vil være billigst 
at bygge helt nyt. 
 Videnskabsudvalget blev 
derefter inviteret på besøg på 
Nørre Campus den 29. sep-
tember 2008 for selv at se på 
forholdene. 
 »Bolden begyndte for alvor 
at rulle, da også ministeren 
kunne se, at der var et pro-
blem, og det virkede som om 
medlemmerne af Videnskabs-
udvalget blev virkeligt overra-
sket over, hvor slemt det reelt 

mindst 500 millioner kroner 
og forhåbentligt mere til det 
nye museum fra fonde.

»Det handler om at holde 
momentum nu og få igangsat 
byggerierne hurtigst muligt. 
De næste halvandet år, hvor 
projekterne skal planlægges, 
bliver ren ’krigsproduktion’, da 
byggerierne skal være færdige 
i 2013 og 2014,« siger Ralf 
Hemmingsen.
 Han tilføjer, at der ikke kan 
undgå at opstå byggerod og 
gener for medarbejdere og 
studerende, men at han trods 
den stramme tidsplan i samar-
bejde med dekanerne nedsæt-
ter brugerpaneler for at fore-
bygge problemer. 

Langstrakt proces
Ralf Hemmingsen har fået ros 
af bestyrelsen for at have spil-
let en afgørende rolle i bestræ-
belserne på at få bevilget de 
mange penge.
 Rektor er dog kendt for at 
være en beskeden mand, og 
han vil heller ikke i dette til-
fælde tage æren.
 Han mener, at det har været 
et langt fælles træk ved hjælp 
af gode argumenter og fakta at 
overbevise det politiske system 
om, at KU har et reelt behov 
for nye laboratorier og bygnin-
ger.
 Ifølge Ralf Hemmingsen 
startede processen allerede 
med vedtagelsen af campus-
planen i starten af hans em-
bedsperiode.
 Aftalen, Campusplan 2006, 
der blev indgået med folketin-
gets finansudvalg, betyder, at 
KU skal skære 100.000 kva-
dratmeter af sit arealforbrug. 
Årsagen er, at huslejen, som 
universiteterne skal betale til 
staten, er bestemt af priserne 
på markedet. Da huslejen i Kø-
benhavn er forholdsvis dyr, 
ville KU få et kæmpe under-
skud, hvis der ikke blev gjort 
noget.

tetsannekset i Skt. Pedersstræ-
de, Botanisk Have og museum 
samt Geologisk Museum blev 
opført.

Næste store periode var 
1930erne, hvor mange af byg-
ningerne langs Blegdamsvej 
blev bygget.

Under det tredje store byg-
geboom fra 1960’erne til 
1970’erne kom Panum, KUA, 
Zoologisk Museum og H.C. Ør-
sted Institutet blandt andet til.

De kommende byggeprojek-
ter er mindst af samme størrel-
sesorden, mener rektor.

Stram tidsramme
KU vil nu opføre en ny bygning 
på Panum (pris cirka 925 mil-
lioner kroner) til Biomedicin 
og en ny Niels Bohr Science 
Park (pris 1,4 milliarder kro-
ner) til de fysiske, kemiske og 
matematiske fag. Begge på 
Nørre Campus, der huser Det 
Naturvidenskabelige Fakultet 
(Nat) og Det Sundhedsviden-
skabelige Fakultet (Sund).

Der er også planlagt nye la-
boratorier på Det Biovidenska-
belige Fakultet (Life) og Det 
Farmaceutiske Fakultet (Far-
ma), og der skal renoveres la-
boratorier for 700 millioner 
kroner i bygninger, som KU 
planlægger at blive i på længe-
re sigt. 

Desuden opføres der en ny 
bygning med undervisningslo-
kaler og auditorier til 250 mil-
lioner kroner på Center for 
Sundhed og Samfund (CSS).

KU får 2,5 milliarder kroner 
fra staten, og skyder selv 800 
millioner kroner ind i bygge-
projekterne.

Derudover er bygningen af 
KUA 2 og 3 på Amager til Hu-
maniora, Jura og Teologi alle-
rede planlagt og pengene be-
vilget, og KU vil samle sine 
museer i et stort naturviden-
skabeligt museum i Botanisk 
Have. Rektor håber de kom-
mende måneder at skaffe 

FREMTIDSPLANER

Af Claus Baggersgaard

Titlen er rektor, men Ralf 
Hemmingsen kunne lige så 
godt titulere sig selv byggema-
tador de kommende fire år. 
 Københavns Universitet 
(KU) har med finansloven net-
op fået 2,5 milliarder kroner 
til de måske største renoverin-
ger og nybyggerier i universi-
tetets mere end 525 år lange 
historie, og bestyrelsen har 
samtidig forlænget hans kon-
trakt, så den nu løber til den 
31. oktober 2013.  
 »Det er KU´s største strate-
giske satsning i 40 år. Det er 
fundamentalt vigtigt, at pla-
nerne bliver realiseret, og det 
vil jeg meget gerne være med 
til at sikre sker. Jeg er derfor 
meget glad for, at jeg blev 
spurgt, om jeg vil blive som 
rektor,« siger Ralf Hemming-
sen.

Ingen historiske ambitio-
ner
Han er bevidst om, at han 
kommer til at stå i spidsen for 
KU i en historisk periode, der 
kan få kæmpe betydning for 
universitetets muligheder for 
at begå sig i den internationale 
elite i fremtiden.
 Han er rektor nummer 258 i 
rækken, men det er ikke hen-
synet til at sikre sit eget efter-
mæle som en af KU’s mest 
markante af slagsen, der har 
fået ham til at sige ja tak til at 
fortsætte tre år mere. 
 »Jeg har absolut ingen am-
bitioner om at gå over i histo-
rien, men bolden ligger nu en-
gang sådan, at det er mig, der 
skal skyde den i mål,« siger 
Ralf Hemmingsen.
 Han tilføjer, at de store byg-
geperioder i KU’s historie var 
perioderne 1860 til cirka 
1890, hvor Universitetsbiblio-
teket i Fiolstræde, Universi-

Rektor vil gøre  
arbejdet færdig
Ralf Hemmingsen har fået tre år ekstra på  
posten. dem vil han bruge til at realisere  
historiske byggeprojekter 

står til,« siger Ralf Hemming-
sen.

Heldig skæbne
Han lægger ikke skjul på, at 
KU også er blevet hjulpet på 
vej af godt gammeldags held 
og den helt rette timing under-
vejs.
 Der har de senere år været 
en øget villighed i samfundet 
til at investere i forskning og 
uddannelse, hvilket førte til at 
globaliseringspuljen blev af-
sat. Og så gav finanskrisen på 
forunderlig vis det sidste skub, 
mener rektor.
 »To floder løb sammen, så 
det nu ser ud til at lykkes. Der 
opstod pludselig et behov for 
store samfundsinvesteringer 
for at hjælpe økonomien i 
gang igen, og statsministeren 
udtalte, at pengene skulle mål-
rettes investeringer af langva-
rig værdi, og det passer perfekt 
med nye laboratorier til ud-
dannelse og forskning,« siger 
Ralf Hemmingsen.
 Hvad der skal ske, når kon-
trakten udløber i 2013, har 
han ikke overvejet. Han nøjes 
med at konstatere, at stillin-
gen skal slås op. 

clba@adm.ku.dk
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BYggEKONgE – Ralf Hem-

mingsen ser frem til at gennem-

føre de nok største byggerier i 

KU’s historie.
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De store byggeperioder i  
Københavns Universitets  
historie

1860-90

•  Universitetsbiblioteket Fiolstræde 1861

•  Astronomisk Observatorium 1861

•  Universitetsannekset Skt. Pedersstræde (Polyteknisk  

Læreanstalt) 1861

•  Botanisk Have med væksthuse 1871-74

•  Botanisk Museum, 1875-77

•  Geologisk Museum 1888-89

•  Polyteknisk Læreanstalt, Sølvgade 1888-90

•  Botanisk Laboratorium, 1890

1920-30erne

•  Institut for teoretisk Fysik, Blegdamsvej 17, 1920

•  Institut for teoretisk Fysik, Villa, Blegdamsvej 17, 1925-26

•  Rockefellerkomplekset, 1926-28

•  Fysisk-Kemisk Institut, Blegdamsvej 19, 1929-30

•  Hygiejnisk institut og Budde-laboratoriet, Blegdamsvej 21, 

1929-30

•  Matematisk Institut, Blegdamsvej 15, 1933-34

•  Institut for teoretisk Fysik, Bygning H, Blegdamsvej 17,  

1935-38

•  Universitetsbiblioteket, 2. afdl. Nørre Allé, 1938

1960-70erne

•  Biologisk Institut, 1958

•  H.C. Ørsted Instituttet, 1958-64

•  August Krogh Instituttet, 1961-70

•  Zoologisk Museum, 1963-70

•  Panum Instituttet, 1968-84

•  KUA, 1970´erne

•  Teilumbygningen, Fr. V. s vej, 1973-76

EURECO (European Research at the University of Copenhagen) aims at generating cutting-edge research on Europe and the European Union with an 
international impact. EURECO brings together leading researchers from the Faculties of Social Sciences, Law and Humanities at the University of 

Copenhagen. For more information on EURECO and the Lecture Series, please contact Rebecca Adler-Nissen at ran@ifs.ku.dk

EURECO Distinguished Lecture 

Time: December 8, 3PM to 5PM
Place: Festsalen

Frue Plads, entrance via Port A
1017 København K

More info and registration at www.eureco.ku.dk

Professor Chantal Mouffe:
Quo Vadis, Europa?
Debating democratic models for Europe

p r o u d l y  p r e s e n t s  t h e

FAKTA

BRANDINg

Af Claus Baggersgaard

En ny undersøgelse viser, at 
Københavns Universitet (KU) 
har image som gammeldags 
og svær at få i tale.

Det vil rektor Ralf Hem-
mingsen nu gøre noget ved, så 
han har nedsat en task force 
om erhvervsrelationer, der 
skal komme med forslag til, 
hvordan man løser problemet. 
Anbefalingerne skal være klar 
til foråret.

»Jeg ved ikke, om det er kor-
rekt, at KU er gammelt og stø-
vet, men vi må forholde os til 
den oplevede virkelighed ude i 
samfundet. Vi kan ikke være 
tjent med at have et ry for at 

være svære at håndtere,« siger 
Ralf Hemmingsen.

Klar tale
Han mener, at det ikke nød-
vendigvis behøves at koste en 
bunke penge at ændre univer-
sitetets image. 

Det drejer sig måske blot om 
at justere strategien og være 
mere klar i sine holdninger og 
offentlige udmeldinger.
 »Det handler ikke om, at vi 
skal være mere økonomisk af-
hængige af erhvervslivet eller 
sælge os selv, men der er be-
hov for øget samarbejde og en 
mere åben relation,« siger rek-
tor.
 Han nævner den for nylig 
afholdte karrierebørs i Festsa-
len og opførelsen af det nye 

kU skal have et bedre image 
Ralf Hemmingsen har nedsat en task force, der skal børste  

københavns Universitets støvede ry i erhvervslivet af 

miljørigtige hus Green Light-
house på Det Naturvidenska-
belig Fakultet som initiativer, 
der er med til at give KU et 
mere frisk og ungdommeligt 
image, og som samtidig giver 
substans i erhvervsrelationer-
ne.
 Ralf Hemmingsen under-
streger, at KU i det store hele 
opfylder udviklingskontrak-
tens mål om erhvervssamar-
bejde til punkt og prikke.

clba@adm.ku.dk



12  UNIVERSITETSAVISEN 14 ·  2009

Årets æresdoktorer 

Det Teologiske Fakultet

Professor Carol A. Newsom, Candler School of Theology, Emory University,  

Atlanta, USA  

Det Humanistiske Fakultet

Professor Patricia Crone, School of Historical Studies, Institute for Advanced 

Study, Princeton, USA

Professor Alister Cumming, Modern Language Centre, University of Toronto, 

Canada

Professor Ingvild Sælid Gilhus, Institutt for arkeologi, historie, kulturvitenskap 

og religionscitenskap, Universitetet i Bergen, Norge  

Det Naturvidenskabelige Fakultet

Professor Jane Lubchenco, Under Secretary of Commerce, National Oceanic and 

Atmospheric Administration, Washington D.C., USA

Professor Mark A. Ratner, Department of Chemistry, Northwestern University, 

Evanston, USA 

  

Det Farmaceutiske Fakultet

Professor Richard W. Olsen, Department of Molecular & Medical Pharmacology, 

David Geffen School of Medicine at UCLA, Los Angeles, USA

ÆRESDOKTORER – Syv internationale topforskere blev udnævnt til 

æresdoktorer ved årsfesten.

ÅRSFEST

KLIMAEKSPERT – Barack Obamas rådgiver, professor i marin-

økologi, klimaforsker og miljøforkæmper Jane Lubchenco, var 

blandt årets æresdoktorer. Det sker efter indstilling fra professor 

og prodekan på Det Naturvidenskabelige Fakultet, Katherine  

Richardson, som i sin begrundelse blandt andet peger på, »at Jane 

Lubchenco gennem sin forskning og formidling har været en rolle-

model for yngre forskere, og at hun tidligt i sin karriere har bidra-

get til at udvikle et videnskabeligt koncept for bæredygtig udvik-

ling og forsvar for biodiversiteten.« 

Læs interview på vores hjemmeside  

uniavisen.dk/politik/ku-rapport-begejstrer-i-det-hvide-hus

MEDALJER – Rektor Ralf Hemmingsen uddelte guld- og sølvmedaljer til 

studerende, der har besvaret prisopgaver.

gAVMILDHED – Den schweiziske økonomiprofessor Jean- 

Robert Tyran fra Økonomisk Institut holdt årets festforelæsning 

med titlen ’Nyheder fra et landsdækkende laboratorium’. Han har 

gennem sin forskning påvist, at folks vilje til at dele med andre  

ikke er betinget af deres intelligensniveau. 
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Jean-Robert Tyran fra Økono-
misk Institut.

Forelæsningen tog udgangs-
punkt i et nyt initiativ på Kø-
benhavns Universitet, der 
»bringer laboratoriet hjem i 
folks stuer« og tillader forsker-
ne at lave kontrollerede øko-
nomiske eksperimenter med 
mennesker fra alle samfunds-
lag. I forelæsningen redegjor-
de Jean-Robert Tyran for, 
hvad disse eksperimenter viser 
om ’social kapital’ og ’grådig-
hed og generøsitet’ i Danmark. 

Tyrans positive budskab var, 
at eksperimenterne har vist, at 
folks vilje til at dele med andre 
ikke er betinget af deres intel-
ligensniveau. Med andre ord: 
Hvis du er gavmild, er du ikke 
nødvendigvis dum.
 Et budskab, der passede 
perfekt til KU-ledelsens op-
fordring til politikerne på 
Christiansborg om at sende 
flere penge.

clba@adm.ku.dk

Læs også tema om globalise-
ringsforliget side 8-9, interview 
med rektor Ralf Hemmingsen 
side 10-11 og interview med 
årets underviser side 14-15.

rykket endnu længere frem i 
hjernekapløbet.« 

Husk jeres egen studietid
Rektor blev fulgt af afgående 
studenterrådsformand Mattias 
Friis Jørgensen, som venska-
beligt mindede den ældre del 
af forsamlingen om, at ople-
velsen for unge studerende på 
KU i dag svarer ret godt til for-
holdene, da publikum for før-
ste gang trådte ind på campus. 
Samme glæder, samme be-
kymringer.

»Men måske I også husker 
udfordringerne ved at være 
studerende? At man dengang 
som i dag skal lede med lys og 
lygte for at finde et kollegie-
værelse eller en lejlighed, der 
er til at betale? At man den-
gang som i dag stadig skal 
vende hver en tier og køre et 
stramt budget for at have nok 
til både mad, tøj og en øl i 
weekenden?« sagde Friis Jør-
gensen. 

Vær klog og gavmild
Årets festforelæsning ’Nyheder 
fra et landsdækkende labora-
torium’ blev holdt af den 
schweiziske økonomiprofessor 

og mange fristes til at læne sig 
op ad en ny mur, som kan ad-
skille dem fra en verden med 
indvandrere, terrorister og far-
lige konkurrenter på det åbne 
marked, sagde rektor, der me-
ner, at vi skal investere i forsk-
ning og uddannelse, hvis 
Europa ikke skal ende som 
museum i stedet for laborato-
rium.

»I Danmark har vi indtil vi-
dere undgået den store spare-
kniv,« fortsatte han og kvitte-
rede for den aftalte genopret-
ning af landets laboratorier. 

»Dermed har regeringen er-
kendt, at man ikke kan tiltræk-
ke og fastholde fremtidens 
kloge hoveder i bygninger, der 
minder om det gamle DDR.« 

Og videre: 
»Præcis derfor skal regerin-

gen også sikre basismidlerne. 
Både før og efter 2012, hvor 
de såkaldte globaliseringsmid-
ler udløber. At erkende det, 
kræver langt fra raketviden-
skab. 

Man kan nøjes med at læse 
Alice i Eventyrland: ’Alene for 
at forblive på det samme sted, 
må man løbe så hurtigt man 
kan.’ For i 2012 vil USA, Kina 
og resten af Asien blot være 

det halter med basismidlerne 
til forskning.
 »Det markante og nødvendi-
ge løft i bygningerne har læn-
ge været vores topprioritet, og 
jeg vil gerne kvittere for den 
politiske velvilje, vi har mødt i 
denne sag, men basismidlerne 
skal følge med, hvis vi vil have 
forskning på højeste niveau. 
Det beskedne løft i globalise-
ringsforliget er slet ikke nok 
til, at vi kan konkurrere med 
de bedste universiteter i ver-
den. Kvalitet koster, og forsk-
ning er en langsigtet proces, så 
jeg vil opfordre Folketinget til 
allerede nu at overveje, hvad 
der skal ske i 2012, når kassen 
med globaliseringsmidler er 
tom, så vi ikke taber momen-
tum,« sagde Nils Strandberg 
Pedersen.

    
Ånden skal tilbage
Rektor Ralf Hemmingsen tog i 
sin årsfesttale udgangspunkt i 
20 året for Berlinmurens fald 
og forholdt sig til spørgsmålet 
om hvordan vi kan få ’håbets 
og tillidens ånd tilbage’ – ån-
den som svævede over begi-
venhederne i ’89.

I dag er det snarere ’ang-
stens kultur’, der dominerer, 

ÅRSFEST

Af Claus Baggersgaard og

Sebastian Zieler 

Fotos: Lizette Kabré

Københavns Universitet (KU) 
har fejret sin egen grundlæg-
gelse ved en årlig fest siden 
1479, og det meste var da også 
som det plejer ved årets udga-
ve den 12. november – og så 
alligevel ikke helt. 
 Der var fanfare, Hendes  
Majestæt Dronning Margrethe 
dukkede traditionen tro op, 
dog uden prinsgemalen, og 
der blev udnævnt doktorer, 
æresdoktorer, uddelt guld-  
og sølvmedaljer til studerende, 
årets festforelæsning blev 
holdt og årets underviser  
udnævnt. Men der var også 
nyt. 
 En ny international studie-
miljøpris så dagens lys, og 
Nils Strandberg Pedersen hav-
de som ny bestyrelsesformand 
æren af at holde åbningstalen.
 Her skulle han forsøge at 
balancere mellem glæden 
over, at der netop er bevilget 
2,5 milliarder kroner til nye 
bygninger og laboratorier til 
KU, og bekymringen over, at 

ledelsen på københavns Universitet benyttede lejligheden til at takke for penge 
til nye laboratorier og derefter at bede Folketinget om flere midler til forskning

Send flere penge, tak  
FINT BESØg – Den nye 

bestyrelsesformand Nils 

Strandberg Pedersen, direk-

tør ved Statens Serum Insti-

tut, til venstre, havde fornø-

jelsen af at føre Hendes Ma-

jestæt Dronning Margrethe 

på plads i Festsalen sammen 

med rektor Ralf Hemming-

sen.
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hvert fald, at der er en stejl læ-
ringskurve,« siger han og smi-
ler.

Alle skal gå derfra med en 
basal viden om analytisk kemi, 
men de, der har evnerne og 
viljen, skal have mulighed for 
at udvikle sig yderligere, så in-
gen keder sig.

Hårdt men godt
Ændringerne har været en suc-
ces. Således er man gået fra li-
ge at kunne skrabe 15 stude-
rende sammen det første år til 
at have fuldt hold med 35 og ti 
der måtte afvises sidste år. 

Fra 2011 forventer han, at 
der kommer yderligere 10-15 
studerende, når det Det Natur-
videnskabelige Fakultet stop-
per undervisningen i analytisk 
kemi. 

Før var der stort set kun ba-
chelorstuderende på kurset, 
men nu tiltrækker det også 
studerende på ph.d.- og mas-
terniveau, og sidste år var der 
ti internationale studerende 
fra lande så forskellige som 
Tyrkiet og USA.

De studerende roser ham i 
deres indstilling for at lægge 
mange timer i undervisningen. 

Jan H. Christensen erkender 
blankt, at han stiller store krav 
til sig selv om at være forbe-
redt til timerne.

»Når der sidder 35 stude-
rende og venter på at høre på 
dig, så er du 100 procent for-
beredt, om du så har siddet 
oppe hele natten. Alt andet er 

viser i, så vil de studerende og-
så ride med på en bølge af be-
gejstring. Jeg tror på, at du 
kan udsende positive signaler 
ved aldrig at komme for sent 
og knokle samtidig med, at du 
udstråler, at det er sjovt at gå 
på arbejde,« siger årets under-
viser.

 
Fokus på laboratorie- 
øvelser
Analytisk kemi handler om at 
lære teknikker til at separere 
og måle meget små mængder 
af kemiske stoffer i prøver.

Da Jan H. Christensen over-
tog undervisningen i faget, 
skrev han alle øvelsesmanua-
lerne om til artikelformat og 
ændrede fokus til praktiske 
opgaver i laboratoriet i små 
grupper af to til tre studerende 
med en underviser tilknyttet 
en eller to grupper hver.

Instituttet afsatte derefter 
de nødvendige penge til at kø-
be moderne måleudstyr hjem, 
og ledelsen har lige bevilget 
yderligere 250.000 kroner til 
indkøb af nye instrumenter.

Jan H. Christensen er be-
vidst gået efter at udvikle et 
kursus, hvor der bliver stillet 
krav til de studerende. Filoso-
fien er, at de nok skal vælge 
kurset, hvis det rygtes, at un-
dervisningen er udfordrende 
og af høj kvalitet. 

»De studerende synes det er 
hårdt undervejs, men til gen-
gæld føler de også, at de får 
noget ud af sliddet. De siger i 

Uanset om du er pædagog, 
underviser på et universitet el-
ler for den sags skyld fodbold-
træner, så gælder det om at 
begejstre, om skabe et godt 
fællesskab og om at få den en-
kelte til at yde sit bedste.

»Mit udgangspunkt er, at al-
le studerende er geniale, indtil 
det modsatte er bevist. Hvis du 
som underviser forklarer stof-
fet godt nok, så skal de nok 
forstå det. Det lyser langt væk, 
om der ligger motivation og 
forberedelse bag din undervis-
ning, og om du brænder for dit 
fag,« siger han.

Startede fra bunden
36-årige Jan H. Christensen 
blev ansat som adjunkt ved In-
stitut for Grundvidenskab og 
Miljø og blev dermed ansvarlig 
for undervisningen i 2006. Fa-
get havde før været obligato-
risk, men nu skulle det være 
valgfrit for en del af de stude-
rende på Life.

Jan H. Christensen fik der-
for til opgave at opbygge et 
helt nyt kursus, hvor der skulle 
undervises på engelsk for også 
at tiltrække internationale stu-
derende.

»Det var på sin vis en fordel, 
at jeg måtte starte helt fra bun-
den, fordi det tvang mig til at 
overveje meget grundigt, hvad 
jeg ville undervise i og hvor-
dan. Det er ikke ret lang tid si-
den, at jeg selv var studeren-
de, så jeg tog udgangspunkt i, 
hvad og hvem, der havde på-
virket mig selv, da jeg læste,« 
siger han.

Han husker, at specielt en-
gagerede undervisere, der lag-
de deres liv og sjæl i jobbet, 
havde efterladt pletter i hu-
kommelsen, der ikke gik af 
selv i kogevask.

»Hvis du udstråler, at det er 
helt fantastisk, hvad du under-

HÆDERSPRIS

Af Claus Baggersgaard

Årets Harald ville egentligt 
have været børnehavepæda-
gog, men Jan H. Christensen 
endte dog ikke på grøn stue, 
men som lektor og underviser 
af nogle af kongerigets kloge 
hoveder på Det Biovidenska-
belige Fakultet (Life) på Kø-
benhavns Universitet (KU). 

Det er de studerende så til-
fredse med, at de indstillede 
ham til Årets Harald, og den 
12. november modtog han pri-
sen ved den traditionsrige års-
fest.  

Ifølge Jan H. Christensen, 
der også har otte års erfaring 
som fodboldtræner på cv’et, 
handler god undervisning om 
at kunne lide mennesker og se 
det som et privilegium at lære 
fra sig.

Årets underviser  
tror på det  
geniale i alle
Jan H. Christensen, der under- 
viser i analytisk kemi, forstår at 
gøre det komplicerede enkelt  
og det kedelige spændende,  
og så får han det bedste frem  
i alle studerende

»Jan har den kompromisløse 
holdning, at det skal være 
sjovt at gå på arbejde, og den 
smitter. Hans entusiasme og 
dedikation har i den grad  
givet øget motivation og  
arbejdsglæde hos studerende 
og kolleger omkring ham. 
Jans arbejdsiver er stor, mest 
af alt fordi han ikke ser arbej-
det som en pligt, men en for-
nøjelse. Han er perfektionist 
og bliver ved indtil resultatet 
lever op til hans faglige stan-
dard.« 
Fra indstillingen til Årets Harald

Årets Harald

•  Københavns Universitets 

undervisningspris Årets 

Harald uddeles af rektor 

en gang om året til en af 

universitetets lærere for 

god og inspirerende un-

dervisning.

•  Årets underviser modta-

ger en porcelænsugle og 

25.000 kroner ved univer-

sitetets årsfest.

•  Med prisen (opkaldt efter 

matematikeren Harald 

Bohr) ønsker bestyrelsen 

for Københavns Universi-

tets Almene Fond at 

fremhæve og påskønne 

undervisning af den høje-

ste kvalitet.

BAGGRUND

FAKTA
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der stod alene i sit laboratori-
um eller sad på sit kontor er 
forbi,« siger han.

Jan H. Christensen ser ikke 
sin rolle som at være belæren-
de eller fortælle, hvad de skal 
gøre, men at fungere som 
mental coach og skubbe den 
enkelte i den rigtig i sit forsk-
ningsprojekt.
 »Min rolle er at give dem tro 
på, at de kan gøre det, og at 
det er ok at lave fejl undervejs. 
Det er ikke mig, der skal lave 
projektet, da der jo skal kom-
me nye forskere ud af det i sid-
ste ende,« siger han.

Prøver noget vildt
Jan H. Christensen har nu væ-
ret ansat i fire år, og han er be-
gyndt at overveje, hvordan 
han holder gejsten oppe, hvis 
han skal fortsætte i samme 
tempo de næste 20 år.
 Han mener det handler om 
at bevare sin nysgerrighed og 
hele tiden udvikle sig fagligt.
 »Udvikling stopper aldrig, 
heller ikke når det gælder et 
kursus. Det går ikke at stille 
sig tilfreds, når tingene funge-
rer. Min målsætning er, at vi 
hvert år har et nyt eksperiment 
og tester nye trends inden for 
faget. Vi skal turde sige: Nu 
prøver vi et eller andet sinds-
sygt, og så kan det godt være, 
det viser sig at være forkert, 
men så har vi i det mindste 
forsøgt,« siger den stolte pris-
vinder.

clba@adm.ku.dk

ker, og det har han taget med 
sig.
 »Den værste måde at lære 
på er efter kogebogsmetoden, 
hvor du laver eksperimenterne 
efter en opskrift. Det er meget 
bedre at udforme det som en 
børnebog, hvor man skal træf-
fe valg undervejs, der kan føre 
til forskellige resultater,« siger 
han.

Han nævner som eksempel, 
at de studerende blandt andet 
er blevet sat til at finde ud af, 
hvor en speciel type honning 
stammer fra i verden ved at 
udskille og måle de små 
mængder af kemiske stoffer. 
Teknikken vil kunne bruges i 
forbindelse med fødevarekon-
trol, når de skal ud på arbejds-
markedet. 

Er mental guide
Jan H. Christensen får også ros 
for sin indsats som vejleder for 
speciale- og ph.d.-studerende, 
som han ifølge indstillingen til 
Årets Harald kalder ’faglige 
sparringspartnere’.
 Han mener da også, at de 
studerende ofte kan vide mere 
om et emne end, han selv gør. 
Han afholder derfor også fast 
studiekredsmøder, hvor de 
studerende lærer hinanden at 
kende og fremlægger hvad de 
arbejder med, så de kan lære 
at gøre brug af hinandens 
kompetencer.
 »Forskning handler om sam-
arbejde i dag. Tiden hvor en 
forsker var en ensom mand, 

pinligt,« siger han.
Han synes derfor også, det 

er rimeligt at kræve det sam-
me af kursusdeltagerne. Un-
dervisningen er udformet så-
dan, at de studerende skal ha-
ve læst og forstået dagens pen-
sum hjemmefra, inden de skal 
i laboratoriet, ellers er det slet 
ikke muligt at lave øvelserne. 
 »De får at vide, at de må gå 
igen og komme en anden dag, 
hvis de ikke er forberedt. Det 
sender et signal, så det er kun 
sket et par gange,« siger Jan H. 
Christensen.

 
Seriøs og underholdende
Til gengæld får de, der møder 
op, en engageret og underhol-
dende undervisning. Der skul-
le således være en uofficiel 
samling med de bedste Jan-ci-
tater i omløb på instituttet.
 Hovedpersonen ser ikke sig 
selv som et kæmpe komisk ta-
lent, men han forsøger efter 
bedste evne at sætte daglig-
dagsbilleder på det, han un-
derviser i, så stoffet bliver let-
tere fordøjeligt.

»Det handler om at gøre no-
get, der er vildt kompliceret, 
relevant for noget de kender 
og kan bruge i dagligdagen el-
ler inden for deres eget felt,« 
siger han.

   Han husker, at han under 
studietiden på RUC elskede 
undervisning, hvor man selv 
skulle definere problemstillin-
gen, finde ud af hvordan den 
kan løses og teste om det vir-

NOVO NORDISK FONDEN
Udvalget for kunsthistorisk forskning 

indkalder ansøgninger til:

KuNSthIStORISKE FORSKNINgSpROjEKtER

Der kan søges støtte til et selvstændigt projekt 
eller en klart angivet del af et større projekt 

inden for kunsthistorisk forskning.

Yderligere oplysninger på Fondens hjemmeside 
www.novonordiskfonden.dk 

hvor ansøgningsskema 
findes fra mandag den 14. december 2009.

Ansøgningsfrist: 
mandag den 1. februar 2010 kl. 16.00  

Stillingen er nyoprettet og skal besættes den 1. januar 
2010 eller efter aftale.

Instituttet er et nyt institut under opbygning, og hvor 
den kommende institutleder får til opgave at etablere 
og implementere en ny afdelingsstruktur ved sam-
menlægningen af læreruddannelsen og Institut for 
uddannelsesvidenskab.

Instituttets opgaver
Instituttet varetager læreruddannelsen, som er en 
professionsrettet bacheloruddannelse, og efteruddan-
nelsen af folkeskolelærere ledere i form af kursusafhol-
delse indenfor pædagogik og folkeskolens fagområder. 
Desuden afholdes videreuddannelser til diplom-, 
master- og kandidatniveau. Instituttet arbejder på at 
kunne tilbyde en PhD forskeruddannelse indenfor det 
pædagogiske område.

Instituttet varetager udvikling, udgivelse og distri-
bution af undervisningsmaterialer, faglig konsulent-
tjeneste, pædagogisk udviklingsarbejde og evaluering 
og dokumentation. Instituttet varetager endvidere 
reformarbejdet med pædagogisk udviklingsarbejde for 
førskoleområdet samt GU. Instituttet har eget trykkeri 
og grafisk afdeling.

Den kommende institutleder forventes:
1. at kunne fungere som en samlende lederfigur på 

et institut, som er under opbygning, og hvor en af 
opgaverne bliver at etablere og implementere en ny 
afdelingsstruktur ved sammenlægningen af lærer-
uddannelsen og Institut for Uddannelsesvidenskab.

2. at være en aktiv del af ledergruppen, dels i forhold 
til instituttet, dels i forhold til hele universitetet 
i tæt samarbejde med rektor, institutledelse og 
institutråd. 

3. at kunne omstille sig til nye udfordringer – og 
håndtere disse på en fremadrettet og konstruktiv 
måde til instituttets og universitetets bedste.

4. at kunne træffe beslutninger på baggrund af dialog 
samt evne at formidle beslutninger til alle medar-
bejdergrupper.

5. at have indsigt i grønlandske forhold samtidig med 
et internationalt udsyn, da det er væsentlige fak-
torer i Ilisimatusarfiks uddannelses- og forsknings-
profil.

Ansøgeren skal have en relevant, højere uddannelse og 
have undervisningserfaring indenfor sit fagområde.

Ansøgningsfrist:  15. december 2009
Henvendelse:

Ilisimatusarfik – Grønlands Universitet
Att. Rektor Tine Pars · Postboks 1061 · 3900 Nuuk
Mail til: tipa@uni.gl 
Tlf. +299 36 24 21 · Fax +299 36 23 01 

Se det fulde stillingsopslag på www.uni.gl 
under ”Stillingsopslag”

InstItutleder 
for Institut for læring ved Ilisimatusarfik

ENTUSIAST – »Hvis du ud-

stråler, at det er helt fantastisk, 

hvad du underviser i, så vil de 

studerende også ride med på 

en bølge af begejstring. Jeg 

tror på, at du kan udsende posi-

tive signaler ved aldrig at kom-

me for sent og knokle samtidig 

med, at du udstråler, at det er 

sjovt at gå på arbejde,« siger 

årets underviser.
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REPORTAGE

værk – online og fysisk; og så 
de opslåede stillinger.

»Man skal aldrig sende uop-
fordrede ansøgninger til HR-
afdelinger,« lød rådet fra Hen-
rik Christensen. Sådanne an-
søgninger havner aldrig det 
rigtige sted. Igen drejer det om 
at researche sig frem til en per-
son i virksomheden, som er in-
teressant. 

60 procent af alle jobs bliver 
aldrig annonceret, lyder det 
ofte. Selv om tallet måske nok 
er lidt lavere, slog Henrik Chri-
stensen til lyd for at man bliver 
aktiv på netværkssteder i cy-
berspace som Linkedin og 
Twitter og giver sig i kast med 
at blogge. Rekrutteringsfirma-
er er begyndt at finde kvalifi-
ceret arbejdskraft via blogs, 
sagde Henrik Christensen

Årets karrierebørs sluttede 
næsten som Børsen i Wall 
Street med at en gæst fik lov at 
slå på gonggongen. Denne rol-
le var i år tildelt prorektor Lyk-
ke Friis, der også udtrak nav-
nene på vinderne af de gaver, 
der var stillet på højkant for at 
lokke de studerende til.

mwo@adm.ku.dk

Læs mere på www.alumni.ku.dk 

og offentlige institutioner – li-
ge fra Novo Nordisk og Ber-
lingske Tidende til Kulturmini-
steriet og Nationalbanken. 

Job til generation Y 
Jobbasaren bød også på en 
session med vicedirektør hos 
Jobindex Henrik Christensen, 
der gav aspiranterne gode råd 
med på den bumlede vej til det 
første job. Henrik Christensen 
opfordrede de studerende til 
at fokusere på hvad de kan til-
byde arbejdsgiverne. Det kan 
ifølge Henrik Christensen være 
en udfordring, når man tilhø-
rer y-generationen, der er født 
mellem 1979 og 1994 for 
hvem tålmodighed ikke er en 
dyd. 
 »At søge job er først og 
fremmest tidskrævende, det er 
faktisk er fuldtidsjob,« sagde 
Henrik Christensen og fortalte, 
hvordan han selv brugte man-
ge måneder på at finde et job.  

»Det er research, research, 
research. Folk der spørger, 
hvad man bruger sin tid på, 
når man er jobsøgende, har 
som regel aldrig prøvet det 
selv,« sagde Henrik Christen-
sen og stillede skarpt på tre 
måder at søge job på: de uop-
fordrede ansøgninger; net-

KARRIEREBØRS 2009

Af Morten Emmerik Wøldike

Over 450 studerende fra Kø-
benhavns Universitet var mødt 
op til karriereinspiration, da 
Alumnenetværket KUbulus 
tirsdag den 10. november invi-
terede til karrierebørs i Festsa-
len ved Frue Plads.

Allerede ved indgangen 
dannede de studerende en 
lang kø for at booke sig til et 
lyntjek af cv’et hos en konsu-
lent fra Dansk Magisterfor-
ening og Magistrenes Arbejds-
løshedskasse.  
 Karrierebørs 2009 blev 
skudt i gang af juradekan Hen-
rik Dam, der opfordrede de 
studerende til at være realisti-
ske på et presset arbejdsmar-
ked og turde gå efter et skævt 
virksomhedsmatch. Udlands-
ophold, mentorordninger og 
fritidsinteresser, som eksem-
pelvis en fodboldtrænertjans, 
kan også være vejen til det før-
ste job, lød det fra dekanen, 
der herefter erklærede karrie-
rebørsen for åben. 

I de næste timer cruisede de 
studerende rundt blandt re-
præsentanterne fra 23 frem-
mødte danske virksomheder 

Virksomheder til  
Karrierebørs 2009

Nick Leyssac

Biolog

Dansk Naturfredningsforening

Hvorfor er Danmarks Naturfredningsforening her i dag?

»Vi prøver at markedsføre os over for de studerende, fordi 

vi rent faktisk har en masse spændende tilbud til dem. Vi 

har en studenterkomité på KU, der laver forskellige aktivite-

ter, og vi søger specialestuderende, der har lyst til at arbej-

de med den virkelige verden og bruge rigtige data. Vi har 

fem konkrete specialeforslag liggende, der spænder lige fra 

biologi til sociologi og kommunikation.« 

Hvilke faglige profiler går Danmarks Naturfredningsfor-

ening efter?

»Vi går ikke kun efter folk med naturvidenskabelig bag-

grund. Med juradekan Henrik Dams ord vil jeg sige, at vi 

går efter profiler, der ’tør bryde rammerne’. Vi kan ikke 

bruge ensporede specialister, men vil gerne have folk, der 

har sans for det hele.«

Lise Emilie Fritzbøger

Kommunikationskonsulent

Siemens

Hvorfor er Siemens her i dag?

»Vi er her for at møde studerende, der har lyst til at få en 

mentor som måske er en smule anderledes end de forven-

ter. Vi plejer at matche mentees og mentorer på den lidt 

mere skæve måde. Siemens har jo været med i KU’s mentor-

program i flere år, og vi synes, det er vigtigt at lære de stu-

derende, at der findes en virkelig verden og at der er nogle 

krav, som skal opfyldes i forhold til at søge det rigtige job 

og kende sine egne kompetencer.«

Hvilke faglige profiler går Siemens efter?

»Vi er åbne for hvad som helst. Vi plejer jo at være en af de 

virksomheder, der får de kandidater, som ingen andre virk-

somheder har kunnet matche. Men som udgangspunkt ser 

vi gerne naturvidenskabelige profiler – gerne kombineret 

med fx økonomi og jura.« 

Udsigt til høj arbejdsløshed og et presset arbejds-
marked fik ekstra mange studerende til at møde op 
til karrierebørs 2009 på københavns Universitet

karrierecruise  
i en krisetid
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JOBMATCH – Karrierejægere 

hang ud, da alumneforeningen 

bød på karrierebørs. Det gode 

råd til den jobsøgende: 

 RESEARCH!
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Studerende til  
Karrierebørs 2009

Atakilti H. gebremichael

28 år

Bachelorgrad fra Etiopien, masterstuderende på Jura

Hvorfor er du til karrierebørs i dag? 

»Jeg er her for at tale med forskellige virksomheder, fordi 

jeg gerne vil have et bedre indtryk af mine fremtidige job- 

og karrieremuligheder som jurist.«  

Hvad har du fået ud af karrierebørsen?

»Jeg talte med Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og 

Integration om, hvordan ministeriet arbejder, og hvilke mu-

ligheder der er for at blive ansat som jurist der. Jeg fik også 

talt med en repræsentant fra advokatfirmaet Kromann Reu-

mert, som gav mig en masse ideer til, hvordan jeg kan kvali-

ficere mig til en ansættelse hos dem eller i andre advokat-

virksomheder.«

Ann Johansen

31 år

Kandidatstuderende på Biologi

Hvorfor er du til karrierebørs i dag?

 

»Jeg er her for at finde ud af, hvad virksomhederne kan til-

byde af arbejdspladser, og måske er der nogle sider af ar-

bejdspladsen, som man ikke lige havde tænkt over de hav-

de. Som studerende er det godt at få indgangsvinkler til 

nogle virksomheder, som man måske godt kender af navn, 

men ikke kender helt i dybden.«

Hvad har du fået ud af karrierebørsen?

»Jeg har fået at vide, hvad Danmarks Naturfredningsfor-

ening laver og hvad jeg kunne få gavn af at lave hos dem. 

Jeg har også talt med Fødevarestyrelsen om, hvad de kan 

tilbyde. Jeg kender godt lidt til dette ministerium fra tidli-

gere job, men det var rart at høre, hvad de har af andre 

grene specielt for biologistuderende.« 

VOXPOP

KARRIERETJEK

Af Morten Emmerik Wøldike

»En af konsulenterne fra Danmarks Naturfredningsforening 
foreslog mig at have et resumé i toppen af mit cv,« indleder 
29-årige Mette Mølgaard Mogensen velforberedt, da hun mø-
der Kasper Mølgaard, der er udviklingskonsulent i Magistre-
nes Arbejdsløshedskasse. Han er med på Karrierebørs 2009 
for at give råd til de KU-studerende, der gerne vil have et rea-
lity-tjek af deres cv’er. 

Kasper Mølgaard nikker straks, mens han kaster sit første 
blik på Mettes to siders cv. 

»Tre fjerdedele af alle arbejdsgivere læser først cv’et, der-
næst ansøgningen. Så alene af den grund er det en god idé at 
skrive lidt om sine spidskompetencer i starten,« siger Kasper 
Mølgaard, og uddyber, at resuméet er en rigtig god måde at 
arbejde med sit cv på, fordi man her med rimelig få sproglige 
kneb kan vinkle cv’et og skræddersy sin jobprofil, så det pas-
ser til det job, man går efter. Det er også fint at have et foto 
med i sit cv for at skabe så meget genkendelse som muligt.

Mette Mølgaard Mogensen drømmer om et job inden for 
kultur og eventområdet, hvor hun gerne vil være med til at 
trække internationale begivenheder til Danmark. Og cv’et er 
allerede dekoreret med flere relevante erfaringer fra kultur-
sektoren. 

Som snart nyslået kandidat med udsigt til en høj akademi-
kerarbejdsløshed er Mette Mølgaard Mogensen klar over, at 
der skal en bred jobsøgning til. På karrierebørsen har hun 
derfor været forbi både Vestas og Folkekirkens Nødhjælps 
stand – virksomheder, som hun faktisk aldrig har tænkt på 
som mulige arbejdspladser før. 

 
Flere bullets
»Dit cv er overskueligt og er nemt at læse for arbejdsgivere, 
men jeg savner nogle flere bullets under dine forskellige erfa-
ringer. Generelt tænker arbejdsgivere mere i opgaver end i 
titler. Jeg kan læse, at du er grundlægger og medejer af firma-
et Earlybird, men det kunne være spændende at få at vide, om 
du var den kreative kraft her, eller om du lavede regnskabet,« 
siger Kasper Mølgaard. 

JOBSURFINg – Mette Mølgaard Mogensen surfede også rundt blandt de forskellige virksomheder på KU’s karrierebørs 

og fik feedback på sit cv og sine jobmuligheder. 

mette mølgaard mogensen har netop afleveret sit speciale på medievidenskab og  

er til karrierebørs 2009 for at få inspiration til jobsøgningen og skærpe sit cv hos  

magistrenes Arbejdsløshedskasse. Universitetsavisen er med på en lytter  

Mette fanger vakst pointen og noterer, at hun skal have 
nogle fine ord på de konkrete arbejdsopgaver og erfaringer i 
cv’et, der skjuler sig bag titlerne udvalgsmedarbejder, grund-
lægger og producerassistent. 

»Det er lidt svært at vide, hvor meget man skal skrive, når 
man er nyuddannet, for man vil heller ikke give et forkert ind-
tryk,« siger hun.
 »Ja, det er en balancegang. Du behøver for eksempel ikke 
skrive, at du har været handicapmedhjælper tilbage i 1993, 
for det har intet med din fremtidige karriere at gøre,« siger 
Kasper Mølgaard, der til gengæld synes godt om, at Mette 
skriver, at hun har arbejdet som security-medarbejder.

»Det synes jeg er fint at nævne, fordi det skaber et mentalt 
billede hos mig af, at du er en ansvarlig person med autoritet. 
Det giver et positivt blik på dig.«

Korsanger for gnags
Kasper Mølgaard fortæller, at han tidligere på dagen talte 
med en studerende, der under erhvervserfaring på sit cv hav-
de skrevet, at hun havde sunget kor for Gnags.     

»Det er jo ikke en erhvervserfaring, for det har intet med 
hendes fremtidige karriere at gøre, men jeg vil da rigtig gerne 
høre om det. Det giver jo et fokus, som folk kan huske, uanset 
om man kan lide Gnags eller ej.« 

»Ja, man skal skille sig ud i disse dage,« siger Mette med et 
smil og udelukker ikke, at selv hendes medvirken i Universi-
tetsavisen kan være karrierefremmende.

Mettes cv-tjek er ved at være slut. Kasper Mølgaards kon-
klusion er, at Mette allerede har et godt cv, som vil bringe 
hende godt på vej. Og Mette virker parat til at indlede jagten 
på det første job. Men der er lige en sidste ting.

»Hvad med din alder?« spørger Kasper Mølgaard.
»Skal man dog have det med?« spørger Mette let modstræ-

bende og med jysk charme.
»Ja, man bør i hvert fald skrive sine fødselsdata på cv’et,« 

svarer Kasper Mølgaard.
»O.k., så skidt med det,« slutter Mette med et grin og skri-

ver sine fødselsdata ind i sit cv.        

 mwo@adm.ku.dk

» man skal skille sig ud  
i disse dage«
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BAGGRUND

Fremtrædende israelske 
akademikere med kontrover-
sielle holdninger, som histori-
keren Ilan Pappé, der er flyttet 
til England, hetzes og tvinges 
til at sige op, skriver de stude-
rende, som også anklager de 
israelske universiteter for at 
give sikkerhedstjenesten Shin 
Bet oplysninger om palæsti-
nensiske studenteraktivister.

Det handler derfor også om 
akademisk frihed, slutter Ida 
Marie Rump.

I en kommende artikel vil 
Universitetsavisen bede de rele-
vante personer på Københavns 
Universitet forholde sig til ak-
tivisternes anklager.

ser@adm.ku.dk

en dårlig idé at politisere uni-
versitetet på den måde? 

»Det er da også en politise-
ring af universitetet at vælge 
at samarbejde med Tel Aviv,« 
protesterer Ida Marie Rump. 

»Der er en tendens til, at 
man i Danmark ikke vil røre 
ved konflikten mellem Israel 
og Palæstina, men man kan  
ikke undgå at vælge side, uan-
set hvad man gør.«
 Hvor går grænsen? Burde KU 
også boykotte Peking Universi-
ty, som man er allieret med i IA-
RU-samarbejdet, fordi Kina un-
dertrykker uighurerne og har 
annekteret Tibet? 

»Nu ved jeg ikke så meget 
om Kina, men i princippet ja. 
Men økonomisk pression giver 
mere mening mod Israel, som 
er mere afhængig af uden-
landsk støtte. Desuden er vi 
gået ind i boykotten, fordi pa-
læstinenserne selv har bedt 
om det. Så det ville det også 
kræve i Kina,« siger Ida Marie 
Rump. 

Mangel på akademisk  
frihed
I et åbent brev til Trondheim 
Universitet skriver tre palæsti-
nensiske studenterorganisatio-
ner om, hvordan etniske ara-
bere bosat i Israel forhindres i 
at studere på de mest prestige-
fulde fakulteter på de israelske 
universiteter.

opfordrer også til akade- 
misk og kulturel boykot af  
Israel.

Umiddelbart kan forbindel-
sen fra et akademisk samarbej-
de mellem KU og Tel Aviv til 
det israelske militær være svær 
at få øje på. Men ikke for Ida 
Marie Rump.

»Tel Aviv Universitet er så 
infiltreret i Israel Defense For-
ces, og har en lang historisk 
tradition for at involvere sig i 
militært arbejde.«

»Universitetet har institut-
ter, der arbejder med våben-
udvikling, og forskere, som 
bryster sig af at have været 
med til at udvikle våben, der 
kan sætte Palæstina tyve år til-
bage,« siger hun.

»Alle vælger side«
Mens vi taler, fortsætter gade-
teateret ved trappen ned til 
metroen. En ranglet fyr i jak-
kesæt stopper op og tager et 
par billeder med et antikvarisk 
udseende kamera. 

»Han er helt sikkert zionist 
ham der,« mumler aktivisterne 
indbyrdes, og viser – hvis man 
skulle have glemt det – at 
fjendskabet mellem Israel og 
Palæstina trækker tråde langt 
uden for Mellemøsten. 

Af samme grund ville KU 
nedkalde en storm over sig 
selv ved at indlede en boykot 
mod Israel. Så mon ikke det er 

Universitet (KU), som man 
umiddelbart kunne tro, hæv-
der talsperson Ida Marie 
Rump, som læser Arabisk på 
KU. 

Både fordi det er sundt for 
studerende med dansk bevæ-
gelsesfrihed at blive mindet 
om palæstinensernes forhold. 
Men især fordi KU gennem sin 
samarbejdsaftale med Tel Aviv 
Universitet, om blandt andet 
udveksling af studerende, in-
direkte støtter den israelske 
besættelse af Palæstina og den 
israelske hærs overgreb mod 
palæstinenserne, som hele ti-
den tiltager, mener Ida Marie 
Rump. 

»Under angrebet på Gaza-
striben i januar blev universi-
tetet i Gaza bombet til ruiner. 
Samtidig fortsætter KU sin 
samarbejdsaftale med Tel Aviv 
Universitet, uden at revurdere, 
hvordan det er med til at legi-
timere Israel som en retsstat, 
der overholder menneskeret-
tighederne og retten til uddan-
nelse uanset religion og race,« 
siger hun.

Universitetet involveret i 
militæret
Opfordringer til boykot af  
israelske tomater og deslige er 
langt fra en ny ting. Men be-
vægelsen Boycott, Divestment 
and Sanctions for Palestine, 
som aktivisterne her støtter, 

AKTIVISME

Af Sune Engel Rasmussen

De fleste får lov at gå igennem 
checkpointet efter at have vist 
deres legitimationskort. En-
kelte bliver overfuset på vej vi-
dere, men synet af en ældre 
herre med partisanerklud om 
halsen, der kommer op fra 
metroen, tænder soldaterne 
af.

De råber ad manden, og 
tvinger ham til at sætte sig 
med knæene på den våde as-
falt og hovedet mod en mur 
med camouflagenet. En forbi-
passerende pige beordres 
vredt til at vise id, da hun kig-
ger efter manden. Hun adly-
der, tydeligt skræmt, indtil sol-
daten lader masken falder og 
smilende forsikrer hende om, 
at de blot spiller teater. 

Denne morgen den 10. no-
vember visiterer og tjekker en 
håndfuld aktivister fra Palæsti-
na Fredsvagter studerende 
uden for KUA, »for at vise, 
hvordan et israelsk checkpoint 
fungerer, og hvordan man som 
palæstinenser bliver stoppet 
og tjekket på vej til arbejde og 
skole,« som de forklarer. 

»KU bør revurdere  
samarbejde«
Og det er ikke så irrelevant for 
studerende på Københavns 

københavns Universitet samarbejder med universitetet i Tel Aviv, og støtter  
dermed indirekte Israels overgreb mod palæstinenserne, mener studerende,  
der lod kUA-studerende smage israelsk inspireret chikane 

Studerende: kU skal trække sig 
ud af Israel

CHECKPOINT – Israelske 

soldater udøvede vold og 

generelle krænkelser mod 

KUA-studerende tirsdag 

den 10. november. Som en 

del af et gadeteater, for-

stås.

FO
T

O
: 

S
U

N
E

 E
N

g
E

l 
R

A
S

m
U

S
S

E
N

»Under  
angrebet på 
Gaza-striben 
i januar blev 
universitetet 
i Gaza bom-
bet til ruiner. 
Samtidig 
fortsætter 
KU sin sam-
arbejdsaftale 
med Tel Aviv 
Universitet, 
uden at  
revurdere, 
hvordan det 
er med til at 
legitimere 
Israel som 
en retsstat, 
der overhol-
der menne-
skerettig- 
hederne og 
retten til  
uddannelse 
uanset  
religion og 
race.«
Studenteraktivist  

Ida Marie Rump
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PROCESSPIL

votere.
Og mens de retslærde tygger paragraffer, 

gennemgår advokat Erling Borcher sagen og vi-
ser, hvordan kagen kunne skæres. 

»Det her er ikke nogen enestående sag,« for-
klarer han de studerende. 

»Den er typisk for den måde, aftaler indgås 
på i erhvervslivet.«

Tilfredse dommere
Dommerne kommer tilbage. 

»Vi er generelt imponerede over det niveau, I 
har præsteret,« siger Torben Melchior, og udrå-
ber Hold 2 (af fire) som vindere. 

»Men i et ganske tæt felt,« understreger præ-
sidenten. »Den mundtlige procedure har været 
udmærket. Glimrende endda,« tilføjer han.

Han roser deltagerne for deres høje og klare 
tale, som mangen en granvoksen advokat kun-
ne tage ved lære af. Man bør dog ikke bunke en 
masse ’at’er’ op efter hinanden, indskærper 
retspræsidenten. 

»Og pas på at sproget ikke bliver for knud-
ret.« 

Tænk hvis undervisere på universitetet også 
gad lægge så meget vægt på at lytte til, hvad de-
res studerende går rundt og siger. 

Dom(narre)fældelse
Jurastuderende Volkan Turan modtager dom-
mernes særlige udmærkelse som ’bedste proce-
dør’. Vennerne tæsker løs på ham med skulder-
klap. Han er glad. 

Hvad betyder det for dig at blive procedør num-
mer 1?

»Utrolig meget. Det er jo Danmarks fornem-
meste ret, der siger det,« siger Volkan. Han er 
perfektionist. »Jeg sætter høje mål for mig selv, 
og så betyder det meget, når jeg indfrier dem.«

Og hvad med sagen? Dommerne afsiger in-
gen dom! Vi finder aldrig ud af, hvem der hav-
de ansvaret for de bortkomne reserveenheder. 

Undskyld.
chz@adm.ku.dk

lærer relaterer sig direkte til virkeligheden. Det 
kan bruges.« 

Hun siger også, at mange af deltagerne er 
nervøse i dag.

Hvorfor? Er det første gang de er her?
»Ja. Og mange kommer jo aldrig nogensinde 

igen.« 

Ikke for de slappe
Næ. Højesteret er vist ikke for de svage og for 
amatørerne. Aftenens procesforfatter, Erling 
Borcher, er prof. Han fører selv sager her. Den-
ne aften følger han fra stolerækkerne det slag, 
han har sat i værk. Han er iført afslappet blød 
jakke og briller, han kan kigge op over. 

Erling er taknemmelig for at Højesteretsdom-
merne tager sig tid til at træne med de jurastu-
derende. 

»Der er faktisk en hel del advokater, der har 
møderet for Højesteret,« siger han. (Der er cir-
ka 1.820). »Men det er ret få, der gør brug af 
privilegiet.«

»Der er jo en paragraf i retsplejeloven, der si-
ger, at man kan få et brev om, at man ikke skal 
komme igen,« forklarer Erling Borcher. Dom-
merne kan godt finde på at gå hårdt til advoka-
ter med borende spørgsmål; og hvis folk ikke er 
passende forberedte, bliver de slet og ret klædt 
af. Ikke alle kan klare mosten på det her niveau 
og finder andre steder at udøve deres hverv.

Så de studerende tager processpillet alvor-
ligt. Sabrina skyder på, at de fleste har knoklet 
intenst i en måneds tid forud for i aften.

Kagen skåret
Procedørerne klør på. Ilten svinder i lokalet. 
Universitetsavisens udsendte strækker sig i sto-
len. Reserveenheder på et lager, regninger for 
en lageroptælling, aftaletekster. Man kan tale 
længe om det hele. Snork.

Kunne de ikke bare gå ud og løse sagen som 
voksne mennesker, og slås? Men det får en en-
de. 

»Jeg vil hermed endeligt indlade sagen for 
Højesteret,« er der en, der siger. Himmel og 
bøf, sikken lettelse. Dommerne træder ud for at 

huehår og kappe, og folk skrumler ned i sæder-
ne.

Procedure for sprogørene
De studerende sætter gang i veltalenheden. Fly-
dende går det. Deres udsendte opfanger kun et 
par grimme ’omkring’er som i ’fejlkilde om-
kring’, og der indsniger sig vist et enkelt ’på 
sigt’, men det er nok ikke udslagsgivende for 
dommerne. En studerende siger på et tidspunkt 
’opstart’, hvilket straks (eller også er det tilfæl-
digt) fremkalder en voldsom rømmen fra Høje-
steretspræsidenten. 

Et enkelt ulyksaligt ’bedte om’ bliver trukket 
som en sproglig nøgle hen over den blankpole-
rede diskurs.

Man tiltaler den ’hæderværdige Højesteret’, 
og fjendens repræsentanter er ’vores ærede 
modpart’. Nogle af de studerende er i stand til 
at udtale ’ærede modpart’, så det lyder som en 
udsøgt fornærmelse. Enkelte har så at sige for-
håndstillagt sig en let snøvlende levemands-
stemmeføring, som en agtværdig borger fra Jæ-
gersborg med æblekinder og isbjørneskind. 

Tænker Deres udsendte fordomsfuldt. Andre 
virker mere benovede over at tiltale Højesteret. 

Men de får alle fremført deres anbringender 
for retten i fin stil. 

Åh, nej. Alt hvad de siger, giver mening. Det 
hele lyder rigtigt. Sagsøger har ret.

Nej, sagsøgte! Sagsøger er kongen. På bålet 
med sagsøgte!

Første, måske sidste gang
På venstre side af podiet. Her sidder Sabrina 
Mai Bendjazia og Linnea Klingenberg-Jensen 
og vifter med små brikker, der angiver, hvor 
meget tid, der er tilbage. Ingen taler ud over 
det afmålte tidsrum.

I en kort pause forklarer Sabrina Mai Bendja-
zia, som også er bestyrelsesmedlem i Juridisk 
Diskussionsklub (med studiejob i advokatfirma, 
selvfølgelig), hvad det er, der sker i aften. Hun 
ser tjekket ud med brune øjne, der er skarpe. 
Sabrina elsker sit fag.

»Det er konkret,« siger hun. »Det meste man 

JURIDISK SHOwDOwN

Af Christoffer Zieler

Kvinderne går i tækkelige spadseredragter, 
mændene i mørke jakkesæt og mere eller min-
dre støjende slips. Kun et kig langs gulvet og et 
par bulede sko hist og her afslører dem som fat-
tigrøve og studerende. Men de er klædt på til 
kamp. I dag er de i Højesteret, dør om dør med 
Statsministeriet på Slotsholmen, hvor rigets 
dømmende magt har sit fornemme sæde.

Dagens retssag er fiktiv. Arrangeret af Juri-
disk Diskussionsklub, den største studenterfor-
ening på Jura, i samarbejde med advokatma-
stodonten Kromann Reumert. 

Borcher har forfattet stridens omdrejnings-
punkt: en speget affære om lagerstyring og 
bortkomne digitale enheder mellem de fiktive 
P&N A/S og Digital Overvågning A/S. Sagen er 
næsten gribende i sin kedsommelighed. Det ene 
firma siger, at det andet skylder det penge, men 
det andet firma siger, at det forholder sig stik 
modsat. Det vanskelige er at finde ud af, hvem 
der har ret og få rettens ord for det.

Blikflak
I dag må man godt fotografere i Højesteret. El-
ler, det forestiller vi os. Universitetsavisens ud-
sendte rumler forstyrrende rundt i sin taske ef-
ter kameraet. 

Retten er prægtig og flødeskumshvid med 80 
krummelurede indhak i loftet og sukkersmuk 
stuk. Som det indre i en medalje fra en dyr ba-
ger må syne for en bakterie. 

Forsamlingen optager halvdelen af pladsen, 
mens resten er hensat til en overdimensioneret 
talepult i bulet elipseform, hvis ene langside er 
overladt til de tre højesteretsdommere, som har 
sat aftenen af til at lege med. Højresteretspræsi-
dent Torben Melchior er en af dem.

Da retten træder ind, flyver tilhørende op i 
stående positur. 

»Værsgo at tage plads,« siger retspræsiden-
ten, venligt smilende med højt pude- eller  

de jurastuderende demonstrerede, hvis juletræ talegaverne ligger under,  
da de udredte en grim sag om lagerstyring i landets højeste ret

Indersiden af medaljen
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FiLOSOFi

Af Gry Bartroff Gaihede

Du er ph.d.-studerende på Afde-
ling for Filosofi, og du har din 
daglige gang på Politiets Natio-
nale Efterforskningscenter. 
Hvordan hænger det sammen?  

»Jeg arbejder på Rigspoliti-
ets Bandeprojekt. Jeg ser på 
registreringen og bearbejdel-
sen af oplysninger i efterforsk-
ningen af bande- og rockerkri-
minalitet. I dag foregår det så-
dan, at denne enhed får en 

Med kløgt skal banderne bekæmpes

strøm af efterretninger fra de 
forskellige politikredse og et 
væld af andre kilder, der alle 
registreres i en database. De 
data trækker politiet på i deres 
efterforskningsarbejde. 

Jeg er ansat til at komme 
med nogle anbefalinger til 
hvordan man kan optimere 
indsamling, bearbejdning og 
anvendelse af materialet, så 
efterforskerne får mest muligt 
ud af de indkomne oplysnin-
ger. Jeg arbejder primært med 
at formulere, hvilke kriterier, 
der er relevante at opstille, for 

at man kan hente informatio-
ner ud af materialet til gavn 
for efterforskningen.

Og så har projektet også det 
strategiske formål, at informa-
tionerne skal understøtte poli-
tiet i vurderingen af grupper-
nes relative trusselsniveau. 
Hvordan ser det større billede 
ud? Hvordan forholder grup-
perne sig til hinanden? Hvor 
skal politiet sætte ind? Når 
man måler trusler, er det jo af-
gørende, at man måler på de 
samme kriterier i alle grupper. 
Det betyder, at man gerne skal 
have viden inden for de sam-
me kategorier i alle grupper 
for at kunne sammenligne.«

Hvilke akademiske værktøjer er 
det, du har som filosof, som po-
litiet efterspørger?

»Nu var det ikke, fordi poli-
tiet specifikt gik efter en fag-
filosof til stillingen; de søgte 
mere bredt. 

Universitetsfolk kan noget 
med at strukturere en stor da-
tamængde og foretage dybde-
gående analyser.  

Jeg er skolet inden for filo-
sofien, så jeg arbejder for ek-
sempel med argumentations- 
og ræsonnementsteori. Hvor-
dan slutter man på baggrund 
af usikker viden, som efterret-
ninger jo er, til beviser? Hvor-
når kan man kategorisere op-
lysninger som sikker viden; og 
hvornår må informationer ka-
tegoriseres som mere usikre? 
Den slags overvejelser kan jeg 
bidrage med fra mit udgangs-
punkt i den teoretiske filosofi.

Den del af filosofien, der er 

relevant for dette projekt, er 
derfor primært metodologi, vi-
denskabsteori og praktisk filo-
sofi, da målrettet og koordine-
ret vidensindsamling rejser en 
række videnskabelige og logi-
ske spørgsmål, som kan besva-
res ved hjælp af filosofiske me-
toder. I arbejdet med efterret-
ninger er det derudover rele-
vant at undersøge slutnings-
procedurer for at sikre, at ar-
gumenterne er holdbare, og at 
der ikke finder fejlslutninger 
sted.« 

Filosofi rimer på politi. Men 
hvor løber den røde tråd fra  
studierne til ansættelsen i task 
force? 

»Jeg blev opmærksom på 
det her projekt, mens jeg var i 
gang med specialeskrivningen, 
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Trappe Tusind
Studerende på Litteraturvidenskab hitter med  

højpandet tidsskrift

Simremad
Universitetsavisens huskok free-styler et stykke gris  

efter femtakket smagskompas

Prisopgaver
Kom ind i kampen og lad dig inspirere – årets prisop-

gaver er offentliggjort

KULTUR, DEBAT OG MEDDELELSER2. SEKTION

og jeg syntes, at krydsfeltet var 
vildt interessant. Der er tre 
grundlæggende fagelementer i 
projektet: kriminologi, teore-
tisk filosofi og praktisk filosofi. 
Så for at vide noget mere om 
kriminalitetens årsager og 
kvalificere mig inden for sam-
fundsvidenskaben, fulgte jeg 
nogle kurser i kriminologi på 
Jura, inden jeg søgte stillin-
gen. 

Min primære interesse er 
praktisk filosofi, især etik, og 
det at min databehandling her 
foregår i samarbejde med en 
virksomhed, gør forskningen 
meget håndgribelig og anven-
delsesorienteret, og det er in-
teressant for mig. Under studi-
erne har jeg hele tiden tænkt: 
hvordan kan det her bru-
ges til noget? Og i mit 

8 9 16

Optrevlingen af den organiserede gruppekriminalitet  
er politiets vigtigste opgave i København. Kira Vrist 
Rønn fra Filosofi er hentet ind for at hjælpe politiet 
med at håndtere efterretningerne i opklaringsarbejdet
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Café Weltgeist

KUMMENTAR

»1989 VAR DET BEDSTE ÅR i Europas histo-
rie.« Ophavsmanden til dette skråsikre udsagn 
er Timothy Garton Ash. Oxford-historikeren 
talte på Københavns Universitet den 9. novem-
ber, den dag muren faldt for 20 år siden. 

Siden ’89 er det gået ned ad bakke for Euro-
pa, mente Ash. Fra talerstolen i Festsalen fore-
tog han en imaginær byvandring i Berlin. Gen-
nem Brandenburger Tor. Ned ad Unter den Lin-
den. Dér på venstre hånd ligger det moderne 
europæiske universitets moder. 

Lidt prætentiøst har Hegels gamle universitet 
nu indrettet en Cafe Weltgeist på bagsiden af 
hovedbygningen. For det er som om, ånden har 
holdt store flyttedag. Måske var ’89 sidste gang 
Europa var centrum for verdenshistorien og i 
dag er ’provinsialismen’ på fremmarch. Sådan 
lød i hvert fald Ashs tankevækkende historiske 
dom. 

Hvordan går det med verdensånden på KU? 
Denne flyvske ånd, som vanskeligt lader sig 
indfange af en snæver definition. Dette ’noget’ 
man har i sig. Kombinationen af ydre åbenhed 
og indre udsyn. 

EN KONKRET INDIKATOR er nok den inter-
nationale studentertrafik. Flere års fald i antal-
let af KU-studerende på udlandsophold er nu 
vendt til en pæn fremgang. Samtidig er der en 
markant stigning i antallet af internationale 
studerende på KU. I 2008/2009 tog omkring 
1300 KU-studerende et studieophold i udlan-
det, mens 2000 udenlandske studerende kom 
til KU. Det er selvfølgelig smigrende, at KU har 
en vis tiltrækningskraft. Men vi skal også invi-
tere til yderligere udlængsel blandt vore egne 
studerende. 

Derfor indgår det nu i den opdaterede strate-
giske handleplan, at KU skal gennemføre et ser-
vice-eftersyn af universitetets udvekslingsafta-
ler. Umiddelbart er der flere naturlige grunde 
til, at nogle KU-studerende forbliver hjemme-
fødninge. Vores studerende er typisk lidt ældre 
og har måske flere forpligtelser over for kære-
sten, lejligheden og studiejobbet. 

Men eftersynet skal også se på, om der er 
nogle områder, vi bør sætte særlig fokus på. Er 
der en ubalance mellem ind- og udrejse til og 
fra nogle af vore partner-universiteter? Hvorfor 
vil så mange til Australien og så få til Rusland? 
Hvordan kan vi arbejde endnu mere målrettet 
på at indgå i samarbejde med de bedste univer-
siteter? Hvordan og på hvilke vilkår kan vi 
etablere udvekslingsaftaler med gode universi-
teter i voksende vidensamfund som fx Indien? 

SAMTIDIG SKAL VI få internationale forske-
re og studerende til at føle sig hjemme på KU. 
For at sætte skub i tingene har Finansrådet 
sponseret en international studiemiljøpris på 
100.000 kroner. Men KU har allerede sat flere 
konkrete initiativer i gang: 

For første gang i år var de internationale stu-
derende inviteret til en fælles immatrikulati-
onsfest. Og der afholdes løbende arrangemen-
ter med klar international appel, fx Climate 
Lectures med ’klimakendisser’ som FN’s gene-
ralsekretær eller den britiske og franske uden-
rigsminister. Og den 13.-14. december åbner 
KU og Yale University dørene for studerende 
fra hele verden, som kommer til København for 
at diskutere, hvordan universiteter kan bidrage 
til at løse klimaudfordringen ved at gøre deres 
campusområder grønnere.

Verdensånden handler om at handle. Det er 
også tanken bag det berømte citat af Karl Marx, 
som står med store guldbogstaver i Humboldt-
universitetets forhal: »Filosofferne har kun for-
tolket verden forskelligt, men hvad det kom-
mer an på, er at forandre den.« 

Men som professor Bernd Henningsen fra 
Humboldt bemærkede på KU’s 1989-seminar 
den 9. november, har man nu placeret følgende 
advarsel på hvert trappetrin: »Vorsicht! Stufe!« 
(Pas på trinnet!). Det er nok ikke ligefrem på 
den forsigtige måde, at vi vinder hjernekaplø-
bet. Vi skal turde satse. 
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Af rektor Ralf Hemmingsen og  

prorektor Lykke Friis

 andet fagområde, som er 
dansk, har jeg kastet mig over 
strategisk kommunikation i 
virksomheder, så for mig har 
vejen fra studierne til dette 
samarbejde ikke været så 
kringlet, som det kunne lyde.«

Kan du mærke, at denne type 
samarbejde er nyt for politiet?

»Det er ikke nyt for politiet 
at samarbejde med akademi-
kere. Min vejleder på Filosofi, 
Vincent Hendricks, har under-
vist politiet ad flere omgange, 
og han har også været med til 
at formulere dette projekt. 
Men det er første gang, der er 
tale om et samfinansieret sti-
pendium, så jeg er den eneste 
forsker, der er hentet ind på 
denne måde.« 

Det er et højspændt politisk om-
råde. Bæver du lidt over at skul-
le håndtere så delikate data?

»Nej, egentlig ikke. Men jeg 
kan godt mærke på mediernes 
interesse, at der er tale om en 
’god historie’. Og det er lidt 
overvældende, men det er be-
stemt ikke noget, der mind-
sker lysten til at gå i krig med 
arbejdet. Tværtimod kan man 
sige, at det jo netop er det sto-
re fokus på bandekriminalitet, 
der har gjort projektet muligt, 
fordi der faktisk flyder res-
sourcer til området. 

Og mine anbefalinger skulle 
gerne kunne bruges bredt i 
sidste ende. Det er oplysninger 
vedrørende bande- og rocker-
kriminalitet det drejer sig om 
nu og her, men det metodiske 
output kan jo godt bruges på 
andre kriminalitetsområder.«

gbg@adm.ku.dk

Kira Vrist 

Rønn er cand.

mag. i filosofi 

og dansk. 

Ph.d.-projek-

tet ’kvalitativ 

metodeoptimering af politiets 

database’ er samfinansieret af 

Det Humanistiske Fakultet, Poli-

tiets Nationale Efterforsknings-

center og Forskningsrådet for 

Kultur og Kommunikation.

 

»Verdensånden handler om 
at handle. Det er også tan-
ken bag det berømte citat af 
Karl Marx, som står med 
store guldbogstaver i Hum-
boldt-universitetets forhal: 
'Filosofferne har kun fortol-
ket verden forskelligt, men 
hvad det kommer an på, er 
at forandre den'.« 

>
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Deadline: Se kolofonen på side 2 i sektion 2.

KOMMenTAR
Af Hans-Christian Køie Poulsen, forsknings- 

konsulent, Det Humanistiske Fakultet

I sidste nummer af Universitetsavisen blev der 
bragt en kildekritisk analyse forfattet af Seba-
stian Olden-Jørgensen. Uheldigvis har artiklen 
det, forhåbentlig utilsigtede, resultat, at ofrene 
for mobning nu må føle sig endnu mere ydmy-
get. 

Artiklen begynder med nogle observationer 
af, hvordan journalister har det med at bruge 
hinandens materiale som kilder. Man kan imid-
lertid dagligt finde eksempler på, at journalister 
måske strammer vinklingen lige lovligt meget, 
når de fremstiller en sag. Det er dog meget 
uheldigt, at Sebastian Olden-Jørgensen lige 
netop bruger sit krudt på at bagatellisere de da-
ta, der dokumenterer, at der er kolleger, der er 
udsatte for helt uacceptable krænkelser.

I SIN IVER efter at påvise, at der ikke er 
grundlag for at hævde, at mobning er udbredt 
på KU, udviser Sebastian Olden-Jørgensen en 
rystende mangel på takt og empati. For at styr-
ke sit argument antager han helt fejlagtigt, at 
det ikke er noget problem at blive udsat for 
mobning en gang om måneden eller sjældnere. 

Det betyder, at alle de 271 personer, der i 
den netop gennemførte APV har svaret, at de er 
inden for det sidste år enten ’af og til’ eller ’må-
nedligt’ er blevet udsat for mobning, slet ikke 
efter hans mening skal tælles med. I forbindelse 
med denne meget store gruppe, der udgør 7,9 
procent af alle dem, der har indsendt deres 
APV-spørgeskema, kan man »diskutere, om det 
er mobning af og til at blive udsat for ubehage-
lig behandling«. 

DET ER AT FØJE SPOT til skade på den må-
de antage, at mobning, når der kun sker en 
gang imellem, bare opleves som noget ubeha-
geligt. Der er givet mange af disse 271 kolleger 
på KU, der dagligt i deres adfærd søger at und-
gå situationer, hvor de er klar over, at risikoen 
for mobning er specielt stor. Nogle isolerer sig, 
og der er givet også en del af dem, der overve-
jer, om de skal sige op.

Det er meget almindeligt, at de personer, der 
bliver udsat for overgreb, selv føler skam, og 
derfor synes at det er pinligt at snakke med an-
dre om det. De går derfor ofte og er meget en-
somme med deres problem. For de 312 perso-
ner, der har svaret, at de på deres arbejde, er 
udsat for mobning, er Sebastian Olden-Jørgen-
sens artikel blot endnu en krænkelse, som de 

næppe selv vil svare på. 

NÅR SEBASTIAN-JØRGENSEN i et forsøg på 
at være humoristisk skriver: »I den metodeun-
dervisning, jeg gennem en årrække har mobbet 
og chikaneret de studerende med,…« latterlig-
gør han selve begrebet mobning. Hvis Seba-
stian Olden-Jørgensen virkelig har behov for at 
vise, hvor dygtig han er til kildekritik, burde 
han vælge et mindre sensitivt emne til at de-
monstrere sine evner på. At latterliggøre kræn-
kelser, der kan være dybt traumatiserende for 
ofrene, er usmageligt, uanset om vi taler om 
vold, seksuelle overgreb eller mobning.

Artiklen sluttes af med en latterliggørelse af 
den forudgående debat om mobning på KU, 
som betegnes som »den sædvanlige journalisti-
ske sensationalisme«, og ledelsens reaktion, 
som karakteriseres som udslag af den »moder-
ne offentlige managementkulturs krav om at 
være proaktiv«. 

Det er mit dybfølte håb, at der ikke vil være 
en eneste fra ledelsen, der nu vil sætte sig med 
korslagte arme og tænke, at vi nok ikke har et 
problem her, men derimod fortsat, i ord og 
handling, vil vise, at mobning på arbejdsplad-
sen er fuldstændig uacceptabelt.

RePLiK
Af Sebastian Olden-Jørgensen, lektor,  

Saxo-Instituttet, Afdeling for Historie

DET ER IKKE SMÅTING, jeg ifølge Hans-
Christian Køie Poulsen har gjort mig skyldig i: 
bagatellisering af data om mobning, mangel på 
takt og empati over for ofrene, ja krænkelse og 
latterliggørelse af dem. Køie Poulsen finder det 
slet og ret »usmageligt«. 

Og her troede jeg, at jeg havde skrevet en lille 
analyse med blink i øjet om pressedækningen af 
den seneste APV med kærlige hib til journalister 
og ledelse. Men nej, Køie Poulsen er komplet li-
geglad med, hvad min artikel handler om, og 
om det, den siger, er korrekt eller ej. Han foku-

serer på, hvordan den kan misforstås og kan 
(må?) føles af mobbeofre. Og en, to, tre, så er 
det pludselig undertegnedes holdning, at man 
skal »sætte sig med korslagte arme og tænke, at 
vi nok ikke har et problem her«. 

BEHØVER JEG VIRKELIG at dementere, at det 
skulle have været intentionen? Til beroligelse 
for Køie Poulsen og andre alvorsmænd kan skal 
jeg erklære, at jeg kun laver sjov med ting, jeg 
tager alvorligt – som for eksempel mobning, 
mit fag, Vorherre, mig selv og mine kolleger. 

Køie Poulsen synes derimod at have den op-
fattelse, at når et problem er alvorligt nok, så er 
det »uheldigt« at påvise unøjagtigheder (antal-
let af mobbesager fra KU hos DM) og overdri-

velser (på KU mobbes der mere end andre ste-
der). Her er det min opfattelse, at den gode 
anti-mobbesag ikke har brug for vore løgne, og 
det har mobbeofrene heller ikke. De har brug 
for vores medfølelse, støtte og opmærksomhed.

HVIS JEG SKAL VÆRE HELT ÆRLIG, synes 
jeg faktisk, at det er Køie Poulsen der kommer 
til at bagatellisere mobning. Ved at se mobning 
overalt, gør han begrebet diffust. Jeg synes, der 
er en verden til forskel mellem at blive udsat for 
lejlighedsvise stød fra en af instituttets ronke-
dorer og så at blive mobbet systematisk af kol-
leger eller overordnede, der med sikker hånd, 
psykologisk indsigt og de mest tilsyneladende 
uskyldige midler forpester ens hverdag. 

Og hvorfor reflekterer Køie Poulsen ikke over 
de negative følger, den diffuse anklage om 
mobning har på alle de kolleger, der virkelig 
behandler deres medmennesker anstændigt? 
Efter hans mening skal vi alle lade os hænge ud 
som en gruppe med en særlig hård og hensyns-
løs adfærd, men hvad med de psykiske følger af 
uretfærdig mistænkeliggørelse? Med risiko for 
atter at have brugt humor i en alvorlig sag vil 
jeg her bryde af og for en sikkerheds skyld er-
klære: Nej, det er heller ikke ok at mobbe en 
gang imellem.

Er mobning ok en gang imellem?

Ingen skal bagatellisere mobning

Nyoprettet stilling på Grønlands Universitet

Institutleder for 6 uddannelsesretninger
Se under stillingsopslag på http://www.uni.gl

»At latterliggøre 
krænkelser, der kan 
være dybt traumati-
serende for ofrene, er 
usmageligt, uanset 
om vi taler om vold, 
seksuelle overgreb 
eller mobning.«
Hans-Christian Køie Poulsen

»Hvis jeg skal være 
helt ærlig, synes jeg 
faktisk, at det er Køie 
Poulsen der kommer 
til at bagatellisere 
mobning. Ved at se 
mobning overalt,  
gør han begrebet  
diffust.«
Sebastian Olden-Jørgensen
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Cand.scient.pol.  
på fire timer
TAXAMeTeRTiLSKUD
Af Rasmus Stoklund Holm-Nielsen, medlem af  

Frit Forum København

»Det kan da godt være, at der sidder en eller an-
den ude på Amager, der kun har fire timer om 
ugen.« 

Således lød et af videnskabsminister Helge 
Sanders svar ved et debatarrangement den 7. 
oktober på Center for Sundhed og Samfund på 
Københavns Universitet arrangeret af Frit Fo-
rum København og Danmarks Liberale Stude-
rende. 

Spørgsmålet, der udløste ovenstående svar, 
gik på, hvorvidt regeringen kan tale om et ud-
dannelsessystem i verdensklasse, når mange 
overbygningsstuderende på både samfunds-
faglige og humanistiske universitetsuddan- 
nelser kun har fire timers undervisning om 
ugen.

Ministerens svar antyder både hvad ministe-
ren mener om folk, der læser på Amager (hu-
maniorastuderende), og at ministeren ikke er 
klar over hvilken virkelighed, der gør sig gæl-
dende på mange universitetsuddannelser. 

Ifølge beregninger fra DJØF er det nemlig ik-
ke den fortabte sjæl ude på Amager, der for-
sømmes mest. Derimod er det de samfundsvi-
denskabelige uddannelser ved Københavns 
Universitet, der modtager det laveste taxame-
tertilskud. 

På kandidatuddannelsen i statskundskab ved 
Københavns Universitet har de studerende ek-
sempelvis kun fire timers undervisning om 
ugen, hvis de skal følge uddannelsen på norme-
ret tid. 

Det er et problem af flere årsager. For det før-
ste svækkes den faglige profil på mange ikke-
naturvidenskabelige uddannelser på grund af 
de få undervisningstimer. På længere sigt vil 
konsekvensen være, at disse uddannelser får et 
dårligt ry, samt at de færdiguddannede bliver 
mindre attraktive for potentielle arbejdsgivere. 

Desuden får de studerende en mere perifer 
tilknytning til deres studium, og den lave 
mængde undervisning og underviserkontakt 
betyder, at ansvaret for egen læring i helt eks-
trem grad overlades til den enkelte studerende. 

Ønsker regeringen virkelig det forjættede ud-
dannelsessystem i verdensklasse, bør de økono-
miske tilskud til universiteterne øges, så de får 
råd til at give de studerende væsentligt mere 
end fire timers undervisning om ugen. 

Sovjet-patronisering 
fra it-sikkerheden
SiKKeRheD 
Af Casper Udemark, studerende,  

Europæisk Etnologi 

Jeg har modtaget et pænt brev fra en herre som 
underskriver sig ’Servicedesk, ID-kortenheden’, 
som paradoksalt nok har til huse inde i univer-
sitetets hellige, middelalderlige haller i Nørre-
gade. Jeg takker for det nye studiekort, selv om 
jeg umiddelbart ikke har foretaget nogen æn-
dringer i min indskrivning, og brevet informe-

rer ikke om, hvad de nye studieoplysninger går 
ud på.

Værre er imidlertid den brochure om ’Infor-
mationssikkerhed’ som følger med. Brochuren 
er unødig teoretisk, og det lykkes ikke at forkla-
re de dagligdags it-regler på en kort og klar må-
de. Det værste er den uhæmmet patroniserende 
tone.

Vi skal ikke blot passe på, hvad vi formidler 
via it, men også »når vi taler sammen på gan-
gen« og »i en snak ved cafébordet.« Vi skal ind-
rapportere »unormal adfærd hos andre« til it-
sikkerheden ifølge en ni-punktsinstruks, der 
minder om hjertestopproceduren på et sygehus.

Efter 15 år med internettet mener hr. Servi-
cedesk, at vi skal belæres således: »Du skal have 
en sund kritisk sans over for alt, hvad du får vist 
på nettet«, kun besøge »seriøse websteder« og 
ikke oplyse personlige data på nettet, uden at 
det er »nødvendigt«.

I chat, e-mail og øvrig dialog skal vi bruge »et 
passende og fornuftigt sprog og en ordentlig to-
ne og adfærd« og »værne om KU’s omdømme i 
tale, skrift og adfærd«! 

»Via vores fælles indsats passer vi godt på Kø-
benhavns Universitets gode navn og omdøm-
me«, gentager brochuren til sidst.

Informationssikkerhedstjenesten har en 
stærkt udvidet definition af begrebet sikkerhed, 
som minder om Staatssicherheitsdienst (Stasi) i 
DDR. Jeg mener, at de skal holde sig til at infor-
mere om it-sikkerhed. Hvad vi ellers mener, gør 
og siger, bedes de blande sig udenom.

SVAR
Kurt Bjernemose, informationssikkerhedchef

I erkendelse af at alle i stigende grad er afhæn-
gig af sikre elektroniske løsninger og kommuni-
kation, er en sikker og fornuftig adfærd og om-
gang med informationer helt afgørende.

Regeringen har yderligere bestemt, at Køben-
havns Universitet skal efterleve Dansk Standard 
for Informationssikkerhed, DS484:2005. I stan-
darden er det blandt andet krævet, at alle bru-
gere skal informeres om gældende regler. Den 
omtalte sikkerhedsfolder er et af flere elemen-
ter i denne krævede information. Sikkerheds-
folderen er udarbejdet med det sigte at give alle 
en pragmatisk og brugbar vejledning i god og 
sikker omgang med de elektroniske medier og 
væsentlige informationer på Universitet.

Åbn dørene for  
eksterne undervisere 
FORSKningSFRi UnDeRViSning
Af Simon Krabbe, stud.med. og  

spidskandidat for Frit Forum 

»Uddannelserne skal være forskningsbaserede,« 
siger bestyrelsesformand Nils Strandberg Pe-
dersen i sidste nummer af Universitetsavisen. 
Jeg er helt enig i at velfungerende forsknings-
miljøer er en nødvendig forudsætning for at 
skabe gode uddannelser på universitetsniveau. 
Dygtige forskere skal være med til at varetage 
undervisningen for at inspirere og oplære os 
studerende i den videnskabelige metode og 
praksis.

Men mange af os studerende på nutidens 
masseuniversitet ender jo ikke som forskere. 

Størstedelen ender andre steder i det offentlige 
og private erhvervsliv. Jeg er sikker på, at flere 
studier på Københavns Universitet med fordel 
kan inddrage flere eksterne undervisere fra det 
offentlige og private erhvervsliv til at krydre 
tingene lidt op i elfenbenstårnet. 

Det skal selvfølgelig ikke stå alene, men det 
kan være et positivt supplement til uddannel-
sen. Med deres baggrund i fagenes praksis har 
de en række andre interessante kvalifikationer 
at byde ind med. En strategi kunne også være at 
differentiere mellem forskellige kandidatud-
dannelser, hvor nogle skal være målrettet en 
forskningskarriere, og andre i højere grad skal 
være målrettet andre dele af det akademiske ar-
bejdsmarked.

Det er forståeligt, at forskere på universitetet 
er gode til at lave uddannelser rettet mod forsk-
ning på universitetet. Derfor bliver det interes-
sant at følge, hvilken rolle de offentlige og pri-
vate aftagere får lov til at spille fremover.

KU bør tage sin del  
af ansvaret
Den SOciALe ARV
Af Louise Hansen, stud.scient.pol. og  

næstformand i Frit Forum 

Hvorvidt man i dag får en universitetsuddan-
nelse, er stadig i høj grad betinget af forældre-
nes uddannelse. Børn af akademikere har ni 
gange så stor chance for at få en akademisk ud-
dannelse som børn af ufaglærte arbejdere. Og 
især på Statskundskab er den helt gal. Studiet 
uddanner til nogle af samfundets mest magtful-
de positioner, og her har hele 41 procent af de 
studerende forældre med en lang videregående 
uddannelse. 

Når der opstår en skrævvridning i forhold til 
hvem, der får de uddannelser, der giver adgang 
til magten, bliver det et demokratisk problem, 
og et problem som universitetet ikke kan undsi-
ge sig at have en del i. 

Frit Forum kæmper for, at universiteterne 
skal tage et større ansvar i forhold til at nedbry-
de negativ social arv. Universitetet er en vigtig 
del af samfundet og må derfor også agere i for-
hold til dette. Det betyder at tage ansvar for at 
skabe en reel lige tilgang til lange videregående 
uddannelser i Danmark. Helt konkret bør Kø-
benhavns Universitet udforme en handlings-
plan, hvor de klargør, hvordan de ønsker at væ-
re medvirkende til at nedbryde den negative so-
ciale arv. Det kunne for eksempel være tiltag, 
der understøtter sociale og faglige fællesskaber 
samt fokus på livet efter universitetet. 

Ta’ det som en mand, 
Eva Smith
KOMMenTAR 
Af Kjeld Krageskov, smed og børneforsorgs- 

pædagog, Slagelse

Eva Smith er, naturligt, pikeret over, at politi-
kerne ikke har brugt meget af den dokumenta-
tion og de anbefalinger, der er kommet fra den 
regeringsnedsatte Ungdomskommissions arbej-
de. Kommissionsarbejdet skulle være et led i at 
komme med forslag til, hvordan der kan dæm-
mes op for ungdomskriminaliteten i Danmark.

Det, at en rapport tilsidesættes af en rege-
ring, sker nu temmelig tit, og er de vilkår, et de-
mokrati virker under – man skal kunne tælle til 
90!

Eva Smith udtaler, at tallet 90 for hende er en 
forbandelse, idet det signalerer, at herfra stop-
per al videre debat. Javel. Det tror jeg nu ikke 
på. Men hvad er det for et alternativ, Eva Smith 
vil sætte i stedet? Ekspertvælde?

Jeg synes, at Eva Smith og hendes kolleger i 
Ungdomskommissionen skal glæde sig over de-
res flotte arbejde. Et arbejde, som allerede har 
været brugt flittigt i debatten, og som fortsat vil 
forplante sig i samfundsdebatten om ungdoms-
kriminalitet.

»'Det kan da godt være, at der sidder en eller 
anden ude på Amager, der kun har fire timer 
om ugen'. Spørgsmålet gik på, hvorvidt rege-
ringen kan tale om et uddannelsessystem i  
verdensklasse, når mange overbygningsstude-
rende på både samfundsfaglige og humani- 
stiske universitets uddannelser kun har fire  
timers undervisning om ugen. Ministerens svar 
antyder hvad ministeren mener om humani-
orastuderende.«
Rasmus Stoklund Holm-Nielsen
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MenigheDSFAKULTeT

Af Anders Martin Lauritsen og 

Emil Bjørn Saggau, teologi- 

studerende

DEN SENESTE TID har det været fremme at Det Teologiske Fa-
kultet i Århus har optaget teologiske bachelorer fra Menigheds-
fakultetet, en selvstændig ’uddannelsesinstitution’, der funderer 
sig på en meget fundamentalistisk forståelse af såvel kristendom 
som biblen. 

Århus har følt sig nødsaget til at optage disse bachelorer, selv 
om de muligvis ikke lever op til det høje videnskabelige krav, der 
kræves af teologiske studenter ved de teologiske fakulteter i 
Danmark. Vi undrer os meget over holdningen i Århus og fryg-
ter, at denne udvikling også vil ramme vores egen uddannelse. 

Det er ikke sådan, at vi ikke mener at studerende må være in-
dremissionske eller have nogen religiøs fornemmelse over for 
deres studie, men vi mener, at man som universitetsstuderende 
skal have en kritisk og videnskabelig introduktion til sit studium.  
En teologisk kandidat skal være af højeste videnskabelige stan-
dard. 

STUDIELEDEREN PÅ ÅRHUS begrunder sig med, at man følte 
sig nødtvunget til at optage dem, eftersom deres uddannelse ha-
ve en akkreditering fra Wales, og dermed så de det som en kon-
sekvens af Bologna-processen. Dette åbenlyse problem kommer 

SYNSPUNKT

ONLINENYT

uniavisen.dk

Debatten fortsætter på 

www.uniavisen.dk

KAnDiDATTiLMeLDing

Af videnskabsminister  

Helge Sander (V)

EN UNIVERSITETSUDDANNELSE er ensbe-
tydende med fem års studier uden stop. Sådan 
ser mange danske studerende på det. Men fak-
tisk er systemet opbygget af tre års bachelorud-
dannelse og to års kandidatuddannelse. 

I dag skal bachelorstuderende kunne fortsæt-
te på mindst én relevant kandidatuddannelse. 
Nogle gange er flere kandidatuddannelser rele-
vante for en studerende. De muligheder ønsker 
jeg, at flere unge bliver opmærksomme på. Det 
kan eksempelvis være, at en franskstuderende 
med fordel kan tage kommunikation på kandi-
datuddannelsen, eller at en biologistuderende 
finder ud af, at et andet universitet har speciali-
seret sig i en særlig retning. 

DET ER DERFOR MIN hensigt, at der snarest 
bliver etableret en fælles, koordineret tilmel-
ding til universiteternes kandidatuddannelser. 
Det indebærer flere fordele:

For det første bliver muligheden for at vælge 
en kandidatuddannelse med en anden faglig 
retning og på et andet universitet det mere syn-
ligt for alle bachelorstuderende. Det bliver me-
re enkelt at skabe sig et overblik over mulighe-
derne på en central hjemmeside.

For det andet vil det være muligt samtidigt at 
prioritere flere kandidatuddannelser i én an-
søgning og dermed sikre sig, at man kommer i 
gang med en kandidatuddannelse med det 
samme. I dag medfører forskellige frister og 
procedurer en risiko for, at man spilder tid, hvis 
man ikke kommer ind på den kandidatuddan-
nelse, som man havde som første prioritet.

For det tredje vil én samlet ansøgningsproce-
dure sikre, at alle ansøgere får besked om opta-
gelse eller afslag i ordentlig tid inden studie-
start, så de har bedre mulighed for at indrette 
sig praktisk.

LIGE NU HAR ALLE bachelorstuderende rets-
krav på at blive optaget på den kandidatuddan-
nelse, der ligger i umiddelbar forlængelse af de 
første tre år. Det retskrav bliver der ikke rørt 
ved! 

Men ved at have en fælles, koordineret til-
melding til kandidatuddannelserne får vi syn-
liggjort nogle valgmuligheder, som ikke alle i 
dag er opmærksomme på. 

I samarbejde med alle otte universiteter går 
Videnskabsministeriet nu i gang med at vurdere 
mulighederne for at indføre en fælles, koordi-
neret tilmelding til kandidatuddannelserne. Jeg 
forventer, at der ligger en anbefaling fra denne 
arbejdsgruppe i det nye år. 

Mulighederne skal være synlige

»… ved at have en 
fælles, koordineret 
tilmelding til kandi-
datuddannelserne  
får vi synliggjort  
nogle valgmulig-
heder, som ikke alle  
i dag er opmærk-
somme på.«
Videnskabsminister Helge Sander 

til at ramme mange studier fremover – for hvad gør man, når en 
privatuddannelse er akkrediteret i EU, men ligger i Danmark og 
åbenlyst ligger under vores videnskabelige niveau?

Vi mener klart, at det altid skal være studienævnene, der vur-
derer internationale uddannelsers studerende og giver dem det 
niveau af merit, de fortjener, efter de er blevet bedømt enkeltvis. 
Kun studienævnene har den nødvendige faglige indsigt til at 
dæmme op for devaluering af vores kandidattitler. 

VI ØNSKER PÅ INGEN MÅDE, at en ’uddannelsesinstitution’ som 
Menighedsfakultetet – eller den Københavnske pendant Bibelin-
stituttet, der åbent bekender, de underviser ud fra »tillid til Bibe-
len, glæde over evangeliet og kærlighed til mennesker« – kan gi-
ve folk bachelor- og kandidattitler, der anerkendes i Danmark. 

Det er ting, der bør gøre enhver akademiker oprørt. Vi mener, 
det er fint, man har de tre ovennævnte ting, det er enhvers egen 
sag, men det giver absolut ikke en videnskabelig teologisk ud-
dannelse. Det er ikke præster eller teologer, vi ønsker – og som 
samfundet burde ønske sig.

VIDENSKABSMINISTERENS VAGE og manglende mod til at gå 
ind i sagen og markere, at han ikke ønsker denne slags universi-
tetsuddannelser, vidner om en underlig universitetspolitik. Mi-
nisteren burde ønske uddannelser, der definerer sig ud fra vi-
denskabelighed og ikke ud fra religiøse eller ideologiske overbe-
visninger. 

Vi mistænker ham for at undgå sagen, for at holde hånden 
over CEPOS’ ideologiske ’universitetskurser’, da ministeren jo 

selv er medlem af CEPOS, og en afstandstagen til Bibelinstituttet 
og Menighedsfakultetet også ville ramme CEPOS.

Det er stærkt bekymrende, at ministerens kærlighed til private 
universiteter, ideologi og det halvt defekte europæiske akkredi-
teringssystem skal komme før hans rolle som garant for uddan-
nelser af et højt videnskabeligt niveau, da disse uddannelser ville 
falde for hans egen akkrediteringssystem. 

DET KAN GODT VÆRE, det først rammer teologi, økonomi og 
statskundskab, men i anden række kunne vi godt forstille os me-
re amerikanske tilstande, hvor trosretninger udbyder uddannel-
se i biologi eller fysik med intelligent design og afstandstagen fra 
Darwin var pensum. Eller at en trosretning udbød uddannelse i 
medicin. Ville Sundhedsstyrelsen glæde sig over dette?

Ministeren burde have modet til at sikre vores uddannelser og 
sikre, at studienævnene har frihed til at vurdere ud fra kommen-
de studenters faglighed – så kan vi lade det komme an på en prø-
ve, hvor megen teologi der er over Århus’ nye studenter.  

For her på KU er vores studienævn klar til dem, der kommer 
fra Bibelinstituttet, så må vi se, hvor meget videnskabelighed, 
der er i deres uddannelse – vores umiddelbare gæt ligger på et 
meget lavt punkt.

Stud.theol. Anders Martin Lauritsen er fagrådsformand og studie-
nævnsmedlem ved Det Teologiske Fakultet, og stud.theol. Emil 
Bjørn Saggau er forretningsudvalgsmedlem i Studenterrådet og op-
stillet til Akademisk Råd på Det Teologiske Fakultet 

Teologis videnskabelige niveau  
trues af fundamentalister
Menighedsfakultetet i Århus og Bibelinstituttet i København skal ikke have lov til at udstede  

bachelor- og kandidattitler, der anerkendes i Danmark

SYNSPUNKT
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FØDeVAReFORSYning

Af Bruce Campbell, direktør for 

The Challenge Program on  

Climate Change, Agriculture and 

Food Security (CCAFS), Køben-

havns Universitet

2009 er et historisk år for menneskeheden. Vo-
res børn har brug for at kunne se tilbage og si-
ge, at 2009 var året, hvor der for alvor blev ta-
get fat om problemerne med klimaforandrin-
gerne. En ny klimaaftale er nødvendig ved 
COP15 her i København i december. 

Klimaforandringerne er lige nu på dagsorde-
nen i alle verdens nationer, men fødevareforsy-
ningssikkerhed er også et presserende emne på 
den politiske dagsorden. Verden skal brødføde 
ni milliarder mennesker i 2050. 

Denne tosidede udfordring – klimaforandrin-
ger og fødevareforsyningssikkerhed – har man-
ge skæringspunkter. Klimaforandringerne vil 
sandsynligvis gøre fattige husstande endnu me-
re fødevareusikre end de er nu, og samtidig er 
landbruget med til at udlede en betydelig 
mængde drivhusgasser. 

Hvordan kan mennesker i udviklingslandene 
nå at omstille sig til de uundgåelige klimaforan-
dringer? Hvordan kan landmænd i udviklings-
landene medvirke til at nedsætte drivhusgasud-
ledningen og måske få del i indtægterne fra det 
nye marked for CO2-udledninger? Dette er nog-
le af emnerne i det nye initiativ The Challenge 
Program on Climate Change, Agriculture and 
Food Security (CCAFS).   

Mad til alle
Afgrøder og græs dækker omkring 50 procent 
af jordens overflade, og skov dækker omkring 
30 procent. Dyrkning af afgrøder og husdyr-
hold danner basis for alle samfund. 

Landbrug er stadig den sektor på verdens-
plan, som beskæftiger flest mennesker. Land-
brugssektoren forsyner menneskenes fødevare-
systemer og har en afgørende betydning for 
menneskers levestandard og helbred. 

Det er vigtigt at sikre global fødevareforsy-
ningssikkerhed, fordi sult og fattigdom øger ri-
sikoen for social og politisk ustabilitet og uro. 

Afgrødedyrkning og husdyrhold er ansvarlig 
for omkring 15 procent af drivhusgasudlednin-
gen. 

Landbrugsaktiviteter har også en indflydelse 
på den globale vandbalance – omkring 65 pro-
cent af al vandforbrug er forbundet med føde-
vareproduktion og dermed en global kulstofba-
lance. Stigende temperaturer i vandmiljøer har 

VIDENSKABET

Klima rimer på mad
Om under en måned går det løs med FN’s klimatopmøde i København. De  
globale klimaforandringer kan dog ikke isoleres fra en anden global udfordring: 
at sikre fødevarer til hele verdens befolkning. Et nyt initiativ på Københavns 
Universitet stiller skarpt på klimaforandringer og landbrug. Kronikøren gør rede 
for baggrunden og de forskningsmæssige visioner

ydermere en enorm effekt i produktionen af 
vandorganismer, som udgør en vigtig fødevare-
kilde for mennesker. 

Skov er en vigtig kilde til fiber og brændsel 
og spiller en afgørende rolle i at regulere lokale 
og regionale vejrmønstre, og på strømmen af 
kulstof mellem landoverfladen og atmosfæren. 
Skovrydning og nedbrydning af skoven er an-
svarlig for omkring 20 procent af drivhusgasud-
ledningerne. 

Uundgåelige omstillinger
Klimaforandringerne udgør en signifikant trus-
sel mod fødevareforsyningssikkerhed og leve-
brødet for millioner af mennesker, som er af-
hængige af landbrug; afgrøder, husdyrhold, fi-
skeri og skovbrug. 

Jordens systemer spiller sammen med land-
brugsproduktion på komplekse måder, som har 
indflydelse på udbyttet og som påvirkes af pro-
duktionsmetoderne.

Landbruget og fødevareproduktionen bliver 
nødt til at omstille sig til de tiltagende klimafor-
andringer og stadig mere ekstreme vejrforhold. 

I tillæg til primær landbrugsproduktion vil 
klimaforandringer også have indflydelse på 
nytte- og skadedyr, der vil ændre deres færden 
over rum og tid. Både dyrs og menneskers hel-
bred vil blive truet. 

Bøndernes færdigheder er nødt til at blive 
udviklet. Der skal findes måder at tilpasse land-
brugsproduktionen til de ændrede klimaforhold 
gennem ændringer i landbrugspraksisser, dyrk-
ningsmetoder og valg af afgrøder. 

Landbrugssystemer skal også udvikles så de 
er med til at mindske effekten af klimaforan-
dringerne. Dette kan gøres via forskellige tiltag. 
Et af dem er at reducere de nuværende udled-
ninger i landbruget gennem bedre udnyttelse af 
ressourcerne. Det kan for eksempel ske gennem 
en mere effektiv udnyttelse af kvælstoftilførs-
len, så der udledes mindre lattergas (N2O) fra 
jorden eller en bedre udnyttelse af foderet til 
husdyrhold for at begrænse udslippet af metan 
(CH4).

Et andet tiltag drejer sig om lagring af kulstof 
i jorden. Landbrugs- og andre økosystemer hol-
der på reserver af kulstof i jordens organiske 
materiale og i flerårige afgrøder som træer, og 
kan dermed virke som et kulstoflager, der vil 
reducere det nuværende indhold af kuldioxid 
(CO2) i atmosfæren. 

Det sidste tiltag går ud på at dyrke energiaf-
grøder, for eksempel pil, eller udnytte planteaf-
fald. Det vil mindske den nuværende forhøjelse 
af kuldioxid i atmosfæren, idet brugen af bio-
energi er CO2-neutral.

»Klimaforandringer-
ne er lige nu på dags-
ordenen i alle ver-
dens nationer, men 
fødevareforsynings-
sikkerhed er også et 
presserende emne  
på den politiske 
dagsorden. Verden 
skal brødføde ni  
milliarder mennesker 
i 2050.«



De seks temaer om  
klimaforandring og  
fødevaresikkerhed
Tema 1: 

Diagnose af sårbarhed og analyse af mulighe-

der

Her er fokus på at få forståelse for, hvor de sårbare 
hot spots vil være – og udvikle værktøjer, der kan 
bruges til at anvise, hvor de mest optimale og bed-
ste tilpasnings- og reduktionsmuligheder er i be-
stemte kontekster.

Tema 2: 

Lukke op for potentialet af makro-skala  

politikker

Her er fokus på det store billede og potentialet af 
makro-skala politikker. Hvad vil der eksempelvis 
ske med fødevarepriserne globalt, når de forskelli-
ge tilpasnings- og reduktionsmuligheder  
bliver omsat til lovgivning og praksis? 

Tema 3: 

Forstærke engagement og kommunikation 

hos beslutningstagere

Her er fokus på at forstærke engagement og kom-
munikation hos beslutningstagere ved at undersø-
ge og forstå, hvordan forskere bliver bedre til at 
arbejde sammen med naturressourceforvaltere og 
lovgivere; perspektivet vil være aktionsforskning. 
Den første store event arrangeret af CCAFS og ad-
skillige partnere er “Agriculture and Rural De-
velopment Day” i forbindelse med COP15.  

Tema 4: 

Tilpasningsmuligheder ved at håndtere de 

nuværende klimarisici

Klimaforandringerne vil betyde store variationer i 
vejrforholdene, der vil øge udfordringerne for 
landmændene. Hvordan kan de sikre deres leve-
standard og indkomst, når de samtidig skal om-
stille sig til større risiko? Kan vejrforsikringer an-
vendes af småbønderne i udviklingslandene? Kan 
vi planlægge og håndtere fødevaredistribution, 
opbevaring og handelssystemer bedre for at dæm-
me op for den øgede risiko for naturkatastrofer?   

Tema 5: 

Tilpasningsmuligheder under tiltagende kli-

maforandringer

Hvilken slags produktionssystemer skal vi begyn-
de at planlægge efter og omlægge til i de forskelli-
ge af verdens regioner, når temperaturerne stiger? 

Tema 6: 

Fattigdomsbekæmpelse gennem reduktion af 

klimaforandring

I dette tema ser på, om vi kan skabe win-win-situ-
ationer mellem tilpasnings- og reduktionstrategi-
er. Kan landmænd blive betalt for beskyttende 
landbrugspraksis, der reducerer udledningen og 
potentielt er mindre udsat over for ekstreme vejr-
forhold.? Kan vi reducere og mindske drivhusgas-
udledningen og samtidig lette landmændenes 
økonomiske byrder? 
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SKRiV TiL ViDenSKAbeT
Videnskabet er stedet hvor både studerende, forskere og andre har mulighed for 

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

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

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

Med disse forskellige tiltag kan landbruget 
medvirke til at løse de nuværende og fremtidige 
klimaproblemer. 

Mod bæredygtige landsamfund 
The Challenge Program on Climate Change, Agri-
culture and Food Security (CCAFS) er et tiårs-
forskningsprogram, der vil udforske nye måder 
at hjælpe udsatte landsamfund til at tilpasse sig 
de globale forandringer.  

Forskere vil generere ny viden og værktøjer, 
som kan forklare forandringer i klima og opstil-
le nye modeller til at forudsige, hvori forandrin-
gerne måske vil bestå. Målet er at disse forkla-
ringer og forudsigelser vil øge bevidstheden om 
de ændringer, der er nødvendige for at tilpasse 
sig klimaforandringerne og ikke mindst at mini-
mere dem.  

Ny viden og modeller, der kan forudsige for-
andringer, vil kunne hjælpe lovgivere, embeds-
mænd og landmændene til at forstå de uundgå-
elige afvejninger og kompromisser. Det vil ofte 
blive nødvendigt med en afvejning mellem mål-
sætninger for miljø-, levestandard- og fødevare-
forsyningssikkerhed.

CCAFS har organiseret sit arbejde i seks te-
maer (se faktaboks). Hvert tema bliver styret af 
en global leder med solid erfaring fra feltet. Te-
malederne vil sidde på deres værtsinstitutioner 
i Europa, Nordamerika og Afrika. CCAFS’ sekre-

tariat huses af Institut for Jordbrug og Økologi 
på Det Biovidenskabelige Fakultet. Forskningen 
bliver støttet af den Europæiske Union, Ver-
densbanken og regeringerne i Canada (CIDA) 
og Danmark (DANIDA).

Til en begyndelse vil CCAFS fokusere på de 
tre regioner Indo-Ganges sletten, Vest- og Øst-
afrika. De tre regioner er udvalgt, fordi de re-
præsenterer områder, som bliver både tørrere 
og vådere, og fordi de vil generere forsknings-
resultater, der kan anvendes i andre regioner. 

Ved at fokusere på tre regioner vil CCAFS 
kunne udnytte sine ressourcer til at overskue 
forskningen af de meget komplekse problemer, 
som verden står over for.

Læs mere på www.ccafs.cgiar.org

Dr. Bruce Campbell har specialiseret sig i økologi 

og er udannet ved Cape Town (B.Sc. Hons.),  

Minnesota (M.Sc.) og Utrecht (Ph.D.), men be-

gyndte undervejs at arbejde med interdisciplinær 

forskning og sidenhen interdisciplinære forsk-

ningsprojekter og -samarbejde. Han har med  

tiden opbygget stor erfaring med og fundet nye 

måder for, hvordan man udføre anvendt forsk-

ning i naturressourceforvaltning. 

FAKTA

bÆReDYgTige bÆLg-
FRUgTeR – Kvinder i Burkino 

Faso i Vestafrika høster pilio-

stigna – en bælgfrugt fra et 

træ, der ofte plantes i og om-

kring dyrkede arealer. Bælgene 

bruges som foder og barken til 

medicin.
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MADKLUMME

SU-SMAgSDOM

Af Christoffer Zieler og  

Martin Pihl Jensen

Hvis man er tynd og fattig, kan 
en simrende gryde med kød 
være en god idé. Især hvis det 
også er koldt og blæsende og 
man skal have gæster.

Det er koldt og blæsende, og 
Universitetsavisen, som ikke er 
specielt tynd, har gæster. 

»Vi skal have en dejlig, billig 
udskæring, mager og god, der 
kan stå på komfuret i lang tid 
og blive næsten uhyggeligt 
mør,« erklærer avisens kok 
Martin og styrer ind hos øko-
slagteren på Kultorvet.

Slagteren lokker os lynhur-
tigt og nemt til at købe et alt 
for stort stykke kød fra den fe-

de ende af udskæringen med 
en masse ben i. 

Martin peger på fedtet. »Det 
er ikke fedt,« siger slagteren. 

Martin foreslår, at han skæ-
rer fra den side, hvor der ikke 
er ben. Slagteren ler hånligt. 
»Hvordan skal det så holdes 
sammen?« spørger han med 
fagmandens selvsikkerhed. 
»Hvad tror du, der sker med 
det her kød, hvis du braiserer 
det i lang tid, og der ikke er 
ben i?«

budgettet skrider straks
Hvad sker der egentlig? Vi bli-
ver usikre. Slagteren vinder. 
Han skærer et kæmpe stykke. 
156 kroner. 

Martin er stamkunde hos 
denne slagter, som tjener de 
fleste af sine penge hos Mar-

tin. Man kan købe langt billi-
gere kød andre steder, men 
her er det, som sagt, økolo-
gisk, og indehaveren virker 
som om, han har styr på det.

»Nu braiserer i mit kød i no-
get ordentligt øl,« truer han, 
før vi får lov at gå.

Nu er umami-smagen på 
plads. En ud af fem smage. 
Men vi har også brugt næsten 
hele budgettet, og vi har købt 
for meget kød, så vi bliver 
nødt til at invitere to ekstra 
gæster, så kuvertprisen kan 
holdes på en halvtredser. Salt, 
surt, bittert og sødt mangler 
på menuen.

Spidskål og pærer i nak-
ken
Det bitre kan vi få fra øl, men 
kål er også en god idé. Et gi-

gantisk spidskålshoved koster 
15 kroner. Der er mad nok til 
adskillige salater.

I den iskolde oktobervind 
toner menuen nu frem i Mar-
tins hjerne:

Gris braiseret i øl, spidskåls-
salat, æblekompot, madbrød. 
Øl til. Og muscovadois med 
bagte blommer til dessert. 

Tungt, mørkt, varmt, feden-
de, rart.

Ved 14-tiden er der halv pris 
på frugt og blomster ved Nør-
report Station. Vi køber et kilo 
æbler og et kilo blommer og 
en masse Clara Friis-pærer for 
de penge, vi føler, vi lige har 
sparet.

Æblerne kan koges til kom-
pot, men er også gode og fri-
ske i salaten. Æbleeddike tilfø-
rer ekstra syre og æblesmag. 

En stor flaske koster 36 kro-
ner. Der er nok til en milliard 
salater.

Vi køber også en majroe, 
fordi ingen af os ved, hvordan 
den smager. Den ryger senere 
med i kompotten som fyld. 
Majroe viser sig at smage i ret-
ning af mild peberrod – bittert 
og lidt stærkt. Perfekt.

Muscovadois anno 1970
Vi køber piskefløde og pasteu-
riserede æggeblommer til en 
billig parfait til dessert. Tricket 
er at bruge muscovadosukker 
– mørkebrunt rørsukker, der 
smager intenst af plantesaft.

Hvis man bruger den slags 
sukker, tror folk, man har til-
smagt sin is med et helt batteri 
af sofistikerede ingredienser. 
Der skal bagte syrlige blom-

mer med vanilje til. De kan 
skære igennem det fede i isen 
(dens smag, ikke dens virk-
ning – du bliver stadig en fed 
hval, hvis du fylder dig med 
den slags is for ofte).

Det siges at være svært at fo-
tografere vampyrer. Man får 
højest en skygge med. Foto-
grafierne fra dagens madsean-
ce bliver alle ejendommeligt 
orangetonede. Måske et ekko 
fra de brune 1970’ere? Måske 
skal det bare se sådan ud, når 
man laver tung efterårsmad. 
Gør det selv. Det bliver fint, 
tykke.

chz@adm.ku.dk 

gris
Rids og gnid grisen godt med salt og peber. 

Brun af på en meget varm pande. Du ridser, 

fordi du vil have svær til sidst, og fordi saltet 

skal ind og virke. Du bruner, fordi det frigiver 

en masse bitter og sød smag.

 Læg æbler og lidt majroe og andet grønt, 

du måtte have, i en jerngryde og anbring kø-

det øverst. Hæld en halv liter mørkt øl eller 

deromkring ved, så det dækker kødet halvt. 

Simr ved lav varme et par timer til det er mørt.

Si sovsen over i en anden gryde, kog ind og 

smag til med salt, sødt og surt (øllet giver bit-

terhed, og umami kommer fra kødet, så de to 

smage er på plads ved dette stadie).

 Et trick er at smage til med gastrique, en 

sur-sød sovs, der kan gemmes og røres i andre 

sovse, som bliver bedre på den måde. 

 Man kan sagtens få flæskesvær ud af det 

her kød, selv om det har snurret i en gryde, 

men så skal man have grillen i brug. Enten ov-

nens grill eller på en pande. Vi greb en pande 

og det fungerede fint, selv om køkkenet blev 

ret tiloset.

gastrique
Man varmer sukker langsomt på en pande til 

det bliver til karamel og tilsætter eddike. Det 

vil bruse op. Så rører man, stadig over blusset, 

indtil det hele er tilpas tyktflydende.

Æblekompot
Steg løgskiver bløde i en gryde. Kom æblebåde, 

måske lidt  majroe, og vand på. Kog ind til halv-

moset, chunky konsistens. Smag til med æblesi-

rup, æbleeddike og salt. Smager fyldigt, sødt og 

syrligt. Tænk mangochuthney, bare på æbler og 

knap så stærk. 

Spidskålssalat
Den her salat bliver god, hvis man skærer ingredi-

enserne fint. Det betyder noget.

 Tynde, tynde strimler af spidskål, små firkanter 

af æble, finthakket løg (ikke ret meget) og en 

dressing af æblesirup, æbleeddike, olivenolie, salt 

og peber.

 Salaten skal smage friskt og syrligt.

Æblesirup
Kog sirup på æbleskrogene fra kompotten og 

nogle både med skræl oveni. Kom æblerne i en 

gryde med en masse sukker og lidt vand og kog 

ind. Det smager dejligt og kan gemmes.

Parfait
Pisk en mægtig æggesnaps af to æggeblommer 

og muscovadosukker. Vend den med skum af en 

halv liter piskefløde. Frys. Isen kommer til at sma-

ge af valnød, måske kastanjer, og lidt af lakrids.

bagte blommer
Slagt en vaniljestang med kniv, kom vanlijekorn i 

morter med rørsukker, en smule chilipulver og et 

nip salt. Kværn til støv. Chilipulver får det til at 

kradse en smule og saltet forstærker smagen af 

vanilje. Drys på halverede udstenede blommer. 

Bag på bageplade (på ovnens eftervarme, når du 

er færdig med at bage madbrød. Det skal ikke 

blive for varmt). Sukkeret og krydderierne og 

bagningen får blommerne til at smage koncen-

treret og dybt.

Mad til seks for 300 kroner
Gris: 156 kr; majroer (vi kom til at købe to): 21 kr; 

spidskål: 15 kr; økoæbleeddike: 36 kr; fløde: 11 

kr; vaniljestang: 10 kr; mørk øl (Newcastle): 14 kr; 

æbler og blommer: 25 kr.

 Dertil et par æggeblommer, sukker, mel, gær, 

olie for ca. 20 kroner.

I alt 308 kroner. De otte kroner bliver trukket fra 

i næste klumme.

SU-cheF
Universitetsavisens madklumme skrives efter to 

principper.

1. Maden må højest koste 50 kroner per kuvert

2. Alle fem grundsmage skal spille med

Smagskompas

Der er fem grundsmage – i det gode måltid 

optræder alle fem.

•  Sødt – Giver blødhed og dæmper og af-

runder det sure og bitre.

•  Surt – Giver skarphed, friskhed og sprød-

hed. Skærer igennem det det fede og 

dæmper salt og sødt.

•  Salt – Fremhæver andre smage, især 

umami.

•  Bittert – Giver kant og balance til det fede 

og søde. Forstærkes af surt, dæmpes af 

sødt.

•  Umami – Giver fylde. Forstærkes af salt og 

tilberedningstid.

Det har altid været god stil at få smagene 

til at spille sammen, men det er ikke alle 

kokke, der tænker over, hvordan det sker. I 

klummen her forsøger vi, at styre vores ind-

køb efter, hvad råvarerne smager af i for-

hold til hinanden. Metoden har vi planket 

hos smagsformidlerne Smagsdommerne, 

som Martin er affilieret med, uden at de 

dog har ansvar for hans opskrifter. 

Orange simremad
Når det er koldt og frygteligt uden døre, får man trang til mad i jerngryde.  
Universitetsavisens huskok free-styler et stykke gris efter femtakket smagskompas 

Se billeder af hele processen på  

www.uniavisen.dk

FAKTAOPSKRIFTER

ONLINE DEBAT

universitetsavisen.ku.dk
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ANMELDELSE

selverklæret højpandet maga-
sin, som ikke vil lefle for et 
bredere publikum.

Så hvis du ikke ved, hvad 
oxymoronske sætninger er, og 
heller ikke gider slå det op, er 
du nok ikke i målgruppen. Jeg 
ved godt, hvad en oxymoronsk 
sætning er (men jeg siger det 
ikke, slå det op!), så jeg har 
lagt mine tredive kroner og få-
et poterne i det splinternye, 
som stadig er varmt fra tryk-
ken. Aj okay, men næsten 
varmt. Jeg knaser en saltstang 
så det støver. 

At fare vild i en titel
Bladrer. Det er et flot og tykt 
bland, og der er noter i margi-
nen, og det har kun et enkelt 
billede inden i: en 1x1 centi-
meter pindetegning af en kvin-
de med højt hår. Hende kan 
man finde på side 46. Bortset 
fra det er der mange sider med 
sort på hvidt i høje spalter, 
indordnet under spøjse og del-
vist sprogforbistrede titler, 
som Legeme og kød: bemærk-
ninger om den æstetiske frem-
stilling af kroppens grænser og 
bevidsthedens psykopatologiske 
regioner i seriemordergenren… 
Nok en journalistisk redaktør 
eller to, som ville have bedt 
om en opstrammer på den ti-
tel.

Redaktionen fortæller, at de 
skriver til en læser, som gerne 
vil litteraturen, og som gerne 
vil gøre en indsats for at holde 
sig opdateret. 

Jeg er sådan en læser, den 
læser er mig! siger jeg til mig 
selv, og prøver at fokusere. 
Kigger efter indledningen, 
men den er der ikke. Redaktio-
nen sagde det selv: indlednin-
gen er udeladt for ikke at tvin-
ge en læsning ned over læse-
ren. Det er meget godt tænkt, 

et beundringsværdigt ideal, 
egentlig, men jeg savner den. 
Jeg har brug for en leder, no-
get som kan peptalke mig i 
gang. Mening og mål, som i 
avisen… og i Woman.

en mørk rød tråd
Ingen tvangslæsning i Trappe 
Tusind, men her er en rød 
tråd. Alle teksterne handler i 
en eller anden forstand om det 
dunkle og tabuiserede. Der er 
både seriemord, krig, lidelse, 
vanvid på programmet. Gode 
ting. Sexede ting. Gad vidst, 
hvorfor de ikke gør noget ud 
af, at blære sig med det?

Måske er det fordi, de ikke 
behøver. Tidsskriftet har kun 
levet et enkelt år, men jeg ved, 
at det har været et ret succes-
fyldt år: Trappe Tusind har få-
et sit navn anmeldt af selveste 
Weekendavisens Lars Bukdahl, 
Trappe Tusind har trykt aldrig 
før udgivne digte af selveste 
Inger Christensen.

Og redaktionen modtager 
litterære gavebidrag, ikke blot 
fra studerende, men også fra 
allerede anerkendte aktører. I 
det hele taget er det som om, 
de er godt på vej til at nå deres 
mål: at blive toneangivende i 
det litterære landskab, som er 
et sted derude, på den anden 
side af universitetsmurene. 

hengivne og manisk 
skrivende kriminelle
Oppe på scenen er der ny 
gæst, Theis Ørntoft. Han er 
lang og smal, og han læser op 
fra sin digtsamling Yeahsuiten, 
sådan lidt venligt akavet og på 
jysk, »Mit jeg trevles op så let 
som kødet på en kylling,« reci-
terer han og forklarer, at han 
hellere vil ryge fredspibe end 
være uvenner. 

Nu er jeg blevet fanget ind 

af den første artikel. Den er 
skrevet engang i 1876, af en 
mand, der troede, at man kun-
ne måle på folks hoveder, om 
de var kriminelle. Det kan 
godt være, at redaktionen for-
simplede det en del til anled-
ningen, men det lød sjovt, og 
det er sjovt at læse karakteri-
stikken af mattioderne:

»Modsat de, der er født kri-
minelle, udviser mattioder 
hengivenhed over for deres fa-
milie – blandt mændene end-
da på grænsen til det over-
drevne.« De er åbenbart ken-
detegnet ved deres »morbidt 
overdrevne iver efter arbejde, 
der ligger uden for deres felt 
og langt overgår deres besked-
ne formåen,« og så skjuler de 
deres forbrydelser under på-
skud af, at det skulle være for 
alles bedste.

Jeg tænker, at dem er der 
mange af – overvejer om jeg 
mon selv kunne være én, men 
læser så, at det yderst sjældent 
ses hos kvinder. Pyha.

Seriemordere og tisse-
kone-vold
Nu er jeg på, så jeg lader mig 
ikke skræmme af den lange 
undertitel, da jeg bladrer mig 
frem til Legeme og kød. Jeg la-
der mig i stedet lokke af ordet 
’seriemorder’. Uhyggeligt og 
pissefascinerende, sådan er 
det. Jeg læser om morderens 
»villighed til at handle på et 
dunkelt begær,« og om det 
særligt uhyggelige i, at dette 

begær potentielt aldrig bliver 
tilfredsstillet.

Jeg læser, at genren giver 
indblik i den gales bevidsthed 
– undersøger psykens evne til 
at gøre noget virkelig frygte-
ligt. Alle er potentielt jagede. 
Jeg skuler rundt. Alles øjne er 
på Theis, »himlen er blå som 
en knust hånd.«

Jeg bladrer videre og læser 
om Lars Von Trier og Antichri-
st og Nietzsche, og om, hvorfor 
det er meningsløst at kræve en 
retfærdiggørelse af vold mod 
børn, tissekoner og tisse-
mænd.

Smerte som vinterregn
Jeg læser den amerikanske 
digter Juliana Spahrs Clear-
dark, og får en klump i halsen, 
da jeg når strofen om mode-
ren, som sendte sin søn i krig, 
og ikke fik ham tilbage:

»it would give him some di-
scipline/maybe spare her so-
me pain/it was obvious mo-
ther-pain was coming/that it 
would rain down on her like 
winter rain.«

Det kan godt være at der bå-
de er fagsprog, høje lixtal og 
nørdede emner, og det kan 
godt være, at jeg ikke ville ha-
ve læst Trappe Tusind, hvis ik-
ke jeg skulle. Det kan faktisk 
virkelig godt være, for det er 
ikke umiddelbart et velkom-
ment sted at træde ind i – en 
fremmed by uden skilte. Men 
det havde været synd for mig, 
tænker jeg nu, for det her er 
virkelig godt.

Trappe Tusind nummer 3 ud-
kom den 28. oktober. Tidsskrif-
tet for litteraturvidenskab kan 
købes for 30 kroner i Roland 
Bar (KUA, bygning 21, stuen), 
Atheneum Boghandel i Nørre-
gade og Møllegades Boghandel.

Reportage med næsen i et blad
Universitetsavisens udsendte forsøger at få hovedet rundt om tids-
skriftet Trappe Tusind, mens digtene lyder fra scenen og boblerne 
bruser i plastikkopperne. Rapport fra en litterær torsdag 

TiDSSKRiFT

Af My Kristensen

Jørgen Leth spejder med sine 
flade plakatøjne ud over et 
landskab af lyserødt boble-
vand i hvide plastikkrus. På 
væggen ved siden af Jørgen 
hænger Charlotte Rampling, 
som ser ond og smuk ud, og 
ved siden af hende grafiske 
plakater for mærkelige, smalle 
arrangementer. Der står noget 
om avantgarde på en af dem, 
og på bordene står der salt-
stænger. 

Selverklæret højpandet-
hed
Litteraturstuderende bevæger 
sig i en verden af performan-
ce-shows, litterære teorier, pa-
gefrisurer, luksusgenbrug og 
loftlejligheder, et sted mellem 
universitetsverdenen og kun-
sten. De mindst ambitiøse bli-
ver arbejdsløse, eller endnu 
værre, ansat i kommunikati-
onsjob på kommunen, og de 
dygtigste 85 procent bliver 
smagsdommere, forlagsfolk og 
mediemennesker. Jeg er ked 
af, at jeg tog min cykelhjelm 
med.

På den improviserede scene 
læser en mand i skriggrønne 
bukser hastigt op af en masse 
forskellige papirer, som han 
skifter hurtigt mellem hænder-
ne: »Hun er ikke en mand, 
hvilket gør hende til en kvin-
de.« Jeg ser mig omkring – in-
gen bekymret rynkede pander, 
kun blide smil, tænksomt fol-
dede bryn, ben over kors, fød-
der der vipper.

Jeg er til reception på Litte-
raturvidenskab, hvor tredje 
nummer af Trappe Tusind fej-
res. Det er et litterært tidsskrift 
banket op af studerende: et 

begær potentielt aldrig bliver 
tilfredsstillet.

indblik i den gales bevidsthed 
– undersøger psykens evne til 
at gøre noget virkelig frygte-
ligt. Alle er potentielt jagede. 
Jeg skuler rundt. Alles øjne er 
på Theis, »himlen er blå som 

Litteratur-
studerende 
bevæger sig 
i en verden 
af perfor-
mance-
shows, litte-
rære teori-
er, pagefri-
surer, luk-
susgenbrug 
og loftlejlig-
heder, et 
sted mellem 
universitets-
verdenen og 
kunsten.
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NOVO NORDISK FONDEN

indkalder hermed ansøgninger til:

Mads Øvlisen stipendier 
i kunsthistorie

Novo Nordisk Fonden indkalder hermed ansøgere til to Mads Øvlisen stipendier. Stipendierne er indstiftet i 2006 som en videreførelse af 
den indsats, som Mads Øvlisen har gjort gennem sit virke i Novo Nordisk Fonden for kunst og for kunsthistorisk forskning. Stipendierne er 
rettet mod 3-årige ph.d.-forløb med indskrivning ved et dansk universitet.

De kunsthistoriske ph.d.-stipendier tildeles ansøgere, hvis forskning ligger inden for det kunst-historiske fagområde. Der efterlyses forsk-
ningsprojekter rettet mod såvel nyere som ældre kunst-historiske og/eller kunstteoretiske emner. Kravene til opnåelse af ph.d.-graden skal i 
alle henseender følge VTU’s ph.d.-bekendtgørelse af 2002.

Midler
Til hvert stipendium er 1.5 mio.kr., som dækker løn og drift i 3 år. Ansøgningsskema og vejledning findes på Fondens hjemmeside www.
novonordiskfonden.dk fra mandag den 14. december 2009. Ansøgninger indtastes i vort internetbaserede ansøgningssystem og sendes 
elektronisk til Fonden senest mandag 1. februar 2010 kl. 16.00. Ansøgningen udfærdiges på dansk.

Uddeling vil finde sted medio marts 2010. Stipendierne vil være til rådighed fra 1. september 2010 eller senere.
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KALENDER

19.-24. november 24.-25. november 25.26. november 26. november

Armenien og Tyrkiet: På vej 
mod forsoning?
FOREDRAG – Af Karsten Fledelius, ToRS

Tid: 19/11 kl. 19

Sted: ToRS, Snorresgade 17-19, 1.

Arr.: Dansk Kaukasusselskab

Venus as global Leader in a 
post-Western World? 
EURECO LECTURES – Som et led i foredrags-

rækken ‘7 challenges to Europe’ forelæser 

professor Ole Wæver. Forelæsningen har un-

dertitlen ‘Rethinking European security polici-

es’

Tid: 24/11 kl. 10-12

Sted: Alexandersalen, Bispetorv Annekset

Arr.: EURECO, www.jur.ku.dk/forskning/kal-

ender

Forskningsstationen i guinea 
bissau
CAFEMØDE – Med oplæg af Christine Benn, 

Forskningsstation Guinea Bissau, SSI

Tid: 24/11 kl. 15-16

Sted: Statens Serum Institut, bygn. 37, kantinen

Arr.: Polymorfien, www.ssi.dk

Artist talk
FOREDRAG – Af Sonya Schönberger, Tyskland, 

som arbejder med medier som video, håndarbej-

de, fotografi og tegning ud fra den betragtning 

at hver idé kræver sit medie

Tid: 25/11 kl. 15-17

Sted: Det nye KUA, Roland Bar, lok. 21.0.15

Arr.: IKK Artist Talks

Seksualiteten på sygehus
FYRAFTENSSEMINAR – Om somatisk sygdom og 

seksualitet

Tid: 25/11 kl. 15.30-18

Sted: Rigshospitalet, Henrik Harpestrengs Vej, op-

gang 61A, Psykiatrisk auditorium  

Arr.: www.ucsf.dk/seminar.20091125.seksualite-

ten.sygehus.pdf. Dansk Selskab for Psykosocial 

Medicin og Sex & Samfund. Tilmelding anbefales 

til ida@ucsf.dk 

Familiepolitik i norden
SEMINAR – New reproductive technologies and 

family policies in the Nordic Welfare States

Tid: 26/11 kl. 9-16

Sted: Faculties of Humanities, Njalsgade 120, loca-

le 22.1.47

Arr.: Center for Kønsforskning, NordWel, http://

blogs.helsinki.fi/nord-wel/

Kollektive traumer
AFSKEDSFORELÆSNING – Lektor Libby Tata Ar-

cel fratræder sin stilling på Institut for Psykologi 

og holder i den anledning forelæsning med titlen 

’Historisk Traume: Når kollektive traumatiske er-

faringer overføres mellem generationer’. Fore-

læsningen efterfølges af en reception

Tid: 26/11 kl. 14

Sted: Alexandersalen, Bispetorv 1-3

Arr.: Institut for Psykologi

Dansk film ud af skabet
HERTOFT-EFTERMIDDAG – Tag med på en guidet 

tur gennem bøssernes danske filmhistorie med 

Søren Bygbjerg, cand.mag. i medievidenskab og 

tidligere kulturredaktør på Panbladet

Tid: 26/11 kl. 16-18

Sted: Rigshospitalet, Psykiatrisk auditorium, Hen-

rik Harpestrengs Vej, opg. 61a

Arr.: Sex & Samfund, www.sexogsamfund.dk, og 

Dansk Forening for Klinisk Sexologi, www.klinisk-

sexologi.dk

BOLIGER STILLINGER

bolig udlejes

copenhagen Østerbro
Period: 22 Dec 09 - 20 Feb 10.

Size: Apartment, 2 rooms, 60 

sqm. 

Equipment: Furnished, internet, 

washing, lovely view, nice area. 

Rent 7.000 incl. all, one month 

deposit. Non smoker ;-)

Contact: b_boesen@hotmail.

com. 

bolig søges

copenhagen
Period: 1.2-16.4, 2010.

Size: One or Two bedroom. 

Equipment: Furnished. 

Rent: Approx. 10.000 kr./month 

including utlilities. 

Tenant: Visiting Professor from 

Australia. 

Contact: Tom Heenan: Tom.He-

enan@arts.monash.edu.au.

ViP-stillinger

Sundhedsvidenskab

clinical Professorship in 
Translationel Medicine
Applications are invited for a 

Clinical Professorship in Transla-

tionel Medicine with special 

emphasis on regenerate gene- 

and stem cell therapy within 

Cardiology, at the Department 

of Surgery and Internal Medici-

ne, to commence as soon as 

possible. The professorship con-

sists of a salaried professorship 

at the Faculty of Health Sciences 

and a consultancy in the Capital 

Region of Denmark, with ser-

vice at Rigshospitalet, Hjer-

tecentret, Department of Cardi-

ology. It is a requirement that 

the applicant is accepted for 

both the professorship and the 

consultancy. In order to be con-

sidered, the applicant must the-

refore send an application both 

to the Faculty and to the Hospi-

tal.

Full announcement: Applica-

tions cannot be based on this 

extract. See www.ku.dk/stillin-

ger and www.laegejob.dk.

Application deadline: 23 No-

vember 2009 at 14 noon. 

clinical Professorship in 
 clinical genetics 
Applications are invited for a 

 fixed-term (5 years) Clinical Pro-

fessorship in Clinical Genetics 

with special focus on cancer ge-

netics at the Department of 

Diagnostic Sciences to commen-

ce as soon as possible. The pro-

fessorship consists of a salaried 

professorship at the Faculty of 

Health Sciences and a consul-

tancy in The Capital Region of 

Denmark with service at De-

partment of Clinical Genetics, 

Juliane Marie Centre, Rigshospi-

talet. It is a requirement that 

the applicant is accepted for 

both the professorship and the 

consultancy. In order to be con-

sidered, the applicant must the-

refore send an application both 

to the Faculty and to the Hospi-

tal.

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this ex-

tract. See www.ku.dk/stillinger 

and www.laegejob.dk.

Application deadline: 25 No-

vember 2009 at 14 noon. 

naturvidenskab

Professorship in Operator 
algebras and dynamical  
systems
Vacant position at Department 

of Mathematical Sciences.

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this ex-

tract. See www.ku.dk/stillinger.

Application deadline: 6 January, 

2010 at 12 noon. 

Professorship in Topology 
of manifolds
Vacant position at the Depart-

ment of Mathematical Sciences 

at Copenhagen University. Job 

description: Operator algebras.

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this ex-

tract. See www.ku.dk/stillinger.

Application deadline: 6 January, 

2010 at 12 noon. 

biovidenskab

Professor within culinary 
chemistry
Vacant professorship with spe-

cial duties within Culinary Che-

mistry at Faculty of Life 

Sciences, www.life.ku.dk.

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this ex-

tract. See www.employment.

ku.dk.

Application deadline: 5 January 

2010.

Professor within infection 
biology of Parasites
Vacant professorship at Faculty 

of Life Sciences, www.life.ku.

dk.

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this ex-

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

Application deadline: 14 De-

cember, 2009.

TAP-stillinger

Vicestudiechef på natur- 
videnskab
SCIENCE Uddannelsesservice sø-

ger vicestudiechef. Arbejdsop-

gaverne er primært ansvaret for 

Studieadministrationen: ind-

skrivning og optagelse; admini-

strativ planlægning af undervis-

ning og eksamen; udvikling, im-

plementering og vedligeholdel-

se af studieadministrative syste-

mer. Ledelseserfaring ønskes. 

Gode kommunikationsevner på 

dansk såvel som engelsk.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger.

Ansøgningsfrist: 1/12-09.

instruktorer på MAT
Under forbehold af fornøden 

bevilling opslås herved et antal 

studenterinstruktorater til for-

årets undervisning på Institut 

for Matematiske Fag. Blok 3: 

An0, Alg1, Dis1, Fin1, FinKont2, 

Geom2, KomAn, Liv2, NumDiff, 

OR1, Sand2, SaSt2, Skade1, Ska-

de2. Blok 4: An1 (Retning af ca. 

100 obligatoriske opgavebesva-

relser pr. instruktor – svarende 

til ca. 50 timer), AlgGeo, Ell-

Kurv, Fin2, Forsik&Jura1, 

Geom1, Hist1, MikØk1, Stat2, 

Stok. Ansøgninger sendes til Se-

kretariatet.

KORT NYT

Kom med på skitur

Higer du efter udfordringer i vinterfjeldet og savner du nye hori-

sonter i skiløbet? Så er denne skitur til Nordeuropas mest majestæ-

tiske bjerge, Jotunheimen Nationalpark i Norge, måske den helt 

rigtige for dig.

 USG, Universitetets Studenter Gymnastik, arrangerer turen i uge 

6, i alt 8 dage. Du vil bl.a. kunne få træning i nordisk off-piste ski-

løb af dygtige instruktører, fjeldorientering, cross-country teknik-

træning og en masse socialt samvær, sjov i sneen, god mad, pejse-

ild, snebadning, sauna m.m. Alt dette og mere til er inkluderet i 

prisen på 3.450 kr.

Se www.usg.dk – tur uk13 – for info og evt. tilmelding.

Svar
A) Maria P: Neil Young, akvarie, madklub, Hammel
b) Lise: Alexi Murdoch, New York, kalvefrikassé, Barcelona og Berlin
c) Maria F: Melanie Fiona, hus i Tanzania, ingen livret, New York
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26.-27. november 30. november 1. december 1. december

The Development of charles 
Darwin’s Philosophy  
FOREDRAG – On the intricate Relationship of  

Natural Theology and Natural Selection ved Dr. fil 

et Dr. Rer. Nat. Momme von Sydow, Göttingen. 

Respondent er cand.scient., ph.d. Christian Baron 

Tid: 26/11 kl. 19

Sted: Det Teologiske Fakultet, Købmagergade 46, 

Aud. 7 

Arr.: Forum for Eksistens og Videnskab, www.fo-

rumforeksistensogvidenskab.dk. Pris 20 kr.

being bothered by equality
FOREDRAG – Orsolya Reich, PhD fellow, Central 

European University argues that luck egalitarians 

do care about equality. But can they be bothered 

by it? 

Tid: 27/11 kl. 13.15-15

Sted: CESEM, Institute for Media, Cognition and 

Communication, KUA, Njalsgade 80, room 14.2.50

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

culturalism, http://cesem.ku.dk/calendar/2009/be-

ing_bothered_by_equality/

emily haddad på humaniora 
FOREDRAG OG WORKSHOP – Professor Emily 

Haddad, South Dakota University er førende in-

den for forskning af det 19. århundredes litteræ-

re orientalisme. Hun forelæser med titlen ’Be-

coming through the East: Oriental Possibilities for 

the British Subject in the Romantic Period’ og 

holder åben workshop om eftermiddagen om 

Lord Byrons digt ’The Bride of Abydos’: ’Assem-

bly, Disassembly, Semblance: Byron’s East in The 

Bride of Abydos’

Tid: 30/11 kl. 10-12 samt eftermiddag 

Sted: Det nye KUA, lok. 24.2.1

Arr.: Afdeling for Litteraturvidenskab  

Social Tourism or Social 
Dumping? 
EURECO LECTURES – Som et led i foredragsræk-

ken ’7 challenges to Europe’ forelæser professor 

Kirsten Ketscher, Jura om velfærd. Forelæsningen 

har undertitlen ’Union citizenship, free mobility 

and welfare rights’

Tid: 1/12 kl. 10-12

Sted: Anneks A, Studiestræde 6

Arr.: EURECO, www.jur.ku.dk/forskning/kalender

Migrationsunge – deltagelse 
og demokrati
SEMINAR – Præsentation af forsknings- og 

udviklingsprojekter om og med unge fra mi-

grationsfamilier. Temaerne er blandt andet 

familiekontrakter, udsatte unges dannelse, 

kriminalpræventivt og demokratiopbyggende 

arbejde, børn af krigsramte familier, udsatte 

unges grænsefællesskaber og de unges over-

gang til arbejdsmarkedet 

Tid: 1/12 kl. 10-16.30 

Sted: Studiestræde 6, Annex B

Arr.: Mariane Hedegaard og Sven Mørch, beg-

ge Institut for Psykologi, KU, udviklingschef 

i Århus Kommunes Socialforvaltning Søren 

Frost samt Migrationsinitiativet, www.migrati-

on.ku.dk. Tilmelding via hjemmesiden

 

Ansøgningsfrist: 10/12-09 kl. 

13.00.

Stipendier

Postdoc-stipendier

naturalism and christian 
Semantic
A vacant postdoc scholarship is 

available. Det Teologiske Fakul-

tet, Centre for Naturalism & 

Christian Semantic, Købmager-

gade 44-46, 1150 Kbh. K, tlf. 

3532 3605.

Ansøgningsfrist: 1/12-09 kl. 

12.00.

Ph.d.-stipendier

humanities
The Graduate School of the Fa-

culty of Humanities is inviting 

applications for 15 PhD scho-

larships all starting 1 September 

2010 for a period of up to three 

years. Applications must relate 

to one of the nine research to-

pics Pedagogical and/or Techni-

cal Audiology. Media, Citizens-

hip and Rhetoric. Power, Know-

ledge and Politics in Europe and 

the European Cultural Area. 

Cultural Memory and the Con-

struction of Individual Identities 

in the Modern World. Transna-

tional and Migration Studies. 

Cultural Memory: Aesthetics 

and Functions. Primary Sources 

for the Study of the Scandinavi-

an Languages. Language Tech-

nology. The Human Factor in 

Climate Change.

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this ab-

stract. See www.humanities.ku.

dk/research/PhD/Announce-

ments.

Application deadline: 4 Februa-

ry 2010 at 12 noon.

canine gastroenterology
The research School for Speciali-

zed Clinical Diagnostics and 

Therapeutics (KLINIK) at Faculty 

of Life Sciences wishes to ap-

point a PhD fellow in canine ga-

stroenterology from 1 January 

2010 to 31 December 2012. The 

primary working place will be 

at the Department of Compa-

nion Animal Clinical Sciences, 

Oslo, Norway, but the employ-

ment will be at the Department 

of Companion Animal Clinical 

Sciences, LIFE. 

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this ex-

tract. See http://employment.

ku.dk.

Application deadline: 1 Decem-

ber 2009 at 12 noon. 

Fonde og legater

Professor, dr.phil. Viggo 
brøndal og hustrus legat
Af Professor, dr.phil. Viggo 

Brøndal og hustrus legat er der 

for 2009 et antal legatportioner 

til rådighed til »støtte af unge 

sprogvidenskabsfolk (med kan-

didat- eller ph.d.-grad), fortrins-

vis med fransk som hovedfag el-

ler med almen lingvistik som in-

teresse«. Der kan eksempelvis 

ydes støtte til forskningsrejser 

og -ophold, publicering eller 

andre tilsvarende formål til 

fremme af forskningen. Ansøg-

ningen stiles til Viggo Brøndal 

og hustrus legat c/o Hanna Lau-

lund, Institut for Engelsk, Ger-

mansk og Romansk, Køben-

havns Universitet Amager, 

Njalsgade 128, 2300 Kbh. S. An-

søgningen skal rumme oplys-

ninger om navn, adresse, per-

sonnummer, uddannelse og 

forskningsbaggrund samt en 

præcis men kortfattet projekt-

beskrivelse og et budget. Der 

vedlægges intet materiale her-

udover, og der anvendes ikke 

specielt skema.

Ansøgningsfrist: 4. december 

2009.

Adjunkt, Frøken constance 
heides Mindelegat
Ifølge stipendiebestyrelsen er 

der 35.000 kr. til uddeling i flere 

portioner til kvindelige stude-

rende, der gennem deres studie 

opnår faglig undervisningskom-

petence i matematik og fysik 

med det mål at undervise i disse 

fag. Der anvendes universitetets 

ansøgningsskema for Køben-

havns Universitets legater. På 

forsiden angives legatets navn. 

Skemaet printes ud fra http://

su.ku.dk/legater/skemaer/ .

Indsendes til: Vejledning & Op-

tagelse, Fiolstræde 1, 1171 Kø-

benhavn K.

Ansøgningsfrist: 15. december 

2009, kl. 12.

Jacob claes Vermehrens 
Mindelegat
1 legatportion á kr. 10.000 er 

ledig. Legatet kan søges af en 

klassisk-sproglig student (græsk 

og latin på A-niveau), som læser 

ved Københavns Universitet. 

Der anvendes universitetets an-

søgningsskema for Københavns 

Universitets legater. På forsiden 

angives legatets navn. Skemaet 

printes ud fra http://su.ku.dk/le-

gater/skemaer/. Indsendes til: 

Vejledning & Optagelse, Fiol-

stræde 1, 1171 København K.

Ansøgningsfrist: 15. december 

2009, kl. 12.

STØTTE

FORSVARgerda og Aage haensch’ 
Fond 
Fondsbestyrelsen for Gerda og 

Aage Haensch’ Fond, der yder 

støtte alene til forskere ved det 

Sundhedsvidenskabelige Fakul-

tet under Københavns Universi-

tet, har besluttet at uddele le-

gater til de følgende forskere 

ved udgangen af kalenderåret 

2009:

Til professor, ph.d. Cand.Scient. 

Jakob Balslev Sørensen, det 

Sundhedsvidenskabelige Fakul-

tet, Institut for Neurovidenskab 

og Farmakologi, kr. 250.000.  

Til professor, ph.d. Cand.Scient. 

Nils Billestrup, det Sundhedsvi-

denskabelige Fakultet, Biomedi-

cinsk Institut, kr. 250.000. 

Til professor, Institutleder Al-

bert Gjedde, det Sundhedsvi-

denskabelige Fakultet, Institut 

for Neurovidenskab og Farma-

kologi, kr. 100.000. 

Fondsbestyrelsen meddeler, at 

beslutning om støtte fra Fon-

dens midler indtil videre træffes 

af bestyrelsens fagkyndige 

medlemmer uden ansøgning. 

Skulle bestyrelsen vælge at ind-

kalde ansøgninger, vil dette ske 

gennem annoncering i Universi-

tetsavisen.

Disputatsforsvar

Sundhedsvidenskab

Michael hecht Olsen
Titel: New Cardiovascular Risk 

Markers – Do They Improve Risk 

Prediction and Influence Treat-

ment Indication and Choice?

Officielle opponenter: Lektor 

Gorm Boje Jensen og Lektor Bo

Feldt-Rasmussen.

Opponenter ex auditorio: Kan 

melde sig til forsvarslederen,

Professor Daniel Steinbruchel 

på dast@rh.regionh.dk.

Praktiske

Tid: 20/11-09, kl. 14.00.

Sted: Glostrup hospital, Audito-

rium C.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, mho@dadl-

net.dk. Indstillingen kan købes 

ved skriftlig henvendelse til Fa-

kultetskontoret.

christian T. brandt
Titel: Experimental Studies of 

Pneumococcal Meningitis.

Officielle opponenter: Professor 

Niels Høiby og professor Henrik

Nielsen.

Opponenter ex auditorio: Kan 

melde sig til forsvarslederen,

professor Jens Ole Nielsen på e-

mail: jonielsen@dadlnet.dk.

Tid: 27/11-09 kl. 14.00.

Sted: Panum Instituttet, Hade-

rup Auditoriet.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, ctb@ssi.dk. 

Indstillingen kan købes ved 

skriftlig henvendelse til Fakul-

tetskontoret.

ismail gögenur
Titel på afhandling: Postopera-

tive dircadian disturbances.

Officielle opponenter: Profes-

sor, dr.med. Morten Møller og

professor, dr.med. Niels Qvist.

Opponenter ex auditorio: Kan 

melde sig til forsvarsleder Jan

Fahrenkrug på e-mail: jf01@

bbh.regionh.dk.

Tid: 4/12-09 kl. 14.00.

Sted: Herlev Hospital, Herlev 

Ringvej 75, Store Auditorium.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, ig@dadl-

net.dk. Indstillingen kan købes 

ved skriftlig henvendelse til Fa-

kultetskontoret.

Ph.d.-forsvar

Sundhedsvidenskab

Kim Jensen 
Titel: The role of FoxO3A in the 

hypoxic response.

Tid: 20/11-09 kl. 13.00.

Sted: Biomedicinsk Institut, Bio-

centret, Seminar room 2, 

(1.2.03).

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til kje@bric.ku.dk.

Michael ibsen 
Titel: Rectal lactate concentrati-

ons in patients with septic 

shock.

Tid: 20/11-09 kl. 14.30.

Sted: Rigshospitalet, Aud. 93.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til micibs@dadlnet.dk.

christina egebjerg
Titel: Identification of cJun 

NH2-Terminal Kinase 2 Target 

Molecules Necessary for Ras 

Transformation of Mouse Em-

bryonic Fibroblasts. 

Tid: 25/11-09 kl. 14.00.

Sted: Kræftens Bekæmpelse, 

Strandboulevarden 49, lokale 

4.1. Afhandlingen: Fås ved hen-

vendelse til cn@cancer.dk.
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KALENDER

1. december 2. december 3. december

Krop, hjerne og bevidsthed  
i bevægelse – nye 
forskningstendenser 
FOREDRAG – Sidste runde i formidlingsræk-

ken i anledning af Idræts 100 års KU-jubilæ-

um. Jens Bo Nielsen: Hjernen i bevægelse. Lis 

Engel og Helle Winther: Tæt på kroppen i nu-

tidens og fremtidens idrætsforskning 

Tid: 1/12 kl. 15-17

Sted: Institut for Idræt, Nørre Allé 53, 1. sal

Arr.: www.ifi.ku.dk

Det uendelige i det endelige
MØDE – Om fantasi, rastløshed og metafysik. 

Foredrag af ph.d., cand.theol. Lars Sandbeck

Tid: 1/12 kl. 19.30

Sted: Kælderca féen, Købmagergade 44, kæl-

deren

Arr.: Teologisk Forening. 25 kr. for ikke-med-

lemmer

Jean calvin og den reformerte 
kristendom
SEMINAR – I anledning af 500 året for Calvins 

fødsel. Med oplæg af professor Andrew Pette-

gree, School of History, University of St. Andrews; 

professor Martin Schwarz Lausten; adjungeret 

professor Hans Henrik Bruun, Sociologisk Institut, 

KU; Forskningslektor Sven Rune Havsteen og 

ph.d.-stipendiat Martin Wangsgaard Jürgensen

Tid: 2/12 kl. 13-18 

Sted: Det Teologiske Fakultet, Købmagergade 46, 

1. sal, Auditorium 7

Arr.: Afdeling for Kirkehistorie

insulting religion or its 
believers?
ISLAM LECTURE SERIES – Professor Dr. Maurits 

Berger, Institute for Religious Studies, Leiden Uni-

versity speaks of ‘The case of Islam in Europe’ 

Tid: 2/12 kl. 15-17

Sted: Det nye KUA, lok. 27.0.09

Arr.: KU’s Islamsatsning, CEIT og CNIO, www.is-

lam.ku.dk

Særudstilling: Klima – en verden i 
forandring
RUNDVISNING – Med projektkoordinator, cand.scient. Rikke 

Danø, Statens Naturhistoriske Museum, KU

Tid: 3/12 kl. 19.30

Sted: Maskinhallen og Kedelhuset i Botanisk Have, Øster Fari-

magsgade 2D

Arr.: Dansk Naturhistorisk Forening, c/o Zoologisk Museum, www.

aki.ku.dk/dnf

Louise Linde
Titel: Health-related quality of 

life in patients with rheumatoid 

arthritis. A comparative valida-

tion of selected measurement 

instruments.

Tid: 27/11-09 kl. 14.00.

Sted: Hvidovre Hospital, Kette-

gårds Alle, Auditorium 3+4. 

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til: louiselinde@dadlnet.

dk 

Amra c. Alibegovic 
Titel: Physical inactivity in the 

pathophysiology of insulin resi-

stance and type 2 diabetes – 

Lessons from bed rest studies.

Tid: 27/11-09 kl. 14.00.

Sted: Hagedorn Auditoriet, Ste-

no Diabetes Center, Niels Steen-

sens Vej 2-4.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til aagv@steno.dk. 

Annick Urfer-Parnas
Titel: Intelligence and mental  

illness: an issue exclusive to  

schizophrenia? Conceptual and 

empirical aspects. 

Tid: 3/12-09 kl. 14.00.

Sted: Anneks A, Studiestræde 6.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til Clarisse Sternberg, Cla-

risse.Sternberg@hvh.regionh.dk 

el. Annickurferparnas@dadlnet.

dk. 

Dorthe charlotte Skovgaard 
Titel: Positron Emission Tomo-

graphy in the study of skeletal 

muscle and tendon: Metabolic, 

cellular and matrix response to 

exercise.

Tid: 3/12-09 kl. 14.00.

Sted: Panum Instituttet, Bleg-

damsvej 3B, Haderup Auditori-

et. 

René Mathiasen
Titel: Long-Term Prognosis of 

Premature Birth, A national epi-

demiological study.

Tid: 3/12 kl. 14.00.

Sted: Panum Instituttet, Bleg-

damsvej 3, Hannover auditoriet.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til: rene.mathiasen@dadl-

net.dk.

Karen heegaard
Titel: Alcohol Consumption and 

Oral Health Among Older 

People. 

Tid: 8/12-09 kl. 13.00.

Sted: Panum Instituttet, Bleg-

damsvej 3, Hannover Auditori-

et. 

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til khe@dsi.dk.

Daria Podlekareva
Titel: Differences in HIV care 

across Europe with focus on Tu-

berculosis and other opportuni-

stic infections.

Tid: 8/12 kl. 13.30.

Sted: Panum Instituttet, Bleg-

damsvej 3, Lundsgaard Audito-

rium. 

Afhandlingen: Kan fås ved hen-

vendelse til dpo@cphiv.dk.

Ulrik c. christensen
Titel: Value of Internal Limiting 

Membrane Peeling in Surgery 

for Idiopathic Macular Hole and 

the Correlation between Func-

tion and Retinal Morphology. 

Tid: 11/12-09 kl. 15.00.

Sted: Glostrup Hospital, Ndr. 

Ringvej 57, Auditorium C. 

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til ulrikchristensen@dadl-

net.dk. 

christina Schnohr
Titel: Measuring and understan-

ding social inequalities in adole-

scent smoking. 

Tid: 16/12-09 kl. 14.00.

Sted: Center for Sundhed og 

Samfund, Øster Farimagsgade 

5, Auditorium 25.01.53.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til c.schnohr@pubhealth.

ku.dk. 

naturvidenskab

Jonas b. Rasmussen 
Titel: Higher congruences bet-

ween modular forms.

Tid. 20/11-09 kl. 13.15.

Sted: H.C. Ørsted Institutet, 

Auditorium 4.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren: e-mail: 

jonas@math.ku.dk.

Rasmus Andersen
Titel: Sandboxes for Grid Com-

puting.

Tid: 20/11-09 kl. 14-17.

Sted: Datalogisk Institut, Uni-

versitetsparken 1, Lille UPI. 

Lars Schjøth
Titel: Anisotropic Density Esti-

mation in Global Illumination

– a journey through time and 

space.

Tid: 27/11-09 kl. 13-16.

Sted: Datalogisk Institut, Uni-

versitetsparken 1, Lille UPI.

biovidenskab

MSc Tran Minh Tien
Titel: Optimizing Animal Ma-

nure Fertilizer Value – Enhance-

ment of Crop Nutrition by Ap-

propriate Pig Manure Manage-

ment on Small-scale Farms in 

Northern Vietnam

Tid: 20/11-09 kl. 13.00.

Sted: Lecture Hall 3-12, Thor-

valdsensvej 40.

cand.agro. Lars Peter  
Sørensen
Titel: Genetic and Economic 

Aspects of Pathogen-specific 

Mastitis Resistance in Danish 

Holstein Cows.

Tid: 23/11-09 kl. 13.00.

Sted: Lecture Hall 1-01, Thor-

valdsensvej 40.

NAVNE

Ny formand for  
Studenterrådet
Studenterrådet har holdt vagtskifte. nyt formand-
skab og ny bestyrelse er blevet valgt, og en ny  
kampagne er blevet tegnet op 

Af Sune Engel Rasmussen

De studerendes fællesinteresse-

organisation på Københavns 

Universitet har fået ny formand. 

Ved Studenterrådets politikkon-

ference forrige weekend valgte 

60 deltagere, primært fagråds-

repræsentanter, Anne Bie Han-

sen som afløser for den afgåen-

de formand Mattias Friis Jør-

gensen.

 23-årige Anne Bie Hansen var 

inden konferencen Studenterrådets næstformand, og hun aflø-

ses selv på den post af etnologistuderende Bjarke Rubow.

 Deltagerne på konferencen fastlagde også Studenterrådets 

politik til foråret, som vil sætte fokus på de studerendes levevil-

kår, økonomi og på de fysiske og sociale rammer for studiemil-

jøet på fakulteterne.

handler lokalt
Den nyslåede formand begyndte sin studenterpolitiske karriere 

som fagråds- og studienævnspolitiker, inden hun i 2008 blev 

valgt til Studenterrådets bestyrelse. Og det er en fordel at be-

gynde sit politiske virke lokalt, mener hun.

 »I Studenterrådet mener vi, at beslutninger om et givent fag 

så vidt muligt skal tages på fagniveau, som også er det sted, de 

studerende har mest indflydelse. Og fordi Studenterrådet er 

forankret i det lokale studenterdemokrati, er det et naturligt 

sted at begynde.« 

 Studenterrådet vil dog stadig kaste sig ind i højpolitiske 

skænderier om finansiering af uddannelserne. 

 Anne Bie Hansen er valgt til formandsposten for et år.

Farma

cand.scient. birgitte høiriis 
Kaae
Titel: Design and Synthesis of 

Dimeric Ligands – Optimization 

of Selectivity and Potency of 

Glutamate Receptor Ligands.

Tid: 26/11-09, kl.13.00.

Sted: Det Farmaceutiske Fakul-

tet, Universitetsparken 2, Ben-

zon Auditoriet.

Afhandlingen: Resume findes 

på www.farma.ku.dk/phd/de-

fences, og selve afhandlingen 

kan ses på Fakultetets bibliotek. 

MSc Ramune Jacobsen
Titel: Patient-Related Barriers to 

Cancer Pain Management with 

Opioid Analgesics and Healt-

hcare Professionals' Rationale 

to Choose Fentanyl for Cancer 

Pain Patients.

Tid: 17/12-09, kl. 13.00.

Sted: Det Farmaceutiske Fakul-

tet, Universitetsparken 2, Audi-

torium 3.

Afhandlingen: Resume findes 

på www.farma.ku.dk/phd/de-

fences, og selve afhandlingen 

kan ses på Fakultetets bibliotek.

Udstillingen repræsenterer vi-

denskabens syn på klima og kli-

maforandringer og er baseret 

på forskningen og dens resulta-

ter, særligt gennem de seneste 

årtier. Ved hjælp af genstande,

film, fotos, animationer og tek-

ster bliver det komplicerede 

emne anskueliggjort og formid-

let på en levende og tilgænge-

lig måde.
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3. december 3. december  4. december

Farvel til Torben greve
AFSKEDSRECEPTION – I anledning af at Torben 

Greve fratræder sin stilling som prodekan for 

forskning på Det Biovidenskabelige Fakultet med 

udgangen af 2009

Tid: 3/12 kl. 14-16

Sted: Marmorhallen, Thorvaldsensvej 40

Arr.: Det Biovidenskabelige Fakultet

At stå i det åbne – kan en 
coach i grunden undre sig?
FOREDRAG – Finn Thorbjørn Hansen, ph.d. i pæ-

dagogisk filosofi, DPU, Aarhus Universitet er ak-

tuel med bogen ’At stå i det åbne’ 

Tid: 3/12 kl. 16-17.30

Sted: Institut for Idræt, Store Auditorium.   

Arr.: Coaching Psychology Unit University of Co-

penhagen, www.ifi.ku.dk. Tilmelding via hjem-

mesiden nødvendig

Den tyske Jens baggesen 
FOREDRAG – Af postdoc, ph.d. Anna Sand-

berg, Institut for Engelsk, Germansk og Ro-

mansk

Tid: 3/12 kl. 19.30

Sted: Det nye KUA, lok. 27.0.09

Arr.: www.selskabfornordiskfilologi.dk

Portræt
 

Varme nyheder til KU's 
 ukronede  isdronning
20 millioner kroner. Så mange prestigepenge har european Research council 
sendt efter isfysiker professor Dorthe Dahl-Jensen til hendes »fejlfri forsk-
ning« i vandet under den grønlandske indlandsis

Champagnepropperne springer over Dorthe Dahl-

Jensen på Niels Bohr Institutets Grundforsknings-

center for Is og Klima. Her arbejder forskerne med 

data fra iskerneboringer for at forstå fortidens, 

nutidens og fremtidens klima. Iskerneboringspro-

grammet NEEM på Grønland har deltagelse af 

forskere fra 14 nationer, og Dorthe Dahl-Jensens 

forskning rekonstruerer klimaets udvikling ved 

især at studere iskappen i fortidens varme klima-

perioder.

enestående kig ned i fortiden
»Denne bevilling er en fantastisk god nyhed, som 

betyder, at jeg kan forfølge en drøm om at udfor-

ske forholdene under den kilometertykke ind-

landsis på Grønland. Når vi i NEEM-boreprojektet 

har boret en iskerne gennem hele iskappen, har vi 

et enestående kighul ned til bunden,« fortæller 

Dorthe Dahl-Jensen. 

 Isen smelter ved bunden og formålet er at undersøge, om der måske dannes store søer un-

der isen som på Antarktis, og finde ud af, hvordan vandet flyder og hvordan isen vil opføre 

sig i fremtidens globale opvarmning. En anden stor del af projektet er at undersøge, om 

man måske kan finde gammelt dna, der kan fortælle, hvad der været af liv, før isen kom.

Fremtiden i et nyt lys
Den særlige ERC Advanced Grant er en meget prestigefyldt bevilling, som gives personligt til 

anerkendte forskningsledere. Der er meget skarp konkurrence om pengene, og ansøgnin-

gerne vurderes af et ekspertpanel, der blandt andet i evalueringen af Dorthe Dahl-Jensens 

projekt skriver, at 'forskningsprojektet er fejlfrit'.

 Bevillingen betyder, at Dorthe Dahl-Jensen kan fortsætte NEEM-boreprojektet på Grøn-

land en ekstra feltsæson til ny forskning og oprette mellem tre og fem ph.d.- og postdoc-stil-

linger.

being a Muslim Woman in 
Denmark
SEMINAR – On the report ’Being a Muslim woman 

in Denmark’

Tid: 4/12 kl. 13.15-15.00

Sted: CESEM, Institute for Media, Cognition and 

Communication, KUA, Njalsgade 80, room 14.2.50

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

turalism, http://cesem.ku.dk/calendar/2009/being_

bothered_by_equality/

The report commissioned by the Danish Minister of 

Equality, presents the findings and recommendati-

ons from a qualitative survey among Danish Mus-

lim women. The interviewees explain how they 

perceive notions such as equality, co-citizenship, 

gender, culture and religion. Moreover, they for-

mulate policy recommendations aimed at impro-

ving their equal opportunity and participation in 

society. The seminar will include a summary of the 

most important findings of the study, a discussion 

of how it was received in the public debate, and a 

discussion of how and if such reports can actually 

contribute to inspire policy changes.

Tiltrædelser

Lars hovgaard 
NY A-PROFESSOR PÅ FARMA – Principal 

scientist på Novo Nordisk A/S, Lars Hovgaard, har 

siden 1/9-09 fungeret som adjungeret professor i 

lægemiddelfremstilling på Institut for Farmaci og 

Analytisk Kemi. Som såkaldt 'formuleringseks-

pert' bidrager Lars Hovgaard med viden om de 

forskellige lægemiddelstoffers kemiske og fysisk-

kemiske egenskaber samt viden om, hvordan 

kroppen optager forskellige stoffer. Han arbejder 

inden for områderne farmaceutisk teknologi og 

biofarmaci for at finde en formulering – en sam-

mensætning – der kan bringe lægemiddelstoffer-

ne på rette spor i organismen.

Udnævnelser

centerdirektør, professor niels elers Koch
NY PRÆSIDENT FOR IUFRO – Verdensorganisa-

tionen inden for skov- og landskabsforskning, der 

forkortes IUFRO, har netop på Verdensskovkon-

gressen i Buenos Aires, Argentina valgt centerdi-

rektør Niels Elers Koch fra Skov & Landskab på 

Det Biovidenskabelige Fakultet til ny præsident 

for perioden 2010-2014. IUFRO omfatter ca. 

15.000 forskere fra ca. 700 organisationer i mere 

end 100 lande og har til formål at fremme samar-

bejdet og den internationale koordinering af 

skov- og landskabsforskningen på verdensplan.
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KALENDER

7.-8. december 9. december  

The Quantum and the cosmos: 
What is Dark energy?
KOLLOKVIUM – Niels Bohr Institute Colloquium 

with professor Rocky Kolb

Tid: 9/12 kl. 13.15

Sted: H.C. Ørsted Institutet, Universitetsparken 5, 

Auditorium 3 

Arr.: Kollokvieudvalget/Niels Bohr Instituttet, 

www.nbi.dk

Religion, vetenskap och 
existens
FOREDRAG – Af professor, Dr.Phil. Eberhard 

Herrmann, Uppsala. Respondent er forsknings-

lektor, cand.teol. Kees van Kooten Niekerk, 

Østrig  

Tid: 7/12 kl. 19.00

Sted: Kældercafeen, Det Teologiske Fakultet, 

Købmagergade 46, Auditorium 7 

Arr.: Forum for Eksistens og Videnskab, www.

forumforeksistensogvidenskab.dk. Pris 20 kr.

Studiet af international 
politik
FOREDRAG – Af professor Lene Hansen. Med 

undertitlen ’I krydsfeltet mellem humaniora 

og naturvidenskab’

Tid: 8/12 kl. 15

Sted: Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, 

CSS, lokale 22.0.19

Arr.: Forum for Samfundsvidenskabernes Filo-

sofi, www.samfil.dk

NAVNE

Priser

Ph.d. Silvia Adamo
POSTDOC-STIPENDIUM – Forskningsrådet for 

Samfund og Erhverv, Forsknings- og Innovations-

styrelsen, har tildelt Silvia Adamo, Center for 

Retskulturelle Studier, Det Juridiske Fakultet 

2.240.000 kr. til et treårigt postdoc-stipendium. 

Projektet skal undersøge immigrations- og inte-

grationslovgivningen i Danmark, som er et rets-

område i konstant udvikling og under stort poli-

tisk pres. Projektet vil kortlægge og undersøge 

disse udfordringer og herved forholde sig kritisk 

til de eksisterende politiske og retlige tiltag. Må-

let er at skabe nye rammer for immigrations- og 

integrationsret, som inddrager et bredere inter-

nationalt perspektiv.

Postdoc., læge, ph.d. iben bache
KROMOSOMFORANDRINGER – Lundbeckfon-

den har doneret 884.800 kr. til Iben Bache, Pa-

num Instituttet, Wilhelm Johannsen Center, Insti-

tut for Cellulær og Molekylær Medicin til et 

forskningsprojekt om kromosomforandringer hos 

ufødte børn. Fundet af kromosomforandringer 

hos fosteret medfører et svært rådgivningsdi- 

lemma, da det skønnes, at risikoen for misdannel-

ser og medfødte sygdomme er seks-ni procent 

mod normalt under tre procent. Projektet vil bi-

drage til kommende rådgivning af de vordende 

forældre til ufødte børn med kromosomforan-

dringer og give en mere præcis risikovurdering.

Lektor, dr.phil. Thomas gilbert
INFLUENZA A – Lundbeckfonden har doneret 

1.511.000 kr. til Thomas Gilbert, Statens Naturhi-

storiske Museum, Center for GeoGenetics til 

forskning i oprindelse og smitte af Influenza A. 

Forskergruppen vil kortlægge IA-virus i humant 

materiale fra dette og forrige århundrede og 

analysere vævsprøver for bakterier, som sammen 

med IA kan fremkalde lungebetændelse og forår-

sage død. Viden om tidligere pandemier kan gøre 

os bedre rustet til nye IA pandemier og viden om 

ændringer i virus kan bidrage til den internatio-

nale overvågning og vaccinefremstilling.

Professor Kristian Strømgaard
CELLEKOMMUNIKATION – Lundbeckfonden 

har doneret 1.500.000 kr. til professor Kristian 

Strømgaard, Det Farmaceutiske Fakultet til forsk-

ning i 'Drug-like inhibitors of neuronal protein-

protein interactions.' I dette forskningsprojekt vil 

forskerne gennem medicinalkemiske studier søge 

at optimere den biologiske aktivitet og effektivi-

tet – samt undersøge nyfundne stoffers evne til 

at trænge over cellemembraner og til at beskytte 

hjerneceller mod celledød. 

Lektor, ph.d. Rasmus hartmann-Petersen
PARKINSONSFORSKNING – Lundbeckfonden 

har doneret 1.721.676 kr. til Rasmus Hartmann-

Petersen, Biologisk Institut til forskningsprojektet 

'Characterization of a gene, relevant to Parkin-

son's disease'. Parkinsons syge er en neurode- 

generativ sygdom, som rammer cirka to procent 

af befolkningen over 65 år. Resultaterne af  

Rasmus Hartmann Petersens forskning forventes 

at blive et væsentligt bidrag til forståelsen af  

Parkinsons syge. 

Professor gertrud Pfister
INTERNATIONAL HÆDER – Gertrud Pfister, In-

stitut for Idræt har som den første modtaget 

European Women and Sports Award (EWS-

Award), for sine enestående forsknings- og ledel-

sesmæssige bedrifter for kvinder i sportens ver-

den. Prisoverrækkelsen fandt sted ved den 8. 

European Women and Sport Conference i okto-

ber i Limassol, Cypern. 

It is an interesting coincidence that the 

first English East India Company ship reac-

hed India the same year (1608) the tele-

scope was invented in The Netherlands. 

This brings home the important point that 

modern science and technology has 

grown hand in hand with maritime trade, 

colonial expansion, and domination over 

nature and fellow human beings. Three is-

sues will be addressed: How was (modern) 

science and technology used as a colonial 

tool? How this rule was sought to be legi-

timized in the eyes of the natives as well 

as for home consumption? How did the 

natives respond to the above two. In par-

ticular how have the Non-West’s differen-

tial attitudes towards modern science and 

technology been fashioned by the colonial 

experience? 
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9. december 11. december 17. december 

Pious performing arts in egypt 
ISLAM LECTURE SERIES – Associate Professor 

Dr. Karin van Nieuwkerk, Department of Arabic 

Language and Culture and Islam, Radboud Uni-

versity, Nijmegen speaks ‘of morals, missions and 

the market’

Tid: 17/12 kl. 15-17

Sted: Det nye KUA, lok. 27.0.09

Arr.: KU’s Islamsatsning, CEIT og CNIO, www.is-

lam.ku.dk

Seminar with Xavier Landes 
and claus hansen 
CESEM SEMINAR – Xavier Landes: Interdepen-

dent Preferences and Positional Goods: How Far 

Do We Get (for a Theory of Justice)? Claus Han-

sen: Desert and Luck 

Tid: 11/12 kl. 13.15-15 

Sted: CESEM, Institute for Media, Cognition and 

Communication, KUA, Njalsgade 80, room 

1 7 .2. 119 

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

culturalism, http://cesem.ku.dk/calendar/2009/be-

ing_bothered_by_equality/

colonial use of science and  
the native responses 
HISTORY OF SCIENCE SEMINAR – With Rajesh 

Kochhar, Indian Institute of Science Education 

and Research, Mohali 

Tid: 9/12 kl. 14.15 

Sted: Niels Bohr Institute, Blegdamsvej 17,  

Auditorium A

Arr.: Niels Bohr Archive, www.nba.nbi.dk 

 

Professor, ph.d. else Kay hoffmann 
SALT- OG VANDBALANCE – Lundbeckfonden 

har doneret 600.000 kr. til Else Kay Hoffmann, 

Biologisk Institut til forskning i 'Studier af de  

celler i hjernen, der regulerer kroppens salt- og 

vandbalance'. Projektet undersøger den moleky-

lære baggrund for ionkanalens funktion i regi-

strering af vandkoncentration, og søger ved an-

vendelse af en række avancerede teknikker at 

forstå de molekylære og biofysiske mekanismer, 

der danner baggrund for kanalens aktivering ved 

ændrede salt/vand forhold. 

Lektor, ph.d. Klaus hansen 
GENKORTLÆGNING – Lundbeckfonden har do-

neret 1.702.000 kr. til Klaus Hansens forsknings-

projekt 'Cellular Memory in Stem Cell Differentia-

tion and Aging' ved Københavns Biocenter, BRIC. 

Projektet prøver at skabe indsigt i de epigeneti-

ske mekanismer, der gør sig gældende under cel-

ledifferentiering i humane stamceller. Det gøres 

ved at kortlægge, hvordan receptorer på cellens 

overflade regulerer udtrykket af en gruppe af ge-

ner med essentiel betydning for fosterudviklin-

gen, de såkaldte polycomb regulerede gener. 

Projektets formål er på sigt at forstå koblingen til 

sygdomsudvikling.

Professor hans bonde 
FORSKNINGSPRIS – Dansk Magisterforenings 

Forskningspris er tildelt Hans Bonde, Institut for 

Idræt, Danmarks første professor i idrætshistorie. 

Hans Bonde har med sin forskning været med til 

at udfordre gængse forestillinger om samspillet 

mellem idræt og politik, men også mellem ma-

skulinitet og sport samt mellem krop og samfund. 

Dermed har Bonde bidraget til forståelsen af 

dansk kulturhistorie både nationalt og internatio-

nalt blandt andet fordi han har evnet at udtrykke 

sig kort og præcist om sin forskning i sin under-

visning og i den offentlige debat, lyder begrun-

delsen.

nye medlemmer af Det Frie 
Forskningsråd

Af fem nyudpegede medlemmer af Det Frie 
Forskningsråds bestyrelse, er de to fra Kø-
benhavns Universitet
 

Merete Fredholm
Professor Merete Fredholm, Institut for Basal Hus-

dyr- og Veterinærvidenskab/Genetik & Bioinfor-

matik. Merete Fredholm er professor i husdyrge-

netik og har en bred faglig basalbiologisk indsigt 

samt en lang forskningserfaring inden for det ge-

netiske forskningsfelt. Hun har endvidere en lang 

forskningserfaring samt et stort kendskab til 

forskningsrådssystemet blandt andet via sin tid 

som medlem af det tidligere Statens Jordbrugs- 

og Veterinærvidenskabelige Forskningsråd (SJVF) 

og det tidligere Forskningsforum.

 

berthe Marie Willumsen
Professor Berthe Marie Willumsen, Biologisk Insti-

tut. Berthe Marie Willumsen har lang en interna-

tional forskningserfaring og erfaring med forsk-

ningsledelse. Hendes primære forskningsfelter er 

molekylærbiologi og kræftforskning, hvor effek-

ten på cellers genekspression og vækst af, at et 

vigtigt signaleringsmolekyle er muteret, undersø-

ges.

  

De nye medlemmer, som er udpeget i deres per-

sonlige egenskab, tiltræder den 1. januar 2010 og 

er udpeget frem til 31. december 2013. 
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Prisopgaver 2010 og  
medaljer 2009
Udskrevet og tildelt ved årsfesten den 12. november 2009

Københavns Universitet har hvert år siden 1762, bortset fra årene 

1769-91, udskrevet prisopgaver. Oplysninger om tildelinger har fra 

1849-2006 kunnet læses i universitetets årbog. Prisopgaver og me-

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

Promoveringen af medaljetagerne sker ved universitetets årsfest. 

Medaljerne der overrækkes ved promoveringen bærer på aversen 

en Pallas Athene-figur og på reversen påskriften "Ingenio et stu-

dio" omgivet af en laurbærkrans. Den forfatter som belønnes med 

guld- eller sølvmedalje får tillige udbetalt et nærmere fastsat beløb 

– henholdsvis 1.500 og 1.000 kr. – og et rejselegat fra Direktør Ib 

Henriksens Fond. 

Besvarelserne skal være det pågældende fakultet i hænde senest

mandag den 17. januar 2011 klokken 12.00. 

Tildeling af medaljer finder sted ved årsfesten i november 2011.

Medaljer 2009
I alt ni studerende modtager ved årsfesten den 12. november 2009 Københavns Universitets 

medalje for besvarelse af prisopgaver, heraf fem guldmedaljer og fire sølvmedaljer.

guldmedalje

Cand.mag. Anders Pall Skött: Titel: ”Konjunktur, magt og appeller. En undersøgelse af  

det danske reklameforbrug fra 1945 til 1988”.

Thomas Emil Jensen: ”Security Dynamics of Religion – a study of Hamas’ religious  

communication”.

Cand.med. (stud.med. på indleveringstidspunktet) Ulrik Nikolaj Ascanius Felding:  

”Patofysiologiske kortikospinale forandringer ved neurologiske sygdomme bedømt med 

transkraniel magnetisk stimulation”. 

Stud.theol. Frederik Poulsen: ”En redegørelse for Zionmotivet i profetlitteraturen". 

Cand.mag. Niels Valdemar Vinding: "Den engelske stats regulering af forholdet mellem  

staten og henholdsvis anglikanismen og islam".

Sølvmedaljer

Cand.mag. Amalie Skovmøller Titel: " Det romerske kejserportræt. Udforskning og  

perspektiv".

Stud.mag. Rikke Marie Søegaard: "Hidden in Public. An Interdisciplinary Approach to  

Ancient Maya Rituals Involving Binding or Wrapping".

Stud.theol. Kristian Mejrup: Den dialektiske og den tvetydige Dostojeveskij".

Stud.theol. Mette Marbæk Johansen: "I hvilken forstand er den kirkelige bekendelse  

normativ?".

Af My Kristensen

Man kan godt sige, at historien om Jakob Lange er en efterhånden både gammel og 

meget positiv historie. 

 I sine 40 år som ansat på Københavns Universitet (KU) har han nemlig givet svar til 

godt og vel 100.000 forvirrede, unge mennesker som søgte dem; han har kæmpet for 

(og opnået) dobbelte SU-klip til handikappede studerende og enlige forsørgere; og så 

har han følt sig forpligtet til at blande sig i den offentlige debat, når han havde noget 

væsentligt at sige. 

 Og det har han næsten altid haft. 

 Desuden har Lange været forkæmper for, at man som studievejleder ikke bør skue 

hunden på hårene. Som ordblind har han selv i tidens løb slået sig hårdt på skulende 

blikke og fordømmende ord. 

 Så selv om drengen i stolen over for ham har været både »umoden, slatten og tviv-

lende,« har han ladet tvivlen komme ham til gode, for »man ved aldrig om den 19-årige 

usikre dreng er en fremtidig nobelprisvinder eller superprofessor,« som Jakob Lange tid-

ligere på året fortalte Universitetsavisen. 

 Nu har Jakob Lange så besluttet at holde op. Mens legen stadig er god. Og han har 

sagt, at han vil tie helt stille med hensyn til uddannelser, uddannelsespolitik og stude-

rende efter parolen: »Man skal ikke sige noget om de ting, når man ikke længere har 

fingeren på pulsen.« 

KU’s nye mand
Det vil sige, at der bliver stille efter Jakob Lange. Og så alligevel ikke. Han bliver nemlig 

udskiftet med Claus Nielsen, som har været hans kollega i de sidste ti år. Claus Nielsen 

er selv uddannet fra Københavns Universitet og har suppleret sin uddannelse ved blandt 

andet Harvard.

 Vi spørger Claus Nielsen, hvordan han har det med at efterfølge så stor en personlig-

hed og mediefigur som Jakob Lange, og han svarer, at han tager det afslappet. Og det 

lyder ærligt – Claus Nielsen lyder ikke nervøs. Han har nemlig hverken håb om eller lyst 

til at blive den nye Jakob Lange. Han vil bare være Claus.

 Jakob lange blev ansat i en tid, hvor universitetet så meget anderledes ud, end det 

gør i dag, og hvor Jakob Lange med sit bredere, politiske fokus »nogle gange var samt-

lige uddannelser i Danmarks talsmand,« vil Claus have et større institutionsfokus – han 

vil være KU’s mand og han lover at gøre sit, for at give de studerende et godt studiefor-

løb fra start til slut.

 Farvel og lykke til i fremtiden til Jakob Lange. Må dit badeværelse blive flot og må P1 

gøre sig umage for at underholde dig.

 Goddag og tillykke med den nye stilling til Claus Nielsen – vi glæder os til at lære dig 

at kende.

NAVNE

Ny studiechef
i 40 år har den ordrige studiechef Jakob Lange været Københavns  
Universitets uofficielle ansigt udadtil. nu vil han bygge badeværelse og 
høre P1. Tjansen gives videre til claus nielsen, som glæder sig – på en  
afslappet måde 

PRISOPGAVER

enTRe – Claus Nielsen.eXiT – Jakob Lange.
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Prisopgaver 
2010

Det Biovidenskabelige  
Fakultet for Fødevarer,  
Veterinærmedicin og  
Naturressourcer

Fødevareøkonomisk institut

Den økonomiske globaliserings betydning for 

dansk svineproduktion og svineproducenterne

Der ønskes en analyse af de gradvise liberaliserin-

ger af de globale vare-, kapital- og arbejdskrafts-

markeders betydning for både dansk svinepro-

duktion og svineproducenters strukturelle og 

økonomiske forhold. Dernæst ønskes en vurde-

ring af den fremtidige udvikling og udfordringer 

for erhvervet.

Kontaktperson: Direktør og lektor Henrik Zobbe 

   

institut for human ernæring

Motions effekter hos utrænede, med særligt 

henblik på proteinomsætning og insulinfølsom-

hed

Der er stigende, epidemiologisk evidens for at fy-

sisk aktivitet er den væsentligste faktor for udvik-

lingen af Diabetes 2, også vigtigere end fedme. 

Der har været foreslået at det med hensyn til 

overlevelse og hjertesygdom er bedre at være fed 

og fit end slank og unfit, men dette er ikke ende-

ligt vist. 

Vor viden om træningseffekter hos elitesports-

folk er rimelig stor og hastigt voksende, men vor 

viden om effekterne af forskellige former for mo-

tion/træning hos de utrænede er næsten ikke be-

skrevet. De væsentligste komponenter i en sund-

hedseffekt af træning/motion synes at være på-

virkningen af insulinresistens og proteinomsæt-

ning uden er dette på nogen måde er bevist. Der 

ønskes en vurderende oversigt over disse, basale 

funktioner og deres påvirkelighed af forskellige 

typer af motion/træning. 

Kontaktperson: Lektor Jens Rikardt Andersen

Stress-betinget insulinresistens hos operations-

patienter

I en række overvejende svenske arbejder er det 

klart vist, at der ved faste og kirurgi opstår en 

ugelang insulinresistens af ganske betydeligt om-

fang. Hvorvidt dette har kliniske konsekvenser er 

meget dårligere belyst i foreliggende studier. 

Dette til trods for, at det er muligt næsten at eli-

minere insulinresistensen med præoperativ glu-

koseindtagelse og effektiv smertebehandling 

uden morfinpræparater.

Det ønskes overvejet om der er sammenhænge 

mellem komplikationsrater efter kirurgi og gra-

den af insulinresistens, der må skønnes at være 

forekommet, samt om de mulige mekanismer for 

disse sammenhænge.

Kontaktperson: Lektor Jens Rikardt Andersen

    

institut for grundvidenskab og Miljø 

Fysiske metoder indenfor syntesebiologi og bio-

fysik

Moderne metoder til fabrikation og studier af na-

no-skala molekylære selv-ansamlinger har i løbet 

af de seneste år tiltrukket stor opmærksomhed 

indenfor stort set alle grene af naturvidenskab, 

inklusive fysik, kemi, biologi og medicin, og ledt 

til nye forskningsfelter som syntesebiologi og na-

nomedicin. Opgaven består i gennemgang af re-

levante, moderne fysiske metoder til analyse af 

struktur og dynamik af sådanne molekylære an-

samlinger. Det forventes at både billeddannende 

metoder (f.eks. lys, elektron, og atomare tunnel 

mikroskopi), spredningsmetoder (f.eks. lys, Rønt-

gen, og neutron spredning) og spektroskopiske 

metoder (f.eks NMR) behandles. De enkelte me-

toder ønskes beskrevet med fordele og ulemper i 

forhold til den information metoden giver basis 

for. Opgaven kan inkludere egne eksperimentelle 

studier.

Kontaktperson: Professor Kell Mortensen

Skov og Landskab

Landskabsarkitektur og klimaforandringer

Set i lyset af de hastige klimaforandringer er der 

mere end nogensinde før behov for teknisk og 

æstetisk højt estimerede landskabsarkitektoniske 

forslag til, hvordan man kan imødekomme nogle 

af disse udfordringer på berigende og stimule-

rende måder.

Kontaktperson: Professor Ellen Braae

Lovligt tømmer – eller bæredygtigt skovbrug?

Ulovlig skovning og handel med tømmer fra tro-

piske skove udgør en trussel mod en række true-

de arter, og indebærer desuden negative socio-

økonomiske effekter i mange lande. Der ønskes 

en redegørelse for i hvilket omfang – og under 

hvilket biologiske og socio-økonomiske forudsæt-

ninger – brug DNA baserede kontrol metoder kan 

bidrage til at modvirke handel med ulovligt tøm-

mer på et globalt marked.

Kontaktperson: Professor Erik Dahl Kjær

 

institut for Fødevarevidenskab

Udfordringer ved reduktion af salt i kødproduk-

ter

Salt har været brugt siden oldtiden til konserve-

ring af kødprodukter, og salt en af de mest al-

mindeligt anvendte ingredienser i forarbejdede 

kødprodukter. I den moderne kødindustri anven-

des salt som aroma eller smagsforstærker og er 

også ansvarlig for de ønskede teksturegenskaber 

af forarbejdet kød. Salt giver også en række 

funktionelle egenskaber i kødprodukter; det akti-

verer proteiner til at øge hydrering og vand-bin-

dende kapacitet, øger bindende egenskaber af 

proteiner til at forbedre konsistens, forøger vis-

kositeten af køddej, letter indarbejdelsen af fedt 

til at danne stabile kød emulsioner og er afgøren-

de for smag og har bakteriostatisk virkning. Hvor-

dan kan man reducere salt i kødprodukter og 

samtidigt tage højde for salts andre vigtige egen-

skaber?

Kontakt: professor Anders Karlsson, IFV

institut for Produktionsdyr og heste 

hvordan bidrager veterinærer til at fremme fol-

kesundheden, nu og i fremtiden?

Der ønskes en analyse af omfanget og betydnin-

gen af samarbejde mellem humanmedicinske og 

veterinærmedicinske kompetencer i Danmark i 

relation til veterinary public health.

Kontaktperson: Institutleder Hans Henrik Dietz

Hvilken økonomisk, kvantitativ og kvalitativ be-

tydning får et varmere klima for dansk animalsk 

landbrugsproduktion?

På basis af den hidtidige udvikling i dansk husdyr-

brug ønskes der en analyse af effekten af klima-

forandringerne på dansk husdyrhold/-produktion.

Kontaktperson: Institutleder Hans Henrik Dietz

 

Det Farmaceutiske Fakultet

gAbA transportører som mål for lægemidler

Der ønskes en farmakologisk karakterisering af 

disse transportørers subtyper indeholdende en 

udredning af eventuelle forskelle mellem subty-

perne i relation til struktur-aktivitets-forhold.

 

Det Humanistiske Fakultet
 

institut for engelsk, germansk og  
Romansk

1) Der ønskes en empirisk undersøgelse af univer-

sitetsansattes udtale af engelsk med fokus på an-

satte, der har dansk som førstesprog og/eller en 

empirisk undersøgelse af universitetsansattes ud-

tale af dansk med fokus på ansatte, der ikke har 

dansk som førstesprog.

2) Der ønskes en vurdering såvel af teserne om 

kendskabet til græsk sprog og græsk filosofi i 

højmiddelalderens Europa fremsat i Sylvain 

Gouguenheims ”Aristote au Mont-Saint-Michel. 

Les racines grecques de l’Europe chrétienne” (Édi-

tions du Seuil, 2008, 282 p.) som af den deraf føl-

gende voldsomme debat.

 

institut for Medier, erkendelse og  
Formidling

FiLM- Og MeDieViDenSKAb

1) Der ønskes en analyse og diskussion af en eller 

flere forandringer i journalistikken som følge af 

internettets udbredelse. Besvarelsen kan valgfrit 

tage afsæt i danske og/eller internationale for-

hold. 

2) Der ønskes en undersøgelse af udvalgte spil til 

mobiltelefoner og/eller andre mobile platforme 

med særligt henblik på samspillet mellem bruger 

og interface. 

 

FiLOSOFi

1) Uenighed. Der ønskes en redegørelse for de 

epistemologiske forhold vedrørende faktuel 

uenighed.

2) Der ønskes en redegørelse for en eller flere 

etiske eller politisk-filosofiske problemstillin-

ger vedrørende den globale klimaforan-dring.

3) Antikkens dydsetik.

 

nordisk Forskningsinstitut

Der ønskes en empirisk og korpusbaseret un-

dersøgelse af et sagligt afgrænset navnemate-

riale som fx navne anvendt på bestemte kort-

typer, navne på fortidsminder, navne på loka-

liteter i urbant miljø (fx byejendomme eller 

butikker).

 

institut for nordiske studier og  
Sprogvidenskab

1)  Udtalen i dansk som andet- og fremmed-

sprog; der kan fokuseres på tilegnelse, vari-

ation og udvikling, ligesom der kan inddra-

ges ét eller flere modersmål.

2)  Hvordan spørger vi uden at spørge? Der øn-

skes en sprogpsyko-logisk funderet, teore-

tisk redegørelse samt dokumentation for 

såkaldt maskerede spørgsmål.

3)  Der ønskes en sprogpsykologisk analyse af 

”målgrupper” og ”target-communication” 

med henblik på at belyse, hvordan man véd, 

om man har kommunikeret.

 

Saxo-instituttet

hiSTORie 

1)  En undersøgelse af udvalgte danske land-

væsenskommissioners funktion som innova-

tionsformidlere og konfliktløsere i perioden 

1781-1858.

Prisopgaver 2010 og  
medaljer 2009
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2)  Opfattelser i Danmark af Kina under den ki-

nesiske kultur-revolution 1965-1976

3)  Folkelige bevægelser i Danmark i 1980’erne 

mod raketopstilling og for atomvåbenfri 

zoner. En analyse af bevægelsernes struktu-

rer og aktivitetsformer.

 

eTnOLOgi

1)  Brugerinddragende sundhedsfremme. Der 

ønskes en etnologisk forankret analyse af, 

hvordan viden om forskellige brugeres 

sund-hedspraksis kan inddrages i udviklin-

gen af nye former for sundhedsfremmende 

velfærdsteknologier.

2)  Brud og kontinuiteter i etnologiens faghi-

storie. Der ønskes en eksemplificerende be-

skrivelse og drøftelse af, i hvilken udstræk-

ning et videnskabshistorisk perspektiv på 

brud og kontinuitet i etnologisk begrebs-

dannelse gennem tiden kan bidrage til fa-

gets aktuelle udvik-ling og videnskabsteo-

retiske refleksivitet.

 

KLASSiSK ARKÆOLOgi

En arkæologisk analyse af et mediterrant sam-

fund belyst ud fra gravmateriale.

 

FORhiSTORiSK ARKÆOLOgi

1)  Konflikt og krig – et selvvalgt arkæologisk 

kildemateriale ønskes diskuteret ud fra nye-

re teoretiske og metodiske tilgange.

2)  En diskussion og analyse af fyrstegravsbe-

grebet  i et europæisk perspektiv – eksem-

plificeret ud fra et konkret arkæologisk kil-

demateriale.

3) Arkæologi og stednavne.

 

KLASSiSK FiLOLOgi

1)  Platon og Homer.

2)  Den litterære og kulturelle baggrund for 

den latinske panegyrik fra slutningen af 3. 

og begyndelsen af 4. århundrede. Der kan 

tages udgangspunkt i Eumenius’ panegyrik, 

Panegyrici latini IX [IV].

 

institut for Tværkulturelle og Regiona-
le Studier – Sprog, Religion og Sam-
fund

1)  En analyse og diskussion af familiepolitiske 

problemstillinger i Grønland i dag.

2)  En analyse og diskussion af hvilken rolle er-

hvervsstruktur og bosætningsmønster spil-

ler i selvstyreprocessen i Grønland.

3)  Der ønskes en kritisk analyse af forholdet 

mellem islam og demokrati, således som det 

formuleres i den moderne arabiske verden. 

4)  Med udgangspunkt i selvstændigt indsam-

let empirisk materiale ønskes en analyse af 

nye måder at organisere sig på uden for de 

formelle statslige strukturer eller på tværs 

af lokalområder, regioner og stater. Prisop-

gaven udskrives i relation til det kollektive 

forskningsprojekt ”Alternative Spaces – cul-

tural awarenss and cross-cultural dialogue” 

(http://alternativespaces.tors.ku.dk/).

5)  Med udgangspunkt i selvstændigt indsam-

let empirisk materiale ønskes en analyse af 

nye måder at organisere sig på uden for de 

formelle statslige strukturer eller på tværs af 

lokalområder, regioner og stater. 

6)  Japansk nutidskultur i den globaliserede ver-

den: Der ønskes en beskrivelse og analyse af et 

japansk værk eller et fænomen i Japan, der ud-

fordrer den gængse opfattelse af den (post)

moderne verden.

7)  Chinese ‘netizens’ and their role in China’s con-

temporary social and political development.

8)  Med udgangspunkt i selvstændigt indsamlet 

materiale ønskes en religionssociologisk analy-

se af migrantmenigheders evne til at opbygge 

social kapital hos deres medlemmer.

 

institut for Kunst- og kulturvidenskab

1)  Der ønskes en analyse af forholdet mellem of-

fentlig og privat, hverdagsliv og kunst i ”Web 

2.0”, samt de nye sociale implikationer heraf.

2)  Der ønskes en analyse af en eller flere kulturel-

le katastrofe-forestillinger – og af disse forestil-

lingers funktion inden for en æstetikteoretisk, 

psykologisk, politisk eller sociologisk forståel-

sesramme.

3)  Europæisk litterær orientalisme. Der ønskes en 

behandling af et udvalgt konkret litterært stof, 

som involverer forhold til den nærorientalske, 

muslimske (tyrkiske, persiske, arabiske) verden 

– i form af inspiration, påvirkning, repræsenta-

tion eller andet. 

4)  Det ønskes en analyse af nationalismens anato-

mi i kunst og kulturpolitik med udgangspunkt i 

væsentlige nationalismeteoretiske positioner 

samt en diskussion af samtidskunst som mod-

potentiale til nationalismefænomenet.

5)  Der ønskes et case-baseret studie af stemmens 

rolle i forhand-linger af race og køn inden for 

populærmusik efter 1970. 

6)  ”Le corps sonore.” Der ønskes en redegørelse 

for Jean-Philippe Rameaus teori om de harmo-

niske relationers begrundelse i klangens fysiske 

egenskaber og en diskussion af dens idé- og vi-

denskabshisto-riske kontekster.

     

Det Juridiske Fakultet

Retsvidenskab A

eU-rettens påvirkning af dansk strafferet

Det strafferetlige samarbejde mellem medlems-

staterne er efter Maastricht-traktatens ikrafttræ-

delse gradvist blevet intensiveret og omfatter nu 

en bred vifte af initiativer, bl.a. med henblik på 

indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes straf-

feret og samordning af udleveringsregler. Ved 

Lissabontraktatens eventuelle vedtagelse vil rets-

akter på det strafferetlige område fremover blive 

fastlagt ved den almindelige fællesskabsmetode. 

Der ønskes en redegørelse for udviklingen på et 

eller flere strafferetlige områder og en analyse af 

EU-rettens nuværende og fremtidige praktiske og 

teoretiske implikationer for dansk strafferet.

Kontaktperson: professor, lic.jur. Jørn Vesterga-

ard

 

Retsvidenskab b

”Lukning af internetforbindelser” som middel til 

håndhævelse af ophavsret på internettet

I en række lande overvejes det for tiden, om 

abonnenters brug af deres internetforbindelse til 

krænkelse af ophavsrettigheder på internettet 

bør kunne føre til, at internetforbindelsen lukkes 

helt eller delvist. Der ønskes en analyse af de ret-

lige spørgsmål af materiel og/eller processuel ka-

rakter, som indførelsen af en sådan retsfølge i 

det ophavsretlige system må forventes at give an-

ledning til. Analysen skal baseres på dansk ret, 

men kan f.eks. tage udgangspunkt i den juridiske 

model, som påtænkes indført i Frankrig.

Kontaktpersoner: Professor dr.jur. Jens Schovsbo

 

Retsvidenskab c

Administrativ håndhævelse

Administrative bøder, fysisk lovliggørelse ved 

selvhjælp, forbud, udpantning og anden 

gældsinddrivelse samt andre tvangsindgreb fra 

forvaltningens side påkalder sig betydelig offent-

lig og politisk opmærksomhed. Administrativ 

håndhævelse er omfattet af forvaltningsretten, 

men forholdet til strafferetlig henholdsvis civilret-

lig håndhævelse frembyder en række vanskelig-

heder af både processuel og materiel art. Der øn-

skes en retsdogmatisk analyse af de materielle og 

processuelle betingelser for at anvende de for-

skellige administrative retshåndhævelsesmidler 

med henblik på en retspolitisk drøftelse af, om 

der er behov for ændringer. I besvarelsen kan 

indgå komparative studier af, hvordan flere an-

dre landes retssystemer har en selvstændig regu-

lering af administrativ håndhævelse forskellig fra 

strafferetlig og civilretlig håndhævelse.

Kontaktperson: professor, dr.jur. Peter Pagh.

 

 

Det Naturvidenskabelige 
Fakultet

 

idræt

Tre opgaver

a)  Den jødiske idræt i Danmark i det tyvende år-

hundrede 

b)  Redegør for betydningen af actin-reorganise-

ring for insulin- og kontraktionsmedieret glu-

koseoptagelse i skeletmuskler

c)  Der ønskes en redegørelse for peroxisome pro-

liferator activated receptor g co-activator (PGC) 

1a´s rolle i regulering af mitokondriel biogene-

se i skeletmuskulatur.

 

Datalogi

The task is to research an interesting problem wi-

thin the area of advanced interaction techniques, 

for instance:

(a)  exploring techniques suitable for real-life 

tasks and the work-complexities of for instan-

ce musicians, information workers, and pro-

grammers;

(b)  investigating empirically users’ performance 

with advanced interaction techniques and the 

experiences that such techniques convey.

Motivation:

How to interact with computers is increasingly ex-

panded by new inventions in hardware and by 

new styles of interaction. Research in human-

computer interaction focusing on advanced inter-

action techniques address this expansion, while at 

the same time relating techniques to human tasks 

and needs. Such work is related to emerging re-

search areas such as reality-based interaction and 

post-WIMP interaction. Important work is found 

within information visualization, that is, the am-

plification of human cognition by interactive gra-

phics; and tangible user interfaces, that is, inter-

faces that allow users to perform digital actions 

by manipulating their physical environment. The-

re are also inspiring studies within surface com-

puting, tracking of objects and users, large dis-

plays, and physical computing.

 

Kemi

(To opgaver)

a)  Kemiske og fysiske egenskaber for enkeltmole-

kylmagneter ønskes diskuteret med særlig 

vægt på muligheden for ved kemisk variation 

at influere fysiske parametre såsom tunnele-

ringsbarrierer. Der ønskes desuden en specifik 

diskussion af de vigtigste karakteriseringstek-

nikker for enkeltmolekylmagneter.

Besvarelsen kan evt. suppleres med egne eksperi-

mentelle og/eller teoretiske undersøgelser.

b)  Hydrogenbindinger og hydrogenoverførsel

Der ønskes en beskrivelse af hvorledes hydro-

genbindingers egenskaber og hydrogen¬abstr

aktions¬reaktioners forløb modificeres af et 

begrænset antal tilskuermolekyler som fx 

vand. Besvarelsen kan baseres på såvel egne 

eks¬perimentelle resultater som beregnings-

mæssige undersøgelser.

     

naturfags-didaktik

naturvidenskab i flerfaglige forløb i gymnasiet

Der ønskes en empirisk og teoretisk velfunderet 

analyse af, hvorledes et eller flere naturvidenska-

belige fag kan spille sammen med andre fag in-

den for rammerne af de nye læreplaner for de 

gymnasiale uddannelser. Emnet afgrænses i be-

svarelsen både mht. valget af disse fag, den insti-

tutionelle ramme den fagdidaktiske problemstil-

ling.

 

Statens naturhistoriske Museum

Publikumsundersøgelse og det ny Statens natur-

historiske Museum

Der ønskes en undersøgelse af publikums brug af 

Botanisk Have, herunder besøgstal, besøgsmøn-

stre og vaner, kendskab til haven samt forvent-

ninger og ønsker og behov for formidling under 

et besøg. Spørgsmålene ønskes besvaret med per-

spektivering til etableringen af det ny Statens Na-

turhistoriske Museum.

 

Astronomi/fysik

Fysik med de første data fra ceRns Large hadron 

collider

LHC sigter på opdagelser af hidtil uforståede fæ-

nomener, der finder sted i voldsomme astrofysi-

ske begivenheder såsom "the Big Bang".

Problemet er at de nye fænomener vil optræde 

blandt en umådelig stor baggrund af "normale" 

proton-proton kollisioner, hvor det "normale" 

faktisk ikke er kendt på grund af den hidtil uset 

høje energi i kollisionerne.

Der ønskes en undersøgelse af egenskaberne ved 

typiske proton kollisioner ved 10 TeV ved hjælp 

af de første data fra LHC samt teoretiske model-

ler.

 

biologi

Artsbegrebet i mikrobiologi

I modsætning til makrobiologiske discipliner fin-

des der ikke en klar definition på en art indenfor 

mikrobiologien. Der ønskes en sammenlignende 

analyse og kritisk diskussion af hvilke forskellige 

artsbegreber der anvendes i mikrobiologien og 

hvordan makrobiologiske begreber og definitio-

ner evt. kan være anvendelige.

 

geografi og geologi

Havets niveau har gennem alle geologiske perio-

der haft afgørende indflydelse på sedimentatio-

nen og landskabsdannelsen langs kontinenternes 

kyster. Siden Weischel-istidens isskjold havde sin 

maksimale udbredelse, er havets niveau steget 

mere end 100 m. Det ønskes med et eller flere ek-

sempler belyst, hvordan denne ændring i havets 

niveau har påvirket sedimentstratigrafien og 

landskabsdannelsen i Danmark, samt hvilken ud-

vikling man på de undersøgte lokaliteter kan for-

vente med en stigning i havets niveau på 1 m 

over de næste 100 år.

     

PRISOPGAVER
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Matematik

informationsteori og spil

I spilteori behandles konfliktsituationer mellem 

to eller flere "personer". Opgaven sigter på situa-

tioner der direkte vedrører eller er inspireret af 

forskning inden for informationsteoretisk spilteo-

ri. Der ønskes en teoretisk gennemgang af et ud-

snit af denne teori¬dannelse med vægt på anven-

delser, gerne af mere teoretisk art. Af mulige an-

vendelsesområder peges på emner inden for in-

formationsteori selv, i statistisk termodynamik, 

sandsynlig¬heds¬regning og statistik, økonomi, 

lokationsteori eller andre operationsanalytiske 

områder, sprogteori og geometri, hvor den pri-

mære model¬lering ikke indeholder stokastiske 

elementer.

 

Det Samfundsvidenskabe- 
lige Fakultet

 

Økonomi

1.  Der ønskes en analyse af fremtiden for den 

danske banksektor efter kreditkrisen, med vur-

dering af de fremlagte forslag til støtte og re-

gulering fra de relevante danske og internatio-

nale myndigheders side.

2.  Set i lyset af de senere års udvikling på ejerbo-

ligmarkedet ønskes der en økonometrisk ana-

lyse af boligejeres risikovillighed på de finan-

sielle markeder.

3.  Finanskrisen og den økonomisk krise: Der øn-

skes en karakterisering af de essentielle ele-

menter ved finanskrisen, som kulminerede i 

2008, og forbundet hermed en analyse af kri-

sens årsager. Der ønskes videre en analyse af 

de vigtigste mekanismer, hvorigennem fi-

nanskrisen transformeredes til en økonomisk 

recession. I lyset af disse analyser ønskes en 

vurdering af de vigtigste centralbankers initia-

tiver til håndtering af krisen.

  

Sociologi

4.  The role of the think tank in the marketplace 

of ideas: A reflection on the organization of 

knowledge in modern society.

  

Psykologi

5.  Psychology and global climate change.  

(Alternativt: Human behavior and cognition 

and global climate change.) 

Invited are research on human behavior and 

cognition which addresses one or several 

aspects of the multifaceted phenomenon of cli-

mate change and its set of challenges as descri-

bed for instance in the American Psychological 

Association Task Force Report on psychology 

and climate change (http://www.apa.org/relea-

ses/climate-change.pdf).

   

Statskundskab

6.  Der ønskes en analyse af forskellige politikbe-

greber i udviklingen og anvendelsen af nyere 

teorier om sikkerhed, gerne belyst ved mindst 

et selvvalgt case eller emneområde. 

7.  Hvad er de politiske konsekvenser af den de-

mografiske udvikling i Danmark? 

 

Antropologi

8.    Med udgangspunkt i eget etnografisk feltar-

bejde ønskes en undersøgelse af, hvorledes 

ideer og visioner om fremtiden indvirker på 

konkret politisk og/eller økonomisk praksis.

9.    Med udgangspunkt i eget feltarbejde ønskes 

en undersøgelse af forholdene mellem lokal 

praksis og nationalret i forbindelse med  kvin-

ders adgang til jord i et udviklingsland.

10.  Med udgangspunkt i eget etnografisk feltar-

bejde ønskes en undersøgelse af, hvordan 

identitet og forestillinger om miljø indvirker 

på konsumptionspraksis.

  

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 

1.    Multiple naevi og genetikken bag udviklen af 

malignt melanom

Redegør for de genetiske mekanismer, som er 

medbestemmende for udvikling af malign 

melanom hos personer med multiple naevi. 

Besvarelsen kan løses som et litteraturstudie 

alene eller i kombination med egne undersø-

gelser.

2.    genetikken bag pludselig hjertedød hos yng-

re

Redegør for genetiske mekanismer, som er 

medbestemmende for pludselig uventet hjer-

tedød hos personer under 50 år. 

Besvarelsen kan løses som et litteraturstudie 

alene eller i kombination med egne undersø-

gelser.

3.    Patofysiologisk grundlag for ReM behavior 

disorder

Redegør for REM behavior disorder, herunder 

definition, metodebegrænsninger, relation til 

neurologiske sygdomme (f.eks. Parkinsonisme 

og narkolepsi) og redegør herunder for det 

mulige patofysiologiske grundlag herfor. 

Yderligere ønskes REM behavior sat i relation 

til kliniske forhold, herunder vurdering af re-

lation til sygdomsudvikling.  

Besvarelsen kan løses som et litteraturstudie 

alene eller i kombination med egne undersø-

gelser.

4.    epigenetiske mekanismer ved allergi

Allergiske sygdomme, som astma og høfeber, 

har en klar genetisk baggrund og polymorfier 

i mange kandidatgener er identificeret. Gene-

tiske faktorer kan imidlertid ikke alene forkla-

re den store stigning i forekomsten af allergi-

ske sygdomme, som er observeret i den sidste 

del af det forrige årtusind. Miljø og livsstil-

sfaktorer kan tidligt i livet påvirke chromatin-

strukturen i cellerne i det endnu umodne im-

munsystem og påvirke individets udvikling i 

retning af den allergiske fænotype, som synes 

knyttet til overekspressionen af relativt få ge-

ner. Der ønskes en gennemgang af de epige-

netiske mekanismer, som kan føre til øget al-

lergiforekomst samt en diskussion af undersø-

gelsesstrategier for allergiudvikling set i et 

epigenetisk perspektiv. 

Besvarelsen kan løses alene som et litteratur-

studium eller i kombination med egne under-

søgelser.

5.   hårsækken – en immunpriviligeret struktur?

Sygdommen Hidradenitis suppurativa er en 

hyppig, smertefuld og ofte stærkt belastende 

hudsygdom med udgangspunkt i hårsækken. 

Det er foreslået at hårsækkens særegne immu-

nologiske funktion spiller en rolle for sygdom-

men udvikling. Der ønskes en beskrivelse og 

diskussion af hårsækkens immunologi og den-

nes mulige relation til sygdommen hidradeni-

tis suppurativa.  

Besvarelsen kan løses alene som et litteratur-

studium eller i kombination med egne under-

søgelser

6.    Pupillometri i relation til lysfølsomme gan-

glieceller

Nethindens lysfølsomme ganglieceller (intrin-

sic photosensitive ganglion cells, ipRGC) ud-

gør en nyopdaget subpopulation af ganglie-

cellerne i nethinden. Cellerne er maksimalt 

følsomme for blåt lys og sender input til su-

prachiasmiske kerne (SCN) hvorfra døgnryt-

men reguleres og det er muligt at man særligt 

hos ældre kan få en ændret døgnrytme pga. 

ændringer i stimulation af ipRCG. Cellerne 

projicerer også til den pretektale kerne (oliva-

ry pretectal nucleus, OPN), og indgår således i 

den afferente del af pupilrefleksen. Pupilre-

fleksen kan kvantiteres ved pupillometri. Der 

ønskes en gennemgang af undersøgelsesme-

todik ved stimulering med blåt- og rødt lys og 

herunder metodens reproducerbarhed. 

Besvarelsen kan løses som en kombination af 

litteraturstudium og egne undersøgelser.

7.    genetiske faktorer ved autisme-spektrum-for-

styrrelser

ASD (eng. autism spectrum disorders) er en 

gruppe komplekse neuruobiologiske udvik-

lingsforstyrrelser hos børn med påvirkning af 

kommunikation, social interaktion og med re-

petitiv adfærd. Genetiske faktorer er vist at 

spille en stor rolle.  

Der ønskes en kritisk gennemgang af forskel-

lige metoder til at påvise det genetiske 

grundlag, herunder koblingsanalyser, associa-

tionsstudier og microarray teknologi.

8.    Tourette syndrom og co-morbiditet sygdom-

me ADhD og OcD

Tourette syndrom (TS) er en neurobiologisk li-

delse, karakteriseret ved motoriske og vokale 

tics. Mere end 50% har ledsage symptomer 

(co-morbiditet) som ADHD (Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder) og OCD (tvangs-tanker 

og handlinger). I disse sygdomme er der for-

styrrelse i neurotransmitterne i hjernen. TS er 

en kompleks sygdom, hvor genetiske og mil-

jømæssige faktorer er medvirkende i udviklin-

gen af sygdommen, men ætiologien af TS er 

stort set ukendt. 

Der ønskes en gennemgang af de neurobiolo-

giske og ætiologiske aspekter i TS og co-mor-

biditet sygdomme.  

Besvarelsen kan løses som et litteraturstudie.

9.    Rett syndrom og MecP2s rolle i hjerneudvik-

ling

Rett syndrom er en af de hyppigste årsager til 

mental retardering hos piger og patienterne 

har en påviselig mutation i MECP2 genet. 

MeCP2 protein har en styrende funktion, idet 

det nedregulerer aktiviteten af andre gener 

og en defekt i proteinet vil forstyrre en ellers 

balanceret genaktivitet. MeCP2 proteinet har 

betydning for neuroners funktion i central-

nervesystemet, men det er endnu uklart, 

hvordan en defekt i MECP2 genet fører til 

hjerneskaden ved Rett syndrom. 

Der ønskes en gennemgang af MECP2s rolle i 

normal og abnorm hjerneudvikling. Besvarel-

sen kan løses som et litteraturstudie.

10.  Social ulighed i effekten af forebyggende 

ydelser

Det er et åbent spørgsmål, om indholdet ved 

forebyggende tiltag har forskellig effekt i so-

cialt svage og socialt stærke populationer og 

om socioøkonomisk position forstærker eller 

mindsker effekten af forebyggende interven-

tioner. Ej heller vides det, om der er kønsfor-

skelle i disse mekanismer.  

Der ønskes en redegørelse for den sociale 

ulighed i effekten af forebyggende ydelser, 

baseret på litteraturstudier og gerne kombi-

neret med egne undersøgelser.

11.  information ved invitation til screening for 

kræftsygdomme – om hvad og hvordan bør 

borgerne informeres? 

Screening for kræftsygdomme kan have både 

tilsigtede gavnlige og utilsigtede skadelige 

virkninger. Balancen mellem disse modsatret-

tede effekter er ikke altid givet. Den enkelte 

borger, der inviteres til screening for kræft-

sygdomme, vil derfor både kunne opnå gavn-

lige effekt af screening, men også skade. Når 

borgerne inviteres til screening for kræftsyg-

domme skal den enkelte derfor selv afgøre 

om de gavnlige effekter overstiger de skadeli-

ge – eller omvendt. Men hvordan opnår man 

at borgerne informeres på en forståelig, fyl-

destgørende, pålidelig og balanceret måde?  

Besvarelsen kan løses alene som et litteratur-

studium eller i kombination med egne un-

dersøgelser.

12.  Præ- og postnatale karakteristika for børn 

der fødes med trisomi 21 (Down syndrom) 

trods normal prænatal risikovurdering i  

1. trimester

I 2004 indførtes et generelt tilbud til alle 

gravide kvinder, om at kunne få udført en 

risikovurdering for trisomi 21 (Down syn-

drom) i 1. trimester. I denne vurdering ind-

går den gravide kvindes alder, nakkefold-

stykkelse hos fosteret og to biokemiske 

markører i moderens blodcirculation, fri 

beta-hCG og PAPP-A. Imidlertid er den 

prænatale detektionsrate for trisomi 21 

kun ca. 90 %, idet trisomien først erkendes 

ved fødslen hos ca. 10 % af de gravide. Det 

ønskes belyst, om der er særlige præ- og 

postnatale karakteristika for denne gruppe 

med henblik på at forbedre detektionsra-

ten.  

Besvarelsen kan løses som et litteraturstu-

dium i kombination med egne undersøgel-

ser. 

13.  intraindividuel variation fra graviditetet til 

graviditet af plasma fri beta-hcg og plas-

ma-PAPP-A i 1. trimester ved prænatal risi-

kovurdering for trisomi 21

I 2004 indførtes et generelt tilbud til alle 

gravide kvinder om at kunne få udført en 

risikovurdering for trisomi 21 (Down syn-

drom) i 1. trimester. I denne vurdering ind-

går den gravide kvindes alder, nakkefold-

stykkelse hos fosteret og to biokemiske 

markører i moderens blodcirculation, fri 

beta-hCG og PAPP-A. Mange kvinder har 

siden tilbudets indførelse gennemført flere 

graviditeter, og den intraindividuelle varia-

tion af fri beta-hCG og PAPP-A mellem de 

enkelte graviditeter ønskes undersøgt  (se 

evt "Spencer K, Cuckle HS. Screening for 

chromosomal anomalies in the first trime-

ster: does repeat maternal serum screening 

improve detection rates? Prenat Diagn 

2002; 22: 903-906" for variationer i samme 

graviditet).    

Besvarelsen kan løses som et litteraturstu-

dium i kombination med egne undersøgel-

ser.

 

Det Teologiske Fakultet
     

Døden i den lutherske ortodoksi belyst gen-

nem religiøse indskrifter på danske epitafier 

fra det 17. århundrede.

Vejleder: Lektor, ph.d. Nils Holger Petersen

Der ønskes en redegørelse for visdomstænk-

ningens plads i gammeltestamentlig teologi.

Vejledere: Lektor, ph.d. Søren Holst og profes-

sor, dr.theol. Jesper Høgenhaven

Der ønskes en redegørelse for forholdet mel-

lem Paulus’ Kristusforkyndelse og Marku-

sevangeliets Jesusfortælling.

Vejleder: Professor, dr.theol. Mogens Müller

En teologisk diskussion af forholdet mellem 

kirke og kultur på baggrund af en redegørelse 

for nyere kirkelige praksisformer.

Vejledere: Professor, dr.theol. Kirsten Busch 

Nielsen og lektor Hans Raun Iversen

Det religiøse og det eksistentielle hos Søren 

Kierkegaard. 

Vejleder: Professor, dr.theol. Arne Grøn 

Menneskesyn og etik i hospiceinstitutioners 

arbejde med aldring og livsmestring.

Vejleder: Lektor Hans Raun Iversen
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SPOT

»Neil Young: Harvest. Den var mega billig og 
minder mig om min far, som er flyttet til Ugan-
da.«     

»Den sidste CD, jeg købte var Neil Young: Ar-
chives, Volume I. Den var ikke til mig selv, men 
en gave til min kæreste. Det sidste album, jeg 
købte til mig selv, var til Ipod’en. Jeg havde set 
filmen Away we go i biografen og blev begejstret 
for musikken. Det viste sig, at flere af numrene 
var af Alexi Murdoch, så jeg købte hans album 
Time Without Consequence.« 

hvad drømmer du om at få råd til?
»Der har ikke været SU på kontoen i omkring 
halvandet år, så det bliver mest til dagdrømme i 
øjeblikket. En tur til New York står højt på li-
sten lige nu, da min veninde og jeg havde pla-
ner om at give hinanden en tur i fødselsdagsga-
ve og endnu ikke har fået det realiseret.« 

»Et hus i Tanzania. Jeg har familie i Tanzania 
og tager tit på ferie dernede, så en dag kunne 
jeg godt tænke mig mit eget hus der.«

»Et kæmpe saltvandsakvarium i stuen, fordi 

hus i Tanzania

ingen livret

hammel

det er topdollar underholdning og smukt.«

hvad er din livret? 
»Jeg kan ganske enkelt ikke angive én ting som 
min livret. Der er for meget fantastisk mad i 
verden. Men jeg er frygtelig begejstret for sushi 
– arbejdsskade fra et tidligere job. Og så må kal-
vefrikassé, som mor laver den, også med på li-
sten. Og hvidvinsdampede muslinger.«

»Alt hvad min dejlige madklub på kollegiet 
kan finde på at kreere smager fantastisk – lige 
fra sushi til vandgrød.« 

»Jeg kan generelt godt lide mad, men jeg har 
ikke nogen livret«.

hvilken by er verdens fedeste?
»New York, fordi den er så levende. Jeg har væ-
ret i New York i en måned, inden jeg startede 
på studiet, hvor jeg boede på Lower East Side 
med to veninder.«

»Generelt er det ikke storbyerne, der trækker 
mest, når jeg rejser, men Hammel i Østjylland 

er et dejligt sted, mest fordi det er Søren 
Holms hjemby.«  

»Af de byer, jeg har besøgt, står kampen 
mellem Barcelona og Berlin. Barcelona for 
genialt klima, fantastisk strand nærmest 
midt i byen, masser af fed arkitektur og vir-
kelig gode mojito’er. Berlin for super stem-
ning, sublim shopping, historisk tyngde og 
inspirerende mennesker.«

Hvem har købt hvilken cd sidst?

Hvem drømmer om at få råd til hvad?

Hvem har hvilken livret?

Hvem synes hvilken by er verdens 

fedeste?

Svarene findes nederste på side 10.

hvis er hvis? A, b, eller c?

QUiZ

Af Maria Purtoft

Den enes dagdrøm er den andens virkelighed. 
Hvem af studinerne, tror du, drømmer om 
en tur til New York, og hvem mon har til-
bragt en hel måned der?
 Og kan det kombineres med en familie i 
Tanzania eller måske en far i Uganda? Eller 
hvad med en afdød filosofihistorisk og teolo-
gisk forfatter i Østjylland?
 Der kommer stadig countryagtig folkrock 
ud af højtalerne i de studerendes stuer? Men 
hos hvem?
 Fat pennen, og mød to gange Maria og 
Lise.

hvilken cd har du sidst købt?
»The Bridge med Melanie Fiona. Jeg købte 
den, fordi jeg havde hørt et par numre, der 
var gode – desværre var hele albummet ikke 
så godt.«

Vi tager fra østjylland til Lower 

East Side i New York, og vi 

kan konstatere, at gode gamle 

Joe Yankee aka Niel Young er 

populær som altid 

Maria P, 23 år, læser naturressourcer – 
miljøkemi

Lise, 30 år, læser til landskabsarkitekt Maria F, 26 år, læser økonomi

Kender du typen?
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most drink more during their 
stay here than they typically 
do at home.

»In Spain I don’t drink as 
much. I hang out with friends 
back home without drinking 
alcohol, but here I drink when 
I am with my friends here. It is 
just a part of Erasmus life,« 
says Spanish Daniel Martin, 
aged 20.

A friend of Daniel’s, Char-
lotte Derudet from France, 

»I drink much more alcohol 
in Denmark than in Spain. It is 
because I have more free time 
here and I am not under con-
trol of my parents. All my 
friends here do it, and with al-
cohol I enjoy the night even 
more,« Gabriel López explains.

part of Erasmus life
The male students in the sur-
vey drink more than the girls, 
but common to them all is that 

no HoLDInG BAcK

By Carina Elkott

Erasmus life in Copenhagen is 
a social whirl of parties, cheap 
beer at Studenterhuset and, 
well, more parties. This is the 
stereotype of international 
 students that the University 
Post set out to test, with a 
small,  unscientific survey on 
University of Copenhagen 
 Erasmus students’ drinking 
habits. 

No big surprises here.
International students do 

indeed adjust rapidly to the re-
laxed Danish attitude to alco-
hol. On average, the interna-
tional students in our survey 
drink 11.8 alcohol units a 
week.

no parental control
A report by Statistics Denmark 
on the consumption of alcohol 
in Denmark in 2008 shows 
that Danes between 21 and 30 
years drink 8.9 alcohol units a 
week, while the amount for 
students is 10.2 alcohol units.

Studies show that Den-
mark’s young generation drink 
more, and more often than 
young people in the rest of 
 Europe. Internationals coming 
to Denmark live up to these 
statistics.

Erasmus students adopt  
Danes’ drinking habits
International students in Copenhagen drink more than they do at home

What is an alcohol unit?
A unit of alcohol is defined as 12g or 15 ml 

of pure alcohol, which is roughly equal to a 

glass of wine or a small beer.

Danes are heavy drinkers
The EU is the heaviest drinking region of 

the world, with each adult drinking 11 litres 

of pure alcohol each year (World Health 

 Organisation 2004). Denmark is one of the 

heavier drinking nations of the EU.

For students, what matters is binge drin-

king, or drinking in intensive bouts of five 

or more beverages in one session. A 2006 

study showed the Irish to be the binge 

champions, followed by the Finns, Brits and 

Danes. 

Italians and Greeks, on the other hand, 

tend to stay relatively sober.

How did we do our  
survey?
The University Post asked 20 students what 

their alcohol consumption had been over 

the course of the last week. Half of the 

 respondents were found at the Studenter-

huset, (probably not a representative 

sample, ed.) the other half through an 

 Erasmus mentor network. This gave an 

 average of 11.8 units per week.

As a control, we then e-mailed 20 students 

in the Erasmus Student Network. Our eight 

responses showed an average of 13 units 

per week, but with large individual 

 variations.

A DrInK too fAr

by Emil Verner

A University Post sample of  
Erasmus exchange students 
drinking an average of 12 
drinks a week raises the quest-
ion: How much is too much? 
And what are the effects of 
having a few too many a bit 
too often?

»12 units a week seems like 
a lot to me. But it’s not very 
different from the average 
 alcohol intake among Danes  
in the same demographic,« 
says Janne Tolstrup Ph.D., 
 Research Director on Lifestyle 
and Health at the National  
Institute of Public Health.

Hangover least of your 
worries
High levels of alcohol con-
sumption can have short and 
long-term effects on your 
health. Most people have  
experienced the agony of 
 veisalgia, also known as a 
hang-over, but that is by no 
means the most worrying con-
sequence of over-indulgence. 

Alcohol can also lead to  

Stop before five, say health experts

anxiety, depression, high 
blood pressure and decreased 
sexual desire and ability, ac-
cording to the Danish National 
Board of Health (DNBH).

In addition, alcohol is very 
fattening and can »effeminize 
the male body,« the DNBH 
warns.

»The long-term health ef-
fects include chronic diseases 
like cardiovascular disease, 
cancer and liver disease,« adds 
Janne Tolstrup, whose re-
search focuses on health and 
alcohol intake. 

Intense consumption  
most risky
The DNBH recommends that 
men consume no more than 
21 units per week and women  
14 units per week.

Furthermore, they advise 
people not to drink more than 

agrees with him. It depends on 
who you hang out with. If they 
drink, you drink:

»I only drink when I go out. 
But I just go out more often 
here than back home. Here I 
party almost every weekend,« 
says Charlotte Derudet.

uni-avis@adm.ku.dk

So international students drink a bit, and alcohol can have serious health consequences. but how much is too much? 

five units of alcohol in one sit-
ting, hence the ubiquitous 
Danish moderation campaign 
Stop Before Five. 

They mean five units, not 
five a.m.

The University Post figures 
do not suggest that Erasmus 
students drink disproportional 
quantities, although self-re-
ported surveys do tend to un-
derestimate consumption.

Instead, the danger is likely 
to be linked to the intense con-
sumption of alcohol on party 
nights.  In this, Erasmus  
students are probably not so 
dissimilar to Danes.

north-south divide
There are cultural differences 
in alcohol consumption be-
tween Northern Europe and 
the Mediterranean. Research 
has shown that Danes and oth-

er Northern Europeans have a 
proclivity for binge drinking.

Pedro Ramos is a student 
from Portugal.

»Generally, people probably 
drink more slowly in Portugal 
than they do in Denmark. My 
experience has been that here 
beer is more prevalent, and I 
feel like people drink more, 
when they’re drinking beer.  
But, all in all, I think there are 
young people that drink a lot 
in both places.«

uni-avis@adm.ku.dk
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language domain does not 
shrink. 

According to Christian 
Jensen, one of the authors of 
the study, an increase in the 
number of courses taught in 
English and research dissemi-
nation in Danish should not be 
seen as mutually exclusive.

»It is not an either/or ques-
tion, but a both/and question. 
University teachers want both 
the English medium teaching, 

Danish can’t explain it
However, nearly four out of 
every five university employ-
ees feel that the university is 
obliged to communicate re-
search results in Danish. 

Critics of the increasing use 
of English point to the 
 phenomenon of language 
 domain loss; as more and 
more people are educated in 
English, they may find it 
 harder to discuss their field in 
Danish. In the long term, the 
development of discipline- 
specific terminology in Danish 
may be halted.

Three out of five staff mem-
bers consider it a problem for 
Danish society that subject 
 areas develop in such a way 
that they can no longer be 
 explained in Danish.

not everyone can teach  
in English
The staff survey poses a chal-
lenge to a university with an 
international profile, which 
 offers more and more courses 
in English.

Students learn best when 
they are taught in their mother 
tongue, say three out of four 
university employees. Also, 
not all university teachers are 
able to teach in English, at 
least in the opinion of 73 pct. 
of their peers.

We need both languages
If the University of Copen-
hagen is to draw any con-
clusion from the study, it is 
that it may have to face up to 
the paradox of offering more 
English  language courses, 
while ensuring that the Danish 

pArALLEL LAnGuAGE

By Mike Young

Danish universities, including 
the University of Copenhagen, 
offer more courses in English 
than ever before. 

However, the university’s 
predominantly Danish 
 academic staff see a downside 
to the increased use of English 
in the classroom: Danish as a 
language of research, as well 
as the quality of teaching, 
could be undermined.

According to a recent study, 
which was carried out by the 
Centre for Internationalisation 
and Parallel Language Use, 
there is widespread accept-
ance of the need for English 
language in class.

should be more  
English courses
Teaching courses in English 
makes it easier to recruit the 
best international lecturers and 
students. It also provides  
graduates with greater oppor-
tunities in an increasingly  
international – and English 
speaking – marketplace, and 
fits into the overall strategy of 
internationalising the univer-
sity.

Three out of five respond-
ents believe that their own de-
partment should increase the 
number of courses offered in 
English to attract students 
from all over the world. A 
 solid seven out of ten respond-
ents say that the university 
needs to offer more courses in 
English if it is to be interna-
tionally competitive.

Copenhagen staff: 
Yes to more courses in English
Teaching staff at the University of Copenhagen accept the need for more  
courses taught in English but also fear the consequences for the Danish language

tExt crItIcs

By Mike Young

The human condition and its 
relation to the Deity are best 
left studied in the Danish.

This could be the conclusion 
drawn from the survey of staff 
carried out by the Centre for 
Internationalisation and 
 Parallel Language Use. Three 
out of every four University of 
Copenhagen employees from 
the Humanities and Theology  
faculties agree that English-
language teaching will lead to 
a poorer learning outcome for 
(Danish, ed.) students.

Only half of those from the 
Faculty of Pharmaceutical  
Sciences agree.

Is the increased use of 
 English in the university a 
threat to Danish as a scientific 
language?

Yes it is, say 72 and 84 per 
cent respectively of the 
 English-sceptical humanists 
and theologians.

No, not necessarily, say  
54 per cent of the sample of 
 Natural Science and Pharma- 
ceutical Science staff.

English?  
Nej tak, say humanists
Pharmaceutical staff like English-language 

teaching – theology and humanities staff 

don’t

ONLINENEWS

universitypost.dk

A Swedish survey shows that 

students ask and answer fewer 

questions when the course is 

not in their mother tongue. 

Read more on Universitypost.dk

copenhagen to study  
‘new’ India
A new research centre is to study how emerging global powers 

like India reconcile poverty, culture and the space-age. The 

‘Centre of Global South Asian Studies’ at the Humanities-based 

Department of Cross-Cultural and Regional Studies, has been 

awarded nearly DKK 6 million in funding to focus on how the re-

gion’s new-found economic might translates into social, political 

and cultural change.

How to live in Denmark?  
Meeting for international staff
Information meeting for newly employed international staff mem-

bers at the University of Copenhagen. The purpose is to inform 

about the university and topics related to living and working in 

Denmark, including, the tax system, pensions, health care, insuran-

ce, Danish society, the school system and leisure activities.

26 November 15.00 – 17.00, Udvalgsværelse 1 (meeting room 1), 

Nørregade 10, 1165 København K

Want to take part? Send an e-mail to interstaff@adm.ku.dk

NOTES

P
h

O
T

O
: 

P
O

LF
O

T
O

ONLINENEWS

universitypost.dk

Read interview with Ravinder 

Kaur of the Centre of Global 

South  Asian studies on  

UniversityPost.dk

Depends on the subject
The English-language scep- 
ticism of the humanists and 
theologians and the positive 
attitude of the natural scien-
tists to English come as no 
 surprise to Christian Jensen, 
one of the authors of the 
study. Several individuals in 
the natural sciences have been 
outspoken about the need for 
English in the lecture halls. As 
for the humanities – their 
scepticism makes sense too:

»Several commentators 
from the Faculty of Humani-
ties have argued that English-
medium courses may not to 
the same degree make sense in 
the Humanities and Theology 
faculties, where the object of 
study is the actual text, for  
example a literary text or a 
historical document in a  
specific language. This is in 
 contrast to the natural scien-
tists, for whom the medium  
of instruction may not be as 
important because the object 
of study is not a text,« he says.

miy@adm.ku.dk

DoMAIn Loss – Hard to say this in Danish.

while ensuring the Danish 
 terminology,« he says.

miy@adm.ku.dk



placency towards history«, 
and against the claims like 
those of political theorist 
 Francis Fukuyama after the 
downfall of communism, that 
the victory of liberal demo-
cracy was inevitable.

Doubt is European, and 
protects us
Being European is to insist on 
a sense of doubt, he reminds 
us. This doubt should also in-
clude an uncertainty about the 
inevitability and security of 
our liberal institutions.

»Doubt protects us from a 
false sense of security, history 
tells us that when we are  
relaxed, we are actually in a 
state of danger,« says Per Stig 
Møller, giving examples of the 
Europe of 1914, when no-one 
could conceive of the coming 
war, and the events of 9/11 
2001.

miy@adm.ku.dk

Speaking of earlier demon-
strations in Leipzig, Timothy 
Garton Ash, says that »we now 
know from the archives, that 
we came within an inch of the 
East German authorities using 
force« .

Minister of Foreign Affairs 
Per Stig Møller, has himself 
written several works on poli-
tics and history. The biggest 
lesson to be taken from the 
events of 1989, according to 
him, is that the events were 
not inevitable.

Warns against  
complacency
An inevitability that is, to use a 
term by Prorector Lykke Friis, 
‘retrospective determinism’.

»The events unfolded to 
their happy conclusion of an 
undivided Europe. But the 
events happened by choice 
and not by necessity,« 
 concludes Per Stig Møller .

He warns against »com- 

penhagen’s Ceremonial Hall 
Monday 9 November with 
Minister of Foreign Affairs Per 
Stig Møller and Prorector 
Lykke Friis. November ‘89, 
twenty years ago, was when 
the Berlin wall was opened 
following a slip of the tongue 
by spokesman for the East 
German politburo Günter 
Schabowski, at a press con- 
ference.

At the end of a long press re-
lease, he happened to mention 
that East Germans would be 
 allowed to travel directly to 
West Germany. When ques-
tioned, ruffling his papers, he 
said that the order, as far as he 
knew, was effectively immedi-
ately.

Within an inch of force
Hundreds of thousands of  
East Germans flocked to  
the border crossings, as  
guards stood by incredulous, 
but without firing a shot.

GooD fortunE

By Mike Young

It is hard to think of another 
year in which so much that 
could have gone wrong actu-
ally turned out so well. 

This is the claim made by 
British historian and Oxford 
professor Timothy Garton Ash, 
a key witness and interpreter 
of the events that unfolded in 
the year ’89 – actually the 
years 89-91. 

He is, of course, referring to 
the downfall of communism 
and the fall of the Berlin Wall.

»I challenge anyone here  
to come up with a better ex- 
ample. 1989 was the best year  
in European history,« says  
Timothy Garton Ash. 

A slip that changed  
everything
The occasion is a panel discus-
sion in the University of Co-
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1989 ‘the best year in history’
The peaceful overthrow of communism was not inevitable,  
and Europe just happened to be incredibly lucky

rEVoLutIon

By Mike Young

The events of 1989, and the fall of communism, 
constituted a new model of revolution that sur-
passes the older French model of 1789, accord-
ing to Timothy Garton Ash.

»The older 1789 model, which includes the 
Russian revolution of 1917 and the Chinese one 
of 1949, were violent, utopian and claimed to 
be class-based,« he says. 

They were characterised by a radicalization, 
culminating in the use of terror.

non-violence comes at a price
In opposition to this, the European ‘velvet’ re-
volutions of 1989, including the symbolic 
downfall of the Berlin Wall, were non-violent, 
anti-utopian and characterised by »the strategic 
use of civil disobedience,« he says.

They used the roundtable rather than the 
guillotine and have as their outcome a   

»negotiated transition,« he says. 
The 1989 template for a revolution comes at 

a price, says Timothy Garton Ash.
»The price is compromise, and that you leave 

elites with economic power, and this leads to a 
sense of historical injustice among the popu-
lace. The worker in Gdansk is hard up, while 
the former party boss becomes a  millionaire.«

not a shared history
A stronger and larger EU institution has not 
been followed by a shared sense of history 
among Europeans.

»At the time, we hoped that ‘89 would be a 
pan-European moment. Institutionally this has 
been the case, but not psychologically. It has 
not become a shared moment in European con-
sciousness. In Eastern Europe the memory of 
1989 is profoundly ambivalent and there are 
many who say that they were better off then, 
than they are now,« he says.

miy@adm.ku.dk

A new type of change
Europe invented a new non-violent, non-utopian type of upheaval

In rEtrospEct - Oxford historian Timothy 

Garton Ash (left), Minister of Foreign Affairs Per 

Stig Møller (centre) and Prorector Lykke Friis

nEGotIAtED trAnsItIon – Timothy 

Garton Ash says that revolution is no longer what 

it has been
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LETTERS

Comment: Watch 
out for your  
storyline...
The University Post should 

pull its socks up

BAD stYLE 
By Ela Wójcik-Leese

Dear Editor,

As your named source and ‘an untapped 
resource’, I would like to spill some of my 
editorial wisdom.

When I taught composition and sty- 
listics in Poland, we would pay attention 
not only to the headings, but also to the 
subheadings of the analysed text. Sub-
headings help the reader to grasp the gist 
of the story. If one wants to quickly scan 
the text (for example, to decide whether 
to read on), one focuses on the bullet 
points of its subheadings.

Were we to deduce the main storyline 
from your subheadings of the article on 
spouses of the international researchers 
employed by the University of Copen- 
hagen (8 Oct. 2009, ed.), you yourself 
would be taken aback: ‘Jealous wives too 
old to do waitressing…’ Surely, this argu-
ment contradicts the one you wanted to 
put forward.

As a literary editor wishing to share my 
expertise, I would advise more imagi- 
native caution. This also concerns the use 
of direct speech, so-called testimony. I 
would never have used the phrase you  
attributed to me: ‘The fact of the matter 
is…’ As a matter of fact, it is plain bad 
style. More respect for the quotation 
marks, please.

Yours, 
Ela Wójcik-Leese 
Literary editor and international spouse 
(not jealous and not too old)

Read the article with the offending  

subheaders on Universitypost.dk.

Ela is to share more editorial wisdom with 

the University Post readers. As an inter- 

national in between cultures in Copen- 

hagen, she is to give her take on events  

and situations, her ‘In-site views’, on  

Universitypost.dk.

ONLINENEWS
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»We can try to read Paul as 
a philosopher, yes. He argues 
as a philosopher, had a philo-
sophical mind, and attempts 
to relate concepts to one  
another. But we also should 
remember that he saw himself 
as a missionary, he wanted to 
proclaim the Christ event, and 
to make Christians accept the 
return of Christ. Within that 
overall conception, he uses 
philosophical reasoning.« 

miy@adm.ku.dk

move away from our own cul-
ture, and to attempt to achieve 
what the anthropologists call 
the emic, the inside under-
standing. In history we can go 
back and find someone who at 
the same time has had an 
 influence upon our lives and 
thought, but who at the same 
time, like Paul, is very 
strange«. 

So should we consider him an 
ancient philosopher? Should  
he be on the philosophical  
canon with the likes of Plato or  
Aristotle?

Doesn’t believe it
Getting to grips with what 
Paul means when he uses con-
cepts like ‘pneuma’ and ‘being 
in Christ’, we not only under-
stand Paul better, but under-
stand the development of 
Christianity and even the  
Stoics better, he adds. 

This is some strange stuff.
And Troels Engberg-Peder-

sen admits that he does not 
personally go along with it.  
After all, the worldview of the 
Apostle Paul is so radically  
different from a modern un-
derstanding of the world, that 
it is likely we are unable to  
believe in it.

»I don’t believe for a minute 
his understanding of the ma-
terial spirit. But I am fasci- 
nated by his attempt to bring 
together his theology, cosmo-
logy and his articulation of a 
preferred way of living,« he 
explains.

Getting the inside angle
As in all theology, human and 
social sciences, the question 
why we should be interested, 
is almost as important as the 
thought itself.

For Troels Engberg-Peder-
sen it is the strangeness, the 
otherness of Paul that makes 
him relevant.

»It is extremely important to 

spent the last ten years of his 
life working out all the things 
that Paul presupposes –his 
cosmology. 

»Take for example his un-
derstanding of ‘spirit’ which is 
a bad translation of the Greek 
word ‘pneuma’. We normally 
take the spirit to mean some-
thing immaterial, something 
floating around in the ether,« 
he says. 

christ enters the bodies
But this ethereal conception of 
the spirit is a result of a later 
influence of the philosophical 
school of Platonism around 
200 AD, he explains.

»For Paul, ‘pneuma’ was a 
material entity, a sort of ener-
gy. Understanding the spirit in 
material terms, helps us to see 
that he is talking about the  
human body,« Troels Engberg-
Pedersen explains.

Likewise, later Christian tra-
dition will conceive of Paul’s 
phrase to ‘be in Christ’ as a 
kind of metaphor.

»But my suggestion is that 
we should read him literally. 
When he says that Christians 
are ‘in Christ’, he conceived of 
the risen Christ as actually en-
tering the bodies of those who 
belonged to Christ,« he says.

AntIQuItY

By Mike Young

Not counting Jesus himself, 
the Apostle Paul was probably 
the single most influential 
thinker in Christianity. 

Just to give an example, 
centuries of philosophers have 
grappled with Paul’s formu-
lation of human weakness  
and the conflict of duty and   
inclination: 

»The things that I like I don’t 
do, but the things that I hate – 
those I do.« 

In one of the most memor-
able passages in the New  
Testament, he counts faith, 
hope and love as the Christian 
virtues, ‘these three, but the 
greatest of these is love.’

paul the stoic
Yet the more you get to know 
him, the more enigmatic he 
and his view of the world 
 becomes.

Indebted to contemporary 
Greek philosophical schools 
like the Stoics, Paul had his 
own conception of God, the 
world, and ethics: A concep-
tion that is at odds with later 
Christian tradition and a  
modern scientific worldview.

Troels Engberg-Pedersen, a 
classicist and theologian, has 
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ExEGEsIs – In front of a 

screen shot of his upcoming 

book. The picture of Paul on 

the front cover is by El Greco, 

Troels explains.

Taking the Apostle Paul seriously
From our modern perspective, Saint Paul had some strange ideas

Read more about the Apostle 

Paul and how Troels Engberg-

Pedersen interprets him on  

UniversityPost.dk

paul
Paul of Tarsus (c.5 BC – c.67 AD), was a Greek-speaking  

Hellenistic Jew and was, together with Saint Peter, the most 

notable of early Christian missionaries. Attributed to him are 

the Pauline epistles in the New Testament.

stoics
Stoicism was a school of ancient Greek philosophy founded 

in the early 3rd century BC. Stoics were concerned with the 

relationship between cosmic determined order and human 

freedom.

troels Engberg-pedersen
Professor at the Faculty of Theology. His book ‘Cosmology 

and Self in the Apostle Paul’ will be released in February 

2010.

Earlier work includes ‘Paul and the Stoics’ (2000)
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