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troværdighed på spil
Professorkollega fra Aalborg antyder at KU’s to mest kendte  

arbejdsmarkedsforskere er i lommen på arbejdsgiverne. Faglig  

selvjustits eller brødnid?  læs baggrund side 1�-13

Det mandlige netværk
Mænd skal ikke i nær så høj grad som kvinder konkurrere om  

stillingerne, viser ny undersøgelse om forskerrekruttering

læs side 8-9 

missepigen på slankekur
Over hundrede katte skal i et stort forskningsprojekt hjælpe med 

til at finde ny viden om sammenhængen mellem sukkersyge og 

overvægt  læs side 1�-1�

 

Forår varsler  
opbrud
40 år efter studenteroprøret startede  
på Københavns Universitet, ulmer  
utilfredsheden atter blandt studerende  
og ansatte. Denne gang er det ikke  
professorvældet der står  
for skud, men univer- 
sitetsloven fra 2003
læs side �, �, � og debatten  
side 1�, 1�, 18, 19, �0
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Nyheder

Kort nyt

Klima – politik eller videnskab?

FORSKNINGENS DØGN – At klimaet forandrer sig og at foran-

dringer altid har konsekvenser, er uomtvisteligt. Men hvad gør vi 

ved klimaændringer og hvordan trækker vi grænsen mellem den 

viden forskerne producerer, og de beslutninger politikerne ta-

ger? På Forskningens Døgn den 25. april afholder Københavns 

Universitet et utraditionelt klimamøde hvor der er mulighed for 

at deltage i klimadebatten. Til arrangementet kan man samtidig 

blive klogere på så forskellige emner som iskerner, biobrændsel, 

menneskerettigheder, CO2 kvoter og malariamyg. 

Til klimamødet stiller seks førende forskere fra seks vidt forskelli-

ge forskningsfelter op til diskussion. De seks klimaspecialister ta-

ger sammen temperaturen på den politiserede klimadebat og gi-

ver hver især eksempler på hvordan deres forskning bidrager til 

det samlede billede af klimaet.

Arrangementet foregår i Festsalen. Der kræves tilmelding og bil-

letter kan fås gennem www.politikenbillet.dk fra uge 16.

Den grønne vej til uni

BÆREDYGTIGHED – Miljøet var på dagsordenen da studerende 

og ledere fra alle landets universiteter, repræsentanter fra indu-

strien, miljøorganisationer og politikere sidste weekend i marts 

var samlet til konference på KU. Bag konferencen stod Grønt 

Netværk der består af en række studenterorganisationer på KU. 

Deres mål er at sikre at miljømæssig bæredygtighed bliver tænkt 

ind i udviklingen af de danske universiteter. På konferencen blev 

der vedtaget et manifest med en række konkrete mål for energi-

besparelser, ressourceforbrug og forskning og formidling om 

bæredygtighed. Bæredygtighed indgår i campusplanlægningen, 

og senere på foråret vedtager KU en bæredygtighedsmålsæt-

ning. 

Studerende vil bygge øko-byer i Kina

GRUNDFOSS CHALLENGE – I skarp konkurrence med hold fra 

seks andre forskningsinstitutioner vandt tre økonomistuderende 

fra Københavns Universitet i weekenden 5.-6. april årets Grund-

fos Challenge. Med vindertitlen følger rosende ord som impone-

rende teamwork, stor flair for kreativitet og en klar evne til at in-

novere.

De tre vindere, Marie Skjold-Jørgensen, Sune Suhr Frandsen og 

Lars-Morten Andersen, valgte i deres løsning at fokusere på op-

bygning af bæredygtige byer i Kina. Sammen har de tre stude-

rende i løbet af en uge skabt konceptet GreenTech byer. Byerne 

er CO2 neutrale, og der fokuseres på at rense og genbruge vand-

ressourcerne. Ideen kan få stor indflydelse for lokale samfund, 

beskyttelsen af miljøet og kommende generationer. De seneste 

år er der lagt store kræfter i udvikling af undervisningen i entre-

preneurship på Økonomisk Institut, og de studerende opfordres 

løbende til at prøve kræfter med konkurrencer som Grundfos 

Challenge.

Læs mere om Grundfos Challenge på Det Samfundsvidenskabeli-

ge Fakultets hjemmeside.

Fem nye eliteuddannelser på KU

DE BEDSTE – Københavns Universitet (KU) tog grådigt for sig af 

retterne da Videnskabsministeriet fordelte midlerne til nye elite-

uddannelser på de danske universiteter. Der var i alt ansøgt om 

57 uddannelser, heraf kom de 15 fra KU. 12 nye uddannelser 

endte med at blive godkendt, heraf fem på KU. Det drejer sig om 

Anthropology and People-Centered Business;  Humanbiologi;  In-

ternational Law, Economics and Management (i samarbejde med 

CBS);  Miljø og sundhed samt Molekylær biomedicin. Sidstnævnte 

samt humanbiologi kan optage studerende efter sommerferien. 

Af de 12 godkendte uddannelser er ni to-årige elitekandidatud-

dannelser, mens tre er erhvervsorienterede eliteforløb. Status 

som eliteuddannelse udløser et ekstra taxametertilskud fra mini-

steriet på 30.000 kroner per studerende uanset størrelsen af det 

eksisterende taxametertilskud på en uddannelse.

StUDiemiljø

Af Claus Baggersgaard

Ni ud af ti studerende på Kø-
benhavns Universitet (KU) er 
som helhed godt tilfredse med 
at gå på deres uddannelse til 
trods for at de fysiske forhold 
langt fra er gode nok. 

Det viser en ny undervis-
ningsmiljøundersøgelse hvor 
godt 13.000 ud af samlet cirka 
40.000 studerende har svaret. 

En tredjedel angiver til gen-
gæld at de enten er meget util-
fredse eller utilfredse med det 
fysiske og æstetiske undervis-
ningsmiljø. Æstetik inkluderer 
ting som udsmykning, kunst, 
farverne på væggene, arkitek-
turen og de grønne områder. 

Halvdelen mener at mulig-
hederne for at indstille stolene 
især i hold- og undervisnings-
lokaler ikke er i orden, der er 
store problemer med træk, 
dårlig ventilation og mangel-
fuld udluftning, og der er for 
dårlig adgang til stik til PC og 
trådløst netværk.

Desuden svarer 30 procent 
af de studerende på NAT, LIFE 
og FARMA at de ikke har fået 
instruktion eller er bekendt 
med sikkerhedsspørgsmål 
knyttet til arbejde med appa-
rater, kemiske og biologiske 
processer samt stråling. Dog 

oplever de studerende fra 
FARMA i højere grad end stu-
derende fra de to øvrige fakul-
teter at undervisningen har 
været god.

»De studerende trives til 
trods for at rammerne ikke er 
særligt indbydende mange ste-
der. Specielt er der massiv kri-
tik af forholdene på Panum In-
stituttet,« siger Bjarne Fjal-
land, formand for Arbejdsmil-
jørådet på KU.

Han mener at mange andre 
ting end lokalernes beskaffen-
hed spiller ind på de studeren-
des trivsel. Først og fremmest 
er det afgørende om der er tra-
dition for et godt socialt sam-
menhold eller ej.

Skønmaleri
Pia Mejdahl Daugbjerg, for-
mand for Studenterrådet på 
KU, mener at ledelsen i sin 
pressemeddelelse om undersø-
gelsen forsøger at tegne et 
glansbillede af de studerendes 
trivsel.
 »Så glade er de studerende 
jo heller ikke hvis man læser 
rapporten nærmere. Der er 
store problemer med de fysi-
ske forhold, og ledelsen må ta-
ge alvorligt at mange lokaler 
er nedslidte,« siger hun.

Undersøgelsen viser også 
store forskelle fra fakultet til 
fakultet. Ud fra de studeren-

des besvarelser har man lavet 
et indeks fra 0 (meget utilfred-
se) til 100 (meget tilfredse).

Hvad angår samlet tilfreds-
hed ligger FARMA højest med 
en score på 77 og JUR lavest 
med 69. De kommende farma-
ceuter er med en score på 85 
også mest tilfredse med de so-
ciale aktiviteter på deres studi-
um, mens de fremtidige juri-
ster er mest utilfredse med 57.

Hvad angår de fysiske ram-
mer scorer Teologi topkarak-
ter med 71, mens Det Sund-
hedsvidenskabelige Fakultet 
(SUND) indtager sidsteplad-
sen med 41.

Jørgen Stage Johansen, un-
dervisningsmiljøansvarlig på 
FARMA, er glad for at fakulte-
tet klarer sig så godt.

»Jeg tror det skyldes en 
kombination af at vi er et lille 
sted med et godt socialt miljø, 
og at vi har meget holdunder-
visning. Det er simpelthen et 
spørgsmål om at prioritere un-
dervisningsmiljøet,« siger Jør-
gen Stage Johansen.

Han tilføjer at FARMA i årti-
er har været kendt for at have 
sikkerhed og arbejdsmiljø som 
et centralt element i undervis-
ningen, men at alt langt fra er 
perfekt på fakultetet. Således 
vil de studerende blandt andet 
gerne have en bedre kantine 
samt flere hyggekroge og 

Studerende stortrives på trods

gruppearbejdspladser. Det vil 
blive prioriteret i forbindelse 
med en planlagt udvidelse af 
fakultet i løbet af efteråret.

er i gang
Prorektor Lykke Friis mener at 
man på KU overordnet kan 
være stolte af resultatet, men 
erkender overfor Urban at der 
er ´bitre bolcher´ i rapporten i 
form af den lave tilfredshed 
med de fysiske rammer nogle 
steder.

Hun glæder sig over at un-
dersøgelsen bekræfter at de 
mange initiativer der allerede 
er sat i gang, peger i den rigti-
ge retning.

Sidste år lancerede universi-
tetet studiemiljøsatsningen 
’Mærk suset’ i tæt samarbejde 
med Studenterrådet. Længere 
åbningstider på bibliotekerne, 
mere trådløst net og over 1000 
nye læsepladser er blot nogle 
af de initiativer der allerede er 
gennemført.

Ifølge Bjarne Fjalland skal 
alle fakulteter lave en hand-
lingsplan for hvordan de vil 
forbedre undervisningsmiljøet 
inden sommerferien. 

clba@adm.ku.dk

Hvad er et indeks?

Besvarelserne på et udsagn er omregnet til en gennemsnit-

lig indeksscore gående fra 0 til 100.

• 0 svarer til ´Meget utilfreds´ 

• 33,33 til ´Utilfreds´ 

• 66,67 til ´Tilfreds´ 

• 100 til ´Meget tilfreds´ 

Læs mere om undersøgelsen på www.studiemiljoe.ku.dk

Ny undersøgelse viser at de studerende er glade for deres studium 

trods utilfredshed med de fysiske rammer på Københavns Universitet. 

Studenterrådet mener at ledelsen forsøger at male et glansbillede

SOCiAle – En væsentlig årsag til at de stude-

rende på FARMA er mest tilfredse er at de har 

meget holdundervisning.
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d e t  b i ov i d e n s k a b e l i g e  fa k u lt e t
 f o r  f ø de va r e r ,  v e t e r i n æ r m e dic i n  o g  n a t u r r e s s ou r c e r

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

PLANTEFABRIK
SLANKECHOKOLADE

KÆNGURUPRUT

Bring Your Ideas to LIFE 
kom til åbent hus 25/4

OPLEV 17 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR LIFE SCIENCES:

DYR, ETIK OG VELFÆRD

KLIMA, ENERGI OG MILJØ
FØDEVARER OG SUNDHED

PLANTER OG NATURRESSOURCER
POLITIK, ØKONOMI OG ULANDE

SKOV-, LAND- OG BYUDVIKLING

BIOTEKNOLOGI

SMS: “KONTAKT LIFE” OG DIN E-MAIL TIL 1231 

ELLER LÆS MERE PÅ WWW.LIFE.KU.DK
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HiStORiSK FejltAGelSe

Af Claus Baggersgaard

Københavns Universitet (KU) 
begår en historisk fejltagelse 
ved at lukke Det Kongelige 
Bibliotek i Fiolstræde (Fiolbib-
lioteket). 

Det mener arkitekt David 
Bretton-Meyer der som Konge-
lig Bygningsinspektør stod for 
den bredt roste restaurering af 
biblioteket tegnet af Johan Da-
niel Herholdt i 1861.

Fra 2009 er det slut med at 
hente sine bøger på bibliote-
ket, det skal ikke fungere som 
fakultetsbibliotek for Jura og 
Samfundsvidenskab, og de 
200 offentligt tilgængelige læ-
sepladser sløjfes. 

Planen er at der i stedet skal 
være specialepladser i den sto-
re bogsal og studieadministra-
tion i den tredjedel af bygnin-
gen der vender mod Frue 
Plads.

David Bretton-Meyer havde 
gennem tyve år ansvaret for 
renoveringen af KU’s histori-
ske bygninger omkring Frue 
Plads i det gamle latinerkvar-
ter. Nu har han sammen med 

næsten 5.000 andre skrevet 
under på en underskriftsind-
samling mod planerne på in-
ternettet ligesom han har til-
meldt sig protestgruppen på 
hjemmesiden Facebook der 
indtil videre har samlet cirka 
9.300 medlemmer.

»Jeg forstår ikke at de man-
ge fornuftige mennesker på 
KU ikke kan se at det er for-
kert. Der findes ikke et mere 
unikt og spektakulært byg-
ningsværk til bøger. Herholdt 
byggede det som bibliotek, og 
det kan og bør ikke bruges til 
andet. Jeg tror ledelsen på KU 
har glemt hvor kæmpestor en 
kraftanstrengelse det var at 
bygge det om,« siger han om 
baggrunden for at han har 
valgt at protestere.

Åbnet for offentligheden
David Bretton-Meyer husker 
hvordan Fiolbiblioteket var 
overfyldt med bøger - omkring 
600.000 værker stod på hylder-
ne mod de 300.000 det oprin-
deligt var bygget til - da han fik 
til opgave at bringe det tilbage 
til sin oprindelige storhed. Der 
blev afsat 19 millioner kroner 
på finansloven til projektet.  

»Fire bibliotekarer gik rundt 
og nussede og røg pibe. Det 
var ikke muligt for lånerne at 
komme ind i bogsalen, og loft-
malerierne var blevet mørke 
på grund af røgen og den dår-
lige udluftning,« siger han. 

Hensigten med restaure-
ringsprojektet var at åbne den 
store bogsal for offentligheden 
ved at indpasse 200 læseplad-
ser med adgang til EDB med 
respekt for Herholdts byg-
ningsværk. De ekstra reoler 
der var blevet sat ind med ti-
den, blev fjernet, og læseplad-
ser formet som skriftestole 
hvor lånerne sidder over for 
hinanden og kan ane personen 
på den anden side, blev sat ind 
mellem de originale bogreoler 
sammen med ledningsfrie 
lamper.

»KU gentager fortidens syn-
der ved igen at begrænse ad-
gangen til biblioteket. Det er 
ikke rationelt kun at give spe-
cialeskriverne mulighed for at 
benytte læsepladserne i bogsa-
len. I dag kan der sidde 200 
mennesker og arbejde dagen 
lang året rundt i de prægtige 
omgivelser. KU fratager of-
fentligheden, primært køben-

havnerne, den kæmpeoplevel-
se det er at kunne sidde i fred 
og ro og nyde noget af Dan-
marks smukkeste arkitektur,« 
siger David Bretton-Meyer.

Fyldt med teknik
Udover læsepladser blev der 
også installeret udsugning og 
røgdetektorer smukt indpasset 
i de gamle loftsmalerier så de 
kun kan ses af det trænede øje. 
Der blev lavet nødudgange, 
garderobe, toiletter, handica-
pindgang, alle udsmykninger 
blev renset, og vægge der var 
blevet sat op i årenes løb blev 
revet ned i hvad der oprinde-
ligt var tænkt som auditorium 
i enden mod Frue Plads så det 
kom til at fungere som en min-
dre læsesal. 

David Bretton-Meyer forstår 
derfor heller ikke rektor Ralf 
Hemmingsens argumentation 
for at det er nødvendigt at luk-
ke biblioteket. Rektor skrev 
blandt andet i sit indlæg i Uni-
versitetsavisen den 28. februar 
at bogsalen ikke opfylder nuti-
dens krav til et bogmagasin.

»Biblioteket er fyldt med 
teknik fra kælder til loft. Det 
avancerede klimaanlæg blev 

sat i stand under restaurerin-
gen så det lever fuldt ud op til 
kravene i dag. Desuden har 
Det Kongelige Bibliotek lagt 
vægt på at de gamle boghylder 
der er beklædt med særligt pa-
pir, er meget velegnede til op-
bevaring af værdifulde bøger. 
Det eneste utidssvarende ved 
biblioteket er at du skal bruge 
en trappestige for at hente bø-
gerne på de øverste hylder, 
men det er jo kun en mindre 
detalje,« siger han og påpeger 
at bygningerne slet ikke er eg-
net til at huse andet end et 
bibliotek.

Herholdt dimensionerede 
nemlig bygningen så bogreo-
lerne kom til at stå med den 
optimale afstand mellem hin-
anden med plads til 300.000 
værker på hylderne. I dag ville 
man ikke drømme om opføre 
en bygning med de tilsvarende 
mål.

lær af Dublin
David Bretton-Meyer mener at 
KU burde tænke kreativt og 
forsøge at bruge Fiolbibliote-
ket mere aktivt til at pleje sit 
image som Danmarks suve-
rænt ældste universitet og en 

uddannelsesinstitution i ver-
densklasse frem for at lede ef-
ter en ny funktion til bibliote-
ket.

»Fiolbiblioteket kunne fun-
gere som blikfang for de man-
ge kvaliteter KU besidder. Det 
er jo et symbol på hvor smukt 
og unikt universitetet er,« si-
ger han.

David Bretton-Meyer mener 
at KU burde vende blikket 
mod Trinity College Library i 
Dublin som inspiration. 

Universitetet i den irske ho-
vedstad bruger blandt andet 
sit verdensberømte bibliotek 
som blikfang i reklame- og in-
formationsmateriale. 

Det var faktisk Trinity Col-
lege Library der inspirerede 
Johan Daniel Herholdt til ud-
formningen af Fiolbiblioteket. 
Dog mener Bretton-Meyer at 
Herholdt tegnede et flottere 
og mere brugervenligt biblio-
tek ved at tilføje trappeopgan-
ge til første sal for hver tredje 
søjle.

clba@adm.ku.dk

Blikfang for KU’s kvaliteter
David Bretton-Meyer der stod bag den meget roste restaurering i 1996,  
har skrevet under på protest mod nedlæggelsen af Fiolbiblioteket

Interview

Rektors vurdering
»Den majestætiske læse- og bogsal der blev opført og indrettet som et lukket bogmagasin for næ-

sten 150 år siden, opfylder slet ikke nutidens krav til et bogmagasin, hverken med hensyn til plads-

økonomi, effektivitet, klimastyring eller arbejdsmiljø og -sikkerhed. En ombygning med henblik på 

at opnå noget sådant ville både være prohibitivt dyrt og i øvrigt berøve rummet en så væsentlig 

del af dets arkitektoniske kvaliteter at den næppe ville blive tilladt af fredningsmyndighederne…«

Synspunkt af rektor Ralf Hemmingsen, Universitetsavisen nr. 3, februar 2008.

 

Historikerens vurdering
»Den måde, hvorpå arkitekter og bygherre har løst den svære opgave det er at indrette et moderne 

bibliotek, med store dele af samlingerne umiddelbart tilgængeligt for brugerne på åbne hylder, og 

med læse- og arbejdspladser i nær kontakt med bøgerne, og med de faciliteter, ikke mindst edb, 

der hører med til, i et højst særegent og fredet hus fra en anden tidsalder, er blevet løst fremragen-

de.«

Universitetshistoriker Ejvind Slottved om restaureringen,  KU´s hjemmeside.

BeSlUtNiNG – Kongelig 

Bygningsinspektør David 

Bretton-Meyer mener at KU 

er ved at begå en historisk 

fejltagelse ved at lukke  

Fiolbiblioteket.
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FORÅR �008

Af Tania Maria Johannesen

Levende citronmåner der ud-
deler de spiselige af slagsen på 
Frue Plads. Hvad skal det nu 
betyde?

Dem der den 28. marts stop-
pede op og tog imod en smags-
prøve på den kendte gule ka-
ge, vil vide at aktionen var 
startskuddet til Studenterrå-
dets nyeste kampagne - den 
såkaldte Citronmånekampag-
ne. Den billige discountkage 
skal illustrere hvor Studenter-
rådet mener universitetet er 
ved at bevæge sig hen.

»Citronmånen udgiver sig 
for at være mere end den er. 
Den er billigt produceret og af 
dårlig kvalitet. Og samtidig er 
den symbol på den tendens vi 
oplever med at uddannelse 
mere og mere bliver betragtet 
som en vare der skal hurtigt 
igennem et maskineri og til-
passes efterspørgslen,« forkla-
rer Mikkel Zeuthen der er 
næstformand i Studenterrå-
det.

I et debatindlæg her i avisen 
uddyber han hvad den såkald-
te citronmåneficering betyder 
for universitetet. Studenterrå-
dets kampagne har to overord-
nede formål:

»Vi vil råbe op om at der er 
en voldsom bevægelse i gang 
på universiteterne lige nu, og 

uanset om man synes den er 
god eller ej, er det en god ide 
at forholde sig til den. Og så 
har vi nogle mere konkrete 
mål der handler om reelt at få 
revideret universitetsloven når 
den skal evalueres i 2009,« 
fortæller Mikkel Zeuthen.

Debat skal bredes ud
At få ændret universitetsloven 
og få indflydelse på ændrin-
gerne er også målet for en 
gruppe undervisere på KU. På 
debatsiderne i dette nummer 
af Universitetsavisen præsen-
terer de syv temaer som de 
mener bør indgå i evaluerin-
gen af loven.

Det er professor i biomedi-
cin Bjørn Quistorff der har ta-
get initiativ til den samlede 
manifestation.

»Alle og enhver kan kritisere 
loven og sige at det hele var 
meget bedre før 2003. Men 
hvis man vil tages alvorligt, og 
hvis man insisterer på at kom-
me med i processen omkring 
analysen af loven, så er man 
nødt til at byde ind med hvad 
man gerne vil i stedet. Og det 
er det vi har forsøgt at formu-
lere i debatindlægget. Det er 
ikke udtømmende, men det 
slår de centrale temaer an, og 
vi håber det kan komme til at 
danne udgangspunkt for den 
kommende debat,« forklarer 
han.

Debatindlægget er under-

skrevet af ni undervisere der 
alle har fungeret som oppo-
nenter på debatsiderne her i 
avisen. Siden sidste efterår har 
de holdt en række møder hvor 
de har diskuteret konsekven-
serne af den nuværende uni-
versitetslov. Men nu er tiden 
kommet til at brede debatten 
ud. Det skal ske ved at der ar-
rangeres en række stormøder 
for de ansatte på universitetet 
– det først sidst i maj efter pla-
nen.

»Ved at afholde debatmøder 
finder vi ud af om der er op-
bakning til de holdninger vi 
repræsenterer. Jeg forventer 
der er en betydelig opbakning, 
og jeg forventer at vi kan få en 
konstruktiv debat om hvordan 
vi gerne ser fremtidens univer-
sitet, snarere end et åbent op-
rør,« siger Bjørn Quistorff.

To af underskriverne, Sune 
Auken og Johnny Kondrup, 
benytter samtidig lejligheden 
til at takke af som opponenter 
i dette nummer. 

»Der er ingen grund til at 
spille morsom længere. Under-
holdningen leverer systemet 
selv,« skriver de og opfordrer 
til at der sættes fokus på hvad 
der skal sættes i stedet for det 
nuværende system.  

Fælles fodslag
Studenterrådet lægger også op 
til en konstruktiv debat med 
konkrete løsningsforslag. I 

slutningen af april holder rå-
det en politikkonference for 
alle studerende. 

»Vi skal bruge konferencen 
til at indsnævre hvad det 
egentlig er for et alternativ til 
den nuværende lov vi gerne vil 
have. Og vi skal finde ud af 
hvad vi som Studenterråd kan 
gøre for at blive en central ak-
tør når loven skal evalueres,« 
fortæller Mikkel Zeuthen.

Et skridt i den retning er al-
lerede taget. Repræsentanter 
fra Studenterrådet har i den 
seneste tid holdt møder med 
både Dansk Magisterforenings 
fællestillidsrepræsentanter på 
KU og med opponentgruppen. 

»Vi har til vores glæde set at 
der er potentiale til fælles fod-
slag på mange områder. Det er 
klart at de ansatte vægter nog-
le ting højere end os, men vi 
kan jo sagtens se hvorfor det 
er skandaløst at man ind-
skrænker forskningsfriheden, 
og de kan formentlig også se 
at det er vigtigt at sikre stu-
denterindflydelsen,« siger 
Mikkel Zeuthen og fortsætter:

»Samarbejdet bliver en ba-
lance mellem ikke at udvande 
vores egen kritik af universi-
tetsloven og samtidig formule-
re alternativet så flest muligt 
kan bakke op. Og det er jeg 
sikker på vi nok skal finde ud 
af. Nu handler det i første om-
gang om at vise at der er bred 
modstand mod den nuværen-

de lov. Helge Sander har det 
med at affeje kritikken af lo-
ven ved at sige det kun er en-
kelte forskere eller studerende 
der står bag, så vi vil prøve at 
organisere os på en måde der 
viser at det ikke passer.«

Den brede opbakning er og-
så vigtig hvis det skal lykkes at 
få politikerne i tale og få gen-
nemført ændringer i universi-
tetsloven der er andet end ba-
re kosmetiske, som Bjørn 
Quistorff udtrykker det.

»Politikere kommer man jo 
først i kontakt med når de har 
på fornemmelsen at der er så 
mange der interesserer sig for 
en sag at de også hellere må 
interessere sig for den. Derfor 
handler det om at få hele uni-
versitetsbefolkningen til at dis-
kutere de her ting. Og jeg er 
ret sikker på vi starter en debat 

nu, men jeg skal da være ærlig 
og sige at jeg ikke ved hvor 
den debat lander,« siger han.

Et er sikkert: hvis det står til 
forskergruppen og Studenter-
rådet kommer resten af 2008 
til at stå i Universitetslovens 
tegn. Det spændende bliver 
om det som studenteroprøret 
for 40 år siden vil bringe en ny 
lov med sig.

tmjo@adm.ku.dk

HAppeNiNG – Smilende ci-

tronmånepiger i forårssolen 

vækkede undren og nysgerrig-

hed blandt de forbipasserende 

på Frue Plads da Studenterrådet 

skød dets forårskampagne i 

gang. Ved at pirre til nysgerrig-

heden håber Studenterrådet at 

få flere studerende til at enga-

gere og involvere sig i kampen 

for en ny universitetslov.

Nyt oprør på vej?
40 år efter studenteroprøret startede på Københavns Universitet, er der måske et nyt på vej.  
Utilfredsheden ulmer blandt både studerende og ansatte. Denne gang er det ikke professorvældet 
der står for skud, men derimod universitetsloven fra 2003
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tilBAGeBliK

Af Tania Maria Johannesen

Der trænger uvante toner og lyde ud fra Studie-
gården i de gamle universitetsbygninger i Stu-
diestræde. I gården spiller bandet Burnin’ Red 
Ivanhoe. Og der er stoppet med studerende der 
drikker øl, lytter til musikken og taler om de 
slagord der i nattens løb er blevet skrevet med 
store bogstaver på de gamle mure: Bryd profes-
sorvældet – medbestemmelse nu.

Midt i det hele står Studenterrådets formand, 
den 22-årige Christian Nissen, og undrer sig. At 
noget sådant kan finde sted i Danmark, går 
over hans forstand. 

Datoen er den 21. marts, året 1968.
To måneder tidligere har Christian Nissen 

talt på et møde i Flensborg hvor en del af de øv-
rige deltagere har været aktive omkring oprøret 
på Freie Universität i Berlin. Siden 1965 har de 
studerende dér efter amerikansk forbillede 
kæmpet for medbestemmelse og mere åbenhed 
på universiteterne. En kamp der har ført til flere 
voldelige sammenstød med politiet.

»Jeg sagde frimodigt at det kunne godt være 
der var krig og ballade alle mulige andre steder, 
men det ville aldrig komme til Danmark. Det 
var helt udelukket. Der var jo ikke nogen grund 
til det, for vi havde jo en helt anden indflydelse 
her. Vi sad med i de forskellige organer og hav-
de mulighed for at fremføre vores synspunkter 
selvom vi ikke havde nogen stemmeret,« husker 
Christian Nissen.

Vidtgående krav
Christian Nissen begyndte at læse på det Filoso-
fiske Fakultet på Københavns Universitet i 
1964, og i 1965 var han blandt de første stude-
rende da samfundsfag blev oprettet. Samme år 
blev han aktiv i Studenterrådet, og i 1967 fik 
han sin første lederpost da han blev valgt som 
formand.

Den position gav ham en plads i konsistori-
um, universitets øverste organ.

»Det var sådan at når bestemte emner skulle 
drøftes, måtte jeg – og de yngre læreres repræ-
sentant - gå uden for døren. Selv om vores reel-
le indflydelse var større end den formelle, var 
det professorerne og rektor der suverænt sad på 
magten,« fortæller han i dag.

Alligevel var der et fint forhold mellem Stu-
denterrådet og ledelsen. Men mens Christian 
Nissen sad på den daværende rektor Mogens 
Fogs kontor og drak portvin og røg cigarer som 
han udtrykker det, begyndte studerende uden 
for Studenterrådet at røre på sig.

»I marts begyndte vi at kunne mærke at der 
skete et eller andet. Jeg var til et møde i en  

kælder i Sankt Peders Stræde hvor situationen 
på universiteterne blev diskuteret, og der  
fremførte jeg endnu engang det synspunkt – 
men nu med lidt mindre sikkerhed – at der ikke 
ville komme noget oprør i Danmark,« erindrer 
han. 

Få dage efter fandt episoden i Studiegården 
sted. 

Samme dag, den 21. marts 1968, blev der 
holdt pressemøde om planerne for en ny styrel-
seslov på universiteterne. Et udvalg under un-
dervisningsministeriet havde gennem flere år 
arbejdet på en ny ledelsesstruktur, og i den 
sammenhæng havde Danske Studerende Fæl-
lesråd med tilslutning fra Studenterrådet på KU 
krævet at studenterrepræsentanten i konsistori-
um skulle have stemmeret.

Noget mere vidtgående var de psykologistu-
derendes krav om medbestemmelse. De kræve-
de at der blev oprettet studienævn med stude-
rende på halvdelen af pladserne, og at nævnene 
skulle have konkret indflydelse og ikke blot 
rådgivende status som det var foreslået fra Un-
dervisningsministeriet.

på et sidespor
Øl og livemusik var tilsyneladende ikke nok til 
at starte en dialog med professorerne i konsi-
storium. Efter knap en måned uden reaktioner 
valgte de psykologistuderende derfor at gå me-
re drastisk til værks. Den 19. april fyldte de 
trappeskakten op til Psykologisk Laboratorium 
med borde og bænke fra undervisningslokaler-
ne så det var umuligt at komme derind. Insti-
tuttet var besat. 

Den form for manifestation var aldrig tidlige-
re set på et dansk universitet, og pludselig kom 
der enormt fokus på de studerendes krav.

»For langt de fleste studerende var Studen-
terrådet en by i Rusland. Vi arbejdede på et me-
get tyndt mandat, og derfor gjorde vi et meget 
bevidst PR-arbejde og udsendte pressemedde-
lelser for at forsøge at skabe opmærksomhed 
omkring det vi lavede. I foråret 1968 var det 
pludselig helt omvendt. Nu blev der skrevet en 
masse i medierne, men det foregik helt hen 
over hovedet på Studenterrådet. Vi var sat fuld-
stændig ud på et sidespor,« fortæller Christian 
Nissen.

Og ikke nok med at initiativet kom fra anden 
side. Det rettede sig til dels også mod Studen-
terrådet.

»Oprøret var også rettet mod os. Vi var en del 
af det etablerede universitetssystem og havde i 
årevis siddet med i fakultetsråd og i konsistori-
um. For aktivistbevægelsen var vi et symbol på 
det de kæmpede imod,« siger Christian Nissen.

Under en stor demonstration med 5.000 stu-
derende på Frue Plads den 23. april kunne man 

derfor også se en plakat med teksten »Ned med 
Studenterrådets Pampere«.

Kursskifte
De psykologistuderendes besættelse viste sig at 
være effektiv. I løbet af få dage blev der vedta-
get en særaftale mellem de studerende, rektor 
og de tre psykologiprofessorer så instituttet fik 
et studienævn med studenterrepræsentanter på 
halvdelen af pladserne. Og blokaden blev op-
hævet.

»Professorerne i konsistorium blev rasende, 
og det forstår jeg egentlig godt. Man behøvede 
jo ikke at kunne mere end den lille tabel for at 
regne ud at kravet om at få samme model som 
på psykologi ville brede sig, og de fleste mente 
at et sådant principspørgsmål burde være be-
handlet i konsistorium,« fortæller Christian Nis-
sen.

Som en reaktion dels på besættelsen af psy-
kologi dels på Uddannelsesministeriets udkast 
til en ny styrelseslov blev det besluttet at der 
skulle nedsættes et udvalg med ti studerende 
og ti professorer der skulle komme med et for-
slag til hvordan universitet kunne omorganise-
res.

Da en række professorer efterfølgende kræ-
vede at kun Studenterrådets repræsentanter og 
ikke den efterhånden tværfaglige aktivistbevæ-
gelse fik plads i udvalget, kom Studenterrådet 
yderligere i klemme.

»Jeg takkede for tilliden, men blev nødt til at 
sige at jeg anså det for uklogt. For sagen var jo 
at hvis rektor kun ville forhandle med os, ville 
vi blive betragtet som quislinge,« forklarer Chri-
stian Nissen.

Den anbefaling markerede et væsentligt kurs-
skifte i Studenterrådet

»På det tidspunkt tænkte vi: If you can’t beat 
them – join them. Studenterrådet havde ligget 
underdrejet i en periode i foråret hvor vinden 
blæste på andre sejl, men med beslutningen om 
at samarbejde med aktivistbevægelsen rebede 
vi sejlene og drejede rundt. I virkeligheden var 
vores strategi at tage vinden ud af deres sejl. 
Ved at involvere dem i det repræsentative ar-
bejde eroderede vi deres basis som en organisa-
tion hvor dem der mødte op, var dem der be-
stemte,« husker Christian Nissen.

Dalende interesse
Samarbejdet med den tværfaglige aktivistbevæ-
gelse kunne ifølge Christian Nissen kun lade sig 
gøre fordi aktivisterne ikke på dette tidspunkt 
af oprøret formulerede deres krav i venstre-
fløjstermer.
 »Nu efterfølgende hvor stort set alle mener at 
Studenterrådet i 1968 var så ekstremt venstre-
orienteret, er det vigtigt at understrege at det 

Da studenterrådet  
blev overhalet indenom
I 1968 begyndte studenteroprøret at rulle i Danmark, og mange  
af forårets begivenheder fik betydning for den universitetslov  
der blev vedtaget to år senere. 40 år efter oprørets begyndelse  
tager vi her et historisk tilbageblik i selskab med den daværende  
studenterrådsformand Christian S. Nissen

Studenteroprørets  
første forår

�1. marts 19�8 

Parolerne »Bryd professorvældet« og 

»Medbestemmelse nu« bliver om natten 

skrevet på en mur i Studiegården. Om 

dagen demonstrerer de psykologistude-

rende, og cirka 300 af dem vedtager en 

resolution hvor de stiller krav om studie-

nævn med 50 procent studerende.

19. april 19�8 

Psykologisk Laboratorium bliver besat af 

de studerende fordi deres krav om med-

bestemmelse ikke er blevet imødekom-

met.

�3. april 19�8 

En demonstration for studerendes ret til 

medbestemmelse samler cirka 5.000 på 

Frue Plads.

��. april 19�8  

Efter lange natlige forhandlinger indgås 

der en midlertidig særaftale for psykolo-

gistudiet om oprettelsen af studienævn 

med 50 procent studerende.

��. april 19�8 

Psykologisk Laboratorium bliver rømmet. 

19�8 – Christian S. Nissen kom i 

PET’s arkiver som venstreorienteret 

aktivist da han i 1968 var studen-

terrådsformand på KU under stu-

denteroprøret. Men sandheden er 

at Studenterrådet kom halsende 

langt efter de egentlige aktivister 

og blev betragtet som pampere da 

oprøret startede.
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var det ikke. Studenterrådet var apolitisk. Poli-
tiske tilhørsforhold eller sympatier spillede in-
gen rolle i det daglige. Og derfor havde det væ-
ret umuligt at samarbejde med aktivistbevægel-
sen hvis den havde kørt en meget klar politisk 
linje hvad enten den havde været konservativ 
eller venstreorienteret,« fortæller han.

Det lykkedes at få sammensat en gruppe med 
repræsentanter fra både Studenterrådet og ak-
tivistbevægelsen til forhandlingsudvalget selv-
om metoden ikke var helt fin i kanten som Chri-
stian Nissen udtrykker det:

»Vi gjorde det sådan at vi først samlede stem-
merne fra de tværfaglige og talte dem op, før 
studenterrådsrepræsentanterne afgav deres 
stemmer. På den måde kunne vi placere vores 
stemmer så vi fik dem fra aktivistgruppen vi 
helst ville have med,« husker han.

Resultatet blev som Studenterrådet havde 
forudset:

»Der skete selvfølgelig det at gassen gik af 
den tværfaglige aktivistballon. For du kan godt 
– især under en besættelse eller i en anden til-
spidset situation – få folk til at møde op. Men 
når du pludselig har udpeget nogen der sidder 
og forhandler med rektor og kommer tilbage og 
forklarer hvilke kompromiser de foreslår man 
skal indgå, så sker der en splittelse. Det er to 
verdener der mødes; det repræsentative og det 
direkte demokrati. Og derfor dalede interes-
sen,« fortæller han.

De fleste af de aktivistfolk der sad med ved 
forhandlingsbordet, blev senere på året selv 
valgt ind i Studenterrådet, og Studenterrådet 
ændrede langsomt karakter ved at optage flere 
af aktivistbevægelsens arbejdsmetoder med 
stormøder og aktioner og happenings.

ikke blandt de modige
Resultaterne af arbejdet i tyvemandsudvalget 
kom i høj grad til at afspejle sig i den styrelses-
lov for universiteterne der blev vedtaget i 1970. 
Med den blev ansvaret for udviklingen af ud-
dannelserne henlagt til studienævn hvor de stu-
derende efter psykologernes forbillede fik halv-
delen af pladserne. Desuden fik de en tredjedel 
af pladserne – med stemmeret – i de kollegiale 
organer som for eksempel fakultets- og insti-
tutråd.

»1968-69 var en spændende periode fordi 
den viste noget om hvor meget mennesker kan 
gennemføre hvis de er villige til at gå imod kon-
ventionerne. De folk der gjorde oprør, havde 
virkelig modet til det. Et af slagordene lød: Vær 
realist – kræv det uopnåelige. Og det var meget 
kendetegnende for stemningen. Pludselig 
blomstrede det op at alt kunne lade sig gøre, og 
det gjaldt jo ikke kun inden for studenter- og 
universitetspolitikken,« siger Christian Nissen.

Men han betragter ikke sig selv som en af de 
modige. 

»Jeg hørte til dem der – nogle vil kalde det 
opportunistisk, nogle pragmatisk, andre taktisk 
dygtigt – drejede Studenterrådet. I en situation 
som den i 1968, er det enhver organisations-
mands opgave at sikre organisationens overle-
velse, og det var så det vi gjorde ved at sige, nu 
flytter virkeligheden, så må vi flytte Studenter-
rådet med.«

Nej til et nyt ’�8
Christian Nissen har været vidt omkring i årene 
siden 1968. Men i dag er han tilbage i universi-

tetssektoren som bestyrelsesmedlem på RUC.
De eksterne bestyrelser er et af resultaterne 

af universitetsreformen fra 2003 der af mange 
er blevet beskyldt for at afskaffe det demokrati 
der kom ind på universiteterne i kølvandet på 
oprøret i 1968. Et af kritikområderne har været 
at lederne i dag ikke bliver valgt, men ansættes 
oppefra.

»Der er meget af det der foregår nu som er 
diskutabelt og som forhåbentlig kan laves bed-
re. Men det at man har fået udpegede ledelser, 
tror jeg er nødvendigt. I sin tid da jeg var ad-
junkt og lektor på universitetet, oplevede jeg 
hvordan det at træffe svære beslutninger, at la-
ve en strategi for forskningen på et institut, at 
omprioritere, at flytte kræfter og ressourcer 
hurtigt fra et område til et andet var stort set 
umuligt fordi alle først skulle blive enige. Der 
var en række ting i det gamle system der ikke 
var hensigtsmæssige,« mener Christian Nissen.

Derfor skrev han også allerede i 1991 en arti-
kel i Undervisningsministeriets tidsskrift hvor 
han anbefalede at man lavede universiteternes 
styreform om, men på en sådan måde at stu-

denternes indflydelse blev bevaret, fordi det 
ifølge ham er nødvendigt at sikre kundeinteres-
sen.

Men at genoptage kampen fra 1968 om uni-
versitetets styreform synes han ikke er det mest 
presserende for de studerende.

»I dag er der en række mere jordnære, men 
vigtige ting i forhold til undervisning, studie-
ordninger, undervisningsmaterialer og så vide-
re der ikke fungerer godt nok set fra et kunde-
synspunkt, og det ville jeg som studenterråds-
medlem bruge mine kræfter på. Når jeg hører 
hvad mine fem børn har oplevet på deres studi-
er, og når jeg følger arbejdet på RUC, får jeg 
indtryk af at det studenterpolitikerne beskæfti-
ger sig mest med er de store linjer ligesom vi 
gjorde i ’68 frem for det der kan forbedre de 
konkrete arbejdsvilkår for de studerende nu og 
her. Her ligger måske forklaringen på at meget 
studenterrådsarbejde i dag foregår i lige så op-
højet isolation fra de studerende som det gjorde 
i årene før 68,« siger han.

�008 – Tilbage på universitets lo-

kaliteter omkring Frue Plads ven-

der de 40 år gamle erindringer om 

foråret 1968 hurtigt tilbage til 

Christian S. Nissen. I dag sidder han 

i bestyrelsen på RUC og finder ikke 

der er grund til et nyt studenterop-

rør.
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liGeStilliNG i

Af Stine Maiken Brix

Kvinder er der nok af på Pa-
num. Du kan finde dem på 
bibliotekets læsesal, i køen til 
kantinen og på stolerækkerne i 
auditorierne hvor de rundt 
regnet udgør tre ud af fire stu-
derende. Til gengæld skal du 
lede længe efter en kvindelig 
professor. De udgør nemlig 
kun 13,5 procent af den sam-
lede professorstab. 

Kønsmæssig skævvridning 
er ikke en nyhed, men det nye 
på SUND er at den tilsynela-
dende er under opbrud. 
Blandt de nyansatte professo-
rer tegner kvinderne sig for 20 
procent - det kan ingen andre 
fakulteter på Københavns Uni-
versitet matche.

Aktiv ligestillingspolitik
»Vi har rigtigt mange dygtige 
kvinder inden for sundhedsvi-
denskab. Alligevel har især 
professortitlen i mange år væ-
ret forbeholdt mænd. Tiden er 
inde til at ændre denne traditi-
on – for forskningens skyld 
skal de bedste talenter uanset 
køn i spil,« siger prodekan og 
professor Birgitte Nauntofte til 
Universitetsavisen. 
 I forskningens vækstlag, fra 
ph.d.-studerende til adjunkt, 
er der lige kønsfordeling, men 

blandt lektorer og især profes-
sorer går det trægt. 

Fakultets ligestillingspolitik 
spiller på flere strenge. Birgitte 
Nauntofte fremhæver at SUND 
etablerer særligt mange eks-
ternt finansierede femårige 
professorater udover de ordi-
nære professorater: 

»Det betyder at vi har et 
større flow af professoransæt-
telser end ved andre fakulte-
ter. Dermed får kvinderne mu-
lighed for at komme til fadet.« 

Hun understreger at stillin-
gerne besættes i fri konkurren-
ce hvor alene kvalifikationer 
afgør hvem der løber med job-
bet. Brede stillingsopslag er et 
andet vigtigt virkemiddel: 

»Snævre, skræddersyede 
professorater udelukker for-
skertalenter som ikke i forve-
jen er en del af etablerede net-
værk. Det er usundt for både 
konkurrencen og ligestillin-
gen,« mener Birgitte Nauntof-
te. 

Endelig har SUND en politik 
om at bedømmelsesudvalget 
skal være sammensat af begge 
køn hvis både kvinder og 
mænd er repræsenteret i ansø-
gerbunken.

trav på stedet
På trods af de nyansatte kvin-
delige professorer udgør 20 
procent af den nytilkomne 
professorstab, har den samle-

de andel ikke rokket sig ud af 
stedet siden 2005. Den er sta-
dig lige omkring 14 procent. 
Forklaringen er ganske enkelt 
at flere ældre kvindelige pro-
fessorer er fratrådt på grund af 
pension i samme periode. Der-
for mener Birgitte Nauntofte 
ikke ligestillingen kommer af 
sig selv:

»Det er op ad bakke, og der 
må derfor en aktiv ledelses-
mæssig indsats til at ændre på 
procenterne. Vi skal både ind-
hente et efterslæb til mændene 
og lukke hullerne efter de 
kvinder som nærmer sig pensi-
onsalderen.« 

Selvom den kvindelige ta-
lentmasse er stor, tror hun ik-
ke på en ligelig kønsfordeling 
inden for den nærmeste frem-
tid: 

»I dekanatet vil vi fortsat 
tænke køn med, men det bli-
ver helt sikkert ikke i vores tid 
at halvdelen af professorerne 
på SUND er kvinder. Hvis vi 
kan nå op på 25 procent inden 
for de næste fem år, vil det væ-
re fantastisk flot.« 

Et vigtigt indsatsområde er 
at vække flere kvinders inte-
resse for en egentlig forsk-
ningskarriere på universitet. 
Birgitte Nauntofte vil gerne 
gøre op med vores traditionel-
le opfattelse af hvad en profes-
sor er: 

»En professor behøver ikke 

at være en genial enspænder. 
Jeg oplever i mit forskerliv at i 
særdeleshed kvinder er meget 
tiltrukket af teamwork. Derfor 
mener jeg at vi med fordel bør 
oprette flere professorater, 
gerne eksternt finansierede, til 
de dygtige forskningsmiljøer 
hvor forskere med forskellige 
subspecialer kan samarbejde 
om at dække et større felt.« 

ligestilling på KU
Også universitetets bestyrelse 
har fokus på ligestilling (se 
boks). Frem mod 2009 kan fa-
kulteter som er gode til ansæt-
te kvindelige professorer, sco-
re ekstrabevillinger. Det Sund-
hedsvidenskabelige Fakultet 
kan allerede nu se frem til en 
kontant bonus. KU’s bestyrelse 
har også afsat penge til særlige 
stipendier og talentudviklings-
programmer øremærket til 
kvinder. 

Det er ikke tilfældigt at hele 
KU’s ligestillingspolitik er in-
spireret af erfaringerne fra 
SUND. Formanden for rekto-
ratets særlige ’task force’ som i 
løbet af efteråret har produce-
ret et helt katalog med mulige 
ligestillingstiltag, var netop 
Birgitte Nauntofte.

Nyt ligestillingsprogram

Københavns Universitets bestyrelse vedtog i star-

ten af marts et trepunktsprogram, som foreløbigt 

gælder frem til 2013.

økonomiske incitamenter til fakulteter og  

institutter

Fakulteternes ansættelse af kvindelige professorer 

belønnes med en ekstra professorstilling som fi-

nansieres fra en central pulje i en periode på fem 

år. Modellen tager hensyn til fakulteternes størrel-

se. 

•  LIFE, NAT og SUND: Tre kvindelige professorer 

udløser ét ekstra professorat. 

•  HUM og SAMF: To kvindelige professorer udløser 

ét ekstra professorat.

•  FARMA, JUR, TEO: En kvindelig professor udløser 

ét ekstra professorat. 

Samtidig oprettes en central bonuspulje hvor fa-

kulteter der øger andelen af nyansatte kvindelige 

professorer med fem procentpoint i forhold til pe-

rioden 1. januar 2006 til 31. juli 2007, får en bo-

nus. LIFE, NAT og SUND kan hver få tre millioner 

kroner. HUM og SAMF kan få to millioner kroner 

og JUR, TEO og FARMA kan hver få en million kro-

ner efter udgangen af 2009.

internationaliseringsstipendier

Der oprettes 16 internationaliseringsstipendier til 

yngre forskere (adjunkt, postdoc og lektorer med 

højst tre års anciennitet) af det underrepræsente-

rede køn. 

Tanken er at stipendiet finansierer fuld løn og rej-

setilskud for et seks-tolv måneders udlandsophold. 

Fuld finansiering af toårigt postdoc-ophold kan 

også accepteres. Det uddeles inden for områder 

hvor det underrepræsenterede køn udgør 40 pro-

cent eller derunder.

talent- og lederudvikling

Det sidste indsatspunkt retter sig mod kvindernes 

egen motivation for at slå ind på en forskerkarrie-

re (helt frem til professorniveau) - eller en karriere 

inden for universitetsledelse (institutleder, dekan, 

fakultetsdirektør m.v.).

a) Der oprettes et tværgående mentorprogram for 

kvindelige postdoc/adjunkter. Mentorprogrammet 

udvikles af afdelingen for HR & Organisation.

b) KU afsætter en central udviklingspulje på to 

millioner kroner i 2009 som fakulteter/institutter 

kan søge efter konkret ansøgning til talentudvik-

ling for det underrepræsenterede køn.

c) KU (med forankring i HR & Organisation) opret-

ter lederudviklingsprogrammer for potentielle 

kvindelige ansøgere til stillinger som institutleder, 

dekan, fakultetsdirektør m.v.

Kilde: KU’s bestyrelsemøde nr. 31. 3. marts 2008. 

Punkt 4, bilag 1.

Nyheder

SUND  
i førertrøjen
Det Sundhedsvidenskabelige  
Fakultet har ansat ti kvindelige 
professorer på halvandet år.  
Resten af Københavns Universitet 
har i samme periode kun ansat  
fire. Hvad kan de på SUND?
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KøNSDOmiNANS – Studiestart for nye medicinstuderende 

i Panuminstituttets store auditorium. Masser af kvinder, men 

kun få kvindelige professorer – endnu.
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liGeStilliNG ii

Af Bente Rosenbeck

Seniorforsker Bertel Ståhle har 
udgivet sin fjerde rapport om 
besættelse af videnskabelige 
stillinger. Det var debatten om 
kvinders andel af forskersta-
ben i midten af 1990’erne som 
var anledning til at UNI-C på 
ministeriets vegne har under-
søgt alle akademiske stillinger 
ved de danske universiteter si-
den 1996. 
 Konklusionen er den sam-
me, at stigningstakten i ande-
len af kvinder i det videnska-
belige personale er langsom – 
og for KU’s vedkommende 
ufattelig langsom. Her ligger 
stigningen i kvindeandelen i 
den seneste periode 2004-
2006 i bund med omkring et 
procentpoint mens SDU, RUC 
og DPU er steget omkring ti 
procentpoint. 

Den vigtigste statistiske for-
klaring på kønsfordelingen i 
rekrutteringen er ifølge Ståhle 
at 43 procent af alle professor, 
lektor- og adjunktansættelser 
der blev foretaget i 2004-
2006, blev gennemført uden 
kvindelige ansøgere og godt 
en tiendedel uden mandlige 
ansøgere. Det betyder at mere 
end fem ud af ti stillinger blev 
fordelt mellem kønnene alene 
som følge af ansøgningsmøn-
stret. 

Den egentlige ’kønskonkur-
rence’ gjaldt således kun 31 
procent af stillingerne. Kun 
ved disse stillingsbesættelser 
var der ved beslutningen om 
ansættelse mulighed for at 
vælge mellem en kvindelig og 
en mandlig ansøger. I denne 
kategori hvor der var kvalifice-
rede ansøgere af begge køn, er 
der samlet sket et fald på næ-
sten to procentpoint i kvinde-
andelen blandt de nyansatte. 

mænd skal konkurrere 
mindre
Konklusionen på Ståhles rap-
porter har gennem årene væ-
ret at kvinder ikke søger stil-
lingerne. Denne forklaring har 
også Videnskabsministeriet 
benyttet når man i internatio-
nalt regi (FN) er blevet kritise-
ret for at diskriminere kvinde-
lige akademiske kandidater. 
Dermed bliver kvinderne gjort 
til problemet. Og løsningen 
skulle være at de søgte flere 
stillinger. 

I stedet for at blive ved med 
at fokusere på kvinder kunne 
det være en ide at finde ud af 
hvorfor det i højere grad lyk-
kes for mænd at kravle op ad 
karrierestigen. Her er den vig-
tigste statistiske forklaring at 
mænd ikke i nær så høj grad 
som kvinder skal konkurrere 
om stillingerne. De er oftere 
end kvinder ude for at der kun 
er én ansøger til den stilling de 

søger, de bliver i højere grad 
kaldet end kvinder (her er in-
gen konkurrence), og de får 
oftere end kvinder professora-
ter med særlig opgave (hvor 
ansøgningsskaren er begræn-
set).

At der er mange stillinger 
som kun har én ansøger, og at 
intern rekruttering er alminde-
lig, er blevet dokumenteret i 
samtlige Ståhles rapporter, 
men her er der sket noget. In-
tern rekruttering er en stigen-
de tendens, mens andelen af 
ansøgninger med kun én an-
søgning har været faldende, 
men der er en interessant 
kønsforskel. Andelen af pro-
fessorater med kun én ansøger 
er for kvindernes vedkommen-
de faldet med 13 procent-
point, men er for mændenes 
vedkommende steget med fem 
procentpoint. For de andre 
stillingskategorier er der en til-
svarende kønsforskel, men 
den er ikke så stor. Kvinderne 
skal således konkurrere mere 
end mænd for at få en stilling. 

At mænd må konkurrere 
mindre om stillingerne be-
kræftes yderligere af at syste-
met med kaldelse favoriserer 
mænd. Efterhånden er det 
hver tiende stilling som besæt-
tes uden opslag. Mandeande-
len af samtlige stillingsbesæt-
telser uden opslag er højere 
end andelen af stillinger besat 
med opslag. Omvendt er kvin-

deandelen lavere når stillin-
gerne ikke er slået op. 

Og der er endnu flere fakto-
rer som understøtter at mænd 
har lettere ved at komme op 
igennem systemet. Mandean-
delen blandt de nyansatte pro-
fessorer med særlige opgaver i 
2004-2006 er to procentpoint 
højere end blandt øvrige nyan-
satte professorer. De særlige 
opgaver springer jo ikke ud af 
den blå luft, men er ofte knyt-
tet til en person der allerede 
har påtaget sig særlige opga-
ver. Selv om andre kan søge, 
er et professorat med særlige 
opgaver baseret på et snævert 
opslag, så konkurrencen er be-
grænset. 

Fra mandlig til kvindelig 
bonus
Mænd bliver således forfor-
delt, og det kunne være inte-
ressant at finde ud af hvad det 
er for nogle strukturer og en 
praksis der støtter de mandlige 
akademikere. Der er nu blevet 
fremlagt en plan på KU som 
skal fremme flere kvinder i 
forskningen, men Ståhles sta-
tistik over forskerstaben peger 
på at universitetet også skal 
holde op med at favorisere 
mænd. Det er således ikke 
udelukkende kvinderne som 
er problemet, men universi-
tetsstrukturen.

Ingen vil tilsyneladende se i 
øjnene hvad der er foregået i 

årevis, ja i årtier, nemlig at det 
i Danmark er netværk der an-
sætter forskere. 

Ståhles rapporter holder sig 
til at finde de statistiske årsa-
ger og har altid været tavse om 
årsagerne til den skæve køns-
fordeling i forskerstaben på 
danske universiteter. Men 
Ståhle gik lidt længere i Magi-
sterbladet nr. 1. 2008: 

»Vi har ikke undersøgt det, 
men jeg er overbevist om at 
der er en vældig hård konkur-
rence om forskerstillinger på 
universiteterne. Men den fore-
går hovedsageligt inden selve 
opslaget bliver formuleret,« 
udtalte han.  

Konkurrencen er således be-
grænset i det danske universi-
tetssystem, og det bliver stadig 
mere klart hvor vigtige net-
værk er i ansættelsesprocedu-
ren. Derfor er det relevant at 
der bliver sat fokus på den 
proces der går forud for stil-
lingsopslag, hvilket også blev 
påpeget i den ministerielle 
tænketanks rapport: Alle talen-
ter i spil – flere kvinder i forsk-
ning fra 2005. 

Der har i årevis været ’en 
mandlig bonus’ i universitets-
strukturen, så hvad med at gø-
re for kvinderne hvad man al-
lerede har gjort for mændene. 
Benyt kaldelse til at rekruttere 
flere kvinder, et forslag som 
prorektor på Lunds Universitet 
har forsøgt at fremme i Sveri-

ge. Opret flere professorater 
med særlige opgaver inden for 
områder hvor der befinder sig 
mange kvinder. Og reducer 
antallet af rent mandlige be-
dømmelsesudvalg (der er 
nemlig sket en stigning af ud-
valg uden kvinder på KU). Der 
bør desuden ske en ændring af 
ansættelsesprocedurer og 
strukturer så der ikke fortsat 
sker en særbehandling af 
mænd.

Bertel Ståhle: Fornyelse i for-
skerstaben. Forskerpersonale og 
forskerrekruttering på danske 
universiteter 2004-2006. Uni-C 
2007. online www.uni-c.dk

Bente Rosenbeck er kønsforsker 
og lektor ved Institut for Nordi-
ske Studier og Sprogvidenskab.

Kommentar

» Der har i årevis været ’en mandlig bonus’ i universitets-
strukturen, så hvad med at gøre for kvinderne hvad 
man allerede har gjort for mændene«

 

 

Mænd skal ikke i nær  
så høj grad som kvinder 
konkurrere om stillinger-
ne, viser Bertel Ståhles 
nye undersøgelse om  
forskerrekruttering

Det mandlige netværk
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KUmmeKAmmeRAt – Der bør sættes fokus 

på den proces der går forud for stillingsopslag, 

mener Bente Rosenbeck
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iDeUDViKliNG

Af Claus Baggersgaard

Gode ideer er mere end vel-
komne når man har fået til op-
gave at skabe bedre vilkår for 
de studerende og samtidig gø-
re det på mindre plads.

Det er Campusgruppen i 
Teknisk Administration der 
har fået fornøjelsen af på en 
og samme tid at skære Køben-
havns Universitets (KU) plads-
forbrug ned med 100.000 kva-
dratmeter for at spare på hus-
lejebudgettet og skabe et bed-
re studiemiljø.

Campusgruppen havde der-
for indbudt 40 studerende til 
at tage med på inspirationstur 
og deltage i en efterfølgende 
workshop i håb om at de kun-
ne komme på nogle geniale 
ideer. Først så gruppen på vel-
lykkede studiemiljøløsninger 
på Ørestad Gymnasium, IT-
Universitetet, Copenhagen 
Business School samt Jurahu-
set og Det Biovidenskabelige 
Fakultet på KU. Derefter blev 
der holdt workshop den  
11. marts.

»Vi bliver nødt til at være 
kreative og udnytte vores are-
aler klogere hvis vi skal have 
det hele til at gå op. Der er jo 
ingen grund til at undervis-
ningslokaler står tomme en 
del af dagen, gangarealer kan 
bruges til læsepladser og kan-
tinerne for eksempel til grup-
pearbejdspladser uden for spi-
setid,« siger Nicoline Kieler, 
projektkoordinator i Campus-
gruppen.

ikke svært
Anders Fruelund Niebuhr der 
læser jura på fjerde år, havde 
meldt sig til inspirationsturen 
og workshoppen fordi han har 
gode erfaringer med mulighe-
derne for at få indflydelse på 
studiemiljøet på sit eget stu- 
dium.

»Du skal bare få dem der 
sidder på pengene, med på din 
ide,« siger han.

Han var således i sin tid med 
til at få gennemtrumfet at der 
skulle gøres noget ved Jurahu-
sets kantine da det lykkedes at 
få 150.000 kroner fra Køben-
havns Universitets Uddannel-
sesstrategiske Råds (KUUR) 
pulje til et bedre studiemiljø.

»Vi syntes at kantinen var 
for institutionspræget, og da vi 
ikke var tilfredse med stan-
dardmøblerne fra KU, købte vi 
selv retro-genbrugsmøbler, 
udsmykning og belysning på 
internettet. Det blev ikke dyre-
re end det oprindelige budget, 
og resultatet er meget bedre. 
Så det viser at man nemt kan 
gøre noget for få penge,« siger 
Anders Fruelund Niebuhr.

Lasse Petersen der læser so-
ciologi på tredje år og er aktiv i 
Studenterrådet, deltog også i 
workshoppen. 

»Studenterrådet har i årevis 
råbt op for at få et bedre stu-
diemiljø, så vi ville gerne se 
hvordan ledelsen forsøger at 
inkludere de studerende i pro-
cessen. Det er positivt med en 
workshop, men det må ikke 
blive på bekostning af konkre-
te, håndgribelige forbedringer 
af studiemiljøet,« siger han.

Han er dog spændt på hvad 
der konkret kommer ud af ar-
bejdet, og opfordrer Campus-
gruppen til også at involvere 
de studerende fremover.

tænk på studiemiljøet 
Ifølge Nicoline Kieler er det for 
tidligt at sige noget om hvilke 
af de studerendes ideer der 
kan omsættes til praksis. Et af 
de mere højtflyvende forslag 
er at lave en svævebane mel-
lem bygningerne på Center for 
Sundhed og Samfund (CSS), 
men den ide vil sandsynligvis 
blive skudt ned. 

»Vi er mange der er gode til 
at tænke i begrænsninger, så  
vi bad de studerende tænke 

vildt og kreativt, og alt det skal 
nu filtres igennem til noget 
der giver mening,« siger hun.

Et arkitektfirma står for den 
efterfølgende bearbejdelse af 
materialet fra workshoppen, 
og derefter skal der skrives en 
rapport. Meningen er at de 
studerendes ønsker skal indgå 
som en del af en ny studiemil-
jøvurdering der fremover skal 
laves ved alle ny- og ombyg-
ninger på KU.

»Der skal ske mange tilpas-
ninger af lokaler og bygninger 
de kommende år, så det hand-
ler om hele tiden at tænke stu-
diemiljøet ind i processen. Det 
kan være at gangarealet skal 
indrettes på en ny måde for at 
give plads til flere læseplad-
ser,« siger Nicoline Kieler.
 KU er blevet bevilget 400 
millioner kroner af staten til 
ombygninger i forbindelse 
med Campusplanen over en 
femårig periode. Lige nu kan 
studerende søge KUUR om at 
få del i en halv million kroner 
specifikt afsat til forbedringer 
af studiemiljøet.

clba@adm.ku.dk

VilDe iDeeR – 40 suderende var samlet på workshop den 11. 

marts for at komm på gode ideer til at forbedre studiemiljøet. De 

mange tanker der blev skrevet ned på duge og plancher skal nu 

samles i en rapport.

Studiemiljøet  
skal have topprioritet 
Der skal i fremtiden laves en studiemiljøvurdering ved alle ny- og  
ombygninger på Københavns Universitet. Studerende har haft  
mulighed for at komme med deres ideer på workshop 

Nyheder
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NYSKABelSe

Af Claus Baggersgaard

De studerende har mistet en af 
deres bedre undskyldninger 
for at dumpe til eksamen. De 
kan i hvert fald ikke længere 
skyde skylden på et dårligt stu-
diemiljø hvis de leverer en 
dårlig præstation.

Det Natur- og Sundhedsvi-
denskabelige Fakultetsbiblio-
tek, KUB NORD, har netop slå-
et dørene op for et topmoder-
ne studiemiljø med 260 sidde-
pladser til en pris på 5,5 milli-
oner kroner. En investering 
der var bydende nødvendig 
hvis biblioteket vil følge med 
tiden, mener fakultetsbibliote-
kar Ingbritt Butina.

»Det handler om at skabe et 
miljø der giver lyst til læring. 
Forholdene skal være tilpasset 

de studerendes behov i dag, 
ellers gider de ikke komme,« 
siger hun.

Og det nye studiemiljø bur-
de give noget nær optimale be-
tingelser for at suge masser af 
ny viden til sig. Trådløst inter-
net, ergonomiske korrekte 
kontorstole af forskellige typer 
og farver, læsepladser i forskel-
lige højder, designerlamper 
der giver den helt rette belys-
ning, indbydende farver på 
væggene, bløde lædersofaer og 
et cafemiljø med mulighed for 
at købe varme drikke og snacks 
i pauserne fra studierne.

»Der er virkelig vendt op og 
ned på tingene. Før var det 
forbudt at medtage mad og 
drikke, og der skulle være ab-
solut stilhed på læsesalen, og 
nu indretter vi cafe og hygge-
krog med lædersofaer,« siger 
Ingbritt Butina. 

Hun tilføjer at de studeren-
de der ønsker mere fred og ro 
kan vælge en af stillepladser-
ne, og så påpeger hun at der er 
selvjustits blandt brugerne der 
gør at det ikke udvikler sig til 
den rene anarki med knitren-
de poser, bøvsen og højlydt 
smasken.

Går på arbejde
Åbningstiderne bliver også ud-
videt så der efter sommerferi-
en vil være åbent klokken 8 til 
22 mandag til torsdag, 8 til 18 
om fredagen og 10 til 16 både 
lørdag og søndag. Biblioteksle-
delsen forhandler også med 
dekanen på Det Naturviden-
skabelige Fakultet der står for 
driften af kantinen, om at kan-
tinen kan holde længere åbent 
så det bliver muligt at købe sin 
aftensmad på stedet.  

Ifølge Ingbritt Butina be-

gyndte flere og flere studeren-
de at benytte bibliotekets gam-
le læsesal sidst i 90erne hvor 
det blev vanskeligt at få en 
plads. 
 »Vi kan konstatere at mange 
sidder og læser her hele da-
gen. Jeg tror det er fordi de 
ønsker at have en hverdag 
hvor de føler at de går på ar-
bejde og har et fagligt og so-
cialt samvær med andre,« siger 
hun.

Samtidig har den teknologi-
ske udvikling gjort at flere og 
flere bøger og tidsskrifter er at 
finde online på internettet, så 
det gav god mening at bytte 
nogle at hyldemeterne ud med 
flere læsepladser. Biblioteket 
har således skilt sig af med de 
seneste ti årgange af en lang 
række tidsskrifter for at skabe 
plads. De fleste af de i alt 
26.000 titler er blevet destrue-

ret og en mindre andel kørt i 
depot.

Nyt samarbejde
Københavns Universitet (KU) 
har bidraget med en million 
kroner til det nye studiemiljø 
selvom KUB Nord er et af de 
fakultetsbiblioteker der hører 
under Det Kongelige Bibliotek 
og får sine bevillinger fra Kul-
turministeriet. KU driver til 
gengæld selv de andre fakul-
tetsbiblioteker og alle institut-
bibliotekerne med bevillinger 
fra Videnskabsministeriet, 
men Det Kongelige Bibliotek 
og KU har ved årsskiftet ind-
ledt et nyt samarbejde under 
navnet KUBIS for at samle 
kræfterne om at give den bedst 
mulige service til de studeren-
de og forskerne.

Thorkil Damsgaard Olsen, 
kommitteret for rektoratet 

med ansvar for biblioteker og 
studiemiljø, mener derfor også 
at det er rimeligt at KU har 
ydet et bidrag.

»KUB’s væsentligste opgave 
er at servicere de studerende 
på KU, vi får 260 nye pladser 
billigt, og så er det en god må-
de at markere starten på det 
nye KUBIS-samarbejde så det 
ikke bare bliver skåltaler og 
flotte ord,« siger han.

Ifølge Ingbritt Butina havde 
det sandsynligvis ikke været 
muligt at gennemføre projek-
tet uden bidraget fra KU da 
myndighedskrav til ventilati-
on, flugtveje og brandhæm-
mende maling gjorde projek-
tet væsentligt dyrere end for-
ventet. 

clba@adm.ku.dk

thomas Hansen, læser bioinformatik på �. år

»Det er imponerende forhold, så jeg er virkelig positivt overrasket. Der er et stort behov for 

flere pladser da vi er mange som foretrækker at læse på læsesal i stedet for at sidde derhjem-

me. Det er rart når du bruger megen tid på at læse at kunne tage et andet sted hen så du fø-

ler at du går på arbejde. Ellers kan det være svært at holde rigtigt fri fordi bøgerne hele tiden 

ligger der og giver dig dårlig samvittighed. Det er vigtigt at kunne købe noget mad og drikke 

i pauserne og have et sted at sidde og snakke med nogen andre, så jeg vil helt sikkert bruge 

cafeen og sofaerne. Jeg kunne dog godt frygte at jeg vil komme til at hænge der lidt for me-

get.«

Sara Atkinson, læser biologi på 3. år  

»Jeg synes det er rigtig flot. Der er farver på væggene uden det er for vildt. Jeg tror mest jeg 

vil bruge cafeen hvis kantinen ikke ændrer åbningstider. Jeg savner specielt at kantinen hol-

der længere åbent i weekenderne. Jeg læser nok på læsesal cirka 90 procent af tiden jeg stu-

derer. Den væsentligste grund er at jeg er tre gange mere effektiv end hvis jeg sad derhjem-

me. Her er ikke så mange forstyrrelser, du sidder omgivet af andre der også arbejder seriøst. 

Det giver en kollektiv følelse af at være sammen om noget så energien holder længere end 

hvis du sidder ensomt på et kollegieværelse en hel dag.«  

Hvad synes du om det nye studiemiljø?

260 nye studiepladser på KUB Nord
Splinternyt studiemiljø med læsepladser, cafe, bløde sofaer og lange  
åbningstider i fakultetsbiblioteket på Nørre Alle står nu klart 

Nyheder
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(U)AFHÆNGiGHeD

Af Claus Baggersgaard

Kan forskere fra Københavns 
Universitet (KU) optræde som 
uafhængige eksperter i medi-
erne i forbindelse med over-
enskomstforhandlingerne og 
samtidig få finansieret deres 
forskning af parterne på ar-
bejdsmarkedet uden at sætte 
troværdigheden på spil? 

Forskningscenter for Ar-
bejdsmarkeds- og Organisati-
onsstudier (FAOS) under So-
ciologisk Institut er kommet i 
skudlinjen i Dagbladet Infor-
mation der sætter spørgsmåls-
tegn ved forskernes uafhæn-
gighed.

Det er centrets arbejdsmar-
kedsforskere og professorer 
Jesper Due og Jørgen Steen 
Madsen der hyppigst bliver 
brugt af medierne til at analy-
sere generelle arbejdsmar-
kedsforhold og forløbet af 
overenskomstforhandlingerne.

 
Strejker virker dårligt
Kollegaen Henning Jørgensen, 
professor ved Center for Ar-
bejdsmarkedsforskning på 
Aalborg Universitet, har fulgt 
de tos udtalelser med stigende 
undren. 

Det er specielt to analyser 
han ryster på hovedet af. I den 
ene skriver FAOS-forskerne at 
strejker uhyre sjældent fører 
til forbedringer af overens-
komstresultatet på det offent-
lige arbejdsmarked. I den an-
den advarer de mod at lønud-
viklingen risikerer at løbe 
løbsk som følge af overens-
komstresultatet som det skete 
i 1987 med stigende arbejds-
løshed til følge.

»De er gentagne gange un-
der overenskomstforløbet 
kommet med udsagn der ikke 
stemmer overens med virke-
ligheden og er i direkte strid 
med egne forskningsresulta-
ter, så der er en vis grad af 
hykleri involveret,« siger han.

 Henning Jørgensen peger 
på at det lykkedes sygeplejer-
skerne at få en procent mere i 
lønningsposen end andre of-
fentlige faggrupper ved at 
strejke i 1995, og arbejdsned-
læggelsen på længere sigt gjor-
de politikerne mere positive 
over for sygeplejerskernes 
krav om højere løn som følge 
af hvad han kalder Florence 
Nightingale-effekten.  
 Jesper Due forstår ikke kri-
tikken, da FAOS klart på hjem-
mesiden skriver at det lykke-
des sygeplejerskerne at spræn-

ge lønloftet i 1995. Han mener 
dog at de betalte dyrt herfor 
ved at måtte gå med til øget 
fleksibilitet. 

FAOS-forskerne blev i Jyl-
lands-Posten den 10. februar 
direkte citeret for at strejker i 
den offentlige sektor er spild 
af penge, men Jesper Due på-
peger at han har korrigeret ud-
talelserne i et læserbrev to da-
ge senere. Heri præciseres at 
strejker i det offentlige ikke 
har denne samme økonomiske 
effekt som i det private, men 
de kan have en virkning ved at 
ramme arbejdsgiverne poli-
tisk. Denne sidste væsentlige 
pointe forsvandt ved avisens 
redigering.

Henning Jørgensen fasthol-
der dog at han også andre ste-
der i blandt andet radioen på 
DR og i tv har hørt Jesper Due 
og Jørgen Steen Madsen udta-
le at strejker er uden effekt.

leger økonomer
Aalborg-professorens andet 
kritikpunkt går på at FAOS-
forskerne i analysen ´Sporene 
fra 87 skræmmer´ bevæger sig 
langt uden for deres fagområ-
de ved at udtale sig om de 
økonomiske konsekvenser for 
samfundsøkonomien ved høje 
lønstigninger.

 »De giver sig i kast med at 
lege samfundsøkonomer, og 
det ved de vist ikke en pind 
om,« siger han.

Jesper Due og Jørgen Steen 
Madsen har begge en bag-
grund som kultursociologer.

Ifølge Claus Vastrup, profes-
sor på Aarhus Universitet og 
overvismand 1988-93, er FA-
OS-forskernes analyse ikke 
forkert, men dog noget simpli-
ficeret.

»Det er ensidigt at koge det 
forholdsvis lange forløb med 
høj arbejdsløshed fra midt 
1980’erne til midt 1990’erne 
ned til at handle om for høje 
lønstigninger. Andre væsentli-
ge forklaringer på at det trak 
ud med at forbedre beskæfti-
gelsen er at regering og Folke-
ting først måtte gøre noget ved 
underskuddet på betalingsba-
lancen. Så det er et problem 
når det fremstår som at løn-
stigningerne er den eneste år-
sag til den langvarige, høje ar-
bejdsløshed,« siger Claus Va-
strup.

Han har dog en vis forståel-
se for at det kan være nødven-
digt for forskere at levere kor-
te, forenklede udtalelser hvis 
de vil i medierne.

Jesper Due forsvarer analy-
sen med at sociologi er et 
bredt fagområde, og at hver-
ken han eller Jørgen Steen 
Madsen giver sig i kast med at 
lave selvstændige økonomiske 
analyser.

»Det er rigtigt at vi ikke selv 
er økonomer, men vi bygger 
på analyser og vurderinger fra 
blandt andet Det Økonomiske 
Råd,« siger Jesper Due. 

Han peger på at analysen 
også er i overensstemmelse 
med fagbevægelsens egen op-
fattelse af udviklingen i 1987. 
Året sluttede nemlig med at 
regeringen og arbejdsmarke-
dets parter indgik den såkaldte 
Fælleserklæring hvori fagbe-
vægelsen bandt sig til en kon-
kurrencefremmende lønstrate-
gi under parolen: ’Hellere job-
fest end lønfest’. 
 Henning Jørgensen ønsker 
ikke at gætte på KU-forskernes 
angivelige motiver til at udtale 

sig mod bedrevidende. Det er 
udelukkende Information der 
kæder det sammen med at FA-
OS er finansieret af arbejds-
markedets parter med arbejds-
giverne som den største bi-
dragyder. 

Formand undrer sig
Dennis Kristensen, formand 
for FOA – Fag og Arbejde, kan 
dog ikke undgå at tænke at det 
er fordi FAOS er afhængig af 
ekstern støtte.
 »Jeg ved det er en hård på-
stand, men vi kan konstatere 
et påfaldende sammenfald 
mellem FAOS-forskernes udta-
lelser og holdningerne i Dansk 
arbejdsgiverforening, og det 
bryder jeg mig ikke om,« siger 
han.
 Han mener at det er et pro-
blem fordi den offentlige me-
ning spiller en afgørende rolle 
i forhandlingerne om de of-
fentlige overenskomster, og 
arbejdsmarkedsforskerne taler 
med en betydelig vægt som de 
der leverer det objektive ind-
spark i debatten.

»De går ind og optræder me-
re som politikere end som for-
skere når de begiver sig ud i 
krystalkugle-kiggeri i stedet 
for at holde sig til hvad der er 
belæg for i forskningen. Ved at 
udtale sig om nationaløkono-
mi, går de ud over rammerne 
for hvad man normalt vil læg-
ge på sig selv som forsker,« til-
føjer han.

Dennis Kristensen nævner 
som et andet eksempel at FA-
OS gik ind og støttede davæ-
rende finansminister Thor Pe-
dersen da han provokerede de 
offentlige ansatte ved at udta-
le at de ikke har et lønefter-
slæb i forhold til det private. 
Ifølge FOA-formanden har det 
vist sig at være objektivt for-
kert.

ensidigt fokus
Dorte Steenberg, næstformand 
i Dansk Sygeplejeråd, der lige-
som FOA forbereder sig på 
konflikt, nøjes med at kalde 
FAOS’ finansieringsmodel 
»problematisk«. 

Hun mener at forsknings-

centrets udtalelser er overra-
skende ensidige og unuancere-
de. 

»Analyser af de nationaløko-
nomiske konsekvenser af høje 
lønstigninger kan ikke rum-
mes inden for arbejdsmarkeds-
forskningen. Det lugter af at 
det skal gøres til fagbevægel-
sens skyld hvis det går galt 
med samfundsøkonomien,« si-
ger hun.

Dansk Sygeplejeråd er abso-
lut ikke enig i at det kun har 
en meget begrænset virkning 
at strejke.

»Det giver et kollektiv fokus 
på problemerne i sundheds-
væsnet. Det gør at vi står stær-
kere næste gang vi skal for-
handle, og vi får markeret at 
der er noget helt galt med for-
holdene,« siger Dorte Steen-
berg og tilføjer:

»Du skal i FAOS´ analyser 
lede meget længe efter kritik 
af hvordan arbejdsgiverne 
handler og hvorfor. De kigger 
udelukkende på fagbevægel-
sens strategier og har slet ikke 
blik for at vi repræsenterer en 
lang række medlemmer. Vores 
lønkrav er jo ikke noget fagfor-
eningstoppen finder på, men 
udspringer af hvad medlem-
merne mener.«

Handler om misundelse
Ifølge Jesper Due får FAOS ik-
ke penge til Centrets grundbe-
villing fra parterne på det of-
fentligt arbejdsmarked, så han 
afviser at Centret skulle have 
en økonomisk interesse i at fa-
vorisere de offentlige arbejds-
givere eller lønmodtagere i 
analyserne.

FAOS har desuden lavet sit 
eget etiske regelsæt i forhold 
til formidlingen der blandt an-
det betyder at forskerne ikke 
må komme med normative ud-
sagn eller udtale sig om noget 
der ikke relaterer sig direkte til 
deres forskning.
 »Jeg har aldrig været udsat 
for at der blev stillet politiske 
krav til min forskning, men det 
er klart at det er en balance-
gang at udtale sig til medierne 
fordi alt kan blive brugt i spil-
let om overenskomstforhand-

Troværdighed på spil
To arbejdsmarkedsforskere fra KU bliver beskyldt for at optræde med arbejds-
givervenlige analyser af overenskomstforhandlingerne. Grunden er at de er  
afhængige af eksterne midler fra arbejdsmarkedets parter, lyder kritikken

Baggrund

FAOS indtægter �00�

Industriens Uddannelsesfond  2.250.000,00

Bygge- og Anlægssektorens Uddannelsesfond  300.000,00

Dansk Arbejdsgiverforening  1.500.000,00

CABI (under Beskæftigelsesministeriet)  75.000,00

Beskæftigelsesministeriet  1.733.332,00

KL/KTO Projekt om tidsbegrænsede ansættelser  172.694,00

European Foundation (EIRO)  591.272,47

Beskæftigelsesministeriet – Projekt om østudvidelsen  550.000,00

Byggeriet udd.-fond, Byg/TIB udd.fond og malerforbundet –

Projekt om østarbejdere i bygge- og anlægssektoren 249.966,00

KL/KTO Projekt om seniorpolitik  245.000,00

LO faglig integrationsindsats  280.000,00

3F fusionen - Fagligt Fælles Forbund  407.689,00

indtægter i alt  8.3��.9�3,��

eksterne midler på KU

MÅLSÆTNING – »KU vil øge indtægterne fra eksterne kilder med 

10 procent inden udgangen af 2010. Der tages udgangspunkt i tal-

lene fra 2005-06 hvor de samlede eksterne indtægter udgjorde 

907,8 millioner kroner.«

KU´s udviklingskontrakt 2008-2010, mål 3



UNIVERSITETSAVISEN 5  ·  2008    13

lingerne,« siger Jesper Due og 
tilføjer.
 »Det er umuligt som sam-
fundsforsker at udtale sig om 
aktuelle problemstillinger 
uden at der fra tid til anden vil 
være uenighed blandt de be-
rørte aktører. Når der kommer 
kritik fra enkelte aktører ser vi 
det derfor nærmere som et ud-
tryk for forskningens uafhæn-
gighed.« 
 Han mener derfor hele sa-
gen ikke bunder i andet end 
misundelse og gammelt nid og 
nag fra Henning Jørgensens si-
de.
 Henning Jørgensen fasthol-
der dog at der er tale om en 
ren faglig uenighed, og at han 
ikke konkurrerer med forsker-
ne fra FAOS om forsknings-
midler fra arbejdsgiverside. 
Jesper Due mener at den slags 
uenigheder burde diskuteres i 
de relevante faglige fora.

Ubehagelig mistænkelig-
gørelse
Søren Kaj Andersen, centerle-
der på FAOS, hilser enhver 
form for faglig debat om Cen-
trets forskningsresultater vel-
kommen, men han er chokeret 
over at Information angriber 
FAOS´ troværdighed ved at 
skrive at man har købt sig ind 
på KU og omtaler Due og Mad-
sens professortitler som »lånte 
fjer« og på den måde antyder 
at de ikke har skullet leve op 
til de samme faglige krav som 
alle andre på KU for at få deres 
titel.
 »Det er ubehageligt at avi-
sen mistænkeliggør at vi er en 
del af KU som eksternt finan-
sieret forskningscenter. Vi er 
ikke til at købe, og vores finan-
sieringssammensætning giver 
overhovedet ikke belæg for at 

have den slags forestillinger,« 
siger Søren Kaj Andersen.
 Han oplyser at FAOS’ ind-
tægter stammer fra arbejdsgi-
verne, lønmodtagere og det 
offentlige med cirka en tredje-
del fra hver. Information har 
så hæftet sig ved at arbejdsgi-
verne bidrager med 38 pro-
cent.

Støtte fra rektor
Artiklerne i Information har 
fået rektor Ralf Hemmingsen 
til at bakke FAOS op i et debat-
indlæg i avisen.

Her slår han fast at eksterne 
parter godt kan finansiere 
forskning på KU, men de kan 
ikke købe sig til forskningsre-
sultater. 

I det øjeblik et projekt bliver 
en del af universitetets virk-
somhed, er der tale om et KU-
projekt. Det er underlagt sam-
me regler som andre forsk-
ningsprojekter uanset finan-
sieringskilde, og der stilles 
samme krav til deres forskning 
som for andre fastansatte. 

Når det gælder ansættelse af 
forskere, følger universiteter-
ne statens ansættelsesbekendt-
gørelse. For de to omtalte for-
skere på FAOS har det konkret 
betydet at de er blevet bedømt 
fagligt af et bedømmelsesud-
valg før de er blevet ansat. Ud-
valg som dette sikrer det fagli-
ge niveau og vurderer om per-
sonerne er kvalificerede, skri-
ver rektor.

clba@adm.ku.dk

Hvad har FAOS-forskerne sagt?

Strejkende spiser deres egen hale

»Der er en grundlæggende forskel på konfliktvåbnet på det private og offentlige arbejdsmarked (…). 

I den offentlige sektor er de økonomiske virkninger vendt på hovedet. De offentlige arbejdsgivere ta-

ber ingenting, men sparer millionvis af kroner, når de strejkende ikke skal have udbetalt løn (…). Man 

kan i høj grad sige at resultater opnået som følge af en strejke vil svare til at de strejkende spiser der 

egen hale. Erfaringerne fra tidligere konflikter viser desuden, at det er uhyre sjældent, at en strejke 

fører til en markant forbedring af overenskomstresultatet.

Analyse bragt i Politiken 25. januar 2008

 

Sporene fra 198� skræmmer

»Der er under OK 2008 opnået et samlet resultat, som man skal 20 år tilbage for at se magen til. Sam-

menligningen mellem OK 2008 og OK 1987 er naturligvis tænkt som et positivt signal, der skal få de 

offentligt ansatte til at sige ja til resultaterne. Men der er samtidig tale om en sammenligning, der og-

så bør få advarselslamperne til at blinke. For hvad var det lige der skete i 1987? Lønudviklingen løb 

løbsk, og dermed blev samfundsøkonomien slået ud af kurs, så det tog adskillige år, før det i midten 

af 90’erne lykkedes at få bugt med den stigende arbejdsløshed.«  

Analyse bragt i Politiken 11. marts 2008

i SKUDliNjeN – Arbejds-

markedsforskerne Jørgen Steen 

Madsen (til venstre) og Jesper 

Due bliver anklaget af forsker-

kollega fra Aalborg Universitet 

og fagbevægelsen for at optræ-

de politisk i forbindelse med 

overenskomstforhandlingerne.
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KAtteFORSøG

Af Mathias Holm Pedersen

Det er tidlig morgen på Hospi-
talet for Mindre Husdyr på Det 
Biovidenskabelige Fakultet på 
Frederiksberg. På trods af tids-
punktet er der dog allerede 
masser af liv at spore blandt 
både studerende, undervisere 
og ikke mindst dyrene.

På gulvet sidder en golden 
retriever med en stor lyserød 
forbinding om skulderen og 
ser noget betuttet ud, og i en 
række bure i rummet ved si-
den af sidder to katte og kig-
ger ud. »Missedrengen« og 
»Missepigen« står der på to 
sedler der er bundet fast til 
tremmerne. De to katte har 
været indlagt siden i går og er 
begge en del af et stort anlagt 
forskningsprojekt som skal un-
dersøge sammenhængen mel-
lem type-2 sukkesyge og over-
vægt – både hos katte og men-
nesker.

»Det har været rigtig nemt 
at skaffe katte til projektet,« 
forklarer adjunkt og dyrlæge 
Charlotte Reinhard Bjørnvad. 

Hun er ansvarlig for forsk-
ningsprojektet og har siden 
oktober sidste år haft over 50 
katte forbi hospitalet for at bli-
ve undersøgt. Målet er at nå 
op på 100 katte før sommerfe-
rien, og det mål regner hun 
med at nå.

Flere tykke katte 
Klokken 9.00 kan undersøgel-
sen gå i gang. Missedrengen er 
kat nummer 57 i forsknings-
projektet og dagens første pa-
tient. Han har allerede fået no-
get beroligende medicin da 
Charlotte Reinhard Bjørnvad 
tager ham ud af buret og bæ-
rer ham hen på en briks i rum-
met ved siden af. Han kigger 
ned på hunden med den lyse-
røde bandage, men ser ud til 
at tage situationen med ophø-
jet ro.

»De tager det virkelig roligt 
at være her,« fortæller Charlot-
te Reinhard Bjørnvad.

»Vi behandler kun dem som 
har det fint med at være her. 
Nogle katte reagerer ikke godt 
når de kommer ind, og de skal 
ikke være her. Vi siger til ejer-
ne at deres katte ikke skal væ-

re her hvis de ikke kan lide 
dyrlæger.«

En veterinærsygeplejerske 
og et par studerende står nu 
tæt rundt om Missedrengen på 
briksen. De sætter en masse 
måle- og iltapparater fast på 
den sorte hankat og giver ham 
så den endelige bedøvelse. 
Den giver et par små spjæt, 
men falder så til ro.

Imens Missedrengen bliver 
trillet ind i undersøgelsesrum-
met længere nede af gangen, 
forklarer Charlotte Reinhard 
Bjørnvad hvorfor det lige net-
op er katte der bruges i det her 
forsøg:

»Når det drejer sig om suk-
kersyge, er katten det dyr som 
ligner mennesker mest. Når de 
er overvægtige og inaktive, 

udvikler de sukkersyge lige-
som mennesker,« siger hun.

Og det er der flere og flere 
katte som gør. For ligesom hos 
mennesker er fedme et stigen-
de problem hos mange huskat-
te.

et stort ansvar
Første del af undersøgelsen er 
en såkaldt DEXA-scanning 

som måler den samlede fedt- 
og muskelmasse hos katten. 
Missedrengen bliver placeret 
på maven, og specialestude-
rende Kirsten Madsen Hølm-
kjær taper forsigtigt dens poter 
fast til briksen for at eventuel-
le bevægelser ikke skal øde-
lægge scanningsresultatet. 
Hun er en af tre specialestude-
rende som er fast tilknyttet 

Det fede katteliv

BeDøVelSeN – ’Missepigen’ gøres klar til bedøvelsen. KlAR til SCANNiNG – Veterinærsygeplejerske Mette Peder-

sen og to studerende gør katten klar til DEXA-scanningen.

pAtieNteN – Missedrengen er en af de 100 

forsøgskatte som er med i forskningsprojektet 

der skal klarlægge sammenhængen mellem over-

vægt og type-2 sukkersyge.

FOTOS: REIMAR JUUL

Reportage
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projektet, og hendes speciale 
handler netop om forskellige 
måder at vurdere en kats mu-
skel og fedtprocent på.

»Det er et hårdt speciale,« 
medgiver Kirsten Madsen Hø-
lmkjær, mens hun sætter det 
sidste stykke tape på plads.

»Man bruger mange timer 
herinde. Men det er også rart 
at lave et speciale med noget 
praktisk arbejde.«

Scanneren er nu klar til at 
blive sat i gang. Bid for bid kø-
rer scannerhovedet ned langs 
katten, og sender et signal 
over til en computer. På skær-
men dukker langsomt en grøn-
lig silhuet op af en kattekrop. 
Det ligner mest af alt et skelet, 
men også steder med fedt og 
muskler kommer efterhånden 
til syne på billedet.

Men hvordan er det egentlig 
at læse på et studie hvor man 
har med rigtige levende væse-
ner at gøre? Kirsten Madsen 
Hølmkjær er ikke i tvivl:

»Det er helt fantastisk. Det 
er sjovt at arbejde med dyrene. 
Men når man har med hunde 
og katte at gøre, så drejer me-
get af arbejdet sig faktisk om 
mennesker – det er jo folks rig-
tig gode venner.«

Og dermed medfører det og-
så et stort ansvar som man 
ifølge Kirsten Madsen Hølm-
kjær lige skal vende sig til.

»Som studerende har man 
altid en overordnet der har det 
sidste ansvar, men sådan vil 

det jo ikke være når man kom-
mer ud. Man bliver immun 
over for at se blod og den 
slags. Det ser man jo så meget 
af som dyrlæge. Men man bli-
ver ikke immun over for at folk 
kommer ind og overlader os 
deres rigtig gode venner. Det 
er altid et stort ansvar,« lyder 
det fra Kirsten Madsen Hølm-
kjær som regner med at have 
specialet færdigt til sommer.

Dødelig sygdom
Forskningsprojektet er plan-
lagt til at køre i to et halvt år, 
og nogle af metoderne der skal 
bruges, er ikke udviklet end-
nu. Dem skal Charlotte Rein-
hard Bjørnvad selv være med 
til at opfinde, ligesom hun se-
nere på året rejser om på den 
anden side af jorden til Austra-
lien for at lave målinger på no-
get af det blod hun får ud af de 
danske huskatte. Og at hun for 
tiden har lidt af et katteliv læg-
ger hun ikke skjul på:

»Jeg er herinde næsten hver 
dag. Jeg laver ikke andet,« gri-
ner hun, men forklarer så 
hvorfor projektet er så vigtigt.

»Sukkersyge er et stort pro-
blem for mennesker, men også 
hos katte er det stigende. Vi 
får katte med begyndende suk-
kersyge ind cirka en gang om 
måneden.«

»Hvis en kat får sukkersyge, 
vil den til sidst dø af det. Men 
opdager man det tidligt, kan 
man nå at få det vendt om og 

få katten ud af sin sukkersy-
ge,« forklarer Charlotte Rein-
hard Bjørnvad

pæreform og æbleform
I mellemtiden er Missedren-
gen blevet scannet helt igen-
nem, og Kirsten Madsen Hø-
lmkjær løsner den forsigtigt 
fra tapen.

»Nu skal han flyttes over i 
CT-scanneren, og så skal han 
bagefter have taget nogle mu-
skel- og fedtprøver,« forklarer 
hun og løfter katten op.

Den større CT-scanner er af 
samme model som bruges til 
mennesker. Missedrengen ser 
meget lille ud når den ligger 
der på den lange briks som om 
lidt vil køre igennem scanne-
ren.

»Den begynder at snorke,« 
siger en at de veterinærstude-
rende pludselig. Kattesnorken 
lader dog ikke til at være et 
problem for denne type for-
søg.

Inden CT-scanneren startes 
skal vi alle sammen forlade lo-
kalet. Kun Missedrengen lig-
ger tilbage.

»Grunden til at vi laver to 
scanninger, er at vi så kan se 
hvor fedtet ligger henne. Om 
det ligger omkring tarmene el-
ler lige under huden – altså 
om en ’pæreform’ eller en 
’æbleform’ som man kender 
det fra mennesker, også har 
noget at sige når det drejer sig 
om katte,« forklarer Charlotte 

Reinhard Bjørnvad.
I beskyttelse bag glasruden 

kan man se Missedrengen gli-
de langsomt igennem scanne-
ren. Denne gang tegner en an-
den computer et gråt 3D-bille-
de af katten på skærmen. CT-
scanningen tager ikke meget 
mere end et minut, og nu er 
det tid til sidste del af undersø-
gelsen.

Fedtsugninger er ikke sa-
gen
Charlotte Reinhard Bjørnvad 
ifører sig et par gummihand-
sker, og Missedrengen der sta-
dig ligger i CT-scanneren, får 
barberet pelsen af på et lille 
område på maven. Der skal ta-
ges små biopsier af kattens 
fedt- og muskelvæv som så se-
nere kan blive analyseret. Nå-
len som skal tage biopsien, er 
hul, og for et utrænet øje ser 
den noget voldsom ud i for-
hold til maveskindet på den 
lille kat. Men det er åbenbart 
ikke tilfældet.

»Vi tager nogle meget små 
prøver for at katten ikke skal 
mærke så meget bagefter,« si-
ger Charlotte Reinhard Bjørn-
vad. Hun stikker med rolig 
hånd nålen ind i Missedren-
gens skind. Så høres et lille 
klik, og prøven er taget.

»Jeg har i hvert fald fundet 
ud af med disse forsøg at fedt-
sugninger ikke er noget jeg 
skal ud i. Fedtvæv er utrolig 
svært at få fri,« smiler hun 

mens hun koncentreret tager 
endnu et par prøver. Pludselig 
rammer nålen et lille blodkar, 
og det må findes noget vat 
frem. Det sker heldigvis meget 
sjældent og blødningen stop-
per hurtigt. Typisk når der er 
kamera på.

motion og skånekost
Nu er undersøgelsen slut.
»For en sikkerheds skyld giver 
vi en lille smertestillende ind-
sprøjtning som virker i 24 ti-
mer. Vi giver også et skud anti-
biotika hvis der skulle være 
sket noget under prøverne,« 
forklarer Charlotte Reinhard 
Bjørnvad. 
Og så er det ellers bare tid for 
Missedrengen til at vågne fra 
bedøvelsen. En studerende 
bærer den stadig halvsovende 
hankat forsigtigt ud i buret. På 
briksen ligger nu hans lille 

veninde Missepigen og er i 
gang med at blive bedøvet. El-
ler lille og lille. Resultatet af 
scanningen viser nemlig at 
Missedreng har en helt normal 
vægt, mens Missepigen er 
kraftigt overvægtig og nu kan 
se frem til et forår med en lidt 
mere skrabet diæt.

Over hundrede katte skal i et stort forskningsprojekt hjælpe med til at finde ny  
viden om sammenhængen mellem sukkersyge og overvægt – både hos mennesker 
og dyr. Universitetsavisen lod sig indlægge med Missepigen og Missedrengen

BlUe SCReeN – Missedrengen set som skelet. DEXA-scanneren 

måler kattens fedt- og muskelmasse.

BiOpSi – Specialestuderende Kirsten Madsen Hølmkjær (tv.) og 

adjunkt og dyrlæge Charlotte Reinhard Bjørnvad (th.) klar til at ta-

ge prøver af kattens muskel- og fedtvæv.

Hjem til mOR – »Jeg var ikke nervøs ved at overlade dem til 

andre,« lød det fra den glade ejer Line Bodi efter at undersøgelsen 

af hendes to små katte var vel overstået.

Sukkersyge hos katte og mennesker

Forskningsprojektet undersøger sammenhængen mellem 

overvægt og udviklingen af type-2 sukkersyge hos katte og 

mennesker. Undersøgelsen finder sted på Hospital for Min-

dre Husdyr der hører under Det Biovidenskabelige Fakultet. 

Udover at blive scannet får kattene taget blod- og urinprø-

ver samt gennemgår et generelt sundhedstjek helt gratis.
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Vip-eRKlÆRiNG – Der er stor skepsis blandt 
den menige universitetsbefolkning over for uni-
versitetsloven af 2003, og der er frygt for kon-
sekvenserne på længere sigt. 

Utilfredsheden drejer især om den udtalte 
topstyring og bureaukratisering som har karak-
teriseret tiden efter 2003. Hertil kommer den 
tiltagende styring af forskningen, blandt andet 
via pulje- og programmidler, samtidig med at 
basismidler til den enkelte forsker bliver stadig 
færre. Det har som konsekvens blandt andet at 
forskningsområder som her og nu ikke er popu-
lære (hos bevillingsgivere), udsultes og forsvin-
der. 

Man har tilsyneladende ’glemt’ at grundvilkå-
ret for al forskning er at forskeren udfører sit 
arbejde fordi han finder det valgte emne inte-
ressant. At lade andre end forskeren diktere 
hvad der er interessante forskningsemner, er li-
ge så ødelæggende som det ville være at diktere 
at billedhuggere der modtog offentlig støtte, 
fremover kun måtte fremstille rytterstatuer.

Universitetsloven skal revideres i 2009. Men 
at dømme efter udmeldingerne fra Videnskabs-
ministeriet lægges der kun op til kosmetiske 
ændringer. Det er imidlertid helt utilstrække-
ligt. Her er forslag til syv centrale temaer som 
bør inddrages ved revisionen: 

Centrale temaer, 1-3

1. Langt mindre statsstyring (ministerstyring) af 
universiteterne. Afmonteringen af den lange tra-
dition for akademisk selvstyre som skete i 2003, 
og som er uden sidestykke i Europa og USA, 
skal korrigeres. Samfundet bør i egen interesse 
sikre stærke og uafhængige universiteter som 
kan og vil yde et kvalificeret modspil til de til 

enhver tid siddende politiske og økonomiske 
magthavere.

2. Et ledelsessystem hvor loyaliteten vender mere 
nedad end opad. Det indebærer en passende 
blanding af ansat og valgt/udpeget ledelse. Og 
det indebærer især en erkendelse af at den 
egentlige ledelse på et universitet foregår ude i 
forskningsgrupperne - og at universitetet derfor 
kun kan sammenlignes med ganske få erhvervs-
virksomheder. Den nuværende, stærkt hierarki-
ske ledelsesstruktur er unødvendig, udemokra-
tisk, antikreativ og med stor sandsynlighed ska-
delig for både produktivitet og kvalitet.

3. En bestyrelse (hvis den overhovedet skal være 
der) som arbejder for universitetet snarere end 
for ministeriet. Det opnår man ikke nødvendig-
vis bedst ved eksternt flertal, selvsupplering 
og/eller ministeriel udpegning. De danske uni-
versitetsbestyrelser burde have sagt klart fra i 
forbindelse med universitetsfusionerne for 
halvandet år siden. Men, som den daværende 
formand for Folketingets forskningsudvalg 
Hanne Severinsen udtrykte det, fusionsproces-
sen gik »forbløffende let«. Protesterne fra besty-
relserne var få med Jørgen Grønnegaard Chri-
stensen (Århus) og Henrik Prebensen (Køben-
havn) som markante undtagelser, og så vidt vi-
des stillede ikke et eneste bestyrelsesmedlem sit 
mandat til rådighed i protest mod gennem-
tvingningen af fusioner hvis mål og indhold re-
elt var uanalyseret. 

Centrale temaer, �-�

4. Et forskningsbevillingssystem som sikrer forsk-
ningsmæssig pluralitet og ikke koncentrerer mid-

lerne på nogle få hænder. Uanset hvor gode nog-
le forskere synes at være her og nu, er det en 
kendsgerning at forskningsmæssige nybrud al-
tid sker i opposition til noget eksisterende. Der-
for skal man blandt andet sikre at forsknings-
midlerne ikke fordeles via stor-bevillingshavere 
som sidder tungt på prioriteringen af projekt-
områder. I skaren af forskere på et kvalitetsuni-
versitet må man nødvendigvis også pleje andre 
forskertyper end entreprenører og storvildtjæ-
gere.

5. På et ordentligt universitet er man – som ud-
gangspunkt – ansat fordi man er god. Og det in-
debærer principielt at man skal have lov til at 
forske i hvad man selv finder væsentligt, også 
selv om det ikke passer ind i en ledelsesopfun-
den temapakke. Den individuelle forsknings- og 
ytringsfrihed er en fundamental betingelse for 
kvalitet og må derfor sikres på en langt mere 
utvetydig måde end det er sket i loven af 2003.

6. Evaluering. Hvad enten man bryder sig om det 
eller ej, kommer man ikke udenom løbende vur-
dering af både medarbejdere og institution. Men 
det skal være et evalueringssystem som inspire-
rer til høj kvalitet snarere end til ’kassetænk-
ning’, og der må etableres en hjælpsom kombi-
nation af kontrol og vejledning/konsekvens.

7. Sammenhængen mellem undervisning og 
forskning: Vi er på et universitet, ikke et gymnasi-
um. Derfor skal det være reglen at de studeren-
de inddrages i egentlig forskning. Denne kob-
ling mellem forskning og undervisning er ved at 
forsvinde, men skal genindføres som led i en 
proces hvis formål er at definere et kvalitetsuni-
versitet. Processen skal også danne grundlag 

for den uundgåelige udskillelse af det der ikke 
hører hjemme på et universitet. Det indebærer 
blandt andet en grundig analyse af vilkårene 
for den såkaldte sektorforskning i sammen-
hæng med universiteterne. En analyse som des-
værre blev negligeret i forbindelse med univer-
sitetsfusionerne.

Op til os selv
Hvis lovrevisionen næste år skal være andet end 
en kosmetisk øvelse, kræver det at både lærere 
og studerende kommer i gang og får defineret 
hvilke ændringer de ønsker sig. Herunder ikke 
mindst at vi selv kommer til at spille en central 
rolle i revisionsprocessen. Det sikres kun hvis vi 
er mange nok som kræver det.

Bjørn Quistorff, Biomedicinsk Institut, SUND.
Johnny Kondrup, Inst. for Nordiske Studier og 
Sprogvidenskab, HUM.
Tom Fenchel, Marinebiologisk Inst., NAT.
Inge Henningsen, Inst. for Matematiske Fag, 
NAT.
Heine Andersen, Sociologisk Inst., SAMF.
Tim Knudsen, Inst. for Statskundskab, SAMF.
Birgit Petersson, Inst. for Folkesundhedsviden-
skab, SUND.
Sune Auken, Inst. for Nordiske Studier og Sprog-
videnskab, HUM.
Leif Søndergaard, Biologisk Inst., NAT.

Debat

» Hvis lovrevisionen næste år skal være andet end en  

kosmetisk øvelse, kræver det at både lærere og stude-

rende kommer i gang og får defineret hvilke ændringer 

de ønsker sig.«

Hvordan bør universitetsloven  
revideres i 2009?

Nordisk Korthandel
scanmaps.dk

Studiestræde 26-30 - 1455 København K
Tlf. 3338 2638 - post@scanmaps.dk

www.scanmaps.dk

Nordisk Korthandel
Hos os er der kort til den næste ferie

189,- kr. 115,- kr. 85,- kr. 99,- kr.

Besøg os i butikken eller på nettet
- hvor udvalget er størst
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KAmpAGNe – Citronmånen ser lækker ud på overfladen, men 
skuffer ved udpakning. Den er produceret så billigt som muligt, 
og smagen er derefter. Dette symbol på dansk discount er et pas-
sende billede på de uddannelser vores offentlige universiteter er 
ved at blive reduceret til. Vores universitet er i hastig forandring. 
Det er selve universitetsideen som er i bevægelse. Tidligere blev 
uddannelse set som en værdi i sig selv, men i dag ses uddannelse 
i stadig højere grad som en vare og universiteterne som produk-
tionsvirksomheder. 

Uanset om man synes udviklingen går i den rigtige retninger 
eller ej, er det vigtigt at vi som studerende og ansatte ved univer-
sitet forholder os til udviklingen. Man kan nemlig ikke ikke-væl-
ge. Hvis vi ikke vælger, har politikerne nemlig allerede taget stil-
ling for os. Med universitetsloven af 2003 har de forsøgt at im-
plementere en struktur hvor universiteterne drives som virksom-
heder i stedet for som innovative, selvstyrende vidensinstitutio-
ner. I det følgende vil jeg komme med et par bud på hvordan vi i 
fællesskab kan sikre en udvikling der går i vores retning.

indfør demokrati på KU
På en citronmånefabrik kommer ordrerne fra chefen, og de an-
satte er ikke sikret en formel indflydelse. Københavns Universi-
tet er sammen med resten af landets universiteter godt på vej til 
at blive et citronmåneuniversitet. Med universitetsloven af 2003 
blev de studerendes og ansattes demokratiske medbestemmelse 
fjernet og i stedet indførtes en klassisk virksomhedsstruktur hvor 
der er et eksternt flertal i bestyrelsen. Det betyder at det nu er 
folk fra erhvervslivet der bestemmer. Vi så det senest på RUC 
hvor de eksterne repræsentanter stemte imod de interne i sagen 
om de overskredne budgetter. 

Politikerne ændrede ligeledes strukturen så rektor, dekaner og 
institutledere ikke længere vælges af ansatte og studerende, men 
i stedet ansættes af den chef der sidder niveauet over. Det bety-
der at universitetslederne ikke længere skal repræsentere et bag-
land, og at loyaliteten derfor nu rettes opad – det har konsekven-
ser for os som studerende. Fx har ledelsen på KU besluttet at ind-
føre aktivitetskrav der betyder at vi bliver smidt ud hvis vi ikke 
består et vist antal ECTS-point om året. En beslutning der blev 
trukket ned over hovederne på os selvom vi fra starten har været 
imod.

I Studenterrådet vil vi have en ny universitetslov hvor univer-

siteterne ikke længere styres som fabrikker, men som uafhængi-
ge og demokratiske institutioner med reel studenterindflydelse.

Gratis uddannelse til alle
Et citronmåneuniversitet bliver drevet som en produktionsvirk-
somhed hvor uddannelse er en vare som de studerende forbru-
ger og betaler for. 

På danske universiteter bliver brugerbetalingen ved med at 
spøge og poppe frem. På RUC skal man betale for et helt års sup-
pleringskurser, uden at få SU for at komme ind på visse kandi-
datuddannelser, og her på KU har der også været problemer med 
danske studerende som skulle betale 60.000 kroner for at tage 
en Erasmus Mundus-uddannelse.

Brugerbetalingen kommer som et europæisk pres hvor alle 
lande i Europa på nær de skandinaviske nu har indført brugerbe-
taling på universitetsuddannelserne. Sidst i rækken er vores na-
boland Tyskland og Island. Og brugerbetaling er ikke så fjern en 
ide som det kunne lyde. De sidste ti år er der skåret ti procent af 
universiteternes bevillinger – og det betyder at universiteterne 
selv snart må kigge sig om efter alternative indtjeningsmulighe-
der. 

I Studenterrådet ønsker vi at alle skal kunne tage en god og 
gratis uddannelse, og derfor vil vi have en skærpet lov mod bru-
gerbetaling. Denne lov skal kombineres med offentlige investe-
ringer i uddannelse som skal bringe vores universiteter op i ’ver-
densklasse’.

Hvad kan du gøre?
I foråret 2009 skal universitetsloven evalueres. Ministerierne gør 
hvad de kan for at køre evalueringen igennem uden om de stu-
derende og de ansatte. I Studenterrådet er vi ikke i tvivl. Den nu-
værende lov har nogle enorme fejl og mangler der skal ændres. 
Vi vil have indskærpet at det ikke er lovligt at opkræve brugerbe-
taling på universiteter i Danmark, og vi vil have indført et pro-
duktivt demokrati så Københavns Universitet styres af de stude-
rende og ansatte da det er os der udgør universitetet og har vo-
res daglige gang her.

Hvis du studerer på Københavns Universitet, så kom til vores 
politikkonference den 26. april hvor vi skal beslutte vores politik 
og lægge en strategi for hvordan vi får ændret universitetsloven 
så den ikke bare bliver evalueret, men reelt revideret. 

Synspunkt

» På en citronmånefabrik kommer ordrerne fra chefen, og 

de ansatte er ikke sikret en formel indflydelse. Københavns 

Universitet er sammen med resten af landets universiteter 

godt på vej til at blive et citronmåneuniversitet.«
Af Mikkel Zeuthen, næst- 

formand for Studenterrådet,  

www.citronmåne.dk

Citronmåneuniversitet?
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CitRONmÅNeNYt – Fra studenterrådets happening på Frue Plads i april.
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ÅBeNt BReV – »Har vi ikke diskuteret universitets-
politik før,« spurgte dekanen for Humaniora for nylig 
en studenterrepræsentant. 

»Jo, det var på mit instituts semesterstarts arrange-
ment,« svarede studenterrepræsentanten. 

»Nå, det var da der hvor du først talte, og jeg så 
skældte dig ud,« lød det fra dekanen.

Kommentaren blev for nylig præsenteret for stude-
rende fra Det Humanistiske Fakultet da de var mødt 
frem til et såkaldt ’dialogmøde’ med dekanatet. Den er 
imidlertid langt fra enestående, og i både dagspressen 
og på nettet har man i længere tid kunnet læse om den 
kedelige måde dekanen for Det Humanistiske Fakultet 
tiltaler repræsentanter for undervisere og studerende. 

I Humrådet – det fælles fagråd for de humaniorastu-
derende – har vi imidlertid fået nok. Vi ønsker en ny le-
delsesstil på fakultetet, en ledelsesstil der demonstre-
rer at dekanatet ikke kun er udpeget for at regere over 
ansatte og studerende, men også for at samarbejde og 
skabe fælles løsninger der peger frem mod et bedre 
forsknings- og uddannelsessted. 

For i denne tid er det vigtigere end nogensinde før at 
ledelsen på universitetet lytter til de studerende. 
Mangt og meget ændres i uddannelsesverdenen, og le-
dernes evne til at imødekomme konstruktive forslag, 
kritik og feedback fra de studerendes repræsentanter er 
afgørende hvis Københavns Universitets ambition om 
at levere »uddannelser på allerhøjeste niveau« skal nås. 

Det er nemlig blandt de studerende man finder det 
bedste kendskab til hvordan undervisningen og studie-
miljøet fungerer på universitetet. Og derfor er det også 
dem der har de bedste forudsætninger for at påpege 
fejl, problemer og mulige løsninger når uddannelser og 
faciliteter skal forbedres og udvikles. 

monolog har erstattet dialog
Nødvendigheden af en konstruktiv dialog mellem lede-
re og studerende er da også et forhold som mange le-
dere på universitetet erkender og reagerer på. Nogle 
steder halter man dog svært bagefter når det kommer 
til lydhørhed og forståelse for de studerendes forhold 
og ønsker. Og ingen steder står det værre til end på Hu-
maniora hvor dekanatet reelt har forvandlet den tradi-
tionelle dialog mellem ledelse og studerende til en mo-
nolog hvor ordrer bliver udstukket ovenfra, og hvor 
stort set ingen forslag fra studentersiden bliver hørt og 
realiseret. 

Et nyligt eksempel på humanioraledelsens manglen-
de vilje til at inddrage de studerende er indførelsen af 
aktivitetskrav på fakultetet. Her protesterede de stude-
rende først imod regler om at studerende skal smides 
ud af universitetet hvis de ikke gennemfører deres kan-
didatuddannelse inden for en meget snæver tidsram-
me. I stedet foreslog de studerende at ledelsen – hvis 
man absolut ønskede aktivitetskrav – skulle lave en re-
gel om at den maksimale tidsgrænse for gennemførelse 
af en kandidatuddannelse skulle være fire eller fem år. 
En tidsgrænse andre fakulteter på KU også er nået frem 
til. 

Dekanatets svar på de studerendes ønsker var at gen-
nemtromle de uden sammenligning snævreste aktivi-
tetskrav på Københavns Universitet overhovedet. De 
nye krav betyder at alle der er mere end tre år om at 
gennemføre en kandidatuddannelse, bliver udskrevet 
fra fakultetet. Farvel og tak! 

Studerende stærkt utilfredse
Dekanatets udmeldinger har foreløbig ført til protest-
skrivelser fra samtlige studienævn på Humaniora - og 

stærk utilfredshed blandt de studerende. Dekanatet har 
imidlertid valgt fuldstændig at overhøre disse prote-
ster. Der arrangeres for tiden et seminar om studieakti-
vitetskrav, og det deltager vi gerne i, men seminaret 
ligger lang tid efter dekanatet selv har truffet alle be-
slutningerne. Derfor er det i lige så høj grad udtryk for 
dekanatets manglende vilje til at inddrage de studeren-
de i beslutningsprocesserne på fakultetet.

Som studerende er vi altid villige til at drøfte aktuel-
le sager med ledelsen, foreslå kompromisser og indgå 
konstruktivt i udviklingen af fakultetet. På Humaniora 
er dette imidlertid meget svært for tiden. Derfor må der 
ske ændringer i ledelsesstilen på stedet. Ledelsen skal 
nemlig skabe dialog, ikke monolog. Den skal vise de 
studerende og de ansatte respekt, ikke respektløshed. 
Og den skal først og fremmest udvise åbenhed så alle 
de skjulte ressourcer, konstruktive forslag og ideer der 
gemmer sig i alle hjørner af fakultetet, kan komme 
frem i lyset. Og blive brugt så vi sammen kan håndtere 
fremtidens udfordringer.  

Vi mener at en bedre ledelsesstil på kort sigt kan ska-
bes hvis det nuværende dekanat seriøst og på konkrete 
punkter begynder at vise vilje til at lytte til og imøde-
komme ønsker fra studerende og medarbejdere. Men vi 
mener også at sådan en forbedring på længere sigt kun 
vil kunne sikres hvis netop medarbejderne og de stude-
rende får langt større indflydelse på udpegningen af de 
ledere som styrer vores fakultet. Det vil kunne skabe en 
anden holdning til det at være ledelse for fakultetsbe-
folkningen end at de blot er undersåtter, der skal rege-
res – og skældes ud når de siger deres mening. 

HUMRÅDET – Repræsentanter for de studerende på  
Humaniora.

Disputten

Ny ledelsesstil på Humaniora, tak!

Kære Humråd,

RepliK – Selvironi gør sig rigtig dårligt på skrift, så 
det forsøg på at være morsom som indleder jeres åbne 
brev, virker måske sort på hvidt ikke så ’skævt’ som det 
var ment. Så humoren i vores dialog må vi arbejde på.

Vi synes til gengæld ikke kritikken af vores fælles ar-
bejdsform er fair. Vi har kigget vores kalendere igen-
nem og set at vi det seneste år, udover vores 13 møder i 
Akademisk Råd, har haft seks stormøder på fakultetet 
(to mere planlagt i maj og juni) og ikke mindre end 12 
dialogmøder mellem dekanatet og Humrådet. På den 
baggrund er det svært at acceptere præmissen om at vi 
ikke ønsker dialog – tværtimod er dialogen en hjørne-
sten i den måde vi griber sagerne an på. 

Vi ved ikke hvordan og hvor meget man mødes på 
andre fakulteter, men vi har svært ved at forstå at det 
skulle være svært at komme til orde på vores. 

Dialog er ikke lig med enighed
Noget andet er så at dialoger ikke altid fører til enig-
hed, og i den situation er det dekanatets ansvar (som 
ansat, ikke ’udpeget’) at træffe en beslutning. I spørgs-
målet om studieaktivitetskrav blev vi ikke enige, og vi 
synes også at det er et vanskeligt udgangspunkt for en 
dialog når de studerendes repræsentanter i Akademisk 
Råd som det første melder ud at de principielt er mod-
stander af enhver form for aktivitetskrav. 

Ikke desto mindre mødes vi her i april til endnu et 

stormøde om sagen som vi arrangerer i fællesskab og 
som vi sammen har udarbejdet dagsordnen for, og som 
vi rent faktisk også sammen har markedsført.

Det er ikke sikkert at vi kan blive enige i det grund-
læggende spørgsmål om hvad ’normeret studietid’ 
egentlig er for noget. Studieordningerne er forfattet i 
studienævnene hvor lærere og studerende (lige mange 
af hver) sammen beslutter hvad der skal indgå i et be-
stemt studium. Dette gør de inden for visse rammer, 
herunder den helt klare at studiet skal kunne gennem-
føres af en almindelig studerende inden for den norme-
rede studietid.

De studerende har stor indflydelse i studienævnene, 
så er det ikke her man skal gribe ind hvis opfattelsen er 
at studierne ikke kan gennemføres på den afsatte tid – 
det vil sige med en arbejdsuge på 37 timer? 

Vores studieordninger skal have en arbejdsbyrde 
som stemmer overens med virkeligheden, vi skal have 
fjernet strukturelle barrierer og indført mere fleksibili-
tet og valgfrihed for de studerende. Med friheden føl-
ger så ansvaret for at få afsluttet det man sætter i gang. 

lange studietider koster
Fremover vil vores bevillinger fra staten afhænge af om 
uddannelserne er gennemført inden for nogle tids-
grænser. På den måde kommer de få der ikke studerer 
på fuld tid, til at udhule økonomien og dermed både 
mængden og kvaliteten af undervisning, vejledning og 
eksamination for de mange der passer deres studium. 

Desuden er vi ligeledes gennem lovgivningen pålagt 
at holde samtaler med studieforsinkede studerende. 
Hvis vi ikke som ledelse reagerede aktivt på de frem-
tidsudsigter, ville vi ikke være vores ansvar voksent, 
men svigte alle vores helt almindelige fuldtidsstude-
rende og alle vores fremtidige studerende.

For der er jo ikke tale om at vi vil smide studerende 
ud som kommer lidt ud af kadence. Faktum er jo at vi 
også med nye regler for studieaktivitet tillader mere 
end 50 procents forlængelse af de toårige kandidatfor-
løb. I alle andre sammenhænge vil det vel blive betrag-
tet som large.   

Vigtigere end kroner og øre er dog den politiske ker-
ne i studieaktivitetskravet. I dekanatet mener vi ikke 
der kommer noget som helst godt ud af studietider på 
10-15 år – tværtimod. Herudover har vi som universitet 
et kæmpe ansvar for at den viden vi har og udvikler, 
kommer ud og virker i samfundet ved at vores stude-
rende bliver kandidater og kommer i arbejde mens de 
stadig er unge. 

Vi er glade for alle vores studerende, både de lige og 
de skæve, både de sjove og de sure. Men hverken vi, I, 
eller de danske borgere har nogen interesse i at de stu-
derende bliver hængende i uddannelsessystemet på 
ubestemt tid.

Kirsten Refsing, dekan, og Hanne Løngreen, prodekan for 
uddannelse

Svar fra dekan og prodekan

Kritikken er ikke fair
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» Jeg er indstillet på at arbejde  

for flere midler til Humaniora. 

Men det kræver at I, Frans, Peter 

og alle I andre, for alvor kommer 

frem på banen – ikke mindst i 

det humanistiske arbejdsprojekt 

HUM 21.«

Debat

RepliK – I det seneste nummer af Universi-
tetsavisen (UA 4/08) har I indrykket hvad man 
vel nærmest kan betegne som en dobbelt efter-
lysning. Hvor er regeringens mange nye basis-
midler blevet af? På HUM har man i hvert fald 
ikke set dem! Og hvad med den budget-gen-
nemsigtighed jeg lovede da jeg blev rektor? 
Hvor er den blevet af? 

Hvis vi starter med basismidlerne, må vi nøg-
ternt konstatere at der ikke er hold i regerin-
gens vækst-retorik. I 2008-finansloven er KU’s 
budgetøkonomi faktisk kun steget ganske mini-
malt i forhold til sidste år, nemlig med 25 milli-
oner svarende til 0,5 procent af den samlede 
bevilling. Den beskedne vækst skyldes blandt 
andet at forskningstilskuddet modsvares af fi-
nanslovens tvungne opsparing og bortfald af 
bevillinger af ejendomsskatteområde. 

Selvom jeg, i modsætning til videnskabsmini-
steren, var forhindret i at deltage i Videnska-
bernes Selskabs årsmøde, er Helge Sander fuldt 
ud orienteret om at vi fortsat kigger forgæves 
efter den annoncerede pengeregn. Fx har for-
manden for bestyrelsen, såvel ved årsfesten i 
2007 som i direkte i dialog med ministeren, re-
degjort for den yderst begrænsede realvækst i 
budgettet. Når I ikke kan få øje på pengene, er 
det ganske enkelt fordi de ikke er kommet!

Gennemsigtig bogføring
Hvis vi vender os mod jeres anden efterlysning, 
min lovede gennemsigtighed, er der derimod 

Svar til Frans Gregersen og peter Harder

Humaniora frem på banen

RepliK – De nye Grundprincipper giver anled-
ning til megen debat, også i Universitetsavisen. 
Det er godt. Med grundprincipperne har HSU 
vedtaget en ambitiøs retning for det personale-
politiske arbejde på KU; et arbejde der kommer 
til at foregå i mange fora over de næste år til 
gavn for både ledere og medarbejdere.

Også i den sidste udgave af Universitetsavi-
sen var der et indlæg om Grundprincipperne 
skrevet af Leif Søndergaard (Rektor har uld i 
munden, UA 4/08). Indlægget giver mig anled-
ning til følgende kommentarer:

Leif Søndergaard har selv deltaget i såvel det 
PersonalePolitiske Udvalg som har udarbejdet 
Grundprincipperne, samt i HSU som har vedta-
get dem. Fra sin deltagelse i disse fora ved han 
at der er planlagt en større proces med ’at få 
grundprincipperne ud at arbejde’. Denne pro-
ces vil involvere ledere og medarbejdere bredt 
på KU og vil være med til at klarlægge hvordan 
de ti Grundprincipper bliver realiseret i KU’s 
hverdag. Processen igangsættes på et stort 
temamøde i SU-regi tirsdag den 13. maj og vil 
blive fulgt op af en række konkrete aktiviteter 
blandt andet i de lokale Samarbejdsudvalg.

Fokus på udvikling af gode ledere
I indlægget stilles der også spørgsmålstegn ved 
ledernes professionalisme og kompetence på 

KU. Jeg må sige at jeg ikke deler Leif Sønderga-
ards overordnede kritik. KU’s ledere tager ledel-
sesopgaven alvorligt. Det betyder dog ikke at 
fortsat fokus på ledelsesudvikling ikke bliver 
prioriteret. Universitet har med den nye univer-
sitetslov fået ansatte ledere hvoraf mange er 
blevet ansat inden for de seneste par år. Både 
de ansatte ledere og resten af organisationen 
skal vænne sig til de nye ledelsesroller og for-
ventninger.

For at støtte lederne i deres fortsatte udvik-
ling har KU truffet beslutning om et tværgående 
ledelsesudviklingsprojekt forankret i HR-afde-
lingen. Dette ledelsesudviklingsforløb er allere-
de igangsat og vil blive implementeret bredt i 
organisationen over de kommende år. Første 
fase indeholder en undersøgelse af hvad god  
ledelse er på KU; hvilke kompetencer og ad-
færd kendetegner god ledelse, og hvordan ople-
ves god ledelse af såvel ledere som medarbejde-
re? 

Der er allerede afholdt workshops for ledere 
og medarbejderrepræsentanter ligesom der i 
begyndelsen af april er taget hul på en grundig 
interviewundersøgelse hvor en række ledere, 
deres chefer og medarbejdere interviewes. Re-
sultatet af første fase vil blive en beskrivelse af 
en række konkrete kompetencer der kendeteg-
ner god ledelse på KU. Disse kompetencer vil 

Svar til leif Søndergaard

Personaleprincipper skal ud at arbejde
efterfølgende blive brugt i forbindelse med le-
derevalueringer og ledelsesudvikling. 

Beslutningen om at igangsætte ledelsesudvik-
lingsforløbet er blandt andet sket på baggrund 
af ønsket om at sikre en professionel og velud-
dannet ledelse på KU. Der skal ikke herske tvivl 
om at ledelse og ledelsesudvikling tages alvor-
ligt, og at det er min forventning at alle ledere 
på KU går aktivt ind i processen med at udvikle 
ledelsen på KU i de kommende år.

De midlertidigt ansatte
Leif Søndergaard rejser endvidere problemstil-
lingerne med de midlertidigt ansatte. KU gør 
brug af deltidsundervisere på en del fagområ-
der og er helt bevidst om at de udfylder en vig-
tig funktion for at få undervisningen til at hæn-
ge sammen, både praktisk og fagligt. 

En del småfag på fx Humaniora kan ikke ud-
bydes hvis KU ikke trækker på kompetente per-
soner uden for universitetet. Omvendt er stillin-
gerne i udgangspunktet ikke tænkt som faste 
stillinger, men som et supplement til en fuld-
tidsstilling et andet sted. 

KU er imidlertid optaget af at tilbyde undervi-
serne mere stabile løn- og ansættelsesvilkår i 
form af flere faste ansættelser. Det behov vil for 
nogle deltidsundervisere blive yderligere aktua-
liseret som følge af dagpengereformen hvor ret-

ten til at kunne modtage supplerende dagpenge 
reduceres fra 52 til 30 uger.

KU er positivt indstillet over for i højere grad 
at benytte muligheden for en fastere ansættel-
sesmæssig tilknytning af underviserne. Vi vil på 
universitetet arbejde aktivt i den retning. Men 
vi må samtidig forholde os til at den økonomi-
ske ramme vi får fra staten i dag, ikke gør det 
muligt at fastansætte alle undervisere med fuld 
forskningsfrihed og samtidig levere den under-
visning samfundet efterspørger.

individuel forskningsfrihed
Sidst men ikke mindst: Leif Søndergaard finder 
ikke mine bemærkninger om den individuelle 
forskningsfrihed klare nok. Lad mig gentage: 
Forskningsfrihed er også at forskeren kan ud-
vikle, forfølge, diskutere og publicere ideer og 
resultater uden at skulle afvente hvad admini-
strative instanser eller andre organisationer 
mener om det. Dette er et afgørende træk ved 
definitionen af et universitet. Temaet forsk-
ningsfrihed vil i øvrigt indgå i diskussionen ved 
de stormøder der i de kommende måneder af-
holdes på alle otte fakulteter i forbindelse med 
rektoratets besøgsrunde til fakulteterne.

Ralf Hemmingsen, rektor

hjælp at hente i de budgetter som bestyrelsen 
har godkendt. Her er der fuld gennemsigtighed 
både i tal og bogføring. 

Når det gælder de basismidler universitetet 
får tilført og selv kan fordele, har Humaniora 
fået sin ’normale’ andel. Da det er tydeligt for 
enhver at den humanistiske forskning ikke står 
forrest når de nationale og internationale bevil-
linger øremærkes, har KU’s bestyrelse afsat eks-
tra midler til humaniora. 

I 2007 og 2008 er der bevilget midler til en 
Asien-satsning (HUM og SAMF), en islam-sats-
ning (HUM) og et parallelsprogscenter på især 
HUM til kvalificering af universitetets undervis-
ning på både engelsk og dansk. Dertil kommer 
at vi – for at kompensere for skævvridningen til 
fordel for de ph.d-stipendiemidler som univer-
siteterne tilføres specielt til de ’våde fag’ - har 
givet en særbevilling på i alt 20 millioner kro-
ner til de ’tørre fag’. 

Bange for egen skygge
Som I begge ved, har jeg fra starten ønsket at 
de humanistiske fag tydeligt skal markere deres 
faglige og samfundsmæssige betydning, deres 
perspektiver og samtidig beskrive humanioras 
rolle - og egenart - som videnskabsområde.

Gennem de første år af min rektorperiode er 
jeg blot blevet endnu mere overbevist om at vi 
har brug for et stærkere humaniora. Samfunds-
udviklingen præges af en række fundamentale 
temaer som kalder på et markant humanistisk 

fokus. Tænk blot på kommunikation og bevidst-
dannelse; relationen mellem sprog og kultur; 
samspillet mellem globalisering og den natio-
nale identitet. For slet ikke at tale om den korte 
magtdistance i samfundet der udfordrer sam-
funds- og kulturkritikkens former. 

Humaniora har et kolossalt potentiale, men 
kun begrænsede ressourcer og en relativt uud-
viklet tradition for at skaffe eksterne midler. 
Men hvad der er måske er mindst lige så vigtigt: 
På mig virker det ofte som om humaniora, trods 
den øgede vækst i beskæftigelsen af humanisti-
ske kandidater, er lidt bange for sin egen skyg-
ge. 

Så tillad mig derfor at komme med min egen 
efterlysning: Hvad er jeres fælles bærende plat-
form og identitet? Eller jeres vigtigste platfor-
me og identiteter? Flertydighed behøver ikke at 
være en svaghed i videnskaben, men tydelighed 
er en nødvendighed. 

Jeg er indstillet på at arbejde for flere midler 
til Humaniora. Men det kræver at I, Frans, Peter 
og alle I andre, for alvor kommer frem på banen 
– ikke mindst i det humanistiske arbejdsprojekt 
HUM 21. 

Ralf Hemmingsen, rektor
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Universitetsavisen har udnævnt et hold af højtkvalificerede opponenter til  

at se skævt på tvivlsomme udspil hvad enten de kommer fra politikere og mini-

stre, rektorer og bestyrelse, dekaner og direktører eller kolleger og studenter. 

Denne gang udgøres opponenterne af 

Sune Auken, lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Johnny Kondrup, lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab 

Birgit Petersson, lektor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab

Opponenterne

at han kan få øje på de konkrete forskningsresultater 
på instituttet der skal formidles til offentligheden. 

Forskningsfriheden
To ting fra det gamle universitet skal være til stede i 
den nye struktur: forskningsfriheden og den demo-
kratiske medindflydelse. Som loven ser ud nu, tilhø-
rer forskningsfriheden institutionen, ikke enkeltfor-
skeren. Den endelige beslutning om forskningens 
retning træffes derfor langt fra den konkrete, faglige 
sammenhæng. 

Dette er imidlertid ikke det alvorligste indgreb i 
forskningsfriheden. Det ligger to andre steder. For 
det første betyder ledelsens absolutte magt over de 
ansatte at mange forskere vil tænke sig om en ekstra 
gang før de kritiserer deres ledelse eller ministeriet 
eller fremkommer med ubekvemme forskningsresul-
tater. 

For det andet betyder den konstante økonomiske 
usikkerhed som det nye system udsætter universite-
terne for, at kun den forskning der er god til at til-
trække eksterne midler, i længden vil kunne trives. 
Og eksterne midler tiltrækker man ikke ved beslut-
somt at følge sit eget forskningsmæssige spor, men 

et hjertesuk

HjemmeSiDeR – Hjemmesider, ja selvfølgelig skal vi have det. Ikke et ondt ord 
om dem. Det er praktisk, at man kan finde andre ansatte på KU og andre steder i 
verden, ikke mindst mulige samarbejdspartnere, og allerede have et billede af bå-
de hvad de har lavet, og hvordan de ser ud. Curis, hedder systemet der i princip-
pet automatisk skal opdatere hvem vi er, og hvad vi udretter så arbejdet lettes og 
vores CV’er kommer til at se smukke ud. Men selv om jeg har min tvivl om at det 
overhovedet kommer til at fungere - ihukommende hvor mange net man ikke har 
kunnet få til at snakke sammen, med alle de forskelligheder der er i et mangfol-
digt miljø, og som har kostet rigtig mange spildte penge, og hvor hoveder er rullet 
- så ville det da være dejligt hvis systemet kom til at virke og vi blev aflastet. Min 
skepsis er dog ikke blevet mindre. Det seneste er at der skal et foto til – og ikke 
bare et foto, men i et helt bestemt format. 

I moderne tider hvor meddelelsen om en sådan ting blot kommer ud til den en-
kelte forsker, lyder ordren at fotoet skal lægges ind efter medfølgende anvisning. 
I praksis, i disse tider med minimal mulighed for TAP-assistance, er der bare sket 
det at stribevis af forskere har siddet og brugt halve til hele timer på at forstørre 
og formindske, for slet ikke at tale om at få billedet plantet på nettet forinden. 
Problemet er at vi i dag skal være eksperter på alle områder og bruger vores tid til 
ting som andre ville kunne gøre på få minutter fordi det er deres ekspertområder. 
Det er blot et lille eksempel på den tåbelige misbrug af tid det medfører at admi-
nistration i teknologiens hellige navn bliver lagt ud til her VIP’erne. Hvornår hø-
rer det dog op.

Birgit Petersson

ved at tilpasse sin forskning så den bliver genkende-
lig og umiddelbart anvendelig for den bevillingsgi-
vende part. 

Kun ved at sikre at den individuelle forskningsfri-
hed er absolut, og at de faste bevillinger til hver en 
tid er grundstammen i forskningsfinansieringen, kan 
man fastholde forskningens uafhængighed. Det er i 
øvrigt også sådan man sikrer at en langsigtet forsk-
ningsplanlægning på institutionerne er mulig, og 
uden den får man aldrig store videnskabelige gen-
nembrud. 

Det universitære selvstyre
Den anden vigtige forudsætning for at universitetet 
kan opfylde sin samfundsmæssige funktion, er at det 
universitære selvstyre igen sættes i kraft. Forsknin-
gen skal være mangefacetteret og skal bevæge sig i 
mange retninger samtidig, og de studerendes uddan-
nelsesforløb skal kunne tage mangfoldige former. Ik-
ke for forskernes og de studerendes skyld, men for 
samfundets fordi det har brug for en mangefacetteret 
forskning og for kandidater der er kvalificerede på 
mange forskellige måder. 

Begge dele opnås bedst i en mere demokratisk uni-
versitetsstruktur fordi ledelsen dér må høre efter 
hvad forskere, ansatte og studerende siger. Det sikrer 
at der bliver styret ud fra et mere nuanceret billede af 
hvad der foregår på institutionen, og at der ikke kan 
laves urimelige sanktioner imod dem der modsiger 
ledelsen. 

At Københavns Universitet på dette punkt har væ-
ret bedre end flere af de andre universiteter, afbøder 
kun problemerne lokalt, det løser dem ikke. 
 Vi vil ikke længere nøjes med at være opponenter. 
Men vi vil gerne deltage i en konstruktiv debat om 
universitetets fremtid. Lad os komme i gang. 

Af Sune Auken og Johnny Kondrup

To opponenter 
takker af

AlVORSORD – Det sanderske universitet vil bryde 
sammen. Det er ikke et spørgsmål hvorvidt det sker, 
kun hvornår. Om tidsrammen er to eller ti år, afhæn-
ger alene af hvornår politikerne tager vattet ud af 
ørerne.  
 Virkeligheden på det sanderske universitet overgår 
satiren. Følgende (mindst!) er vokset med eksplosiv 
hast: lederlønningerne, ledernes antal, ledelsens 
selvros, papirmassen, afrapporteringerne, regel-
mængden, topstyringen, forskningsministeriets ind-
blandingstrang, styringen af undervisningen via tan-
ketomme kvantitetskrav, mængden af Newspeak. 
Kun forskningsministerens døvhed er konstant, men 
den var jo også absolut fra begyndelsen. Det var et 
fremragende tiltag fra Universitetsavisens side at op-
rette opponentspalten. Men der er ingen grund til at 
spille morsom længere. Underholdningen leverer sy-
stemet selv.  
 Det afgørende er altså ikke opponentens spørgs-
mål: Hvad er der i vejen med det nuværende system?, 
for svaret giver sig selv: Det fungerer grinagtigt dår-
ligt, og det bliver jo sjovere, jo længere det fortsætter. 
Spørgsmålet er langt snarere det konstruktive: Hvad 
skal der sættes i stedet for det nuværende system? 
Dét er interessant, dét er en diskussion værd – og en 
fast spalte i Universitetsavisen. 

Stikord for diskussion
Vi skal ikke forsøge på disse få linjer at aftegne det 
nye universitet. En del udspil er allerede bragt frem 
forskellige steder, nogle af dem endnu usynlige for 
offentligheden. Men vi vil gerne angive nogle stikord 
for diskussionen. Da det nuværende system degene-
rerer til parodi, må udgangspunktet være det gamle 
universitetssystems styrker og svagheder. Hvad i det 
gamle system skal man sikre at man får igen, og hvad 
skal man ikke tilbage til? 
 For at tage det sidste punkt først. Vores nuværende 
misere opstod som et forsøg på at løse bestemte pro-
blemer i det gamle universitetssystem, mest udpræ-
get dets tendens til at lukke sig om sig selv og dets 
tendens til nulledelse. Disse problemer må overvin-
des i det nye system. En mulig måde er ved at styrke 
institutlederens rolle. Han er den der sidder tæt på de 
konkrete medarbejdere og derfor kan lede i overens-
stemmelse med fagligheden på stedet, samtidig med 
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at redigere og forkorte indsendte læserbreve.

Debatindlæg indsendes på e-post til uni-avis@adm.ku.dk. 

Deadline: Se kolofonen på bagsiden af sektion 2.

Vil vi stå uden for 
et stærkt europæisk 
samarbejde?

eRASmUS mUNDUS – De seneste måneder 
har der været grundig debat omkring brugerbe-
taling på de danske universiteter. I denne debat 
er Erasmus Mundus-uddannelserne blevet fan-
get i en uheldig principiel diskussion om hvor 
vidt Danmark kan deltage i programmerne. Det 
skyldes at de optagne studerende skal betale et 
beløb til Erasmus Mundus-konsortiet. Beløbet 
anvendes til dækning af administration samt til 
dækning af de ekstraordinære omkostninger 
der opstår grundet de internationale høje, fagli-
ge ambitioner det kræver at udbyde en europæ-
isk eliteuddannelse.

Vi studerende vil, ligesom regeringen, gerne 
have internationale universiteter og uddannel-
ser i verdensklasse. Statsministeren har for ny-
ligt personligt ytret ønske om »at udvikle et 
europæisk forskningsrum - et indre marked for 
viden hvor idéer, studerende, undervisere og 
forskere kan bevæge sig frit over grænsen«. For 
at det kan lade sig gøre, er vi nødt til at have en 
lovgivning der tillader det. Vi er nødt til at være 
en del af den europæiske lovgivning og ikke kø-
re vores egen vej – for det bliver højst sandsyn-
ligt en solo-tur uden det samarbejde med de an-
dre europæiske lande som denne vision kræver. 

erasmus mundus tiltrækker eliten
Hvis vi skal kunne tilbyde attraktive uddannel-
ser til de bedste studerende fra hele verden, 
skal vi have internationale eliteuddannelser 
hvor Erasmus Mundus er et rigtig godt bud. Og 
de tiltrækker eliten! På to af de Erasmus Mun-
dus-uddannelser der er på Det Biovidenskabeli-
ge Fakultet på KU taler 900 ansøgere til 40 
pladser sit klare sprog. Det vil tiltrække de stu-
derende der specifikt søger denne udfordring 
og det stærke internationale netværk de bidra-
ger med. Erasmus Mundus giver studerende og 
forskere en fortrinlig mulighed for at skabe og 
udbygge et vigtigt fagligt og socialt netværk og 
gøre det til en aktiv del af deres fremtid. 

Selv om Erasmus Mundus er uddannelser på 
eliteniveau, går det ikke ud over andre uddan-
nelser. Tværtimod, der opnås en slags ’side-
mandseffekt’ hvor ambitionerne smitter både 
fra dygtige studerende til mindre dygtige stude-
rende samt fra Erasmus Mundus til ikke-Eras-
mus Mundus. Og som ordinær studerende har 
man fri mulighed for at følge Erasmus Mundus-
kurserne helt gratis hvilket gør at der ikke er 
snak om A- og B-uddannelser som ellers ofte 
kan være bekymrende ved eliteuddannelser.

Hvem skal betale?
Jeg mener ikke vi skal have brugerbetaling hvis 
det hindrer nogle studerende i at tage en ud-
dannelse inden for det fagområde de ønsker. 
Men for at deltage i dette samarbejde er der 
nogle penge der skal betales – enten af de stu-
derende, af universiteterne eller af staten. 

Hvem der skal betale hvis det ikke skal være 
de studerende, er desværre vanskeligt grundet 
den danske lovgivning samt de regler deltagel-
se i Erasmus Mundus-programmerne stiller an-
gående lighed for alle EU-studerende og mel-
lem alle deltagende universiteter. 

Jeg har derfor store forventninger til at Vi-
denskabsministeriet og den aktuelle, nedsatte 
arbejdsgruppe i sagen sikrer Danmarks fortsat-

te deltagelse i Erasmus Mundus og har øjnene 
åbne for Danmark fremtidige mulighed for at 
indgå andre europæiske samarbejder om uni-
versitetsuddannelser.

Hvis regeringen virkelig gerne vil »styrke 
EU’s forsknings- og undervisningsprogrammer 
samt styrke udvekslingsprogrammer for stude-
rende, forskere og undervisere,« vil den også 
sikre Erasmus Mundus!

Eskild H. Bennetzen, formand for Foreningen af 
Naturressourcestuderende, repræsenterer tre EM 

Fra planlagt vedlige-
hold til nødløsninger

 
CAmpUSplAN – År 2007 var af Den Danske 
Vedligeholdsforening og andre interessenter 
udnævnt til ’vedligeholdsår’, og mange gode 
kræfter med ansvar for vedligehold i samfundet 
satte mere eller mindre fokus på sagen. På Kø-
benhavns Universitet var det mindre fokus idet 
bevillingen til formålet faldt med en fjerdedel i 
forhold til årene før hvor der var præsteret en 
rimelig indsats der indhentede meget af det for-
sømte fra før år 2000.
 Nu i år 2008 er begrebet ’planlagt vedlige-
hold’ i realiteten afskaffet idet bevillingen kun 
er en tredjedel af behovet. Andre specifikke fo-
kusområder har haft større bevågenhed, og kli-
mapolitikken, campusplanerne, energiminime-
ringen, fortætningen, det grønne regnskab og 
bedre studenterfaciliteter er vel alle indsatsom-
råder der har udhulet de økonomiske mulighe-
der for at holde universitetet pænt og ordentligt 
vedligeholdt.

Vi er gået fra ’planlagt vedligehold’ til ’hava-
ribaseret vedligehold’, og forfaldet og nussethe-
den vil hurtigt brede sig selvforstærkende og 
proletarisere hele universitetsmiljøet.

Syv gode år
I de syv foregående relativt gode år kunne vi lø-
se vedligeholdsopgaver, energiminimeringstil-
tag, undervisningsmiljøproblemer, arbejdsmil-
jøproblemer, sikkerhedsmæssige opgraderinger 
og facilitetsændringer for ansatte og studenter i 
én og samme sag på de steder hvor der sam-
menlagt var størst behov, og indsatsen kom 
mest til nytte. Vi kunne nyttiggøre de samme 
penge til mange formål samtidig og opnåede 
gode resultater i denne koordinerede planlæg-
ning. Vedligeholdsstandarden nærmede sig det 
rimelige, UMV- og AMU-problemer blev løst 
hurtigt og uden særlige administrative hindrin-
ger, og energiforbruget blev holdt i ave på trods 
af øgede aktiviteter.

Sådan er det ikke længere. Nu er opgavernes 
mange enkeltdele administrativt spredt i selv-
stændige politiske fokusområder og behandles 
og søges løst hver for sig, organisatorisk, i prak-
sis og økonomisk.

Denne model kunne for så vidt også bringes 
til at fungere omend til forhøjet pris, men der 
forekommer at være en uoverstigelig divergens 
mellem indhold i og forventning til de virksom-
hedspolitiske beslutninger og de dertil knyttede 
økonomiske budgetters størrelse og delegering, 
og der bliver stadig mindre sammenhæng mel-
lem ansvar og kompetence i organisationen.

Syv dårlige år?
Puljen til ’planlagt vedligehold’ er nu kun til 
nødhjælp, campusmidlerne forslår ikke, fortæt-

ningsmidlerne er utilstrækkelige, energiindsat-
sen mangler konkret afsæt og realistisk fokus 
og har ingen midler til de mange lokale projek-
ter der skal til i sammenhæng med andre opga-
ver, og ’undervisningsmiljø’ og ’arbejdsmiljø’ 
svæver rundt imellem alle de utilstrækkelige 
budgetpuljer hvor de og andre delopgaver ret-
telig burde være forankret i ’planlagt vedlige-
hold’ i en fælles planlægning i driftsområderne.

Måske er det en naturlig og uundgåelig ud-
vikling. Efter syv gode år kommer jo som be-
kendt syv dårlige, men det synes ikke hensigts-
mæssigt for KU at en lang række selvstændigt 
beskrevne opgaver der alle har det til fælles at 
de er drifts- og bygningsrelaterede, nu skal lø-
ses i atomiserede enheder uden deres naturlige 
sammenhæng og alle og hver for sig i utilstræk-
kelige budgetenheder.

Bertel Johansen, vedligeholdschef, Det Naturvi-
denskabelige Fakultet

Studenterrådet er din organisation på 
Københavns Universitet. Her arbejder vi som 

studerende for at forbedre vores vilkår som 
studerende på Københavns Universitet 

og på landsplan.

På PolitikKonferencen d. 26. april kan du være 
med til at diskutere og beslutte hvad 

Studenterrådet skal arbejde for fremover.

Vi glæder os til at se dig! 

Kom med dit fagråd eller på egen hånd

Deltagelse er gratis - også maden :)

Læs om programmet og tilmeld dig 
på www.studenterraad.dk
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Politik
Konference
26.04.08

Hvordan skal universitetet styres?
Hvordan sikrer vi akademisk faglighed og de stu-

derendes indfl ydelse på vores eget universitet

Ny universitetslov i 2009
Hvordan får vi revideret universitetsloven til 

de studerendes fordel?
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Lighed er et omdiskuteret begreb – også i det  
multikulturelle samfund. Hvad er det mennesker 
med forskellig baggrund skal have lige meget af,  
og er de selv ansvarlige for deres kultur? 

Videnskabet

RettiGHeDeR

Af Nils Holtug og Sune Lægaard

Fra oplysningstiden og frem har man indenfor 
politisk filosofi oftest set lighed som et spørgs-
mål om at mennesker bør have de samme ret-
tigheder og muligheder. Det indebærer dels at 
staten bør være neutral mellem de forskellige 
livsformer der findes i samfundet og således fx 
ikke favorisere kristendom på bekostning af an-
dre trosretninger. Dels at alle borgere bør have 
identiske sæt af frihedsrettigheder og sociale 
rettigheder.

Langt hen ad vejen er det også denne traditi-
onelle opfattelse af lighed forskellige under-
trykte grupper har taget udgangspunkt i når de 
har formuleret deres krav og ønsker til samfun-
det. Kvinder har krævet de samme rettigheder 
som mænd, sorte som hvide, handikappede 
som ikke-handikappede, bøsser og lesbiske som 
heteroseksuelle, og etniske og religiøse minori-
teter som den kulturelle og religiøse majoritet.

I stigende grad er forskellige af disse grupper 
imidlertid begyndt at fremføre krav og ønsker 
der afviger fra den traditionelle opfattelse af 
lighed. I stedet for at betone de punkter hvor 
majoriteten og minoriteten er ens, plæderer de 
for en forskelspolitik (eller identitetspolitik) 
der snarere fokuserer på forskelle i gruppernes 
identiteter. Det hænger blandt andet sammen 
med at den offentlige regulering i et repræsen-
tativt demokrati vil tendere til at afspejle majo-
ritetskulturens livsform (fx hvad angår seksua-
litet, nationalitet, religion og kultur). På den 
baggrund gør minoriteter (herunder etniske og 
religiøse minoriteter) krav på rettigheder der er 
sensitive i forhold til kulturelle forskelle mel-
lem borgerne i samfundet. I Danmark afspejler 
feriekalenderen fx kristendommen idet vi hol-
der ferie i forbindelse med jul og påske, men ik-
ke i forbindelse med Eid (afslutningen på Ra-
madanen). Således er det også på skoler hvor 
der er en stor overvægt af muslimske børn.

Gruppe-differentierede rettigheder
Forskelspolitikken kan omfatte forskellige typer 
af såkaldte ‘gruppe-differentierede’ rettigheder: 
Retten til selvstyre (som fx grupper af indianere 
har i USA, og walisere og skotter har i Storbri-
tannien), retten til særlig repræsentation (som 
fx Grønland og Færøerne har i det danske folke-
ting idet de er garanteret to pladser hver), og 
polyetniske rettigheder (fx kulturstøtte og und-
tagelser fra generelle regler). Etniske og religiø-
se minoriteter i Danmark søger generelt kun 
den tredje (og mindst vidtgående) form for ret-
tigheder, fx modermålsundervisning, særlige 
religiøse feriedage, hensyntagen til religiøs for-

skellighed i skolerne (fx bederum) og mulighed 
for religiøs hovedbeklædning på arbejdsplad-
sen.

Også politiske filosoffer er i stigende grad be-
gyndt at argumentere for at idealet om mulig-
hedslighed fordrer i hvert fald nogle former for 
gruppe-differentierede rettigheder (herunder 
Will Kymlicka, Charles Taylor, Bhikhu Parekh, 
Joseph Carens, Tariq Modood og Iris Marion 
Young). Nogle af dem argumenterer fx for at 
hvis kristne har mulighed for at bære deres reli-
giøse symboler på arbejde mens muslimer og 
sikher ikke har, så har sidstnævnte færre mulig-
heder. Denne forskel er i nogle lande imøde-
kommet ved at sikher har opnået en undtagelse 
fra den generelle bestemmelse om at man skal 
bære sikkerhedshjelm på byggearbejdspladser 
så de kan bære turban i stedet.

Det er dog langt fra alle politiske filosoffer 
der er blevet overbevist af sådanne argumenter. 
Eksempelvis har Brian Barry fremført at mulig-
hedslighed handler om at alle har de samme 
valgmuligheder og at dette sikres ved at der 
gælder identiske sæt af regler for alle. Men 
identiske regler synes imidlertid ikke at være en 
nødvendig betingelse for mulighedslighed.  
Mulighedslighed handler om at alle har lige at-
traktive sæt af muligheder snarere end om at de 
har præcis de samme muligheder. Vi kan ek-
sempelvis ikke give en blind og en døv person 
præcis de samme muligheder, men vi kan for-
håbentlige give dem nogenlunde lige gode mu-
ligheder.

Ansvar og lighed af hvad?
På den baggrund mener vi at striden om hvor-
dan mulighedslighed skal udmøntes i et multi-
kulturelt samfund, dybest set handler om noget 
andet. Den handler for det første om hvilken 
opfattelse af ansvar vi lægger til grund. Hvis der 
fx er et påbud om sikkerhedshjelm på byggear-
bejdspladsen, er der så tale om at sikher har 
færre muligheder end andre, eller om at de har 
de samme muligheder som de blot vælger ikke 
at gøre brug af pga. deres religion?

For det andet handler striden om det spørgs-
mål som den indiske nobelpristager i økonomi, 
Amartya Sen, døbte »lighed af hvad?« Præcis 
hvad er det individer bør have lige gode mulig-
heder for at opnå ifølge idealet om muligheds-
lighed? Ifølge ressourceegalitarister bør de ha-
ve lige gode muligheder for at opnå ressourcer, 
typisk i form af lige købekraft. Ifølge velfærdse-
galitarister bør individer derimod have lige go-
de muligheder for at opnå velfærd (lykke, eller 
livskvalitet). Velfærdsegalitarisme er mere imø-
dekommende i forhold til minoriteters ønsker 
om særlige rettigheder end ressourceegalitaris-
me. Hvis eksempelvis sikhiske bygningsarbej-

Lighed i det  
multikulturelle  
samfund

Kandidatuddannelser
Efterår 2008

Generel pædagogik
IT-didaktisk design
Pædagogisk antropologi
Pædagogisk filosofi
Pædagogisk psykologi
Pædagogisk sociologi
Didaktik inden for dansk, matematik, 
materiel kultur og musikpædagogik.

Der er informationsmøder 
i Århus den 15. april og
i København den 22. april.

Læs mere på

www.dpu.dk/kandidat
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dere ikke har mulighed for at arbejde på bygge-
arbejdsplads med turban, så mindsker det jo ik-
ke nødvendigvis deres købekraft (forudsat der 
er andet arbejde at få), men det nedsætter alt 
andet lige deres velfærd da de får frustreret de-
res jobønsker.

I den udstrækning et givet ideal om mulig-
hedslighed således imødekommer ønsker om 
særlige rettigheder for bestemte grupper, vil 
denne forskelsbehandling afspejle at man anser 
den for at være nødvendig for at stille menne-
sker lige på et mere grundlæggende plan.

Fordelingspolitik versus anerkendelses-
politik
Diskussionen af hvad det så er der ifølge lighed-
sidealet bør fordeles lige har desuden en yderli-
gere dimension der spiller en vigtig rolle i mo-
derne politisk filosofi. Det drejer sig om diskus-
sionen af fordelingspolitik versus anerkendel-
sespolitik. Oftest har den politiske filosofi be-
skæftiget sig med fordelingspolitik, herunder 
civile, politiske og sociale rettigheder, fx 
ytrings- og religionsfrihed, stemmeret og forde-
ling af adgangen til økonomiske goder. Forskel-
spolitikkens fortalere udfordrer imidlertid for-
delingspolitikken på to måder. Dels ved den al-
lerede nævnte diskussion om differentierede 
rettigheder, dels ved tilføjelsen af en øjensynlig 
helt ny slags politik nemlig såkaldt anerkendel-
sespolitik.

Anerkendelsespolitikken angår immaterielle 
goder som status, anseelse, (selv)respekt og li-
geværd. Hvor anerkendelse i førmoderne stæn-
dersamfund handlede om at markere og be-
kræfte forskelle i status, fx ml. adel og bønder, 
mænd og kvinder, handler anerkendelsen i mo-
derne demokratiske samfund om lighed i sta-
tus. Så anerkendelsespolitik er også et spørgs-

mål om lighed, men ligheden angår andre typer 
goder end fordelingspolitisk lighed.

Man kan tale om ‘lige anerkendelse’ på to 
grundlæggende forskellige måder. Enten angår 
ligheden genstanden for anerkendelse, dvs. at 
lige anerkendelse er anerkendelse af de samme 
egenskaber hos alle mennesker, eller også an-
går ligheden graden af anerkendelse, dvs. at li-
ge anerkendelse er ‘lige megen’ anerkendelse. 

Genstanden for lige anerkendelse som aner-

kendelse af det samme kan være en retslig sta-
tus, fx statsborgerskab, en bredere social status, 
fx medborgerskab, eller en moralsk status, fx 
det at være en person. Genstanden for lige an-
erkendelse er noget individuelt og abstrakt, for 
hvis det er det samme der skal anerkendes hos 
alle, kan anerkendelsen ikke gælde forskellene 
ml. mennesker, herunder de forskelle der har 
med vores tilhør til forskellige grupper at gøre. 
Kravet om lige anerkendelse i denne forstand 
bliver ikke mindre vigtigt af den grund – tværti-
mod var anerkendelse af lige status historisk af-
gørende, fx i kvindekampen og i den amerikan-

ske borgerretskamp. Men da denne slags lighed 
øjensynlig kun begrunder identiske sæt af ret-
tigheder til alle, har mange fortalere for forskel-
spolitikken fundet den utilstrækkelig.

lige megen anerkendelse af forskelle
Mange diskussioner om lige anerkendelse kan 
derfor kun forstås som krav om ‘lige megen’ an-
erkendelse af forskelle. Dette kan igen betyde 
forskellige ting. Der kan være tale om ‘faktuel’ 

anerkendelse, 
fx af at en reli-
gion eller et-
nisk gruppe 
overhovedet 
er til stede i 
samfundet, el-
ler af for-
trængte for-
hold i et sam-
funds historie. 
Men den kræ-
vede anerken-
delse er oftest 
også af nor-
mativ art. Det 

afgørende er således anerkendelse af at tilste-
deværelsen af - og udtryk for - bestemte forskel-
le er legitime, fx at det er legitimt at bære mus-
limske tørklæder i det offentlige rum. Kernen i 
kravet er så en kritik af traditionelle skel mel-
lem offentligt og privat, og ideer om at forskelle 
kun kan tolereres hvis de begrænses til privat-
sfæren.

Men kravet om anerkendelse går ofte endnu 
videre til ‘positiv’ anerkendelse, fx af at en be-
stemt religion er værdifuld. Mange såkaldte 
multikulturalistiske krav kan kun forstås som 
omhandlende positiv anerkendelse. Dette er 

dog ofte en særdeles problematisk ide. Det er 
nemlig ikke altid muligt at anerkende alle for-
skelle som lige værdifulde. Hvis subjektet for 
anerkendelse, det vil sige aktøren der skal aner-
kende noget, selv har værdimæssige overbevis-
ninger, kan vedkommende ikke anerkende vær-
dien af ting der er i modstrid hermed. Hvis man 
fx er kristen, kan man ikke anerkende Islam 
som lige så værdifuld (og vice versa), for så vidt 
at man virkelig tror at den ene religion er sand 
og den anden falsk. I sådanne tilfælde vil positiv 
anerkendelse enten være selvmodsigende, hyk-
lerisk eller kræve afsværgelse af egne overbevis-
ninger.

Selv om forskelspolitikkens fortalere ofte yn-
der at præsentere eksempelvis anerkendelse 
som en dimension der ikke kan indfanges af an-
dre mere traditionelle lighedsteorier, så er det 
nu ikke helt rigtigt. Fx er den tidligere nævnte 
velfærdsegalitarisme faktisk neutral i forhold til 
forskellen ml. fordelings- og anerkendelsespoli-
tik. Lav status kan, ligesom lav indkomst, væ-
re årsag til lav velfærd, og anerkendelse af det 
legitime i at kunne udtrykke sin religiøse over-
bevisning offentligt kan være særdeles vigtigt 
for hvilken velfærd man har. På det fundamen-
tale plan adskiller forskelspolitikken sig derfor 
ikke så meget fra traditionel politik som ofte an-
taget. Anerkendelsespolitikkens opblomstring 
bør snarere ses som udtryk for en opfattelse af 
at flere slags forhold har betydning for lighed 
end som en fundamentalt anderledes ligheds-
diskussion.

Denne kronik er en samskrivning af forfatternes 
oplæg ved institutdagen på Institut for Medier, 
Erkendelse og Formidling om lighed i det multi-
kulturelle samfund, den 27. februar 2008.

Nils Holtug og Sune Lægaard er begge tilknyttet 

Center for Studier af Lighed og Multikulturalisme 

som Nils Holtug leder. Nils Holtug er desuden lek-

tor og Sune Lægaard adjunkt i filosofi på Institut 

for Medier, Erkendelse og Formidling.

FOTO: SCANPIX

KUltURmøDe – Nogle minoriteter ønsker mere fokus på forskellene mellem  

minioritet og majoritet frem for fokus på ens behandling.

» Hvor anerkendelse i førmoderne 
stændersamfund handlede om at 
markere og bekræfte forskelle i  
status, handler anerkendelsen i  
moderne demokratiske samfund  
om lighed i status.« 
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Uni-spotting

leKtOR SmARt

Af Mathias Holm Pedersen

Har du også undret dig over hvor din underviser køber sine afva-
skede og afstumpede lærredsbukser? Har du vanskeligt ved at 
fatte hvorfor cowboy-vesten som stort set eneste sted i hovedsta-
den udover det indre Istedgade betragtes som en helt legal på-
klædningsgenstand på KU’s forsker-gange? Og har du spurgt dig 
selv hvorfor i al verden så mange kvindelige undervisere går i 
joggingsæt?

Der går mange historier om undervisere og forskere på KU 
som alene i kraft af deres tøjvalg kunne få selv den mest flambo-
yante fashion editor til at slå korsets tegn. Men nu må det være 
på tide at gøre op med mysteriet om det krøllede tøj, og finde ud 
af om KU’s kloge hoveder nu også går så umoderne klædt som 
rygtet siger.

Fløjlsjakke �.0
Og vi kan ligeså godt være ærlige: Umiddelbart er KU’s forskere 
og undervisere slet ikke så mode-mærkelige som man skulle tro. 
Ved Universitetsavisens rundspørge lykkedes det os således kun 
at finde en enkelt fløjlsjakke, og den sad på en ung og nydelig, 
kvindelig forskerspire. Så enten var vi blot uheldige, kiggede de 
forkerte steder, eller også har wellness- og modebølgerne ramt 
selv de fjerneste kontorer på KU.

Friskt forskerdress
Lektorer og professorer på Københavns Universitet får sammen med deres akademiske titel 

udleveret en brun fløjlsjakke. Ligeledes opfordres de i ansættelseskontrakten til at gå i så  

krøllet tøj som muligt. Sandhed eller myte? Få svaret i denne omgang Uni-spotting hvor vi stil-

ler skarpt på moden blandt forskere og undervisere

Søren Kaj Andersen, lektor og centerleder af FAOS, 
Det Sociologiske Fakultet

Hvad har du på?

Skjorten er fra Bruuns Bazar. Cardiganen er gammel – det er 

en rigtig lektor-cardigan.

Hvad er stilen blandt dine kollegaer?

Den er rimelig blandet. Men man kan godt sige at folk går i 

’uniform’ – der er ingen tilfældighed i det. Mange har pull-

over og jeans, og så er nogle måske mere velklædte end an-

dre.

er der ikke mange der går i krøllet tøj?

Tjoh, det er der jo nok. Men igen er der altså stor spredning.

Karoline Grøn, ph.d.-studerende og spirende  
forsker

Hvad har du på?

Den mørke fløjlsjakke er fra Saint Tropez, og strikketrøjen er 

købt i en butik på Gammel Kongevej. Blusen er fra Vero Mo-

da, og nederdelen er købt i Frankrig. Støvlerne er fra Diesel, 

og den store røde taske er købt i Bruxelles.

Hvad er forsker-moden?

Den er afslappet. Nogle går overhovedet ikke op i hvad de har 

på. Det gælder dog ikke så meget os ph.d.er. Man ser dog ik-

ke så mange jakker og slips.

Hvor mange fløjlsjakker har du?

Jeg har faktisk to i alt. Jeg har nemlig også en i brun.

merete jørgensen, lektor i almen medicin

Hvad har du på?

Lyseblå skjorte købt på loppetorvet i Viborg. Uldjakke og løse 

bukser, begge af mærket Masai. Sko fra Sandalet, og brochen 

er købt i den lokale garnbutik.

Hvordan er moden blandt dine kollegaer?

Det er meget varierende. Der er mange slags forskellige men-

nesker, nogen unge og dynamiske, lige på min afdeling.

Går i meget i krøllet tøj

Forskere som sidder meget på deres kontor, tager måske no-

get mere afslappet tøj på. Men ikke os der skal ud og undervi-

se.
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Dansk designs gyldne tid
Lektor Lars Dybdahl holder foredrag om dansk møbeldesign  

1945-1975. Læs mere på side �.

Den truede tunfisk
For 60 år siden kunne man fange tun i de danske farvande.  

Øresundsakvariet sætter på en udstilling fokus på den truede tun. 

Læs mere på side 7.2SEKTION

En ny international kandi-
datuddannelse i Anvendt 
Kulturanalyse oprettes på 
Etnologi ved KU og Lunds 
Universitet. Tidligere 
forskningsassistent på Et-
nologi Morten Krogh Pe-
tersen har været med til 
at udvikle MACA-uddan-
nelsen, og her fortæller 
han om hvad man kan 
bruge den til, og hvordan 
den bygger bro mellem 
universitetet og erhvervs-
livet

HUM OG SAMF

Af Ann Steendahl Søndergaard

Hvad er MACA?
»MACA står for Master of Ap-
plied Cultural Analysis og er 
en ny kandidatuddannelse 
hvor man lærer at anvende 
kulturanalyse konkret på ar-
bejdsmarkedet både i den pri-
vate og i den offentlige sektor. 
Man lærer at operationalisere 
kulturanalyse ved at lave felt-
arbejde, organisere projekter, 
løse konkrete problemer i virk-

at alt ikke kører optimalt. I 
kulturanalysen kigger man 
nærmere på det daglige arbej-
de og mere generelt menne-
skers hverdagsliv, og det kan 
være med til at løse op for den 
slags paradokser. MACA-kan-
didater skal kunne omsætte 
faglig viden om kultur og 
hverdagspraksisser til løsnin-
ger der kan anvendes på ar-
bejdspladsen. 

Hvad manglede du under din 
uddannelse siden du mener ud-
dannelsen er vigtig?
»Under studierne og senere i 
jobsamtaler gik det op for mig 
at jeg ikke kendte erhvervsli-
vet særlig godt. Jeg kendte ik-
ke måden at tænke på, og der 
var ikke ret megen hjælp at 
hente på uddannelsen. Jeg 
syntes at der manglede en ak-
tiv understøttelse af hvordan 
man overfører en faglig til-
gang fra sit fag til hvad man 
oplever på arbejdsmarkedet. 
Det tror jeg MACA i høj grad 
kan. Konkret skal kandidater-
ne lære at kommunikere bedre 
med de potentielle virksomhe-

der og organisationer som de 
kan få job i efter endt uddan-
nelse, samtidig med at de skal 
bibeholde deres faglighed. Der 
skal ikke komme kandidater 
med slips og profitmaksime-
ring som eneste mantra ud af 
denne uddannelse. Derfor er 
det vigtigt at der stadigvæk er 
en stærk forankring i det fagli-
ge. Det er i mødet mellem det 
kulturteoretiske og det er-
hvervsfaglige at der opstår no-
get spændende og for begge 
parter værdifuldt.«

Hvor forestiller du dig at MA-
CA-kandidater vil blive ansat?
»Der er tre overordnede områ-
der. For det første kan man ar-
bejde med brugerdreven inno-
vation som netop bygger på en 
ide om at nye løsninger skal 
finde anvendelse i hverdagsli-
vet. Det andet hovedområde 
kunne være i HR-funktioner. 
Her kan MACA-kandidaten bi-
drage med detaljeret viden om 
hvordan arbejdslivet for for-
skellige medarbejdere konkret 
udfolder sig og opfattes. Det 
tredje område kan man kalde 

en slags rationaleudredning. I 
steder som NGO’er (non-
governmental organizations), 
ministerier eller styrelser er 
der ofte mange forskellige ra-
tionaler på spil som på en eller 
anden måde skal bringes til at 
spille sammen. En kandidat 
fra MACA vil have et godt blik 

somheder og organisationer 
og formidle resultater videre. 
Man lærer fx at analysere for-
brugeres adfærd og se på hvor-
dan kultur og økonomi hæn-
ger sammen. Man lærer hvor-
dan kulturanalyse kan bidrage 
til innovationsprocesser, hvad 
man gør når globaliseringspro-
cesser og lokal livsstil kommer 
på tværs af hinanden, og hvor-
dan den kulturelle mangfol-
dighed udfordrer begreber 
som etnicitet, klasse, køn og 
alder.«

Hvorfor er der behov for MACA-
uddannelsen?
»Da vi skulle lave uddannelsen 
havde vi tæt kontakt med ar-
bejdsgivere som i fremtiden 
kan tænkes at gøre brug af 
MACA-kandidater, og de gav 
udtryk for at de har problemer 
som de ikke kan løse med de-
res nuværende medarbejdere 
og deres kompetencer. Det 
kan fx være i en HR-afdeling 
hvor en medarbejdertilfreds-
hedsundersøgelse viser at det 
hele går strygende, mens alle i 
det daglige arbejde kan mærke 

for hvordan det kan gøres. 
Man kan derfor forestille sig 
mange steder hvor kandidater 
fra MACA kan få job. Sund-
hedssektoren, turisme, marke-
ting, arkitektur og byplanlæg-
ning og mediebranchen er 
nogle bud.« 

Fakta om MACA
MACA er udviklet gennem et samarbejde mellem universite-

tet og repræsentanter fra erhvervslivet. Det er en engelsk-

sproget kandidatuddannelse hvor undervisningen foregår på 

KU og på Lunds Universitet. Uddannelsen henvender sig til al-

le studerende med en BA inden for det humanistiske og sam-

fundsvidenskabelige område med kvalifikationer inden for 

kulturanalyse. Ansøgningsfristen er den 15. april med studie-

start i september 2008. For oplysninger omkring uddannel-

sen, ansøgning og optagelse se: http://www.maca.ac/.

Ny uddannelse går erhvervslivet i møde
FOTO: SCANPIX

Morten Krogh Petersen blev 

cand.mag. i Etnologi i 2006 og 

arbejdede derefter som forsk-

ningsassistent på Center for  

Kulturanalyse. Han er nu Er-

hvervsPh.D.-studerende ved CBS.
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Boliger

Boliger udlejes

Amager
Periode: 15/10-08 – 15/1-09, evt. 

1/10-08 – 1/2-09. 

Størrelse: Hus, 180 kvm. 

Udstyr: Møbleret, vaskesøjle, 

have, carport.

Husleje: 18.000 kr. pr. md. inkl. 

faste udgifter. 

Kontakt: E-mail:  

michael_hernvig@hotmail.com, 

tlf.: 2566 4627.

Christianshavn 
Periode: 1/5-31/8.

Størrelse: Lejlighed, 50 kvm.,  

2 vær.

Udstyr: Møbleret, internet,  

vaskemaskine.

Husleje: 9.500 kr. pr. md. inkl. 

el, vand, varme. 

Depositum: 5.000 kr.

Kontakt: Tlf.: 2636 4560, e-mail: 

klusil@mail.dk.

Copenhagen
Period: 1/8-08 – 1/8-09. 

Size: 60 sqm., 2 rooms.

Equipment: Fully furnished,  

washing machine.

Tenant: Non-smokers. No pets.

Rent: 4.500 kr. per month, excl. 

heat and electricity.

Deposit: 15.000 kr. 

Contact: E-mail: 

adamschul@stofanet.dk.

Copenhagen N 
Period: 1/6–14/9.

Size: Apartment, 110 sqm. 

Equipment: Fully equipped incl. 

washer, tumble dryer, dish wa-

sher, cable TV, wireless internet.

Tenant: Non smoker, no pets.

Rent: 8.000 kr. per month incl. 

heat, electricity, gas, TV, inter-

net.

Deposit: 8.000 kr.

Contact: E-mail:  

jonvilshammer@hotmail.com,  

tel: 2720 7617.

Rent: 6.500 kr. incl. utilities. 

Deposit: 13.000 kr.

Contact: Tel: 2690 1541,  

e-mail: bdj@jur.ku.dk.

Roskilde
Periode: 1/8-08 (evt. 1/7) – 1/2-

09.

Størrelse: Lejlighed, 52 kvm.

Udstyr: Møbleret.

Lejer: Rolig, ikke-ryger, gerne 

kvinde. 

Husleje: 5.500 kr. pr. md. inkl. 

vand, varme, derudover ca. 500 

kr. pr. kvartal til el.

Depositum: 5.500 kr.

Kontakt: Louise, tlf.: 2320 5254.

Vesterbro 
Periode: 1/8-08 – 1/8-09.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 70 

kvm.

Udstyr: Evt. møbleret.

Husleje: 7.000 kr. pr. md. ekskl. 

el, vand, varme, gas.

Depositum: 28.000 kr.

Kontakt: E-mail: jakobtoksvig@

hotmail.com, tlf.: 2286 5670.

Vesterbro 
Periode: Fra 1/4-08.

Størrelse: 2 vær.

Udstyr: Delvist møbleret, vaske-

maskine, tumbler, internet.

Lejer: Gæsteforsker el. lign.

Husleje: 5.000 kr. pr. md., ekskl. 

internet.

Depositum: 2 mdrs. husleje. 

Kontakt: Soraya  

Tlf: 2843 5064.

Vesterbro
Period: From 1/6-08.

Size: 1 room, 20 sqm. 

Equipment: Furnished, washing 

machine. 

Tenant: Guest researcher or the 

like, non-smoker.

Rent: 4.000 kr. per month incl. 

heating, electricity, internet.

Deposit: 8.000 kr.

Contact: E-mail:  

crisb@get2net.dk.

Få støtte til at skabe et bedre studiemiljø

PULJE – Det er KU’s mål at de studerende skal tilbydes faciliteter der 

styrker faglige og sociale miljøer og indbyder til kontakt med forskere. 

Til dette formål har rektoratet i 2008 blandt mange andre tiltag op-

rettet en Studiemiljøpulje på 500.000 kr. Alle projekter er velkomne li-

ge fra ønsket om en potteplante i et hjørne til fuld møblering af en 

studentercafé eller lønudgifter mv. til faglige/sociale arrangementer. 

Puljen retter sig primært mod studerende. Der lægges vægt på at det 

ansøgte projekt opfylder et eller flere af disse kriterier: 1. Styrker rela-

tionen mellem de studerende og undervisningsstedet herunder for-

bedrer forholdet mellem de studerende og underviserne. 2. Er sam-

mentænkt med en specifik lokalitet. 3. Er økonomisk realistisk. 4. In-

volverer de studerende aktivt i realiseringen af projektet. 5. Fremmer 

kommunikation og netværksdannelser på tværs af fag, fakulteter og 

institutioner. 6. Understøtter et eller flere af indsatsområderne fra 

Mærk Suset. Det er en fordel hvis projektet f.eks. er miljøvenligt, er 

støjhæmmende, fremmer sundhed, motion og bevægelse, fremmer 

mangfoldigheden. Projekterne skal kunne gennemføres i 2008. Det er 

en forudsætning, at bevillingen kan overføres til en kontoførende en-

hed på KU (dekanat, institut, center, studienævn eller driftsområde). 

Digitalt ansøgningsskema findes på http://studiemiljoe.ku.dk. Ansøg-

ninger i papirformat indsendes til Jan Friis Jensen, Teknisk Administra-

tion, Nørregade 10, 1017 Kbh. K.

For nærmere oplysninger, kontakt Thorkil Damsgaard Olsen, e-mail:

tdo@adm.ku.dk, tlf.: 3532 4616. Ansøgningsfrist: 19/5-08.

FARMA på Facebook

FANS – Som det eneste institut på KU har Institut for Farmaci og Ana-

lytisk Kemi (Institut A) oprettet en Facebook-side. Det er deres håb her 

igennem at nå ud til rigtig mange studerende og på den måde gøre 

opmærksom på deres aktiviteter – især de spændende specialetilbud. 

Siden retter sig især mod de studerende på FARMA, men er bygget op 

så også eventuelt kommende studerende kan have glæde af den. For-

uden deres egne aktiviteter har de lagt links til andre FARMA-relate-

rede Facebook-sider som Farmaceutisk Filmklub, Pharmasingers og na-

turligvis de studerendes egne grupper. Institut for Farmaci og Analy-

tisk Kemi håber mange vil kigge forbi og slutte sig til fanskaren.

Se Facebook-siden på www.facebook.com/pages/Copenhagen-Den-

mark/Institut-A-FARMA/10784272100

Frederiksberg
Periode: ca. 1/8-08 - 31/7-09.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 98 

kvm.

Udstyr: Helt/delvist møbleret, 

opvaskemaskine, altan, kabel-

tv, wi-fi internet, tlf., vaskesøjle.

Lejer: Par el. lille familie, ikke-

ryger, ingen husdyr.

Husleje: 9.700 kr. pr. md. ekskl. 

forbrug.

Depositum: 3 mdrs. husleje.

Kontakt: Steffen Lauritzen,  

e-mail: steffen@lauritzen.dk,  

tlf. aften: 3325 2206.

Gentofte/ Dyssegård
Periode: Snarest.

Størrelse: Vær., 24 kvm.

Udstyr: Delvist møbleret, the-

køkken, egen indgang.

Lejer: 1 person, stille, ikke-ry-

ger.

Husleje: 3.500 kr. pr. md. inkl. 

el. vand, varme. 

Depositum: 5.500 kr. 

Kontakt: Tlf.: 2991 2052/ 3969 

2052.

Holte
Periode: Efter aftale.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 73 

kvm.

Udstyr: Have, hybridnet.

Husleje: 8.500 kr. pr. md. ekskl. 

fællesudgifter, varme, el.

Kontakt: Kurt, tlf.: 3051 4288. 

Humlebæk
Periode: 1/6-08 - 1/1-10. 

Størrelse: Rækkehus, 142 kvm. 

Evt. bytte med tilsvarende bolig 

i Oslo.

Udstyr: Pejs, have. 

Pris: 12.500 pr. md.+ forbrug. 

Kontakt:  

E-mail: janne@spress.dk.

Nørrebro
Period: 1/7-1/10-08.

Size: Apartment, 2,5 rooms,  

94 sqm.

Equipment: Furnished, internet, 

roof terrace.

Petrarca – ’Canzonieren’, 
brevene og receptionen af 
Petrarcas værker
FROKOSTMØDE – Ved Eric Jacobsen og Kir-

sten Grubb Jensen

Tid: 14/4 kl. 12 - ca. 13.15 

Sted: KUA, lok. 9.3.14

Arr.: Middelaldercentret, http://middelalder-

studier.ku.dk/frokostmoeder/

På jagt efter Fællesånden 
DEBAT – Mellem stifter af I Mesterens Lys, 

new age-missionær Ole Skjerbæk Madsen og 

okkultist og mystiker, forfatter Erwin Neutz-

sky-Wulff. Jes Stein Pedersen fra DR2s Dead-

line 2. sektion er ordstyrer

Tid: 15/4 kl. 19 

Sted: Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6 

Arr.: Studentermenigheden på Amager, www.

hum.ku.dk/sma  

Design for velfærd –  
Dansk design 1945-1975
FOREDRAG – Ved lektor Lars Dybdahl

Tid: 15/4 kl. 15.15–17.00

Sted: KUA, lok. 23.0.49

Pris: 10 kr. Gratis for medlemmer.

Arr.: Foreningen De Historie Studerende 

Luther og gavens teologi
FOREDRAG – Ved lektor Bo Kristian Holm

Tid: 15/4 kl. 19.30

Sted: Det Teologiske Forsamlingslokale, Kælder-

caféen, Købmagergade 44

Pris: 25 kr. Gratis for medlemmer

Arr.: Teologisk Forening

Kort Nyt

MØBELDESIGN – 

Foredraget fokuserer på 

dansk designs såkaldte 

’gyldne tid’: da dansk 

møbeldesign førte an i 

det internationale gen-

nembrud. I masseskala 

blev produkterne købt, 

begæret, brugt eller 

kendt af ’alle’ – de gav 

ansigt til en ny tids kom-

fort og konsum: fra den 

første efterkrigstid over 

udfoldelsen af ’velfærds-

samfundet’ og frem til 

1970’ernes økonomiske 

afmatning. Her er det  

Arne Jacobsens stol  

Svanen fra 1958.FO
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15. april  15. april  16.-17. april  17.-18. april

Østerbro
Period: From 26/3 for 3 months.

Size: Apartment, 100 sqm.

Equipment: Fully furnished,  

laundry, internet.

Rent: 4.500 kr. per month all  

incl.

Contact: E-mail: julia@diku.dk.

Boliger søges

Copenhagen
Period: 15/7-08 – 15/12-08.

Size: Apartment, 2-3 rooms.

Equipment: Basic furniture.

Tenant: Foreign researcher and 

family, non-smokers.

Rent: Max 9.000 kr. per month.

Contact: Hermogenes Fernan-

dez Marin, e-mail:  

FernandezH@si.edu, or  

hermogenes_f@hotmail.com.

København
Periode: 1/8-08 – 30/6-09.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær.

Udstyr: Fuldt møbleret.

Lejer: Gæsteforsker. 

Husleje: Max. 6.000 kr. inkl. 

vand, varme, el. 

Kontakt: Tine Ceccardi, Økono-

misk Institut, tlf.: 3532 3002, e-

mail: tine.ceccardi@econ.ku.dk.

København
Periode: 1/5-1/7. 

Størrelse: Vær. el. lille lejlighed. 

Udstyr: Møbleret. 

Lejer: Gæstestuderende fra Is-

land, 55 år, ikke-ryger. 

Kontakt: Gyda Bentsdottir, e-

mail: gyb2@hi.is, tlf.: 3284 9572.

København/Frederiksberg 
Periode: 1/5-30/6 (el. i 1 år).

Størrelse: Lejlighed, 2 vær.

Udstyr: Fuldt møbleret.

Lejer: Kvindelig gæsteforsker. 

Husleje: Max. 7.000 kr. inkl. 

vand, varme, el. 

Kontakt: Tine Ceccardi, Økono-

misk Institut, tlf.: 3532 3002, e-

mail: tine.ceccardi@econ.ku.dk.

 

Københavnsområdet
Periode: 1/8-31/10.

Størrelse: Lejlighed el. hus.

Udstyr: Møbleret.

Lejer: Amerikansk familie på 3, 

gæsteforsker.

Kontakt:  

E-mail: lillia@math.ku.dk.

Københavnsområdet
Periode: Okt. 08 - april 09. 

Størrelse: 2 vær.

Kontakt: Elkin, tlf.: 2051 6606, 

e-mail: elkin@telia.com.

Københavnsområdet
Periode: Snarest.

Størrelse: Lejlighed, 1-2 vær. 

Lejer: Kvindelig forsker, ikke-ry-

ger, ingen kæledyr.

Kontakt: Lavinia, e-mail: lavi-

nia@kiku.dk, tlf.: 6022 2230.

Kollegier

Valkendorfs Kollegium
Pr. 1/6-08 bliver 1 plads ledig. 

Målgruppen er kvindelige stu-

derende fra Det Naturvidenska-

belige Fakultet der har bestået 

2 års normeret studietid. Kolle-

giet ligger i den indre by i et 

gammelt hus med stor have. På 

kollegiet er der plads til 22 be-

boere fordelt ligeligt m/k. Kol-

legiet har selvstyre hvilket vil si-

ge at vi i fællesskab står for hu-

sets daglige drift. Husleje: 1.340 

kr. pr. md. Ansøgningsskema 

kan printes ud fra http://studier.

ku.dk/Studieliv/Bolig/. Ansøg-

ningsskema vedlagt dokumen-

tation for 2 års bestået studietid 

samt et brev hvori du fortæller 

om dig selv, og hvorfor du ger-

ne vil bo på Valkendorfs kolle-

gium (1 side) indsendes til SU-

kontoret, Fiolstræde 22, Post-

boks 2112, 1014 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 1/5-08.

Specialepladser  
tilbydes

NIAS – Nordisk Institut for 
Asienstudier 
NIAS tilbyder specialepladser til 

studerende som arbejder med 

Asien og studerer ved KU. Der 

er løbende 5 studerende tilknyt-

tet instituttet. På NIAS får du 

adgang til vores biblioteksres-

sourcer, bliver udstyret med en 

arbejdsplads og betragtet som 

en del af vores forskningsmiljø. 

Studiepladsen løber i reglen 

over et semester, men der er 

mulighed for forlængelse. Som 

en del af studiepladsen arbejder 

du 5 timer om ugen for NIAS. 

Dette kan være som forsknings-

assistent el. i form af forefal-

dende arbejde ved konferencer, 

workshops, etc.

Mere information og ansøg-

ningsskema: www.nias.ku.dk/

supra el. kontakt Martin Bech, 

tlf.: 3532 9504, e-mail: martin.

bech@nias.ku.dk.

Stillinger

VIP-stillinger

Biovidenskab

Ph.D.Fellow in Bioinorganic 
Chemistry and Biophysics
With reference to the project 

manager the work of the Ph.D. 

fellow will consist mainly of du-

ties in connection with research 

and development within Bioin-

organic Chemistry and Biophy-

sics.

Full annoucement: Applications 

can not be based on this ex-

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

Application deadline: 21/4-08.

Adjunkt/Lektor i Anatomi
Adjunkt/lektorens arbejdsopga-

ver vil omfatte forskning og 

forskningsbaseret undervisning 

i anatomi (embryologi, histologi 

og makroskopisk anatomi). 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

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

Ansøgningsfrist: 29/4-08.

Videnskabelig uredelighed, et 
sprængfarligt fænomen
FOREDRAG – Ved Nils Axelsen, Klinisk Biokemisk 

Afdeling

Tid: 15/4 kl. 15

Sted: SSI, kantinen, bygning 37 

Arr.: Polymorfien

Hvad er protreptik? Og hvor-
for havde denne  
disciplin så fremtrædende en 
plads fra grækerne til  
oplysningstiden? 
FOREDRAG – Ved prof. i ledelsesfilosofi Ole 

Fogh Kirkeby, CBS 

Tid: 15/4 kl. 15-17

Sted: Institut for Idræt, Nørre Allé 53, OM hallen 

1. sal

Arr.: Institut for Idræt

Om at skrive og redigere 
Dansk litteraturs historie
FOREDRAG – Ved redaktør May Schack, Gyl-

dendal, og forskningslektor, ph.d. Lasse Horne 

Kjældgaard, Institut for Nordiske Studier og 

Sprogvidenskab, KU

Tid: 17/4 kl. 19.30

Sted: KUA, lok. 23.4.39

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

bfornordiskfilolog.dk

Dimensions of Equality
WORKSHOP – Med John Baker, leder af 

Equality Studies Centre, UC Dublin 

Tid: 18/4 kl. 13-16

Sted: KUA, lok. 5.2.29a 

Arr.: Center for Studier af Lighed og Multikul-

turalisme, http://cesem.ku.dk/ 

Orientering om ph.d.- 
uddannelsen
MØDE – Det Juridiske Fakultet afholder oriente-

ringsmøde om ph.d.-uddannelsen

Tid: 16/4, kl. 16

Sted: Metro 1, Fiolstræde 4-6

Tilmelding: Til e-mail: Helle.Bisgaard@jur.ku.dk

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

Få en grøn karriere
KARRIEREBØRS – Du kan møde større virksom-

heder og organisationer der beskæftiger sig med 

miljø, klima, energi og bæredygtighed. Du kan 

høre om muligheder som mentorforløb, speciale-

pladser, praktikforløb og studiejobs

Tid: 17/4 kl. 13-16 

Sted: Festsalen på Frue Plads

Arr.: Alumneforeningen KUBULUS, www.kubulus.

ku.dk 

Betydningen af familiefor-
hold i barndommen for ho-
moseksuelt partnerskab i 
voksenalderen
FOREDRAG – Ved overlæge, dr.med., ph.d. 

Morten Frisch  

Tid: 15/4 kl. 19.30

Sted: Aud. B, Zoologisk Laboratorium, Univer-

sitetsparken 15 

Pris: 20 kr. Gratis for medlemmer

Arr.: Dansk Human-etologisk Forening, www.

human.etologisk.dk 

The Emergence of Grammar 
from Perspective
FOREDRAG – Ved Brian MacWhinney, Carne-

gie Mellon University

Tid: 15/4 kl. 16-18

Sted: KUA, lok. 13.1.43

Arr.: Lingvistkredsen, www.lingvistkredsen.dk

Har du, hvad det kræver?
Totalforsvarsregion København

Vi giver dig udfordringer, uddannelser og kompetencer, du 
kan bruge i din civile karriere - samtidig med at du yder 
en indsats for samfundet.

Hærhjemmeværnet i Region Hovedstaden | www.tfrk.dk
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Sundhedsvidenskab og  
lægemiddelindustri –  
hvordan styres det kliniske 
forskningssamarbejde? 
FORÅRSMØDE – Ved bl.a. prof. Mette 

Hartlev, Executive Vice President ved Novo 

Nordisk A/S Mads Krogsgaard Thomsen, for-

mand for LIFE´s Sundhedspolitiske Udvalg Stig 

Waldorff og overlæge, dr. med. Ole Hartling 

Tid: 21/4 kl. 16-19

Sted: Dam auditoriet, Panum Instituttet

Arr.: Dansk Selskab for Medicinsk Filosofi, Etik 

og Metode, www.dsmfem.dk

Coaching Chief Executives 
FOREDRAG – Ved Diane Brennan, coach og præ-

sident for International Coaching Federation, ICF 

Tid: 21/4 kl. 15-17

Sted: Institut for Idræt, Nørre Allé 53, OM hallen 

1. sal

Arr.: Institut for Idræt

Autorisation – en begrebs- 
historisk udredning 
FORELÆSNINGSRÆKKE – Forfatterens autoritet. 

Ved Johnny Kondrup, lektor, dr. phil., Institut for 

Nordiske Studier og Sprogvidenskab, KU

Tid: 21/4 kl. 10.15-12.00

Sted: KUA, lok. 23.2.47

Tilmelding: www.georgbrandes.hum.ku.dk  

Arr.: Georg Brandes Skolen

Autor, Autorisation, Authen-
tizität – der Begriff der 
Autorisation zur Diskussion
FORELÆSNINGSRÆKKE – Forfatterens auto-

ritet. Ved Rüdiger Nutt-Kofoth, docent, Dr., 

Goethe-Wörterbuch, Hamburg 

Tid: 21/4 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, lok. 23.2.47

Tilmelding: www.georgbrandes.hum.ku.dk

Arr.: Georg Brandes Skolen

Texternas auktorisering. Om 
censurens roll i 1700-talets 
Sverige
FORELÆSNINGSRÆKKE – Forfatterens auto-

ritet. Ved Mats Malm, prof., dr. phil., Littera-

turvetenskapliga institutionen, Göteborgs uni-

versitet 

Tid: 21/4 kl. 15.15-17.00

Sted: KUA, lok. 23.2.47

Tilmelding: www.georgbrandes.hum.ku.dk

Arr.: Georg Brandes Skolen

Professor in Landscape  
Architecture 
Centre for Forest, Landscape 

and Planning, Department of 

Parks and Urban Landscape wi-

sh to appoint a Prof. in 

Landscape Architecture with 

special responsibilities within 

Preservation and Transformati-

on of Post Industrial Urban 

Landscapes from 1/11 or as soon 

as possible thereafter. 

Full annoucement: Applications 

can not be based on this ex-

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

Application deadline: 15/5-08, 

at 12 noon.

Professor of Small Animal 
Surgery
Department of Small Animal 

Clinical Sciences wishes to ap-

point a Prof. of Small Animal 

Surgery from 1/11-08 or as soon 

as possible thereafter.  

Full annoucement: Applications 

can not be based on this ex-

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

Application deadline: 26/5-08. 

Farma

Post-doctoral Research  
Training Positions
The Drug Research Academy at 

the Faculty of Pharmaceutical 

Sciences hereby invites applica-

tions for post-doctoral research 

training positions. 

Full annoucement: Applications 

can not be based on this ex-

tract. See www.farma.ku.dk/in-

dex.php/available positions. 

Application deadline: 2/5-08.

Assistant and associate pro-
fessors of oral drug delivery
The Department of Pharmaceu-

tics and Analytical Chemistry in-

vites applications for two assist-

ant professor/associate profes-

sor positions starting 1/6-08 or 

soonest thereafter. The period 

of employment as assistant pro-

fessor will be limited to 4 years. 

The scientific and teaching ob-

jectives of the department en-

compass the areas of drug for-

mulation and pharmaceutical 

technology, as well as drug-re-

lated analytical and physical 

chemistry, toxicology, and env-

ironmental chemistry.

Full annoucement: Applications 

can not be based on this ex-

tract. See www.farma.ku.dk/stil-

linger.

Application deadline: 5/5-08.

Humaniora

Professorat i historie med 
særlige opgaver
Professoratet er 5-årigt og er le-

digt til besættelse snarest mu-

ligt. Det skal i bred forstand 

dække området social- og kul-

turhistorie i Danmark 1800-

1950, og er særligt oprettet 

med henblik på at videreudvikle 

instituttets historiske fedme-

forskning. Den der ansættes i 

professoratet bliver ansvarlig 

for forskningsledelse af det kol-

lektive forskningsprojekt Fedme 

i Danmark siden 1850. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk./stillinger 

el. kontakt Mette Christensen, 

tlf.: 3532 8087, e-mail: mec@

hum.ku.dk.

Ansøgningsfrist: 15/4-08, kl. 12. 

Professorat i nordisk  
litteratur
På Institut for Nordiske Studier 

og Sprogvidenskab er et profes-

sorat i nordisk litteratur ledigt 

til besættelse 1/3-09 el. snarest 

herefter. Ansøgere skal kunne 

dokumentere særlige kvalifika-

tioner i nordisk litteratur med 

hensyn til forskning, undervis-

ning og formidling. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk./stillinger 

el. kontakt Mette Christensen, 

tlf.: 3532 8087, e-mail: mec@

hum.ku.dk.

Ansøgningsfrist: 1/5-08, kl. 12. 

Professorat i film- og/el. 
medievidenskab
Stillingen omfatter forskning 

og undervisning indenfor film- 

og/el. medievidenskab. Desuden 

forventes det at den der ansæt-

tes varetager forskningsledelse, 

deltager i og tager initiativ til 

ansøgninger om eksterne forsk-

ningsmidler, vejleder ph.d. stu-

derende og superviserer ad-

junkter samt deltager i videns-

formidling og vidensudveksling 

med det omgivende samfund. 

Stillingen er ledig til besættelse 

pr. 1/9-08 el. snarest derefter.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk./stillinger 

el. kontakt Mette Christensen, 

tlf.: 3532 8087, e-mail: mec@

hum.ku.dk.

Ansøgningsfrist: 1/5-08, kl. 12.

Lektorat (subsidiært) ad-
junktur i Musikvidenskab
Ved Institut for Kunst- og kul-

turvidenskab er et lektorat le-

digt til besættelse. Lektoren/ad-

junkten skal kunne dokumente-

re forskningsmæssige kvalifika-

tioner inden for musik og mu-

sikkulturer fra grammofonens 

opfindelse (1877) og frem til i 

dag med fokus på musiktekno-

logiske, musikæstetiske, musik-

historiske og/el. musikkulturelle 

problemkomplekser der er be-

tinget af de nye og i stigende 

grad elektroniske/digitale medi-

ers vilkår.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk./stillinger 

el. kontakt Mette Christensen, 

tlf.: 3532 8087, e-mail: mec@

hum.ku.dk.

Ansøgningsfrist: 2/5-08, kl. 12.

Adjunktur i kunsthistorie
Ved Institut for Kunst- og kul-

turvidenskab er et adjunktur le-

digt til besættelse pr. 1/8-08 el. 

snarest derefter. Stillingen be-

sættes med henblik på under-

visning, formidling, vejledning 

og eksamination inden for ram-

merne af KA uddannelsen i Vi-

suel Kultur (jf. studieordningen) 

samt Afdeling for Kunsthistories 

øvrige uddannelser på BA- og 

KA niveau.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk./stillinger 

el. kontakt Mette Christensen, 

tlf.: 3532 8087, e-mail: mec@

hum.ku.dk.

Ansøgningsfrist: 2/5-08, kl. 12.

Adjunktur i Teaterviden-
skab
Ved Institut for Kunst- og kul-

turvidenskab er et adjunktur le-

digt til besættelse pr. 1/8-08 el. 

snarest derefter. Stillingen øn-

skes besat af en person der især 

har forsket i de nyeste teoridan-

nelser og udtryksformer inden-

for teater- og performancestu-

dierne. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk./stillinger 

el. kontakt Mette Christensen, 

tlf.: 3532 8087, e-mail: mec@

hum.ku.dk.

Ansøgningsfrist: 2/5-08, kl. 12.

Adjunktur i Litteratur- 
videnskab
Ved Institut for Kunst- og kul-

turvidenskab er et adjunktur le-

digt til besættelse pr. 1/8-08 el. 

snarest derefter. Stillingen be-

sættes med henblik på forsk-

ning, undervisning og vejled-

ning i samtidslitteratur (de se-

neste 30 års litteratur) i et inter-

nationalt perspektiv og under 

inddragelse af dens samspil 

med politiske, institutionelle, 

mediemæssige og økonomiske 

forhold.  

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk./stillinger 

el. kontakt Mette Christensen, 

tlf.: 3532 8087, e-mail: mec@

hum.ku.dk.

Ansøgningsfrist: 2/5-08, kl. 12.

Lektorat i dansk sprog
Stillingen er knyttet til faget 

dansk som udbydes på bache-

lor-, kandidat- og ph.d.-niveau. 

Den der ansættes skal kunne 

varetage forskning samt under-

visning og vejledning indenfor 

dansk sprog på alle uddannel-

sesniveauer. Der er særlig inte-

resse for ansøgere som har kva-

lifikationer indenfor børne-

sprog og sproglig socialisation i 

bredeste forstand. Stillingen er 

ledig til besættelse pr. 1/1-09 el. 

snarest derefter.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk./stillinger 

el. kontakt Mette Christensen, 

tlf.: 3532 8087, e-mail: mec@

hum.ku.dk.

Ansøgningsfrist: 1/6-08, kl. 12.

Jura

Eksterne undervisere 
Ledige stillinger som ekstern 

underviser på den juridiske ba-

chelor- og kandidatuddannelse 

er opslået til besættelse pr. 1/9-

08.  

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

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

Ansøgningsfrist: 17/4-08, kl. 12.

Ph.d.-stipendier
På JUR er ph.d.-stipendier ledi-

ge til besættelse. Ansættelserne 

er tidsbegrænsede. Arbejdsti-

den er 37 t/u. For at komme i 

betragtning som ph.d.-stude-

rende skal man have bestået 

den juridiske kandidateksamen 

el. have kvalifikationer af tilsva-

rende karakter. Studerende der 

forventer at bestå kandidatek-

samen i indeværende eksamen-

stermin, og som evt. afventer 

bedømmelsen af deres speciale, 

kan også komme i betragtning. 

Ansøgeren må kunne dokumen-

tere flair for videnskabeligt ar-

bejde, f.eks. gennem fremlæg-

gelse af en velbedømt speciale-

afhandling. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.jur.ku.dk/stillin-

ger/.

Ansøgningsfrist: 2/5-08, kl. 12. 

Naturvidenskab

Ph.D. Scholarship in Grid  
based Computations
The eScience Center invites ap-

plications for a PhD position in 

Grid based computations star-

ting immediately. The position 

is funded by the Danish Pro-

gamme Commission on Nano-

science, Biotechnology and IT 

and relates to a project concer-

ned with the design and imple-

mentation of communication 

models for neighbourhood 

communication in an existing 

solid state physics code. The 

work of the PhD study should 

evaluate performance issues on 

massively parallel architectures, 

such as the BlueGene architec-

ture, and develop new, 

asynchronous neighbourhood 

broadcast algorithms for the 

BlueGene architecture. The 

work should also explore the 

CELL-BE processor as a target 

for the code.

Full annoucement: Applications 

can not be based on this ex-

tract. See www.ku.dk/stillinger 

or www.diku.dk.

Application deadline: 14/4-08.

21. april    21. april  21. april

MEDICIN – På forårsmødet belyses samar-

bejdet mellem sundhedsvidenskaben og læge-

middelindustrien fra mange vinkler: Hvad øn-

sker den danske industri? Hvad ønsker patien-

terne? Hvad kræver etikken? – Det er nogle af 

mødets temaer. P
H

O
T

O
S



Med et DSB WildCard kan du barbere prisen på togbilletter helt ned uden at kvaliteten bliver skrabet. 
Du får tilmed rabat på salgsvognen og på rejser til udlandet - samt de skarpeste klubfordele . Og det 
eneste krav er, at du er mellem 16 og 26 år eller er over 25 og på SU. Køb et DSB WildCard for 200 kr. 
og kom mere rundt. Bestil nu på stationen eller dsb.dk/wildcard.

Du sparer op til 50%, og kvaliteten er ikke skrabet

Kom mere rundt
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Patient partcipation in  
cancer research: The ’Unfor-
tunate Experiment’ at Natio-
nal Women’s Hospital 
FORELÆSNING – Ved dr.phil og associate 

prof. Linda Bryder, Department of History, 

University of Auckland

Tid: 22/4 kl. 15.15-17.00

Sted: CSS, lok. 15.3.15

Arr.: CSS

Anonymitet og kollektivitet i 
1700-tallets folkelige bog- 
kultur
FORELÆSNINGSRÆKKE – Forfatterens auto-

ritet. Ved Henrik Horstbøll, forskningsbibliote-

kar, dr. phil. Det Kongelige Bibliotek 

Tid: 22/4 kl. 10.15-12.00

Sted: KUA, lok. 23.2.47

Tilmelding: www.georgbrandes.hum.ku.dk  

Arr.: Georg Brandes Skolen

Nye perspektiver ved HPV- 
vaccination – kondylompa- 
tienters livskvalitet
FOREDRAG – Ved Gitte Lee Mortensen, Anthro-

consult

Tid: 22/4 kl. 15

Sted: SSI, kantinen, bygning 37 

Arr.: Polymorfien

Copyright og pirateri. Proble-
mer omkring Ludvig Holbergs 
Peder Paars 
FORELÆSNINGSRÆKKE – Forfatterens autoritet. 

Ved Jens Bjerring-Hansen, ph.d. stipendiat, Insti-

tut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab  

Tid: 22/4 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, lok. 23.2.47

Tilmelding: www.georgbrandes.hum.ku.dk  

Arr.: Georg Brandes Skolen

Why Democracies Don’t Have 
the Right to Unilaterally  
Control Their Own Borders
GÆSTEFORELÆSNING – Med Associate Prof. 

Arash Abizadeh, McGill University

Tid: 23/4 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, lok. 5.2.29a 

Arr.: Center for Studier af Lighed og Multikultu-

ralisme, CESEM, http://cesem.ku.dk/ 

Building planets and the  
ingredients of life between 
the stars
NIELS BOHR LECTURE – Ved prof. Ewine F. van 

Dishoeck

Tid: 23/4 kl. 15.15

Sted: Aud. 3, H.C. Ørsted Instituttet, Universitets-

parken 5

Arr.: Kollokvieudvalget/Niels Bohr Instituttet, An-

ders S. Sørensen

Samskrift og kooperativt 
forfatterskab i den europæi-
ske avantgardelitteratur  
FORELÆSNINGSRÆKKE – Forfatterens auto-

ritet. Ved ph.d. Torben Jelsbak, Institut for 

Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Tid: 23/4, kl. 10.15-12.00

Sted: KUA, lok. 23.2.47

Tilmelding: www.georgbrandes.hum.ku.dk

Arr.: Georg Brandes Skolen

Författarrollens biografi – 
med C.J.L. Almquist som  
eksempel
FORELÆSNINGSRÆKKE – Forfatterens auto-

ritet. Ved Johan Svedjedal, prof., fil.dr., Litte-

raturvetenskapliga institutionen, Uppsala Uni-

versitet 

Tid: 23/4 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, lokale 23.2.47

Tilmelding: www.georgbrandes.hum.ku.dk  

Arr.: Georg Brandes Skolen

22. april  22. april  23. april  23. april

Professorship with special 
duties
Department of Mathematical 

Sciences invites applications for 

a full time position as Prof. in li-

fe insurance mathematics.

Full annoucement: Applications 

can not be based on this ex-

tract. See www.ku.dk/stillinger.

Application deadline: 2/5-08, at 

12 noon.

Post doc position in Compu-
tational Astrophysics
The Computational Astrophysics 

Group at the Niels Bohr Insti-

tute is seeking a highly moti-

vated postdoctoral research as-

sociate in the area of relativistic 

charged particle dynamics and 

plasma physics, in particular for 

work with particle-in-cell simu-

lation codes.

Candidates with a strong re-

search profile and expertise in 

computational astrophysics are 

encouraged to apply. Experi-

ences with plasma physics and 

particle-in-cell simulation codes 

are especially desirable. The ap-

pointment will be for 2 years. 

Lektor i statistik 
På Institut for Matematiske Fag 

er en stilling som lektor i stati-

stik ledig til besættelse. Ansø-

gere med ekspertise i statistiske 

metoder for stokastiske proces-

ser vil blive foretrukket.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

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

Ansøgningsfrist: 15/4-08, kl. 12.

Ph.D. research studentship 
in the Experimental High 
Energy Particle Physics 
group
The Experimental High Energy 

Particle Physics group invites 

applications for a paid Ph.D. re-

search studentship. The group’s 

research activity concentrates 

on the ATLAS experiment at the 

new Large Hadron Collider at 

CERN. LHC is due to start opera-

tion in the late summer of 2008. 

Full annoucement: Applications 

can not be based on this ex-

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

Application deadline: 1/5-08.

Applicants should send a PDF fi-

le with CV, list of publications, 

and a statement of research in-

terests (1-3 pages), as well as 

the names and contact details 

of 2 referees to e-mail: aake@

nbi.dk. Informal inquiries may 

be made to Prof. Åke Nordlund, 

tel: 3532 5968, e-mail: aake@

nbi.dk.

The position is open until 30/4-

08, or until a suitable candidate 

has been found.

Samfundsvidenskab

Associate Professorship in 
Sociology
The Department of Sociology 

offers a new position as Associ-

ate Prof. in Sociology. For the 

position applicants should have 

a Ph.D or equivalent degree 

and solid teaching and supervi-

sion competence at university 

level. Associate professorship 

positions involve research, tea-

ching courses at all levels, su-

pervision of research students, 

and administration. 

Full announcement: Applicati-

ons can not be based on this ex-

tract. See www.ku.dk/stillinger 

or www.ku.dk/english/vacant_

posititons/.

Application deadline: 21/4-08 at 

12 noon. 

Eksterne lektorater
Fag: Politologisk grundkursus. 

Kurset løber over efterårsseme-

steret. Ansøgere som enten kan 

undervise i demokratiteori el. i 

international politik/EU fore-

trækkes. For yderligere oplys-

ninger kontakt prof. Tim Knud-

sen, tlf.: 3532 3411.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger.

Ansøgningsfrist: 5/5-08, kl. 12.

Sundhedsvidenskab

Clinical Professorship in 
Musculoskeletal Rehabili- 
tation
Applications are invited for a 

clinical professorship in Muscu-

loskeletal Rehabilitation to 

commence as soon as possible. 

The professorship is composed 

of a position of senior resear-

cher with service at Bispebjerg 

Hospital, the Clinic of Rheuma-

tology, Institute of Sports Medi-

cine, and a salaried professors-

hip at the Faculty of Health 

Sciences, The Department of 

Orthopaedics and Internal Me-

dicine.

Full announcement: Applicati-

ons can not be based on this ex-

tract. See www.ku.dk/stillinger 

and www.laegejob.dk.

Application deadline: 28/4-08 at 

12 noon.

Videreuddannelse i  
Ortodonti
Tandlægeskolen har en 3-årig 

videreuddannelsesstilling i orto-

donti ledig til besættelse. Kvali-

fikationer: Tandlægeuddannel-

se samt min. 2 års fuldtids kli-

nisk praktisk odontologi, heraf 

mindst 1 år fuldtids med børne- 

og ungdomstandpleje svarende 

til 1440 timer. For yderligere 

oplysninger kontakt uddannel-

sesleder, prof. Sven Kreiborg, 

tlf.: 3532 6750, e-mail: sve@

odont.ku.dk el. AC-fuldmægtig 

Annie Jørgensen, tlf.: 3532 

6671, e-mail: anj@odont.ku.dk.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger.

Ansøgningsfrist: 19/5-08. 

København

Silkeborg
Århus

Aalborg

Rønde

Hadsund

Ebeltoft

Odden

Holbæk
Roskilde

Skive

AnsViborg

Nykøbing    
Mors

Thisted

Fjerritslev

Løgstør
Aars

Hobro
Randers

Tirstrup
Grenaa

Hammel

Nørager

TA’ BUSSEN - LINIE 888 - HURTIGT · BILLIGT · BEHAGELIGT · NEMT · HVER DAG · ÅRET RUNDT

Ovenstående priser 
er for studerende 
og seniorer 
mandag til torsdag.

Afgang fra Valby
station.

- LINIE 888 OG HURTIGFÆRGEN OVER KATTEGAT · Telefon: 70 210 888 · Online booking: www.linie888.dk

KØBENHAVN  
ROSKILDE
ÅRHUS
RANDERS
AALBORG
SILKEBORG · GRENAA 
THISTED · FJERRITSLEV

Abildskou kører også 
dagligt til Berlin og 
Hamburg Airport

KUN 130 KR.
Til Aalborg,Thisted og
Fjerritslev er prisen
kun 150 kr.
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�1th Century Notions of  
Authorship and Ownership – 
Continuity and Change 
FORELÆSNINGSRÆKKE – Forfatterens auto-

ritet. Ved John Feather, prof., Department of 

Information Science, Loughborough University 

Tid: 23/4 kl. 15.15-17.00

Sted: KUA, lok. 23.2.47

Tilmelding: www.georgbrandes.hum.ku.dk  

Arr.: Georg Brandes Skolen

Langscape: The toponymic 
Wealth of Anglo-Saxon  
Charter Bounds
FOREDRAG – Leverhulme Early Career Fellow 

at the Department of Anglo-Saxon, Norse and 

Celtic at the University of Cambridge,  Ph.D. 

Peter Stokes

Tid: 23/4 kl. 14.15

Sted: Njalsgade 136, lok. 27-4-4

Arr.: Nordisk forskningsinstitut, Afdeling for 

Navneforskning

Manikæismen – historie,  
litteratur, lære og guds- 
dyrkelse
FOREDRAG – Ved lektor, dr.theol. Nils Arne 

Pedersen, Aarhus Universitet

Tid: 24/4 kl. 18.30

Sted: Det nye KUA, lok. 27.0.09

Arr.: Centralasiatisk Selskab, www.centralasi-

en.dk

Som kalve, der lugter blod. 
Skyttegravskrigens kultu- 
relle testamente
OPLÆG OG FILM – Oplæg om 1. verdenskrig 

på film ved forfatter og lektor Henrik Jensen, 

RUC. Efter oplægget vises Stanley Kubricks 

film Ærens vej (1957)

Tid: 24/4 kl. 19.15

Sted: Cinemateket, Gothersgade 55

Tilmelding: Til Carl Fuglsang, tlf.: 3393 0183

Arr.: Studentermenigheden ved Trinitatis Kir-

ke

Støtte

Fonde

Julie Damms Studiefond
Målgruppen er danske mænd 

der har taget doktorgrad el. 

ph.d.-grad enten ved KU i fag-

ene matematik, fysik, kemi, 

astronomi el. filosofi el. ved 

DTU. Støtten går til videregåen-

de studier. Der gives normalt ik-

ke støtte til pensionister, til ud-

gifter der allerede er afholdt, 

el. til køb af computer og andet 

standardudstyr. Ansøgningsske-

ma downloades fra www.ju-

liedamm.dk og sendes i 3 eks. 

til: Julie Damms Studiefond, 

Marie-Louise Andreasen, Abild-

gaardsgade 39, 2100 Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: 1/5-08.

Julie Damms Studiefond
Målgruppen er mandlige dan-

ske studerende der forventer in-

den for to år at opnå afslutten-

de eksamen enten som civilin-

geniør el. ved KU med fagene 

matematik, fysik, kemi, astrono-

mi el. filosofi som hovedfag. 

Der gives normalt ikke støtte til 

almindelige leveomkostninger, 

til udgifter der allerede er af-

holdt, til praktikophold el. til 

køb af computer og andet stan-

dardudstyr. Ansøgningsskema 

downloades fra www.ju-

liedamm.dk og sendes i 3 eks. 

til: Julie Damms Studiefond, 

Marie-Louise Andreasen, Abild-

gaardsgade 39, 2100 Kbh. Ø. 

Ansøgningsfrist: 1/5-08.

Københavns Universitets 
Almene Fond
I indeværende år er der ca. 

300.000 kr. til uddeling. Alle an-

satte og studerende ved KU kan 

søge fondens midler. Fondens 

formål er at fremme KU´s virke 

inden for forskning og uddan-

nelse og som kulturinstitution i 

bred forstand ved at støtte akti-

viteter for grupper el. for hele 

universitetet. Der lægges især 

vægt på at støtte projekter der 

er fælles for to el. flere fakulte-

ter, samt sociale og kulturelle 

aktiviteter der kan blive til glæ-

de for større dele af universite-

tets ansatte el. studerende. 

Støtte til administrative og vi-

denskabelige medarbejderes 

rejser forudsætter at flere får 

udbytte af rejsen. Individuelle 

rejser støttes ikke. Der ydes ikke 

støtte til rejser for studerende, 

herunder ph.d.-studerende. Der 

ydes ikke støtte til afslutning af 

studier, forlængelser af ph.d.-

projekter, driftsopgaver og vi-

denskabelige udgivelser. Aktivi-

teter der ikke støttes af univer-

sitetets traditionelle driftsmid-

ler, og som er nye og ikke har 

modtaget støtte tidligere, vil 

blive prioriteret.

Ansøgningsskema samt opsla-

gets fulde ordlyd kan findes på:

www.ku.dk//pers/Instituthaand-

bog/Personaleforhold/Legater_

og_fonde.

Ansøgninger sendes til: Køben-

havns Universitet, Direktørse-

kretariatet, Nørregade 10, Post-

boks 2177, 1017 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 19/5-08, kl. 12.

Forskningsstøtte

Strategisk forskning i �008
Det Strategiske Forskningsråd 

har i dag offentliggjort opslag 

af midler til strategisk forskning 

i 2008. Midlerne falder inden 

for følgende temaer: Sammen-

hængen mellem fødevarer, 

sundhed og livsstil samt medi-

cinresistens, Biologisk Produkti-

on, Fødevarer (inkl. biologisk 

produktion), Individorienteret 

sundhedsindsats, Klinisk forsk-

ning, Vedvarende energi sat i 

system, Energi og miljø, Miljø-

teknologi, Transportforskning, 

Tværgående brug af nanotek-

nologi, bioteknologi og infor-

mations- og kommunikations-

teknologi, Nanoteknologi, bio-

teknologi og informations- og 

kommunikationsteknologi, In-

formations- og kommunikati-

onsteknologi, Kreativitet og in-

novation, nye produktionsfor-

mer og oplevelsesøkonomi, Bru-

gerdreven innovation, Uddan-

nelsesforskning, Professionsud-

dannelsernes arbejdsfelt. En 

overordnet beskrivelse af alle 

forskningstemaerne og de fulde 

opslag findes på www.fi.dk. 

Legater

Læge Stephan Madsens Le-
gat for medicinske studen-
ter fra Sorø Akademi
Der uddeles i alt ca. 100.000 kr. 

Legatet kan tildeles 2 trængen-

de medicinske studenter fra 

Sorø Akademi der har studeret 

medicin mindst 1 år ved KU. Der 

anvendes universitetets ansøg-

ningsskema for KU’s legater. På 

forsiden angives legatets navn. 

Skemaet kan printes ud fra 

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

Ansøgningen sendes til SU-kon-

toret, Fiolstræde 22, Postboks 

2112, 1014 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 24/4-08, kl. 12.

Observator, mag.scient.  
Julie Marie Vinter Hansens 
rejselegat
Målgruppen er videregående 

studerende og yngre kandidater 

inden for fagene astronomi, 

matematik og fysik. Under lige 

kvalifikationer har kvinder for-

trinsret fremfor mænd, og fage-

ne prioriteres i nævnte række-

følge. Ansøgere forudsættes 

normalt at have afsluttet en ba-

cheloruddannelse el. anden til-

svarende uddannelse. Støtten 

går til studierejser i portioner 

på min. 5.000 kr. Der ydes ikke 

Verdens vildeste sportsfisk i Øresund

TUN – For 60 år siden kunne man fange en af verdens vildeste 

sportsfisk i danske farvande – nemlig tunfisken. Der var så mange 

tun i danske farvande at man byggede tunfabrikker både i Jylland 

og på Sjælland. Specielt i Øresund var der mange tun. Så mange at 

der kom kendte og royale mennesker fra hele verden bare for at 

fiske disse enorme fisk på op til 300-400 kg. Tunen findes desværre 

ikke mere i danske farvande på samme måde som for 60 år siden. 

Men der bliver i ny og næ fanget en lille tun i Nordsøen. Desværre 

bliver der fanget så mange tun i verden at bestanden er stærk 

nedadgående, og derfor er muligheden for at de danske farvande 

endnu en gang får besøg af denne kæmpe fisk meget lille. I den 

anledning har Øresundsakvariet lavet en udstilling hvor det vil væ-

re muligt at se de enorme stænger der blev brugt under dette fi-

skeri, billeder fra dengang man fangede tun i Danmark, samt en 

ægte udstoppet tun på 2 m. fra Øresund. 

Udstillingen varer indtil 3/11-08. Øresundsakvariet kan man finde 

på Nordhavnen i Helsingør. 

Tilvalg på Migrationsinitiativet?

TVÆRFAGLIGT KURSUS – Migrationsinitiativet udbyder i samarbej-

de med Institut for Antropologi et tværfagligt kursus i migrations-

studier der kan vælges som tilvalg i efteråret 2008. I løbet af kur-

set vil migrationsforskere fra syv forskellige fagområder introduce-

re teoretiske og metodiske hovedtræk indenfor hver deres disci-

plin, præsentere egen forskning og diskutere hvordan den har bi-

draget til migrationsforskningen som felt. 

Mere information, program samt tilmelding på  

www.migration.ku.dk   

Kort Nyt

Evangelieharmonier
SEMINAR – Oplæg ved lektor Geert Hallbäck, 

forskningsadjunkt Lars K. Bruun og lektor Peter 

K. Westergaard 

Tid: 24/4 kl. 13.15-16.00

Sted: Aud. 9, Det Teologiske Fakultet, Købmager-

gade 46, 2. sal

Arr.: Center for Studiet af Bibelens Brug

THE JEFFERSON BIBLE – Thomas Jefferson 

(1743-1826), en af den amerikanske uafhængig-

hedserklærings fædre og USAs tredje præsident, 

arbejdede gennem flere år på en evangeliehar-

moni senere kendt som The Jefferson Bible. I USA 

debatterer man i disse år om USAs Founding Fa-

thers var kristne, og om USA er en kristen nation. 

Jeffersons evangelieharmoni er en vigtig kilde i 

afklaringen af dette spørgsmål. Jefferson opfat-

tede sig selv som både kristen og oplysnings-

mand.

23. april  24. april  24. april
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Pædomorfose i marsvine- 
familien (Phocoenidae)
FOREDRAG – Ved ph.d.-studerende Anders 

Galatius, Biologisk Institut 

Tid: 24/4 kl. 19.30

Sted: Biologisk Institut, Aud. B

Arr.: Dansk Naturhistorisk Forening 

Kierkegaard og Blixen 
FOREDRAG – Ved Ivan Z. Sørensen

Tid: 24/4 kl. 19.30 

Sted: Kældercafeen, Købmagergade 44 

Arr.: Søren Kierkegaard Selskabet

UCLE08: Fra fildeling til  
læring – mere kvalitet i  
webbaseret læring
KONFERENCE – UCLE08 sætter fokus på den 

gode praksis i e-læring. Mød bl.a. Joseph Look-

ovsky, KU, og Sugata Mitra, Newcastle Univer-

sity

Tid: 24/4 kl. 9-16

Sted: DAM Auditoriet, Panum Instituttet, Bleg-

damsvej 3 

Tilmelding: På http://ucle.ku.dk

Arr.: Center for Webbaseret Læring, CWBL

Den nye ateismes brug af  
naturvidenskab
FORELÆSNING – Ved Alister McGrath med  

udgangspunkt i ateismen hos Richard Dawkins 

og Daniel Dennett

Tid: 24/4 kl. 19.30

Sted: Det Teologiske Fakultet, aud. 1, Købma-

gergade 44 

Pris: 20 kr.

Arr.: Forum for Eksistens og Videnskab og  

Afdeling for Systematisk Teologi

støtte til studierejser hvis eneste 

formål er at deltage i kongres-

ser, symposier o.l. Ansøgning 

sendes i 3 eks. indeholdende 

oplysninger om uddannelse, vi-

denskabelige kvalifikationer, 

cpr-nr., adresse, e-mail, samt 

studierejsens formål, varighed 

og budget. Ansøgningen stiles 

til legatets bestyrelse og sendes 

til sekretær Marianne Bentsen, 

Niels Bohr Instituttet, Rockefel-

ler Komplekset, Juliane Maries 

Vej 30, 2100 Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: 1/5-08.

Læge Johannes Bitsch og 
hustru Agnes Bitsch’s  
mindelegat
Af legatet uddeles årligt ca. 40 

portioner à 5.000 kr. til medi-

cinske studerende der har op-

nået første del af lægeviden-

skabelig embedseksamen, og 

som efter legatbestyrelsens 

skøn har dokumenteret et be-

hov for økonomisk bistand. Til 

legatet skal der benyttes et spe-

cielt ansøgningsskema som kan 

printes ud fra www.lesadv.dk/

Firmaet/Fonde.asp el. kan rekvi-

reres fra SU-kontoret, Fiolstræ-

de 22. Ansøgningen sendes til 

Advokat Hans Christoffersen, 

Advokatfirmaet Lund Elmer 

Sandager, Kalvebod Brygge 39-

41, 1560 Kbh. V. 

Ansøgningsfrist: 1/5-08.

For Kvinder i Naturviden-
skab 
I lighed med sidste år vil L’Oréal 

Danmark i samarbejde med Den 

danske UNESCO-nationalkom-

mission og Det Kongelige Dan-

ske Videnskabernes Selskab ud-

dele op til 3 legater à 100.000 

kr. til unge, kvindelige forskere. 

Betingelser for legaterne og an-

søgningsskema findes på www.

loreal.dk. 

Ansøgningsfrist: 3/6-08.

Københavns Universitets 
fælleslegat
Uddelingen af legaterne er nu 

afsluttet, og de der er kommet i 

betragtning ved uddelingen, 

har modtaget direkte besked 

fra SU-kontoret. Der er uddelt i 

alt 784.000 kr. i 79 portioner 

(ikke nødvendigvis lige store).

Stipendier 

Humboldt-Universität  
zu Berlin
Ved Humboldt-Universität zu 

Berlin tilbydes 4 stipendier til et 

5-måneders studieophold. Sti-

pendiet er på 250 euro pr. md., 

og studieopholdet skal ligge i 

det tyske efterårssemester: okt. 

2008 – feb. 2009. Ansøgeren 

skal være indskrevet på KU og 

have mindst 2 års studier bag 

sig. Ansøgeren skal kunne do-

kumentere godt kendskab til 

tysk. Se Det Internationale Kon-

tors hjemmeside for ansøg-

ningsprocedure og -materiale: 

http://international.ku.dk. An-

søgninger sendes til Det Inter-

nationale Kontor. 

Ansøgningsfrist: 21/4-08

Forsvar

Disputatsforsvar

Farma

Gaboxadol: From unselec- 
tive GABAA receptor  
agonist to SEGA 
Doktorand: Ph.d., cand.pharm. 

Bjarke Ebert 

Tid: 16/4, kl. 14.

Sted: Det Farmaceutiske Fakul-

tet, Universitetsparken 2, aud. 

4.

Afhandlingen: Kan rekvireres 

hos kontorfuldmægtig Susanne 

Pedersen, e-mail: sp@farma.

ku.dk.

Naturvidenskab

Contaminants in Marine 
Mammals in Greenland. 
With linkages to trophic  
levels, effects, diseases and 
distribution
Doktorand: Rune Dietz.

Tid: 9/5, kl. 13-18.  

Sted: Aud. 1, August Krogh 

Bygningen, Biologisk Institut, 

Universitetsparken 13, Kbh. Ø.

Afhandlingen: Eksemplar kan 

erhverves fra www.dmu.dk el. i 

en trykt version fra forfatteren, 

e-mail: rdi@dmu.dk.

Ph.d.-forsvar

Biovidenskab

Dephosphorylation of  
Phytate Globoids by Wheat 
Phytase 
Kandidat: Cand.scient. Lisbeth 

Bohn.

Tid: 11/4, kl. 13.

Sted: Lok. 1-01, Bülowsvej 17  

Modelling Crop Root  
Development and Nitrate 
Uptake
Kandidat: Cand.agro Anders Pe-

dersen.

Tid: 11/4, kl. 13. 

Sted: Lok. 3-11, Thorvaldsensvej 

40.

The Physiology of Mn  
efficiency in Barley  
(Hordeum vulgare L.)
Kandidat: MSc Christopher Alan 

Hebbern.

Tid: 9/5, kl. 13.

Sted: Lok. 3-13, Thorvaldsensvej 

40

Farma

Evaluation of Cutaneous 
Cytochrome P450 Metabo-
lism – In Relation to Topical-
ly Applied Drugs
Kandidat: Cand.pharm. Kamilla 

Rolsted.

Tid: 23/4, kl. 14.

Sted: Benzon aud.

Afhandlingen: Et resumé kan 

rekvireres på www.farma.ku.dk/

phd/defences, og selve afhand-

lingen kan ses på Fakultetets 

bibliotek. 

Sundhedsvidenskab

Cytokine signalling path-
ways in beta-cell apoptosis 
and effects of histone  
deacetylase inhibition
Kandidat: Lykke Blaabjerg.

Tid: 21/4, kl. 14.

Sted: Hagedorn Aud., Niels 

Steensens Vej 6, Gentofte.

Epidemiology of Derma- 
tophytosis and Experimen-
tal Dermatophytosis in an 
Animal Model
Kandidat: Ditte Marie Saunte.

Tid: 9/5, kl. 14.

Sted: Foredragssalen, Statens 

Serum Institut, Artillerivej 5.

Forsøg

Biovidenskab

Gratis sundhedsunder- 
søgelse af din kat
Hospital for Mindre Husdyr sø-

ger indekatte over 3 år gamle 

til deltagelse i et stort forsk-

ningsprojekt vedr. sukkersyge 

hos katte og mennesker. Vi kan 

tilbyde din kat en gratis sund-

hedsundersøgelse som bl.a. om-

fatter en grundig fysisk under-

søgelse, blodprøver (tjek for ny-

re-/leverlidelser, sukkersyge, 

stofskifteproblemer, katte-aids 

og katte-leukæmi), urinunder-

søgelser (tjek for bl.a. blærebe-

tændelse og urinvejssten), CT-

scanning (herved opnås et over-

blik over hele kroppen). Hvis 

din kat er overvægtig, vil vi og-

så hjælpe dig med at udarbejde 

en slankeplan til din kat. Din 

kat vil blive indlagt hos os i én 

nat. Det mest ubehagelige din 

kat vil opleve er at få lagt et ve-

nekateter i for- og bagbenet. 

Din kat skal være en kastreret/

steriliseret huskat (ikke race-

kat), normalvægtig el. overvæg-

tig, over 3 år og indekat.

Kontakt: Adjunkt, dyrlæge, 

ph.d. Charlotte Reinhard Bjørn-

vad, tlf.: 3533 2924, e-mail: 

crb@life.ku.dk. Veterinær spe-

cialestuderende Kathrine Sten-

berg, tlf.: 2966 9291, e-mail: 

kat.st@dsr.life.ku.dk.

24. april    24. april  24. april

DANSK LITTERATUR – Georg Brandes for-

andrede vores måde at forstå litteratur på. 

Han blev retningsgivende for en hel generati-

on af forfattere og var den drivende kraft for 

det moderne gennembrud. Foredraget kredser 

om hans kritiske indsats for at modernisere 

dansk litteratur ved at gøre den europæisk og 

diskuterer i den forbindelse kritikkens betyd-

ning for litteraturens udvikling.FO
T

O
: 

S
C

A
N

P
IX

Den radikale kritiker.  
Om Georg Brandes
FOREDRAG – Ved Svend Skriver, cand. mag, ph.

d. og litteraturredaktør på Ekstra Bladet. Efterføl-

gende debat

Tid: 24/4 kl. 20

Sted: Vartov, opgang H

Pris: 25 kr. Gratis for medlemmer 

Arr.: Studenterkredsen, http://studenterkredsen.

dk/ramme20.html
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Globaliseringens  
udfordringer til ledelse
TILTRÆDELSESFORELÆSNING – Ved adjun-

geret prof. Lars Rebien Sørensen 

Tid: 25/4 kl. 11-12 

Sted: Festauditoriet, Bülowsvej 17

Arr.: LIFE

Spørgsmål
TEMADAG – Med foredrag af Rita Terkelsen, 

RUC, Trine Heinemann, SDU, Nina Grønnum 

og John Tøndering, KU

Tid: 25/4 kl.13-16

Sted: Det nye KUA, lok. 22.0.47

Arr.: ProGram-kredsen, www.lingvistkredsen.

dk 

Udskrevet, men ikke  
afskrevet 
FOREDRAG – Ph.d. Søren Beck Nielsen vil fortæl-

le om magtspillet når ældre skal visiteres til hjem-

mepleje eller hjemmehjælp 

Tid: 28/4 kl. 15.30

Sted: KUA, lok. 22.0.47

Arr.: Fafos, fagligtforum@gmail.com

α-synuclein and p�5α in neu-
rodegenerative disorders
FOREDRAG – Ved Poul Henning Jensen, Institute 

of Medical Biochemistry, Aarhus Universitet

Tid: 29/4 kl. 15

Sted: SSI, kantinen, bygning 37 

Arr.: Polymorfien

Conceptualizing ‘Mobility’  
in Contemporary Migration 
Research
SEMINAR – Med oplæg af prof. Gunnar Malm-

berg, Department of Geography, Universitetet i 

Umeå, og Senior Researcher Ada Engebrigtsen, 

Norwegian Social Research

Tid: 29/4 kl. 13.15–16.00

Sted: KU, Øster Farimagsgade 5.

Tilmelding: På www.migration.ku.dk, senest 22/4 

Arr.: The Migration Initiative, www.migration.ku.

dk  

Referencehåndtering
KURSUS – Reference Manager til Windows – kort 

version for forskere, læger m.fl.

Tid: 29/4 kl. 9.15 – 13.00

Sted: KUB Nord, kursuscenteret, Nørre Allé 49

Tilmeldingsfrist: 15/4, til e-mail: kursus@kb.dk

Pris: 900 kr.

Arr.: KUBIS

Nedre Kambriums lyksalig- 
heder I Skandinavien 
FOREDRAG – Ved Arne Thorshøj Nielsen, Statens 

Naturhistoriske Museum  

Tid: 29/4 kl. 15.15 

Sted: Institut for Geografi og Geologi, Øster Vold-

gade 10, Aud. A  

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

25. april  28.-29. april  29. april  29. april

Sundhedsvidenskab

Denmark: Health  
system review 
Danmark har relativt lave sundhedsudgifter målt per 

indbygger, men vi er blandt de mest tilfredse med 

vores sundhedsvæsen. Alligevel vælger stadigt flere 

danskere at få private sundhedsforsikringer, og det 

kan betyde større ulighed i adgangen til sundheds-

ydelser af høj kvalitet i de kommende år. Det viser 

en ny bogudgivelse fra verdenssundhedsorganisatio-

nen WHO der stiller skarpt på det danske sundheds-

væsen. WHO har sammensat et hold af danske for-

skere fra KU der har samlet eksisterende viden om 

sundhedstilstanden og det danske sundhedsvæsen. 

Bogen rejser nogle aktuelle spørgsmål om hvorvidt 

det danske sundhedsvæsen også i fremtiden kan fin-

de en balance med fokus på lighed i adgang, om-

kostningseffektivitet og ydelser af relativ høj kvali-

tet. Bogens forfattere er Martin Strandberg-Larsen, 

ph.d.-stipendiat, Mikkel Bernt Nielsen, forskningsas-

sistent, Signild Vallgårda, lektor, Allan Krasnik, prof., 

og Karsten Vrangbæk, lektor, alle fra KU. 

Bogen kan hentes gratis online på: http://www.euro.

who.int/Document/E91190.pdf. Den trykte udgave af 

bogen kan bestilles ved at skrive til e-mail: info@obs.

euro.who.int. 

Kort Nyt

Eksamen på Det Naturvidenskabelige 
Fakultet

TILMELDING – Nu er det tid for eksamenstilmelding på bache-

lor- og kandidatuddannelsen. Blok 4: Automatisk tilmelding til 

eksamen for studerende der er tilmeldt undervisningen. Såfremt 

du ikke er tilmeldt undervisningen, skal tilmeldingen til blok 4 

eksamen foregå i uge 17. Tilmeldingen skal ske via selvbetje-

ningssystemet på www.punkt.ku.dk el. direkte til Studieadmini-

strationen enten pr. brev, e-mail el. ved personlig henvendelse. 

Tilmelding til blok 3 reeksamen: Foregår i uge 18 og 19. Tilmel-

ding til blok 4 reeksamen: Foregår i uge 29 og 30. Tilmelding til 

reeksamen forudsætter at man tidligere har deltaget i eksamen 

uden at bestå eller har været fraværende grundet dokumente-

ret sygdom. Registrering som ‘udeblevet’ giver ikke ret til at til-

melde sig reeksamen. Fakultetet har ikke pligt til at afholde re-

eksamen hvis alle studerende der har deltaget i den sidste ordi-

nære eksamen, har bestået. Afmelding sker skriftligt til Studie-

administrationen el. via selvbetjeningen på punkt.ku senest 1 

uge før eksamen. Ved mundtlige eksaminer der strækker sig 

over flere dage, regnes fristen fra 1 uge før første eksamensdag. 

For kurser med løbende evaluering er afmeldingsfristen senest 

ved udgangen af 4. undervisningsuge.

For yderligere oplysninger se www.nat.ku.dk/studerende/ el. 

kontakt Studieadministrationen, Øster Voldgade 3, Kbh. K., tlf.: 

3532 4260, e-mail: Studenterservice@science.ku.dk.

  

Udgivelser fra KU

Revyernes revy

HÆHÆ – Der bliver mulighed for at lufte lattermusklerne når 

universitetsrevyerne tørner sammen i en dyst på satiriske skarp-

skud og musikalsk slapstick i Universitetsrevyernes Revy lørdag 

den 19. april. Sidste år vandt Statskundskabsrevyen med sket-

chen ’6.O’ om Dansk Folkeparti, men rivaler og rivalinder lige 

fra Medicin til Molekylærbiologi vil gør sit yderste for at forføre 

publikums indre grinebider og vippe politologerne af tronen. 

Arrangementet, som finder sted på Datalogisk Institut, er arran-

geret af Studenterforeningen og starter kl. 17.30 med middag 

for Studenterforeningens medlemmer, og kl. 20 for alle andre. 

Billetter kan købes i din lokale studentercafé eller ved henven-

delse på e-mail: oes@studenterforeningen.dk hvor man også 

kan melde sig ind i Studenterforeningen hvis man vil deltage i 

middagen.
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Ansættelser

PROFESSOR – Dr.phil. Jakob Skovgaard-

Petersen (f. 1963) er pr. 1/3-08 ansat som 

professor med særlige opgaver inden for 

Moderne Islam ved Institut for Tværkultu-

relle og Regionale Studier på HUM. Jakob 

Skovgaard-Petersen er uddannet religi-

onshistoriker fra KU og indtil for nylig di-

rektør for det dansk-egyptiske dialoginsti-

tut i Kairo, en del af Det Arabiske Initiativ. 

Donationer

FONDSBØRSVEKSELE-

RER HENRY HANSEN 

OG HUSTRUS LEGAT – 

Professor Lars Bo Nielsen 

fra Biomedicinsk Institut 

på KU har modtaget 

Fondsbørsvekselerer Henry Hansen og Hu-

strus legat på 500.000 kr. Lars Bo Nielsen 

har i mange år forsket i åreforkalknings-

sygdomme og har taget initiativet til en 

række forskningsprogrammer der anven-

der både grundvidenskabelige og kliniske 

forskningsmetoder. Pengene fra legatet 

planlægges brugt til at finde ud af hvor-

for patienter med en kronisk nyresygdom 

kan få åreforkalkning og dø af hjertekar-

sygdomme. 

Priser

N.L. HØYEN MEDALJEN – Kunsthistori-

ker Rune Gade er af Akademiraadet ble-

vet tilkendt N.L. Høyen Medaljen. Det der 

gør Rune Gade til noget særligt, er for det 

første hans evne til at få øje på hvad der 

er væsentligt i et billede, både hvad angår 

billedets sammensatte helhed og de an-

tydningsvise, spredte detaljer, bliver det 

beskrevet i Akademiraadets bedømmelse. 

For det andet er det hans evne til at for-

midle disse komplekse betragtninger i et 

præcist og ligefremt sprog hvor avanceret 

teori og umiddelbar tænkning smelter 

sammen i fornem formidling. Fotografiet 

og spørgsmålet om repræsentation er et 

omdrejningspunkt i det meste af Rune 

Gades produktion af bøger og tekster, og 

dette arbejde placerer ham som en af de 

fremmeste forskere og formidlere af det 

fotografiske medium. Fra fotografiet har 

Rune Gade med indsigt bevæget sig ind i 

en insisterende afsøgning af områder der 

handler om kønsrepræsentation og per-

formativitet – og samtidskunstens rolle i 

det hele taget. Alle områder hvor Rune 

Gades formidling har markeret en enestå-

ende og betydningsfuld position.

 

COPENHAGEN-DEN-

MARK MEDALJEN – 

Reinhard Stelter, lektor i 

idræts- og coachingpsyko-

logi på Institut for Idræt 

ved KU, har modtaget Co-

penhagen-Denmark Me-

daljen fra The Danish Society of Sportpsy-

chology. Selskabets formand, chefpsyko-

log Arno Norske, begrunder overrækkel-

sen af medaljen med Reinhard Stelters 

fantastiske og utrættelige indsats for op-

bygning af idræts- og coachingpsykologi i 

Danmark. 

FORMIDLINGSPRIS – Peter Krustrup, lek-

tor på Institut for Idræt, er blevet hædret 

med NATs Formidlingspris. Prisen er på 

25.000 kr. samt en statuette og er givet 

for lektorens evner til at formidle projek-

tet The Copenhagen Soccer Study der har 

været omtalt i adskillige internationale 

medier.

INNOVATIONSPRISEN 2008 – Det er det 

stærke engagement i ODIN-konsortiet der 

udløser at professor Rasmus Bro fra Insti-

tut for Fødevarevidenskab på LIFE modta-

ger Innovationsprisen 2008. ODIN der står 

for Optimeret Dataanalyse i Industrien, er 

et konsortium som bygger bro mellem 

forskning og industri ved at udveksle 

kompetencer. ODIN-konsortiet så dagens 

lys i 2003, og det har med professor Ras-

mus Bro i spidsen banet vejen for mange 

frugtbare samarbejder på tværs af den 

akademiske verden og industrien. 

KOMMUNIKATIONSPRISEN 2008 – For-

eningen af Naturressourcestuderende 

modtager Kommunikationsprisen 2008 

som overrækkes af LIFE. Foreningen mod-

tager prisen for med et brændende enga-

gement, kreativitet og en omfattende 

indsats at arbejde for at skabe synlighed 

og viden om hvordan vi alle kan bidrage 

til en bæredygtig fremtid. Den nuværen-

de formand Eskild H. Bennetzen og for-

manden indtil november 2007 Adam 

Lentz modtog prisen på vegne af Forenin-

gen af Naturressourcestuderende.

DEN GYLDNE TYR – De studerende ved 

LIFE har uddelt prisen ’Den Gyldne Tyr’ til 

årets bedste underviser. Valget faldt på 

lektor Charlotte Bjergegaard fra Institut 

for Grundvidenskab som får prisen for sit 

stærke engagement og pædagogiske flair 

i undervisningen. Charlotte Bjergegaard 

er kursusansvarlig for faget biokemi. Pri-

sen er en vandrepokal, en tyr støbt i bron-

ze, og den uddeles hvert år ved årsfesten 

på LIFE. Prisen ledsages af en check på 

30.000 kr. 

Udnævnelser

ADJUNGERET PROFESSOR – Administre-

rende direktør Lars Rebien Sørensen, No-

vo Nordisk A/S, er blevet udnævnt til ad-

jungeret professor på LIFE. Adjungeringen 

er led i en strategi om at skabe endnu 

tættere samspil mellem erhvervslivet og 

LIFE. Lars Rebien Sørensen har siden 1985 

bidraget til udviklingen af de sektororien-

terede uddannelser ved LIFE, særligt forst-

kandidatuddannelsen og de relaterede 

uddannelser, både som gæsteforelæser i 

en række fag og som deltager i ekspert-

paneler med fokus på udviklingen af ud-

dannelser. Han har i den proces navnlig 

bidraget med sin indsigt og kompetencer 

inden for strategisk planlægning og ledel-

se. Lars Rebien Sørensen blev i 1981 ud-

dannet forstkandidat fra LIFE (dengang 

KVL). Han supplerede derefter uddannel-

sen med en bachelorgrad i International 

Economics fra Copenhagen Business 

School i 1983.

ADJUNGERET PROFES-

SOR – Peter Olesen er ble-

vet udnævnt til adjunge-

ret professor ved LIFE. Ud-

nævnelsen er et led i LI-

FE’s strategi om at styrke 

fødevareforskningen på tværs af institut-

terne og få øget andelen af den anvendte 

forskning i samarbejde med erhvervslivet. 

Peter Olesen (f. 1946) kommer fra biotek- 

og fødevareingrediens-virksomheden Chr. 

Hansen A/S hvor han er forskningsdirek-

tør. Peter Olesen er desuden meget aktiv i 

forskningspolitiske sammenhænge på om-

rådet fødevarer og sundhed, bl.a. er han 

medlem af Rådgivende Udvalg for Føde-

vareforskning og Det Nationale Fødevare-

forum. Han er medlem og medstifter af 

Konsortiet for Sunde Fødevarer og var 

formand for programkomiteen Fødevarer 

og Sundhed under Det Strategiske Forsk-

ningsråd 2004-06 og er derudover med-

lem af en lang række advisory boards, 

råd, tænketanke, netværk og udvalg på 

området. Peter Olesen har tidligere været 

adjungeret professor ved KU, i årene 

1986-91 og 1993-98 ved Botanisk Institut. 

Han har desuden undervist i Bioteknologi 

samt Molekylær Plantebiokemi og Fysio-

logi på LIFE og i Fødevarer og Sundhed 

ved DTU.

ADJUNGERET LEKTOR – 

Det er juraen der møder 

biologien når cand.scient. 

og ph.d. Peter Horn Møl-

ler er blevet udnævnt til 

adjungeret lektor ved LI-

FE. Innovation er et af kodeordene i da-

gens forskningsmiljø hvor samarbejde 

med industrien bliver en større og større 

faktor. Peter Horn Møller (f. 1969) har si-

den 2003 været en bærende kraft på LI-

FE’s patentkurser, og hans undervisning er 

meget populær hos de studerende. Peter 

Horn Møller er uddannet biokemiker og 

har en videnskabelig baggrund inden for 

cancerforskning. I dag er han partner og 

leder af Life Science & Chemistry-afdelin-

gen i patentfirmaet Plougmann og Vingt-

oft. Det er netop Peter Horn Møllers unik-

ke fagkombination og store viden om pa-

tenter, forenet med hans gode formid-

lingsevner der har været årsagen til ad-

jungeringen. 

Navne

UNIVERSITETSAVISEN 5  ·  2008    11

Portræt
DESCARTES-PRISEN – Dansk iskerneforskning er i verdensklasse, og Grundforsknings-

center for Is og Klima på Niels Bohr Instituttet med professor Dorthe Dahl-Jensen i spid-

sen har netop modtaget den prestigefyldte europæiske Descartes-pris. 

»Prisen svarer næsten til en ’EU Nobel-pris’, og det er en meget stor ære og anerkendel-

se at modtage den«, fortæller Dorthe Dahl-Jensen. Forskningsgruppen arbejder med 

iskerneboringer på begge sider af jordkloden – på den nordlige halvkugle på Grønland 

og den sydlige halvkugle på Antarktis. Det er Antarktis forskningsprojektet EPICA der er 

blevet tildelt Descartes-prisen. EPICA er et internationalt boreprojekt med 12 forsk-

ningsgrupper fra 10 lande, og det er alle grupper der i fællesskab modtager prisen.  

EPICA boreprojekterne er afsluttede, og forskningsresultaterne viser at der aldrig tidli-

gere i klodens klimahistorie har været så højt indhold af CO2 som nu. De videnskabelige 

undersøgelser af iskernerne fortsætter med målinger af sulfat, nitrat, klor og støv i at-

mosfæren. Alle de kemiske målinger giver ny viden om fortidens klima. Viden der kan 

bruges til modelberegninger af fremtidens klima. På billedet står professor Dorthe Dahl-

Jensen ved iskernelageret på Antarktis hvor sommertemperaturen er på minus 50 gra-

der.
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It’s the Campus Environment, Stupid

» Studiemiljøet på campus er et af de vigtigste 
konkurrenceparametre for tiltrækning af stude-
rende på et uddannelsesmarked hvor postnum-
meret ikke længere afgør valget af universitet.«

DA BILL CLINTON STILLEDE OP til præsident-
valget i 1992, hang der er et stort skilt i hans kam-
pagnehovedkvarter. Der stod: »It’s the Economy, Stu-
pid!« Skiltet skulle med slet skjult selvironi minde 
ham om at de amerikanske vælgere dybest set er 
mest optagede af at få smør på brødet. 

Nu er rektorgangen ikke stedet at hænge sådanne 
skilte op. Men hvis vi havde et, skulle der stå: »It’s 
the Campus Environment, Stupid!« For studiemiljøet 
på campus er et af de vigtigste konkurrenceparame-
tre for tiltrækning af studerende på et uddannelses-
marked hvor postnummeret ikke længere afgør val-
get af universitet. 

Desuden er et godt miljø selvsagt befordrende for 
den faglige og menneskelige udvikling hos både stu-
derende og ansatte. 

FOR NYLIG UDKOM EN NY RAPPORT om un-
dervisningsmiljøet på KU. Rapporten, som er baseret 
på en spørgeskemaundersøgelse med cirka 13.000 
studerende, indeholder både søde og bitre bolcher. 

De studerende er på mange punkter tilfredse med 
undervisningsmiljøet på KU. De trives under uddan-
nelsen, og de er også tilfredse med deres fremtidsud-
sigter som færdiguddannede. Men ikke alt i rappor-
ten er behagelig læsning. For eksempel svarer 16 
procent at de er utilfredse med de sociale aktiviteter. 
Omkring 30 procent er utilfredse med strømtilslut-
ningen og adgangen til trådløst net. 

Desuden er det bekymrende at en mindre del af de 
studerende ikke mener at de modtager nok informa-
tion om den personlige sikkerhed, for eksempel i 
håndteringen af farlige stoffer. Det er naturligvis ik-
ke godt nok. 

HELDIGVIS ER VI ALLEREDE i fuld gang med at 
forbedre undervisningsmiljøet over en bred kam. 
Sidste år lancerede vi studiemiljøsatsningen ’Mærk 
suset’ i tæt samarbejde med Studenterrådet. Besty-
relsen har besluttet at støtte initiativerne i ’Mærk su-
set’ med 6,5 millioner kroner i 2007 og otte millio-
ner kroner i 2008. Pengene går bl.a. til længere åb-
ningstider på bibliotekerne, mere trådløst net og 
over 1000 nye læsepladser. 

Et godt studie- og undervisningsmiljø hænger nøje 
sammen med campus-planen. Campusplanens ratio-
nale er ikke kun at skabe nye fysiske rum og grønne 
græsplæner der indbyder til faglig fordybelse og so-
cialt samvær, men også at bryde de mentale mure 
ned mellem studierne. 

Der skal være bedre muligheder for at mejsle den 
personlige ’kant’ i uddannelserne som kan skabe me-
re komplette kandidater og vække potentielle ar-
bejdsgiveres ansættelsesiver. Det er også formålet 
med projektet om ’det indre marked’ hvor det skal 
blive lettere at tage fag på andre studier. Men uagtet 
de forbedringer som campusplanen indebærer, er 
bygningsmassen på KU sine steder så nedslidt at der 

er behov for milliardinvesteringer i infrastrukturen. 
Det vil vi ikke undgå at betone overfor vore bevil-
lingsgivere på Slotsholmen. 

IMIDLERTID ER ET VELFUNGERENDE under-
visningsmiljø andet end nye bygninger, auditorier 
og laboratorier. Man kan også gøre meget lokalt for 
at styrke det sociale fællesskab – det gælder alt fra 
faglige studiekredse til fakultetsolympiader. 

Samtidig må man gøre sig klart at der er forskel på 
hvordan man kan forbedre forholdene fra fakultet til 
fakultet. Set i det lys har Ledelsesteamet (rektorat og 
dekaner) besluttet at fakulteterne skal udarbejde 
specifikke handlingsplaner for undervisnings- og 
studiemiljøerne – gerne med inddragelse af bruger-
ne, det vil sige de ansatte og studerende. 

Målet må være at vi på et tidspunkt slet ikke får 
brug for at hænge det Bill Clinton-inspirerede skilt 
op på rektorgangen. Indtil da ser vi frem til at følge 
arbejdet med at styrke undervisningsmiljøerne på 
KU.

Af rektor Ralf Hemmingsen & 

prorektor Lykke Friis


