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Riv
reolerne

ned Universitetets sidste frihedskæmpere
94-årige Eli Fischer-Jørgensen og 79-årige Jens Ege
har forfattet bogen »Interneringskartoteket« – en
medrivende fortælling om modstandskampen på
Københavns Universitet.
LÆS SIDE 3-4

Vi skal ikke være et eliteuniversitet
»Jeg har fået et voldsomt stort ansvar her og nu ved
at en så stor del af universitetets ledelse skal ansæt-
tes.« Ny rektor og overlæge i psykiatri Ralf Hem-
mingsen giver konsultation om universitetets pro-
blemer
LÆS SIDE 6-7

Forskerens andet jeg
Studerende skal optræde på gymnasier som alter
ego for nogle af landets fremmeste miljødebattører.
Men hvordan forbereder man sig til at være stand-
in for en Bjørn Lomborg?
LÆS SIDE 8-9

Der skal være langt mere plads 
og tid til at læse på universitetets
biblioteker, mener den nye chef
for Københavns Universitets-
bibliotek  LÆS SIDE 4-5
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Naturvidenskab får nyt segl 
L O G O  – Den 1. november tager Det Naturvidenskabelige Fa-
kultet sit nye bomærke i brug. Seglet indeholder en stiliseret
gengivelse af grundstoffet hafnium der blev opdaget på Kø-
benhavns Universitet i 1923. Det nye segl er tegnet af grafiker
Pete Burke fra Kommunikationsafdelingen. 

Ikke flere kafferinge
R E NG Ø R I NG  – Snart skal være slut med uvaskede kaffekopper og støvede
overflader på Københavns Universitet. En ny branchevejledning er netop udgi-
vet, og den skal hjælpe til at sikre renere arbejdsmiljøer. Dens vigtigste budskab
er at både rengøringspersonalet og de øvrige medarbejdere skal føle et fælles
ansvar for rengøringen og et rent indeklima. Så fat kosten og vrid kluden, og
husk: din mor arbejder her ikke. Arbejdsmiljøsektionen vil snarest muligt sende
vejledningen ud til alle rengøringsafdelinger og arbejdsmiljøgrupper.

Af Lise K. Lauridsen

»Ham har jeg ikke set i
tredive år,« siger en
ældre herre. Gen-

synsglæden er til at tage at føle
på under den gamle konsisto-
riesals buster og lysekroner.
Mange af de fremmødte til
eftermiddagens reception har
udover deres fortid på Køben-
havns Universitet det til fælles
at de alle var en del af mod-
standsbevægelsen under 2.
verdenskrig.

Eftermiddagens hovedper-
soner er to af de centrale med-
lemmer af den gruppe af stu-

derende og forskere på KU der
i de sidste måneder af krigen
stod for systematisk at indsam-
le information om stikkere og
kollaboratører til retsopgøret
efter krigen. 

94-årige Eli Fischer-Jørgen-
sen  og 79-årige Jens Ege, der
har forfattet bogen ‘Interne-
ringskartoteket – Om Carsten
Høeg og hans gruppe under
besættelsen’, var henholdsvis
lektor og studerende på uni-
versitetet under krigen.

»Jeg er overvældet over så
meget stads universitetet gør
ud af os. Men jeg vælger at tro
at det er universitetets måde at
vise sin taknemmelighed over
for de studerende og ansatte

fra Københavns Universitet
der gjorde en stor indsats
under 2.verdenskrig,« lyder
det fra Eli Fischer-Jørgensen til
de mange tidligere mod-
standsfolk der er mødt op i
dag.

Den lille spinkle kvinde der
var professor i fonetik på KU
fra 1966-81, fortæller om ti-
den fra september 1944 og
frem til slutningen af 2. ver-
denskrig hvor interneringskar-
toteket blev skabt.

Det selvbestaltede Friheds-
råd besluttede dengang at lave
et kartotek der skulle bruges
ved internering af personer

der havde
samarbejdet
med besættel-
sesmagten. 

Nu afdøde
professor i
klassisk filolo-
gi på Køben-
havns Univer-
sitet Carsten
Høeg blev
bedt om at le-
de arbejdet.
Den interna-
tionalt berøm-
te forsker ac-

cepterede straks og etablerede
en arbejdsgruppe hovedsage-
ligt bestående af studerende.

Formålet med arkivet var
især at undgå private hævn-
opgør som der var tusindvis af
i blandt andet Frankrig og 
Belgien, forklarer Eli Fischer-
Jørgensen.

Et farligt job
Det var et farligt job professo-
ren havde påtaget sig. Så far-
ligt at Carsten Høeg, der også
var efor på Hassagers Kollegi-
um på Frederiksberg i decem-
ber 1944, måtte gå under jor-
den efter at der gik rygter om
angreb på kollegiet. 

»Arbejdet foregik i en halv

snes private hjem fordi det var
alt for farligt med et fælles lo-
kale. Vi havde hver en stor rul-
le klisterpapir hvor vi skrev de
navne ned vi fik informationer
om. Senere blev de sat i alfa-
betisk orden i et kartoteksskab
hjemme hos Carsten Høeg,«
fortæller Eli Fischer-Jørgensen
og fortsætter: 

»Men på et tidspunkt blev
Høegs toværelseslejlighed for
lille til kartoteket, så vi måtte
flytte skabene på cykel.«

Mange af de oplysninger
gruppen modtog var behæftet
med meget stor usikkerhed,
men der hvor modstandsgrup-
pen ikke var i tvivl om rigtig-
heden, blev navnene registre-
ret i et specielt arrestationska-
totek.

En del kendte stikkere blev
også registreret fordi de ville
være i større sikkerhed i
fængslet end blandt vrede fol-
kemængder, forklarede Eli Fis-
cher-Jørgensen. 

De farlige oplysninger blev
transporteret omkring i Kø-
benhavn med stor forsigtig-
hed.

»Det skete da også at der
blev tabt noget materiale på
Langebro. Men to tyske solda-
ter henvendte sig venligt til de
pågældende om at de havde
tabt noget,« fortæller hun.

Alt gik dog godt. Ingen i
gruppen bag Interneringskar-
toteket blev taget af tyskerne,
men det var kun lige ved og
næsten.

»Det var et usandsynligt
held at et stikkerbrev om Car-
sten Høeg blev opsnappet af
modstandsbevægelsen,« for-
tæller Eli Fischer-Jørgensen.

Voldsomt retsopgør
Trods professor Høegs bestræ-
belser på at være systematisk
og yde alle retfærdighed skulle
retsopgøret efter befrielsen i

HISTORISK

Medicinerhus i støbeskeen
H U S LY  – De medicinstu-
derende på Panum får mås-
ke deres helt eget hus på
Nørre Allé 4-6. Bygningen
der har huset Folkesund-
hedsvidenskab indtil de
flyttede ind på Kommune-
hospitalet, er sat til salg, og
selv om fakultetet ikke har
råd til at beholde bygning-
en, så satser de medicinske
studenterorganisationer,
Det Sundhedsvidenskabeli-
ge Studenterråd (Sundrådet) og Foreningen af Danske Lægestuderende
(FADL) nu på at købe huset. FADL som både driver vagtbureau og forlag,
råder nemlig over en del millioner kroner. Derudover håber de medicinstu-
derende på at få eksterne sponsorer til at forbedre de studerendes forhold.
Som det ser ud nu er der nemlig langt fra plads nok til grupperum, læse-
pladser og sociale aktiviteter på Panum. Siden Panum-bygningen stod fær-
dig i 1980’erne, har der været en stor vækst i antallet af studerende og nye
studieretninger på fakultetet. Udover kontorer til faglige aktiviteter skal
Medicinerhuset efter planen også rumme boghandel,vuggestue/børne-
have, fitness-center, studentercafe, læse-, gruppe- og edb-rum.

KU-forskere undersøger 
fremtidens klima

K L I M A FO R S K N I NG  –
Forskere fra Biologisk Insti-
tut på Københavns Univer-
sitet har netop igangsat
verdens største og mest
avancerede klimaforsk-
ningsprojekt, CLIMATE. På
Brandbjerg ved Jægerspris
har forskerne skabt en bio-
logisk ‘tidsmaskine’ hvor
man kan skrue tiden frem
til et dansk klima anno
2075 så naturens reaktio-

ner på klimaforandringer kan undersøges. Det specielle og nye ved projek-
tet er at forskerne kan undersøge effekten af højere temperatur, ændret
nedbør og mere CO2 både hver for sig og i kombination med hinanden. Mil-
jøminister Connie Hedegaard (K) indledte den 3. oktober forsøget ved at
starte CO2-udledningen og køre de første varmemarkiser ind over forsøgs-
parcellerne. Derefter vil forskerne over foreløbig fire år gennemføre forsø-
gene der er muliggjort af donationer fra Villum Kann Rasmussen Fonden,
COGCI-forskerskolen, Det Naturvidenskabelige Fakultet, Elsam og Air 
Liquide. Projektet ledes af Forskningscenter Risø.
Læs mere på www.climate.dk.

Aalborg Universitet 
indtager København
KO N K U R R E NC E  – »Aalborg Universitet København indviet.« Den over-
skrift pynter Aalborg Universitet sig med i det seneste nummer af sit ny-
hedsmagasin UGlen. Vi kan berolige bekymrede KU-sjæle med at Aalborg
Universitet ikke lige nu er på vej til at overtage vores gamle universitet. Fak-
tisk ligger Aalborg Universitet København slet ikke i København, men i Bal-
lerup. Her har det nordjyske universitet netop åbnet et nyt Institut for Me-
dialogi og Ingeniørvidenskab i tilknytning til Ingeniørhøjskolen. Aalborg
Universitet Ballerup udbyder flere civilingeniørlinjer, blandt andet Ledelse
og Netværkssikkerhed og en kandidatuddannelse i Medialogi med på fokus
på Oplevelsesøkonomi. 

Universitetets 
sidste frihedskæmpere
En gruppe forskere og studerende fra Københavns Universitet 
samlede under 2. verdenskrig materiale om stikkere og kollabora-
tører til retsopgøret efter krigen. Fortællingen om det farlige 
og kontroversielle arbejde er blevet til en ny bog
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KU-forskere ser gamma-glimt
KO S M O L O G I  – En forskergruppe på det nyåbnede grundforskning-
scenter ‘Dark Cosmology Centre’ ved Niels Bohr Institutet på KU har for
første gang observeret lyset fra et såkaldt kort gamma-glimt. Strålingen
fra de korte gammaglimt varer under to sekunder og er dermed ekstremt
svære at observere. Kommende observationer af både korte og lange
gammaglimt skal kaste nyt lys over de ekstreme tilstande der hersker
ved stjerners død. Gammaglimt er så klare lyskilder at de kan ses selv på
meget stor afstand og dermed fortælle historier om universets fjerneste
afkroge og tidlige barndom. Det nye forskningsresultat har blandt andet
ryddet forsiden på det ansete internationale tidsskrift Nature.
Læs mere på www.astro.ku.dk/dark.

Lækre KU-fyre søges
TO P M O D E L  – Selv om man læser jura på universitetet, har en skæv næse el-
ler er rødtop, kan man sagtens være charmerende og lækker. Det har model-
branchen endelig indset. Under parolen ‘mangfoldighed og personlighed’ er
modelbureauet Unique Models på jagt efter fremtidens topmodeller, og de fin-
des måske også på Københavns Universitet. Modelbureauet er som noget nyt
særligt på udkig efter fyre der har mod på modelkarrieren. Måske giver studen-
terjobbet som model ikke erfaring med regneark, kaffebrygning og FrontPage,
men omvendt er det ikke skidt at skrive på cv’et, for hvem vil ikke se dig til job-
samtale hvis du har været model.
Kom til casting i Magasin, Kulturnatten, 14. oktober kl. 15-21.

Fonetikeren 
og cykelbuddet

maj 1945 vise sig at blive langt
mere voldsomt end mod-
standsfolkene bag interne-
ringskartoteket havde forestil-
let sig.

»Det pinte Carsten Høeg
meget at have haft medansvar
for stikkerlikvideringer, og
måske var det medvirkende til
hans alt for tidlige død som
65-årig i 1961,« slutter Eli Fis-
cher-Jørgensen.

Professor i retshistorie Dit-
lev Tamm der har skrevet om
retsopgøret efter 2. verdens-
krig, er næste mand på taler-
stolen. 

»Vi har her fået en beretning
om nogle mennesker der gjor-

de noget utroligt. Da jeg fatte-
de interesse for 2. verdenskrig
i 1970’erne, var jeg chokeret
over retsopgørets omfang,
dødstraffene og domstolenes
lemfældige rettergang. Det var
ikke noget at være stolt af.
Men først her i 2005 får vi do-
kumenteret at folkene bag
interneringskartoteket gjorde
deres til at dette land skulle
forblive retsstat. Hvad der ikke
fungerede var vores domstole
og anklagemyndigheder,« si-
ger Ditlev Tamm der var impo-
neret over at selv når et land er
allermest under pres, vil der
være mennesker som prøver at
få et land til at fungere, så vi

kan være os selv bekendt ba-
gefter.

»Og så glæder det mig at en
kollega der er nogle og 90 år,
stadig  skriver løs. Så har vi da
noget at se frem til,« sluttede
Ditlev Tamm.

likl@adm.ku.dk

Interneringskartoteket. Om
Carsten Høeg og hans gruppe
under besættelsen. Af Eli
Fischer-Jørgensen & Jens Ege.
160 kroner. 189 sider. Udkom 7.
oktober på Museum Tuscula-
nums Forlag, Københavns Uni-
versitet. Bogen kan købes i alle
danske boglader og online på
www.mtp.dk

De var 18 og 33 år. Han var jurastuderende og hun lektor i 
fonetik under 2. verdenskrig. Og så var de aktive i modstands-
bevægelsen der havde sit arnested på Københavns Universitet

173 ÅR – Så gamle er forfatterne Eli Fischer-

Jørgensen og Jens Ege tilsammen. De to tidligere

modstandsfolk har henholdsvis været forsker og

studerende på Københavns Universitet og er for-

fatterne bag en ny bog om Interneringskartoteket

– et register over stikkere og kollaboratører under

2. verdenskrig

ling som fangerne i fx Shell-
huset fik, tror jeg ikke jeg hav-
de holdt til,« siger Jens Ege.

Eli Fischer-Jørgensen og
Jens Ege har haft sporadisk
kontakt siden krigens afslut-
ning via diverse mindehøjtide-
ligheder og et fælles bekendt-
skab. For to år siden skrev Eli
til Jens om de ikke snart skulle
få skrevet den bog om interne-
ringskartoteket.

»Vi har været lidt utålmodi-
ge med at få vores bog udgi-
vet, for vi er jo alligevel 173 år
tilsammen. Men jeg tror vores
manuskript er kommet øverst i
bunken på forlaget af hensyn
til vores alder,« siger Eli Fis-
cher-Jørgensen.

For hende har det været vig-
tigt at beskrive arbejdet med
interneringskartoteket selv her
så mange år efter for at rette
op på den negative beskrivelse
af kartoteket og dets leder som
opstod i årene efter krigen.

»Det har været hårdt arbej-
de at starte på som 92-årig,
men jeg er jo stadig åndsfrisk,
og selv om det er 24 år siden
jeg gik på pension, så har jeg
da fået udgivet min sidste bog
om fonetik da jeg var 90,« for-
tæller Eli Fischer-Jørgensen.

likl@adm.ku.dk

»Selve arbejdet var temme-
lig kedsommeligt, men vi sag-
de jo ikke nej for vi syntes det
var vigtigt at undgå private
hævnakter i retsopgøret efter
krigen. Når flere af os bagefter
tilbage tænker tilbage på tiden
som særdeles positiv, så var
det på grund af Carsten Høeg.
Han var omhyggelig og havde
en streng retfærdighedssans,
men samtidig var han en om-
sorgsfuld leder og en modig
mand,« fortæller Eli Fischer-
Jørgensen. 

Også Jens Ege husker tilba-
ge på Carsten Høeg som den
udprægede akademiker der
med lysende autoritet og stor
mildhed tog de svære valg om
hvem der skulle i internerings-
kartoteket.

Dokumentation af en tid
Men hvorfor gjorde de det
egentlig? Mange modstands-
folk havnede i fængsel eller
koncentrationslejr.

»Jeg kunne ikke holde ud at
høre på folk på 40-50 år rakke
ned på tyskerne mens de gjor-
de ingenting. Nogen måtte gø-
re noget,« siger Jens Ege der
under dæknavnet Palle funge-
rede som cykelbud for mod-
standsbevægelsen.

»Jeg kan huske at mine
hænder ind imellem rystede
på cykelstyret, for jeg vidste
godt hvad der kunne ske hvis
jeg blev taget, og den behand-

Af Lise K. Lauridsen

Da den nybagte student
Jens Ege kom til Køben-
havn for at læse jura i

efteråret 1944 var universite-
tet nærmest lukket ned.

»De færreste turde holde el-
ler gå til forelæsninger af frygt
for at det skulle gå dem som i
Norge og Holland hvor tusind-
vis af studerende og undervi-
sere blev deporteret til kon-
centrationslejre,« fortæller
pensioneret ministerråd Jens
Ege.

Universiteterne i Norge var
nøjagtig som i Danmark arne-
sted for modstandsbevæ-
gelsen. Den 18-årige Jens Ege
havde som gymnasieelev i
Svendborg allerede saboteret
tyske telefonlinjer. Da han
kom til hovedstaden blev han
hurtigt hvirvlet ind i en grup-
pe af studerende og undervise-
re på universitetet der havde
fået til opgave at registrere alle
stikkere og kollaboratører. 

Det er Jens Eges dagbogsop-
tegnelser fra dengang der
blandt andet ligger til grund
for bogen Interneringskartote-
ket der netop er udkommet.
Her får læseren et unikt ind-
blik i nogle af de personlighe-
der fra universitetet der præ-
gede modstandsbevægelsen;
især professor Carsten Høeg
der var udnævnt til at lede ar-
bejdet med kartoteket.
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BIBL IOTANKER

Af Lise K. Lauridsen

Det er Michael Cotta-Schønbergs første
dag på arbejde som ny chef for Køben-
havns Universitetsbibliotek. Kontoret på

fjerde sal i Den Sorte Diamant er endnu ikke
færdigt, men det lader ikke til at holde den nye
bibliotekschef tilbage. Ideerne og visionerne
flyder frit fra den 60-årige magister i psykologi
og filosofi der et helt liv har forsynet videnska-
ben med dets råstof: bøger, tidsskrifter og arki-
ver.

»Vi skal have færre bøger på åbne hylder, så
vi kan få indrettet flere læsepladser. De sidste
fem år er de studerende myldret ind på bibliote-
kerne for at læse. De græsser ikke længere på
hylderne, men søger og bestiller bøger hjemme-
fra; derfor skal vi skabe et læringsmiljø på
bibliotekerne i form af læsesale,« fortæller Mi-
chael Cotta-Schønberg der de sidste 20 år har
været bibliotekschef på Handelshøjskolen i Kø-
benhavn.

Her holder biblioteket kun lukket fire hellig-
dage om året, og de lange åbningstider og
mange læsepladser er populære også blandt
studerende på Københavns Universitet.

I takt med at flere og flere handlinger kan
foregå foran hjemmecomputeren, er behovet
for at læse med andre studerende blevet øget,
mener Michael Cotta-Schønberg:

»Det er paradoksalt at jo mere e-virkelighe-
den bliver en realitet, jo større er vores behov
for fysisk samvær blevet øget. Det er jo til tider
et ensomt job at være studerende, men den øge-
de brug af læsepladserne viser at de studerende
vil være til stede med hinanden og på universi-
tetet,« siger han.

Det betyder dog ikke at bibliotekarerne skal

til at være cafébestyrere. Bibliotekarerne bruger
nemlig mere og mere tid på at hente bøger
frem, blandt andet fordi udlånet af bøger er sti-
gende.

Fokus på KU
Per 1. oktober Det Kongelige Bibliotek og Dan-
marks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek
fusioneret til en institution: Københavns Uni-
versitetsbibliotek der sammen med Nationalbi-
blioteket udgør Det Kongelige Bibliotek. 

Cotta-Schønberg vil som ny chef for de fusio-
nerede biblioteker også gerne sørge for at de
studerende og ansatte kan få fat i de bøger og
artikler de søger. For to år siden viste en bruger-
undersøgelse nemlig at det var så som så med
tilfredsheden på det punkt. Og for at kunne le-
vere bøger til sine kernebrugere har Michael
Cotta-Schønberg tænkt sig at gøre op med end-
nu en norm i biblioteksverdenen. I dag er det
nemlig sådan at biblioteker bestiller bøger hjem
hos hinanden uden hensyn til at det enkelte
biblioteks egne lånere i forvejen står i kø efter
bøgerne.

»Spørgsmålet er om det ikke er lidt for solida-
risk. Jeg synes vores egne brugere skal komme
først. Hvis der er en eller to reservationer på en
bog, så skal den ikke sendes ud af huset. Det er
et ømtåleligt emne, for i almindelighed er det
en god ting at vi deles om bøgerne, men jeg sy-
nes det er tosset hvis ikke vi kan skelne imellem
primære og sekundære brugere,« siger Michael
Cotta-Schønberg.

Men faktisk er det som brugerne mest efter-
spørger at få adgang til bibliotekets elektronis-
ke ressourcer hjemmefra. Stod det til biblioteks-
chefen fik de ansatte og studerende på KU fri
adgang til alle bibliotekets elektroniske ressour-
cer hjemmefra. Problemet er bare at det er alt

for dyrt. Priserne bliver nøje beregnet udfra an-
tallet af lærere og studerende. 

Sammenlægningen af bibliotekerne skulle
dog helst betyde at KU vil kunne tilbyde sine
forskere og studerende endnu bedre service
foran computerterminalerne. 

»Samlet vil vi stå stærkere når vi skal udvikle
vores elektroniske ressourcer – det vil sige arki-
ver, adgang til tidsskrifter og i udviklingen af de
såkaldte e-bøger,« siger Michael Cotta-Schøn-
berg. 

E-bogen er langt fra en realitet. Der er brug
for langt mere mobile og læsevenlige apparater
før den trykte bog ser sit endeligt, mener Cotta
Schønberg: »Men om tredive år tror jeg vi vil se
det samme ske med bøgerne som med tidsskrif-
terne. Der vil blive langt færre trykte versio-
ner.«

Google dit læsestof
En anden af bibliotekschefens mærkesager er
biblioteket skal støtte op om universitetets
forskningsformidling. 

»Mange universiteter gør i dag deres
forskningspublikationer tilgængelige i elektro-
niske arkiver som er søgbare på Goggle eller
Google Scholar,« siger Michael Cotta-Schøn-
berg.

Fordelen ved at samle universitetets
forskning i et samlet arkiv er ifølge Michael Cot-
ta-Schønberg at det giver et langt bedre over-
blik samt at man undgår at der går dyrebare in-
formationer tabt.

Siden Handelshøjskolen i København fik
samlet forskernes arbejdspapirer i et fælles
elektronisk arkiv, er antallet af downloads af
universitetets forskning på Google steget dra-
matisk: Fra 30.000 i 2004 til 100.000 i 2005.

»At samle universitetets publikationer elek-

Riv reolerne ned

Der skal stå færre bøger
fremme og være mere
plads og tid til at læse 

på universitetets 
biblioteker, mener den

nye chef for Københavns
Universitetsbibliotek
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Ny leder af Københavns 
Universitetsbibliotek

Fra 1. oktober er universitetsbiblioteket på Det

Kongelige Bibliotek og Danmarks Natur- og Læge-

videnskabelige Bibliotek blevet samlet til en fælles

institution: Københavns Universitetsbibliotek. De

fire universitetsbiblioteker ligger på KUA (Huma-

niora), Fiolstræde (Samfundsvidenskab, Jura og

Teologi), på Nørre Allé (Natur- og Sundhedsviden-

skab) og Slotsholmen – Den Sorte Diamant. Derud-

over findes der et stort antal institutbiblioteker der

sorterer under universitetet. Dannelsen af Køben-

havns Universitetsbibliotek sker for at styrke betje-

ningen af bibliotekets brugere. Som ny leder er 

Michael Cotta-Schønberg blevet ansat. Han er ud-

dannet magister i Psykologi på Københavns Univer-

sitet og har arbejdet på Det Kongelige Bibliotek

indtil han i 1985 blev chef på Handelshøjskolens

bibliotek.
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Danmarks ældste bibliotek bliver større
»Københavns Universitetsbibliotek er Danmarks ældste bibliotek –

grundlagt i 1482. Kulturministeriet har i juni 2005 besluttet at reorgani-

sere universitetsbiblioteksfunktionen for Københavns Universitet igen-

nem en sammenlægning af de to hidtidige, selvstændige universitetsbi-

blioteker Det Kongelige Bibliotek og Danmarks Natur- og Lægevidenska-

belige Bibliotek.«

Pressemeddelelse, Det Kongelige Bibliotek, 1. september 2005.
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tronisk, betyder at de bliver set og brugt meget
mere,« siger Michael Cotta-Schønberg.

Også de studerendes læsestof i form af studi-
esamlinger og kompendier skal i langt højere
grad gøres elektronisk tilgængelige.

»Vi har en meget stor del af de tekster liggen-
de, og vi kan fuldstændig legalt stille dem til rå-
dighed for de studerende« forklarer Michael
Cotta-Schønberg.

Hvem der har ret til hvilke informationer, er i
stigende grad blevet en opgave universitetsbi-
blioterne må bruge meget tid på. Derfor tror
Michael Cotta-Schønberg også at bibliotekerne
kan blive det sted hvor forskere og studerende
søger hen for at finde råd om copyright.

»Hvis en forsker skriver en lærebog, så er det
jo ikke i hans interesse at den blive downloadet
gratis. Forskeren skulle helst tjene penge på sit
arbejde. Selvom det er meget oppe i tiden at vi-
densdele, så skal forskerens arbejde ikke nød-
vendigvis stilles gratis til rådighed,« mener Mi-
chael Cotta-Schønberg der samtidig mener at
viden er ved at blive for dyrt.

»Det er simpelthen ikke økonomisk rentabelt
at vi på universitetet stiller vores viden gratis til
rådighed for kommercielle forlag som så tjener
milliarder på at sælge den viden tilbage til os
igen via licensaftaler til deres videnskabelige
tidsskrifter. Men den eneste måde at ændre på
det er hvis de store amerikanske eller britiske
universiteter dropper de nuværende kommerci-
elle publiceringssytemer og laver deres egne
forlag så forskerne har et andet sted at gå hen
når de skal have publiceret deres forskning,« si-
ger Michael Cotta-Schønberg om en af bibliote-
kets store udfordringer: de høje priser på ad-
gang til videnskabelige tidsskrifter. 

likl@adm.ku.dk

Bo Stetkær, Historie, 10. semester
»Jeg kan ikke samle tankerne derhjemme,« siger Bo Stetkær der er ved at skrive

speciale om DDR på Historie. Han sidder med sin bærbare computer i læsesal øst i

Den Sorte Diamant. 

»Efter jeg er begyndt at bruge læsepladser, så kan jeg se hvor stor forskel der er

på hvor meget jeg får lavet. Jeg tror det er fordi jeg får adskilt hjem og arbejde.

Jeg har min arbejdsdag her og når jeg kommer hjem, slapper jeg fuldstændig af.«

I starten skulle Bo lige vænne sig til at sidde og læse med en masse andre, men

nu er han nærmest blevet afhængig af at sidde på læsesal.

»Jeg synes det påvirker mig positivt. Jeg sidder ikke bare henslængt over bordet

eller surfer på nettet som jeg har en tendens til derhjemme. Og så betyder det da

også noget at komme lidt ud i verden hver dag, for på Historie er man meget alene

når man skriver speciale,« siger Bo.

Solveig Als, Sociologi, 10. semester
Solveig Als sidder dybt koncentreret over en bog i den højloftede læsesal på Det

Kongelige Bibliotek. Alt ånder fred og koncentration i det lyse lokale med plads til

cirka 130 studerende. Solveig er først begyndt at bruge læsesalen efter hun for ny-

lig startede på at skrive speciale i Politisk Sociologi. 

»Jeg sidder her for komme ud af min lejlighed, og så synes jeg at det er nemme-

re at have en rigtig arbejdsdag fra 10 til 18 herinde. Selvom jeg møder andre speci-

alestuderende, så er der mere disciplin her end derhjemme fordi man skal være stil-

le,« siger Solveig Als. Faciliteterne betyder også meget. Stolene er gode, og der er

lys, luft, vand og en god kantine. »Jeg føler mig mindre isoleret her fordi jeg mø-

der andre der skriver speciale,« siger hun. For at ungå at det alt for hyggeligt og

dagen går i kaffeslaberas, laver Solveig helt fast aftaler med sine studiekammerater

om hvornår og hvor længe der er pause.

Tine Marie Pedersen, Medicin, 5. semester
Tine Marie Pedersen og hendes læsemakker sidder og læser gamle eksamensopga-

ver på Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek. I Panum-bygningen hvor

de to medicinstuderende har deres daglige gang, er der 200 læsepladser, men de er

så populære at der er kø til dem inden biblioteket åbner kl. otte om morgenen. 

»Derhjemme får jeg bare ikke læst, og på Panum er der sjældent plads, nogle

gange har jeg siddet i kantinen med ørepropper i for at få læst. DNLB er trods alt

bedre end Panums gange eller kantinen, men her er også meget uro fordi folk ko-

pierer og arbejder på computere,« mener Tine Marie Pedersen.

Tine Marie kunne godt bruge flere læsepladser i stedet for de mange bogreoler

på DNLB. »Jeg går aldrig og leder på hylderne efter bøger. Hvis jeg skal have en

bog eller en artikel, så går jeg på nettet og bestiller den hjem. Jeg tror også jeg vil-

le opgive at finde noget herinde,« siger hun.

Mads Christoffersen, Biologi, 10. semester
Mads Christoffersen er netop færdig med at holde møde med sin specialemakker

ved det runde computerbord i den centrale del af Danmarks Natur- og Lægeviden-

skabelige Bibliotek. »Det er en fordel at sidde her fordi jeg ikke kan lave alt muligt

andet. Og så er det jo altid meget rart at komme ud i stedet for at sidde derhjem-

me og lumre,« siger Mads Christoffersen.

Til januar får han et specialelokale på biblioteket som han har været skrevet op

til i knap to år. Det er især mens Mads har læst på overbygningen at han har brugt

læsepladserne på biblioteket. »Jeg synes det er vigtigt at komme ud og få nogle in-

put også når du skriver speciale. Du kan meget nemt blive lidt ensporet af at sidde

derhjemme for meget. For så er der aldrig nogle der spørger: Hvorfor gør du

egentlig som du gør? Og den slags kan motivere mig til at lave mere og finde nye

måder at anskue tingene på,« siger Mads Christoffersen.

likl@adm.ku.dk

Studier fra 8-16
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FLERE LÆSEPLADSER – De sidste fem

år er de studerende myldret ind på bibliote-

kerne for at læse. De græsser ikke længere

på hylderne, men søger og bestiller bøger

hjemmefra. De studerende vil være sammen når de læser. Læsesalene byder på en ro, 
koncentration og en inspiration som er svær at finde derhjemme  

Kontor til alle studerende
»Jeg tror, det vil øge gennemførelsesprocenten betydeligt, hvis alle studerende havde

et skrivebord med internetadgang hvor de kunne starte dagen klokken otte om morge-

nen. Derfra kunne de gå til forelæsninger og holdundervisning, og de kunne vende til-

bage i mellemtimerne for at studere i stedet for at tage hjem eller bruge tid på at finde

en ledig plads i en kantine eller på et bibliotek.«

Professor Ole Lehrmann Madsen, direktør for Alexandra Instituttet, 

Aarhus Universitet, Campus, 23. marts 2005.
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INTERVIEW

Af Richard Bisgaard

»Vær så god at tage plads.« Professor
og overlæge i psykiatri Ralf Hem-
mingsen har budt inden for på sit

kontor på Panuminstituttet til en times konsul-
tation om Københavns Universitets problemer.

Dem har han et indgående kendskab til efter
i de seneste fire år at have fungeret som dekan
for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og
været en del af rektors ledelsesteam sammen
med de øvrige dekaner.

At det var ham der skulle blive den siddende
rektor Linda Nielsens banemand, kom ikke des-
to mindre som en overraskelse for de fleste.
Forventningen var snarere at han ville lægge
billet ind på sin egen dekanstilling – og at Linda
Nielsen kun kunne slås af banen af en joker
udefra, som på Aarhus Universitet hvor den sid-
dende rektor blev vraget til fordel for den tidli-
gere direktør i Verdensbanken Lauritz B. Holm-
Nielsen.

Om ansættelsen af Ralf Hemmingsen som an-
tydet i bestyrelsens pressemeddelelse skal ses
som et udtryk for at der nu skal lægges mere
vægt på den interne organisation end under
Linda Nielsen, vil han ikke kommentere. Men at
der er lagt op til omfattende organisatoriske og
strukturelle ændringer fra starten, lægger han
ikke skjul på.

»Jeg har fået et voldsomt stort ansvar her og
nu ved at en så stor del af universitetets ledelse
skal ansættes, udskiftes eller hvad du vil kalde
det – i alt fald overgå fra en styreform til en an-
den. Det er en meget omfattende personkreds,
stillingskreds. Det opfatter jeg som et meget,
meget væsentligt ansvar fordi det rækker
mange år frem,« siger Ralf Hemmingsen der vil
arbejde for at de nye ansatte ledere opnår sam-
me høje grad af legitimitet som tidligere tiders
valgte ledere. Derfor vil han også være meget
opmærksom på hvordan ansættelsesudvalgene
skal sammensættes og arbejde. 

»Det har en høj prioritet,« siger han.
Legitimitet kommer imidlertid ikke af sig

selv, men forudsætter at der er en god kommu-
nikation mellem lederen og dem der ledes, me-
ner Hemmingsen.

»Information ind, analyser, prioriter, beslut –
den akse mener jeg er meget central, og den
skal være så kort som mulig. Også hvis man får
et nej. Så skal det forelægges så hurtigt som
muligt på et kvalificeret grundlag. Det kræver
meget af lederne at sikre at disse kommunika-
tionsveje ikke sander til og at folk sidder derude
med ideer som aldrig bliver hørt,« siger han.

To hovedopgaver
Hvordan Hemmingsen mere nøjagtig vil gribe
arbejdet an, vil fremgå af den handleplan for de
første tre måneder som han fremlægger når han
tiltræder 1. november. De mere overordnede
prioriteringer vil han dog godt løfte sløret for
allerede nu. 

Grundlæggende er der to hovedopgaver for
den nye rektor, mener Hemmingsen.

»Den ene er at sikre grundforskningen og
åndsfriheden. Det indebærer at vores forsker-
grupper er godt organiseret både indbyrdes på
universitetet og i forhold til ydre samarbejds-
partnere sådan at de står stærkt til at søge mid-
ler fra de store eksterne fonde, ikke mindst de
store europæiske fonde.«

Den anden hovedopgave handler om forhol-
det mellem grundforskning og kommercialise-
ring. 

»Der er mit synspunkt at vi i massiv grad skal
stille os til rådighed for samarbejdet med er-
hvervslivet, men vi skal sikre os at det ikke sker
på grundforskningens bekostning. Det betyder
at vi selvfølgelig skal søge de store eksterne
midler der er og den industristøtte der kan væ-
re, men vi er nødt til at sikre at der også kom-
mer ordinære midler til at dække uddannel-
sesomkostningerne.« 

Det kan lyde som et lidt vidtløftigt program,
men problemet er helt konkret, pointerer Hem-
mingsen. 

»Hvordan sikrer vi at uddannelserne kommer
i højsædet og at stjerneforskerne også deltager i
undervisningen  i de brede uddannelser så de-
res viden smitter effektivt og hurtigt af på de
mange? For vi vil ikke skabe et rent eliteuniver-
sitet,« siger KU’s nye rektor.

»En af Danmarks styrker er efter min mening
at vi uddanner en stor del af befolkningen til et
højt niveau. Det internationale niveau er også
meget højt, og derfor er vi nødt til at sikre at
uddannelserne for de mange har et internatio-
nalt topniveau. Og det kræver altså nogle infra-
strukturpenge som må følge med de store eks-

terne bevillinger på den ene eller anden måde.
Enten ved at staten matcher grundbevillingen
til universitetet så vi kan følge med når vi får de
store eksterne forskningsbevillinger. Eller ved
at de store eksterne midler belægges med et re-
lativt stort overhead som går til universitetets
infrastruktur.«

Industriens rolle
Under de betingelser vil Ralf Hemmingsen ger-
ne være med til at gøre vejen fra forskning til
fakura kortere. Han har ingen berøringsangst
overfor erhvervslivet og er ikke bange for at ka-
pitalen får for stor indflydelse på universitetets
forskning.

»Det er et spørgsmål om gennemsigtighed og
forhandlingskraft at få afklaret om der kan
samarbejdes med en virksomhed eller ej. Det
afhænger af om de frihedsgrader der er univer-
sitetets, kan bevares,« siger Hemmingsen og
gør opmærksom på at han selv lige har indgået
en aftale som dekan med et medicinalfirma om
et industriprofessorat. 

Det er en regulær delestilling hvor vedkom-
mende er halv tid i firmaet og halv tid på Pa-
numinstituttet. Den er eksternt finansieret, fir-
maet betaler det hele. 

Hemmingsen mener sådan set at det godt

kan være vejen frem at skabe nogle flere af den
slags stillinger. 

»Der har jo været lidt tendens til at man som
ung forsker har skullet vælge mellem enten at
være universitetsperson med store frihedsgra-
der og små ressourcer, eller at blive ansat i in-
dustrien for at lave snæver målforskning – og så
havde man i langt de fleste tilfælde afskrevet en
akademisk karriere da mulighederne for at ven-
de tilbage kun var få. Men stillinger som indu-
striprofessoratet kan forhåbentligt motivere de
unge og åbne vejen for at man faktisk kan be-
væge sig frem og tilbage mellem universitet og
samfund. Industrien er meget interesseret. Den
lever af de kandidater og forskere vi leverer.
Men vi er jo også interesserede i at få et tilbage-
flow af folk der i en periode har været ude i in-
dustrien som selv ønsker sig tilbage til universi-
tetsforskningen. Så den type åbninger tror jeg
vi vil se flere af. 

Men det giver vel også større risko for Dandy-
sager?

»Det er et spørgsmål om åbenhed og om afta-
lernes formulering.«

Er det så enkelt?
»Det er ikke enkelt at lave aftalerne, men det

er nødvendigt.«
Men det ændrer vel ikke ved princippet om at

Vi skal ikke skabe et
eliteuniversitet

Skarpere prioriteringer
»Som landets største universitet spænder Københavns Universitet vidt. For vidt, mener

flere af de aktører Ugebrevet har talt med. Bredden og tyngden hæmmer universitetets

evne til at udvælge sig klare mål og opstille kriterier for hvordan de vil forfølge dem.

Derfor er det altafgørende at den nye rektor Ralf Hemmingsen vælger at prioritere

skarpere end det er sket hidtil.«

Ugebrevet Mandag Morgen, nr. 34, 10 oktober 2005

Åndsfrihed og effektivitet bliver kodeordene for Ralf Hemmingsens 
virke som rektor. Her løfter han sløret for nogle af tankerne bag den
plan han vil præsentere studerende og ansatte for når han tiltræder 
som ny rektor 1. november 
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den der betaler for musikken også bestemmer
hvad der skal spilles?

»Det er et spørgsmål om markedsmekanis-
mer. Hvis der er tilstrækkelige fælles interesser
til at indgå en handel, så gør man det. Hvis den
ene part føler sine interesser trådt for nær, så
gør man det ikke. Selvfølgelig kræver det en
skarp analyse på universitetssiden af hvor
grænsen går for at man vil sige nej til en dona-
tion man kan få udefra. Men den grænse er der,
og som rektor vil jeg gerne være sparringspart-
ner for dekaner og andre der i praksis kommer
til at trække den.«

Ingen planer om dimensionering
Ralf Hemmingsen kommer fra et område hvor
der er politisk pres for at få øget produktionen
af kandidater til lægegerningen. På KUA er det
omvendt – her synes regering og industri at der
uddannes alt for mange. Hvad har han tænkt
sig at gøre ved den problemstilling?

»Jeg har ikke en fast programerklæring om
dimensioneringen af studierne. Der foregår for-
skellige nationale processer på de områder. Min
opgave vil i første omgang være at få et relativt
bredt og også relativt hurtigt indtryk af hvilke
udfordringer, problemer og løsningsmodeller
de forskellige hovedfagområder selv har, her-
under humaniora. Det er klart at der vil være
behov for en tæt dialog med humaniora også
fra starten. Så først og fremmest må jeg have et
overblik over hvad folk ‘inhouse’ selv har af tan-
ker og løsningsmodeller, og så vil jeg hen ad
vejen være med til at formidle nogle udviklings-
spor,« siger han.

Kan du være med til at få de studerende hurti-
gere gennem systemet og øge taxameterindtje-
ningen?

»I første omgang har vi brug for at have et
helt sammenligneligt og validt grundlag for at
vide hvad vi snakker om når vi taler studiegen-
nemførsel. Jeg synes det er væsentlig at se på
hvilke mekanismer der gør at studiegennem-
førslen nogle steder er meget lang eller frafal-
det meget højt. Det kan jo have noget at gøre
med at den vare vi leverer ikke er tilstrækkelig
præcis eller veldoceret. Det kan også være at
det er de forkerte studenter; det kan være de er
sløve – eller er blevet sløve fordi der ikke er til-
strækkelig motivation i den undervisning de
får. Så jeg er meget forsigtig med generelle sta-
tements om at der er store områder hvor tinge-
ne gøres forkert. Vi skal først analysere de for-
skellige områders gennemførsel, frafald, opta-
gelseskriterier og så videre, så vi kan få nogle
kvalificerede vurderinger af hvor man skal sæt-
te ind.«

Godt studiemiljø afgørende
Et meget centralt punkt for KUs nye rektor er
det almene studiemiljø og den profil universite-
tet giver studenterne. 

»Studenten der kommer ud, skal være fagligt
dygtig, beherske fagets videnskabelige grund-
principper, være selvkritisk og kende verden,«
siger Ralf Hemmingsen der gerne ser at en end-
nu større andel end nu har et halvt år af studie-
tiden ved et andet universitet.

»Det giver en fornemmelse af den kultur og
de krav der stilles ude omkring,« siger han. 

Desuden skal den studerende have nogle per-
sonlige spidskompetencer som resultat af sit
studium, ligesom man helst skal have oplevet et

engageret og godt vejledende miljø på universi-
tetet. 

»God vejledning af de studerende er også at
stille krav til dem. Mange gange kommer de rig-
tig gode resultater når man tilskynder folk til at
gøre noget de måske ikke helt tror de kan. Det
kræver selvfølgelig et nærværende studiemiljø
hvor underviserne er til stede og indgår i et mil-
jø med deres studerende,« siger Ralf Hemming-
sen der gerne vil kopiere mentorordningen på
Danmarks Tekniske Universitet hvor hver stu-
dent har en navngiven lærer som reference. 

»Vi må væk fra den ringeagt der måske også
samfundsmæssigt har været af underviserens
rolle,« siger Hemmingsen og erklærer sig åben
for at indføre incitamenter der gør det mere at-
traktivt at undervise.

»Jeg har også sagt ved forskellige lejligheder
at jeg gerne ser etableret et forum hvor der er
en mere gensidig forpligtende og fast kontakt
mellem de studerende og rektorniveauet. Og
det har jeg sådan set også tænkt mig at lave,
men det kræver selvfølgelig en dialog med stu-
denterne om hvad form det skal have,« siger
Ralf Hemmingsen.

Hvad tænker du mere konkret på?
»Her på Sund har vi lavet noget der hedder

SundRådet hvor de studerende fra alle vores
uddannelser har lavet et organisatorisk forum
der har indgået en skriftlig aftale med dekana-
tet om at drøfte forskellige temaer efter en sær-
lig forretningsorden. Det har skabt en tættere
og mere fokuseret relation end hvis det sker ad
hoc eller i bredere fora hvor der er mange andre
interessenter involveret. Jeg mener faktisk der
er behov for det.«

Så du lægger op til en institutionalisering af
samarbejdet mellem FSR og rektoratet.

»Sådan kan du godt udtrykke det. Jeg synes
at flere af de ting de studerende kommer med,
kan bygges ind,« siger Hemmingsen og henviser
til kritik af studiemiljø, behov for studiepladser
uden for ‘office hours’, steder at være ud over
fredagsbaren, og så videre. 

Hemmingsens hemmelige styrke
Hvilke styrker og svagheder Hemmingsen har
som person, er han ikke meget for at komme
ind på. 

»Jeg synes ikke jeg er den rette til at bedøm-
me mig selv på forskellige dimensioner. Det må
andre tage stilling til,« siger han.

Et enkelt træk kan der måske lokkes frem. 
»Om jeg er god til det, vil jeg ikke kommente-

re, men jeg kan godt lide at arbejde med for-
midling, sammenkobling, modulation af men-
nesker og professionelle der har forskellige fag-
lige udgangspunkter. Det kan være folk fra det
social- og samfundsvidenskabelige område el-
ler fra retspsykiatrien som jeg som læge har
haft en vis føling med. Jeg kender altså lidt til
arbejdsvilkårene og tankegangen i andre fag-
miljøer, udover mit eget medicinske hvor psyki-
atrien ligger som et område der rækker ud til
det humanistiske område samtidig med at det
på andre områder er hardcore biomedicin. Jeg
er glad for den rolle som modulator, og nogle
gange forestiller jeg mig at den glæde godt kan
være med til at give mig en bedre fornemmelse
for hvordan relationer kan udvikle sig, især på
sådan et stort, bredt universitet som dette.«

rjb@adm.ku.dk

Rektoratet afholder den 28. oktober
en konference om 
Københavns Universitets rolle på
det globale vidensmarked. 

Konferencen bliver afholdt på
engelsk og indeholder bl.a. 
oplæg fra:

Vice-chancellor, professor Peter Scott,
Kingston University, chairman of ACA,
Academic Cooperation Association, 
former editor of The Times Higher
Education Supplement, 
World University Rankings. 

• The future of research universities
in a globalised world – the end of 
national universities?

Denmark’s former ambassador to
Singapore, Jørgen Ørstrøm Møller, 
Visiting Senior Research Fellow at 
Institute of Southeast Asian Studies, 
Singapore.

• The global market for higher education
– an Asian perspective

Dr. Sybille Reichert, Reichert Consulting, Zurich, 
Co-author of the biannual "Trends report on the 
progress towards the European Higher Education
Area", for The Ministerial Conferences of the
Bologna Process, EU.

• Globalisation – how will Europe and European
universities compete?

Tidspunkt: 28. oktober 2005, 10.00-12.30

Sted:
Københavns Universitet, festsalen, Frue Plads 

Tilmelding: Kommunikationsafdelingen,
kommunikation@adm.ku.dk 

Gratis adgang

Internationalisation 
at home
– the future of the 
University of Copenhagen
in the global knowledge 
society 

AKADEMISK CHEF – Ralf Hemmingsen vil gerne stå som garant

for et åbent og fordomsfrit forskningsmiljø, men for at det kan lykkes

må man efter hans mening have en organisation der er effektivt 

drevet. »Der er ingen modsætning mellem åndsfrihed på den ene 

side, og effektiv drift på den anden«, siger han.

Miniportræt af Ralf
»Han taler udpræget akademisk med en diktion formet af en op-

vækst på Frederiksberg og en fader der var rektor....Han er far til tre

børn i alderen 21, 12 og 7 år, bor alene og er en ivrig læser af især ny-

ere europæisk historie - ligesom han ynder at tage på kortere rejser

til europæiske storbyer eller sommerhusene i Vestsjælland eller i det

sydspanske som han deler med 15 venner«.

Politiken, 28. september. 
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SCIENCE CON SENSUS

Af Kristian Elkjær 
Kristensen

Nogle af Danmarks frem-
meste klimaeksperter
havde i sidste uge sat

hinanden stævne på Køben-
havns Universitet, ikke for at
løse verdens klimaproblemer,
men for hver især at lære deres
andet jeg bedre at kende.

Anledningen var en prøve-
konference og præsentation af
initiativet Science con Sensus -
et undervisningskoncept for
gymnasier hvor eksperters vi-
den og holdninger skal danne
basis for en diskussion om glo-
bale miljø- og klimaproblemer. 

Eksperterne må dog pænt
holde sig i baggrunden når de-
batten i november går løs på
gymnasierne. Her skal udvalg-
te studerende fra naturviden-
skab, filosofi og økonomi nem-
lig repræsentere deres hold-
ninger.

»Vi synes vi har fundet en
rigtig god model for at bringe
debatten ud på de fem gymna-
sier der er med i projektet. Vi
stiller ét simpelt spørgsmål til
12 eksperter: Hvad skal vi gø-
re ved klimaforandringerne?
Derved får vi dels nogle kvali-
ficerede svar, dels gør vi ele-
verne bedre rustet til at delta-

ge i debatten,« siger lektor
Henrik Busch fra Danmarks
Pædagogiske Universitet der
var en af arrangørerne.

Eksperternes alter egoer
Ligesom eksperterne selv kom-
mer stedfortræderne fra et
bredt spektrum af studier, og
de er blevet matchet så deres
studieretning passer med de-
res alter egos baggrund. For
eksempel skal biologistude-
rende Liva Rønn repræsentere
klima- og energimedarbejder
Tarjei Haaland fra Greenpea-
ce. 

»Jeg har sat mig ind i Tarjeis
synspunkter ved hjælp af
avisartikler og materiale fra
Greenpeace. Og her på konfe-
rencen og tidligere har jeg talt
med ham og fået nogle ting af-
klaret. Udfordringen bliver jo
at jeg ikke nødvendigvis skal
sige det jeg finder mest fornuf-
tigt, men det som Tarjei svær-
ger til. Så selv om vi i det store
og hele er enige, skal jeg huske
på at det er en anden person
jeg repræsenterer,« siger Liva
Rønn.

Jonas Herby der repræsen-
terer miljødebattør Bjørn Lom-
borg fra Handelshøjskolen i
København, er også klar til rol-
lespillet. 

»Jeg kommer fra økonomi-
studiet ligesom Bjørn selv gør,
og det er en stor hjælp fordi vi
nok tænker på samme måde.
Og sidste år læste jeg hans bog
af ren interesse. Men man er
nok lidt hjernevasket fra sit
studium; uanset om man kom-
mer fra økonomi eller biologi,
har man tendens til at tænke
lidt for snævert og mene at de
andre er helt galt på den.« 

»Jeg bliver måske upopulær
på gymnasierne, men det er jo
Bjørns holdninger det går på.
Så det generer mig ikke, selv
om det da er beklageligt når
folk ikke vil se tingene fra en
anden vinkel – når folk ikke vil
forstå at det gælder om at
prioritere,« siger Jonas Herby.

Virkelighedens eksperter er
helt trygge ved at lade sig re-
præsentere af ukendte og uer-
farne studerende. Bjørn Lom-
borg siger:

»Vi er da sikkert uenige om
mange ting, men det vigtige er
at Jonas forstår argumenterne
og kan fremlægge dem. Han er
jo kvik, så det bliver ikke noget
problem. Skulle der så opstå et
tvivlsspørgsmål, er det ikke
værre end at vi kan maile til
hinanden, og så er han klogere
til næste gang.«

»Jeg kan fornemme at Liva

er opsat på at vide hvad
Greenpeace står for. Hun sæt-
ter sig grundigt ind i argumen-
tationsrækken fordi hun oprig-
tigt synes det er et spændende
område,« supplerer Tarjei
Haaland. 

»Denne debat er jo meget
vigtig især på gymnasierne da
det er deres generation det
handler om. Så får vi dem til
blot at diskutere problemstil-
lingen, har vi nået meget,« me-
ner Tarjei Haaland.

Halvgamle forskere
Lektor Henrik Busch fra DPU
fremhæver som medarrangør
også fordelen ved at bruge stu-
derende i stedet for de rigtige
eksperter: 

»De unge, engagerede stu-
derende kan lettere fastholde
gymnasieelevernes interesse.
Det er jo blot fem år siden de
selv sad i gymnasiet, så der er
ikke nogen stor aldersforskel.
Eleverne kan bedre forholde
sig til de unge ildsjæle end til
halvgamle forskere.«

Udover at rejse en vigtig de-
bat i gymnasierne er gymna-
sie-konferencerne også en op-
lagt chance for at gøre rekla-
me for naturvidenskab. 

Forskningspolitisk chef for
naturvidenskab på Køben-

havns Universitet, Anne-Marie
Levy Rasmussen: 

»Baggrunden for konferen-
cerne er at hjælpe gymnasier-
ne med at gennemføre de nye
tværfaglige naturvidenskabeli-
ge forløb i 1.g. og samtidig for-
håbentligt stimulere interes-
sen for naturvidenskab. Vi
mangler jo naturvidenskabs-
folk, og meldingerne lyder at
manglen vil blive større. Pro-
jektet kan være med til at få
flere unge til at vælge de na-
turvidenskabelige studieret-
ninger i gymnasiet som er for-
udsætningen for en naturvi-
denskabelig eller teknisk ud-
dannelse i Danmark.« 

En klimadebat er oplagt
som case fordi miljøproblemer
optager mange i den alders-
gruppe, og det kræver ikke de
samme forudsætninger som
for eksempel debatten om
genmodificerede afgrøder. 

»Samtidig har vi mange dyg-
tige klimaforskere og -debattø-
rer i Danmark, og de er også
kendte i internationale
sammenhænge som rådgivere
for blandt andet EU og FN,«
tilføjer Anne-Marie Levy Ras-
mussen.

Studerende skal være 
stand-in for klimaeksperter

Science con
Sensus er et 
nyt initiativ fra 
Københavns
Universitet. 
Studerende på-
tager sig et alter
ego som klima-
ekspert og 
diskuterer 
klimapolitik
med gymnasie-
elever

ALTER
EGOER –
Bjørn Lomborg

fra CBS og Ter-

jei Haaland fra

Greenpeace

har fået hver

sit alter ego på

KU, nemlig 

Jonas Herby

fra Økonomi

og Liva Rønn

fra Biologi.
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Prioriter verdens udfordringer
»Vi burde stoppe hungersnød, konflikter, sygdomme og global opvarmning mens vi gav

alle rent drikkevand og uddannelse. Men vi gør rent faktisk ikke alle gode ting. Så mås-

ke skulle vi spørge os selv: hvis vi ikke gør alle gode ting, hvilke skulle vi så gøre først?«

Bjørn Lomborg, adjungeret professor, Copenhagen Business School.
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Af Kristian Elkjær 
Kristensen

Fronterne har ikke ændret
sig, og der er ingen kon-
sensus i sigte i den ophe-

dede debat om årsagerne til
den globale klimaopvarmning.

Det fremgik med al ønskelig
tydelighed da landets frem-
meste klimadebattører krydse-
de klinger på Science con Sen-
sus-konferencen til ære for de
studenter der skal fungere som
deres alter egoer på tilsvaren-
de debatmøder ude på gymna-
sierne.

Under prøvedebatten gav
især cost-benefit-analyserne
årsag til uenighed.

Bjørn Lomborg holdt stærkt
på sine opstillinger fra Copen-
hagen Consensus der konklu-
derede at Kyoto-protokollen
ville være en dårlig investe-
ring.

»Vi skal vælge hvordan vi
bruger vores penge bedst, og
det er med en indsats mod
HIV/AIDS, fejlernæring, fri-
handelsbarrierer og malaria,«
mente han. 

Kirsten Halsnæs,
Forskningscenter Risø og til-
knyttet FN’s miljøprogram,
mente ikke tallene var rigtige. 

»Du kan ikke værdisætte
tabt eller vundet liv, udrydde-
de dyrearter og mindsket bio-
diversitet og putte det ind i en

cost-benefit-analyse. Og der
findes ingen økonomiske mo-
deller der kan sige hvad ting er
værd om hundrede år.«

Lomborg var uenig. 
»Cost-benefit-analyser er et

vigtigt input til den demokra-
tiske beslutningsproces. De
fortæller hvad vi skal gøre hvis
verden kun er økonomisk sat
sammen. Men der er jo et for-
hold mellem økonomi og poli-
tik der gør at man ikke altid
vælger den økonomisk bedste
løsning fordi man har nogle
andre politiske mål,« lød Lom-
borgs analyse.

Færre krige eller smeltet
iskappe
Flere deltagere talte også etik.
Blandt dem Kjeld Rasmussen
der er forsker i naturressour-
ceforvaltning ved Københavns
Universitet.

»Vi må skelne mellem utili-
tarisme og pligtetik. Utilitaris-
me er ren økonomi, mens
pligtetikken fokuserer mere på
bæredygtighed, og på at når vi
har skabt et problem, skal vi
også selv afhjælpe konsekven-
serne. Det er jo i ulandene at
klimaforandringerne har den
største betydning. Samtidig er
ulandene de mest sårbare og
har sværest ved at tilpasse sig.
De har bidraget mindst til
drivhuseffekten, så vi har en
forpligtelse til at afhjælpe pro-

blemerne,« mente han.
»Når Bjørn Lomborg siger at

vi får meget lidt for investe-
ringerne på miljøområdet,
hvordan kan man så vide det?
Et godt klima er ikke lig med
meget lidt. Man kan ikke sætte
færre krige som følge af for-
bedret ulandshjælp over for en
smeltet iskappe eller uddøde
dyre- og plantearter. At fore-
bygge udslippet af drivhusgas-
ser behøver ikke være så dyrt.
Simple effektiviseringer i land-
brug, kraftværker med mere
vil give store gevinster, endda
både økonomisk og miljømæs-
sigt. Derved får vi faktisk også
bedre ressourcer til andre pro-
blemer,« argumenterede Kir-
sten Halsnæs.

Bjørn Lomborg var dog ikke
til at rokke.

»Det ændrer ikke ved at vi
stadig må prioritere vores ind-
sats, for der er ikke penge til
det hele. Kyoto-protokollen
kan forsinke opvarmningen så
niveauet for Bangladesh år
2100 først rammer i 2106. Er
det det vi vil? Vil vi gøre meget
godt nu eller lidt godt i år
2100?«

Cost-benefit-analyser
ubrugelige
De tal udløste forskellige pro-
tester. Tarjei Haaland mente at
en ny tænkning gav mere me-
ning: 

»I miljødebatten er cost-be-
nefit-analyser komplet ubru-
gelige. Begrebet cost-effective-
ness giver mere mening, for ta-
bet ved et forværret klima kan
ikke gøres op i penge. Nej, sæt
først nogle mål for hvor vi vil
hen, og prøv derefter at nå
målene billigst muligt.«

Kurator Jørgen Peder Stef-
fensen fra Niels Bohr Institu-

tet, KU, mente at det under
ingen omstændigheder kan
skade at spare på ressourcer-
ne. »I 70’erne sparede man på
energien fordi man mente at
det var fornuftigt. I dag gør
man det tilsyneladende kun
hvis der er en økonomisk ge-
vinst ved det,« sagde han.

Panelet nåede ikke til enig-
hed om resultatet af cost-bene-

fit-analyser eller om legitimi-
teten i deres brug. Men der var
ingen uenighed om at driv-
huseffekten er en realitet, og
at vi ville være bedre tjent
uden den.

Kristian Elkjær Kristensen er
biolog fra Københavns Univer-
sitet og freelancer.

Genomidentitet 
27. oktober 2005, kl. 13-17
En konference om den nye genetiske viden og dens ind  ydelse på os og vores samfund

Genetiske  ngeraftryk bliver i dag brugt rutinemæssigt af læger og politi. Generne gemmer 

nemlig på oplysninger, som kan bruges i både sygdomsbehandling og retsmedicin. Men  generne 

kan også afsløre modtagelighed for sygdomme og tilbøjelighed til overvægt – en viden som 

 forsikringsselskaber og arbejdsgivere måske kan se en fordel i. Hvor går grænsen mellem brug og 

misbrug af den genetiske viden?

Konferencen sætter fokus på den nye teknologis muligheder og konsekvenser for den enkelte og 

for samfundet.

Program
Genetisk sygdomsscreening v/ Marianne Schwartz, Rigshospitalet

Retsmedicin i dag og i fremtiden v/ Niels Morling, Retsmedicinsk Institut, Københavns Universitet

”Farmakogenetik”- fremtidens skræddersyede behandlinger 

v/ Kim Brøsen, Syddansk Universitet

Fagre nye tekniske verden v/ Finn Cilius Nielsen, Rigshospitalet

Korte oplæg om de juridiske og etiske aspekter af den nye teknologi 

v/ Mette Hartlev og Klemens Kappel, Københavns Universitet 

og Hanne Severinsen, MF, Venstre

Paneldiskussion og åben debat

Konferencen afholdes på Center for Sundhed og Samfund, 

Øster Farimagsgade 5, 1014 København K, lokale CSS 2.1.12. 

Alle er velkomne. Der er gratis adgang. 

Tilmelding senest den 24. oktober til Ditte Mesick:  mesick@hum.ku.dk

Læs mere om konferencen på: www.ku.dk/satsning/biocampus

Konferencen er arrangeret af BioCampus – et satsningsområde ved Københavns Universitet

Hvor meget er vejret 
værd?
Temperaturen steg adskillige grader da Bjørn
Lomborg krydsede klinger med sine modstandere
under prøvedebatten på Science con Sensus

Paneldeltagere

Ekspert (alter ego) Område Student (ego)

Bjørn Lomborg Miljøøkonomi Jonas Herby, Økonomi

EU’s miljøagentur og 

Handelshøjskolen i Kbh. 

Christian Bjerrum Geologi og klima, KU Michael S. Jensen, Geologi

Eigil Kaas Klimaændringer, DMI Ole Clausen, Biokemi

Flemming Nissen Alternativ energi, Elsam Niklas Feilberg, Biokemi

Finn Arler Etik, Aalborg Universitet Hanne Sørensen, Geografi

Henrik Svensmark Sol-klima, Danmarks Rumcenter Ellen Berg Jensen, Geografi

Jes Fenger Klimaændringer, DMU Anne Jørgensen, Geografi

Jørgen Abildgaard Energi, miljø og Kyotomekanismer Mette Kildegaard Graversen,

ECON Miljøøkonomi

Jørgen Peder Steffensen Iskerneanalyse og klima, KU Jes Lauridsen, Biokemi

Karsten Klint Jensen Bioetik, KVL Ditte Marie Munch Hansen,

Filosofi

Katherine Richardson Oceanografi og marin økologi. Caroline Methling, Biologi

Århus Universitet

Kirsten Halsnæs Miljøøkonomi. FN’s klimapanel Sara Trærup, Miljøøkonomi

og Forskningscenter Risø

Kjeld Rasmussen Naturressourceforvaltning, KU Malene Kaufmann Hansen,

Geografi

Tarjei Haaland Klima og energi, Greenpeace Liva Rønn, Biologi

HVAD SIGER MIT ALTER EGO? – Der blev lyttet in-

tenst da de rigtige eksperter udvekslede argumenter under

paneldebatten.
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Vi skal undgå farlige klimaforandringer
»Når flere tusinde af verdens klimaforskere i FN’s Klimapanel står bag konklusionen om, at der er nye og

stærkere vidnesbyrd om, at størstedelen af den observerede opvarmning over de sidste 50 år kan tilskrives

menneskelige aktiviteter, så bør klimadebatten nu koncentrere sig om, hvad der skal gøres for at opfylde

Klimakonventionens formål om at stabilisere koncentrationer af drivhusgasser i atmosfæren på et niveau,

så man undgår farlige klimaændringer.«

Terjei Haaland, klima- og energimedarbejder, Greenpeace.  SCIENCE NO CONSENSUS
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KARRIEREMESSE

Af Lise K. Lauridsen

Bleer, hundemad og tand-
pasta er noget af det før-
ste øjet støder på. Den

multinationale virksomhed
Procter & Gamble er sammen
med mange andre profilerede
navne fra ind- og udland ble-
vet inviteret indenfor i Øksne-
hallen af SICEF.  

SICEF står for Scandinavian
International Career and Edu-
cation Fair, en studenterorga-
nisation i Yngre Civiløkono-
mer der de seneste ni år har
arrangeret karrieremesser.

Formålet er officielt ‘at sæt-
te en konstruktiv dialog i gang
mellem studerende og er-
hvervsliv’. Men en karriere-
messe handler selvfølgelig og-
så om at gøre indtryk. 

Netto reklamerer med ‘inter-
national karriere.’ Hos Skandi-
navisk Tobakskompagni kan
man vinde en storbyrejse for
to, mens de mere prominente
gæster ikke behøver de store
salgstrick.

Kampen om de bedste hove-
der er i gang. Selv om Deres
udsendte ikke har fået suiten
på, bliver jeg hurtigt fanget
ind af gratis slik, en luftballon
og en erfaren sælger.

Eva Nickless smiler mig ven-
ligt i møde og spørger om jeg
kender Celerant Consulting
der viser sig at være manage-
mentkonsulenter med speciale
i store industrivirksomheder. 

Eva er nordisk HR-chef i
virksomheden der har 50 an-
satte i Norden og 550 mere i
resten af Europa.  

»Vi er alle meget sultne efter
ung arbejdskraft. De små ung-
domsårgange kan godt mær-
kes på konkurrencen mellem
folk i  konsulentbranchen. Før
hang der arbejdsløse konsu-
lenter på træerne. Nu må vi
hugge fra hinanden,« forklarer
Eva Nickless.

Celerant Consulting har
brug for folk med lidt mere er-
faring end nyuddannede har.
Alligevel er det vigtigt for dem
at vise deres navn på messen.

»Ved at være åbne, entusias-
tiske og fortælle de unge hvem
vi er, planter vi på længere sigt
et frø i deres bevidsthed,« for-
klarer Eva Nickless der gerne
vil have ansatte fra alle aspek-
ter af uddannelsessystemet.

»For os er det hverken ud-
dannelsen eller karaktererne
der er vigtige, men hvilke
kundskaber du har som men-
neske. Selvfølgelig har vi

mange ansatte med en han-
delskole- eller ingeniørbag-
grund, men det handler mere
om tradition. Vi kigger på
hvem du er og hvilke erfaring-
er du har frem for uddan-
nelsen,« siger Eva Nickless.

Plads til humanister 
Novozymes, Maersk, KPMG og
Danfoss er mere kendte navne
på messen, men også det of-
fentliges stande trækker de
studerende til selv om der er
knap så mange lokkende slo-
gans, nålestrib og stiletter. 

De tilbagelænede repræsen-
tanter i T-shirts og gummisko
fra Økonomi- og Erhvervsmi-
nisteriet ser ud til at have lige
så stor appel til de unge.

It-Universitetet og Copenha-
gen Business School har også
fundet vej til karrieremessen.
Men de to store universiteter i
Århus og København glimrer
ved deres fravær, synes et par
af de KU-studerende der har
skippet fredagsbaren og taget i
Øksnehallen denne solrige fre-
dag eftermiddag.

»Jeg synes det ville klæde
Københavns og Aarhus Univer-
sitet at dukke op på en karrie-
remesse som den her. Det ville
sende et godt signal fra univer-

sitetet om at man er åben over-
for nye muligheder og kontak-
ter,« siger Rikke Meldgaard
Thomsen der egentlig kommer
Aarhus Universitet (AAU),
men læser tilvalg i Film- og
Medievidenskab på KU i øje-
blikket.

Studiekammeraten Tanja
Belinda Andersens oplevelse
er at både KU og AAU er rigtig
dårlige til at erhvervsrette de-
res uddannelser.

»Bare for et halvt år siden
havde jeg ingen ide om hvad
jeg ville overhovedet,« siger
hun.

Christina Toft er lige blevet
færdig med religionssociologi
på KU, og selv om hun har fun-
det arbejde, er hun alligevel
taget på karrieremesse.

»Humanister kan indgå i
mange flere sammenhænge
end vi lige regner med, og det
synes jeg også man kan mærke
her,« siger hun. 

Veninden der læser dansk,
har lidt svært at se sig selv ar-
bejde for mange af de virk-
somheder der er på messen. 

Christinas oplevelse af virk-
somhederne er overvejende
positiv.

»Der er forskel på hvor gode
de er til at tale med folk. Men

det er et godt sted at mødes og
se hinanden an. Det vi trænger
til er jo at bløde op fra begge
sider, så både virksomheder,
universiteter og studerende
kunne blive meget mere åbne
overfor de mange muligheder
der er for at finde gode medar-
bejdere eller et meningsfuldt
arbejde,« siger Christina.

Penge i studerende
Ved Moment A/S’ stand er der
gratis italiensk is. Firmaet der
måske er mest kendt for at ud-
give en gratis job- og karriere-
avis til studerende fire gange
om året, lever egentlig af at
finde de bedste nyuddannede
til virksomhederne.

»Vi har mere end 100.000
kandidater og studerende re-
gistreret i vores emnebank, så
når en virksomhed skal ansæt-
te en ny medarbejder, kan vi
hjælpe dem med at finde den
helt rigtige blandt vores
mange nyuddannede kandida-
ter. Vi laver jobsamtaler og
personlighedstest og sender så
de tre bedste kandidater vide-
re til virksomheden,« forklarer
Nana Christiansen der er re-
krutteringskonsulent hos Mo-
ment.   

Det sparer især mindre virk-

somheder for en masse admi-
nistrativt besvær, og det er de
åbenbart mere end villige til at
betale penge for.

»Vi sidder med en ekspertvi-
den omkring de nyuddanne-
des evner som en mindre virk-
somhed ikke kan forventes at
have,« siger Nana Christian-
sen.

Moment er også tilknyttet
Studenterhjælpen som formid-
ler studiejobs. Jobkonsulenter-
ne i Moment kan på den måde
allerede i studietiden udse sig
de bedste hoveder.

»Vi er også med til at udfor-
dre virksomhederne i forhold
til hvem de tror de skal have
ansat fordi vi kender de nyud-
dannede rigtig godt,« siger Na-
na Christiansen.

I Moment mærker de også
de små ungdomsårgange.

»Der er langt fra det samme
antal studerende som for et
par år siden, og det gør at virk-
somhederne er mere åbne
overfor andre typer af højtud-
dannede. Langt flere virksom-
heder er i dag meget interesse-
rede i fx at få humanister an-
sat,« mener Nana Christian-
sen.

likl@adm.ku.dk 

Akademiker i Netto
»For nogle år tilbage havde vi en selvskreven førerposition på detail-

markedet, men i dag kan vi virkelig mærke behovet for at tænke i

nye baner og hele tiden højne vores niveau i forhold til produkter og

strategi, men også i forhold til de medarbejdere vi ansætter.«

Personalechef i Netto, Thomas Thorsøe, 

om hvad Netto laver på karrieremesse.

I CENTRUM – De studerende

og virksomhederne fik set hinan-

den an på karrieremessen i Øks-

nehallen der var arrangeret af SI-

CEF – en studenterorganisation i

Yngre Civiløkonomer.

Studerende som big business
Virksomhederne er sultne efter højtuddannede unge. 
Tag med Universitetsavisen på karrieremesse
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VIDENSKABET
MEDIEVIDENSKAB

Skriv til Videnskabet
Videnskabet er stedet hvor både studerende, forskere og andre har mulighed for 

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

Bidrag til Videnskabet har form af en kronik og fylder maks. 12.000 enheder med 

mellemrum. Manuskript sendes til uni-avis@adm.ku.dk.
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Af Klaus Bruhn Jensen

I1981 gennemførte IBM en iøjnefaldende re-
klamekampagne i amerikanske medier. For-
målet var dengang ikke så meget at sælge fle-

re computere, men at fremstille computeren
som sådan i et positivt lys. 

Temaet var the computer didn’t do it – at com-
putere ikke kan begå forbrydelser selv om nogle
mennesker anvender computere til kriminelle
formål. I reklamerne så man en line-up af mis-
tænkte som det kendes fra kriminalfilm og tv-
serier med computeren side om side med fire
forretningsmænd.

I begyndelsen af 1980’erne var det stadig kun
et mindretal af befolkningen i USA, Danmark
og andre industrilande der brugte computere til
daglig. Alligevel var computeren godt på vej til
at blive et tidens tegn – et nyt symbol for gam-
melkendte utopier og dystopier. 

Lige som andre teknologier har computeren
kunnet stimulere drømme om mere frihed og
fritid såvel som mareridt om mere fremmedgø-
relse og kontrol. Internettets hastige udbredelse
fra slutningen af 1990’erne bidrog yderligere til
forestillinger om computeren som en enten god
eller ond kraft i samfundet og verden.

Det var den slags forestillinger som IBM alle-
rede i 1980’erne forsøgte at imødegå – naturlig-
vis i egen interesse. Og IBM havde delvis ret:
Computere kan ikke noget i sig selv. Men IBM
tog fejl, når man antog at det så måtte være en
enkelt af de andre, tilsyneladende pæne men-
nesker i jakkesæt, som ‘gjorde det’.

Pointen er at mennesker og maskiner tilsam-
men bliver i stand til at gøre noget som de ellers
ikke ville kunne gøre – og som de nogle gange

burde lade være med at gøre. Computere og an-
dre medier overskrider tid og rum og muliggør
nye former for samfund, politik, økonomi og
kultur – for better or worse.

Netværkssamfundet
Forskningsprogrammet MODINET (Center for
Medier og Demokrati under Københavns Uni-
versitet) har siden 2002 undersøgt forholdet
mellem medier og demokrati i netværkssam-
fundet. Omkring 50 forskere fra alle danske
universiteter og flere andre forskningsinstitu-
tioner har gennem en lang række delprojekter
undersøgt hvorledes medierne er med til at for-
me politik og hverdagsliv.

Netværkssamfundet henviser til en udbredt
opfattelse inden for både forskning og offentlig
debat: Kampen om magt, ære og rigdom fore-
går i dag i stigende grad på tværs af eller uden
om samfundets velkendte og veletablerede in-
stitutioner. 

Politik bedrives i såvel traditionelt organise-
rede partier som løst koblede græsrodsorgani-
sationer. Og stat, kommuner og erhvervsliv ind-
går i alliancer på tværs af de klassiske skel
mellem offentligt og privat, politik og økonomi,
om udvikling af fx it-baserede ressourcer til vi-
dendeling eller principper for etisk lederskab. 

Men netværkssamfundet indebærer ikke i sig
selv mere lighed eller åbenhed: Netværk kan
også være hierarkiske, og samfundet bliver
under alle omstændigheder styret.

Medier sikrer demokrati
Medierne er en fast, men omdiskuteret be-
standdel af moderne samfund. Ofte bliver ikke
mindst nyhedsmedierne kritiseret for at for-

dreje begivenheder og synspunkter. Nogle
gange synes kritikerne nærmest at mene at det
er medierne der er problemet, når tidens store
spørgsmål skal drøftes.

Men medierne er først og fremmest et vilkår
for politik og andre fælles anliggender. Uanset
deres mangler og begrænsninger er det medier-
ne som er kilden til det meste af hvad vi hver
især ved om aktuel politik og økonomi. Det er
også medierne der udgør den centrale arena for
definitionen af problemerne og debatten om de
uundgåelige valg. Medierne formidler samfun-
dets netværk. Uden medier, intet demokrati i
moderne forstand. Det var ikke medierne, der
gjorde det!

Demokrati har i løbet af de seneste årtier fået
en række nye bibetydninger. Demokratiet ud-
spiller sig ikke kun i og omkring de formelle po-
litiske institutioner, i partiforeninger, i offent-
ligheden op til valgene og i Folketingets sam-
linger. 

At vælge hvilke fødevarer man sætter til livs,
og at ytre sig om sine valg, kan forstås som en
måde at udøve sine demokratiske rettigheder –
forbrugeren er blevet politisk. At engagere sig i
musik og andre kulturelle aktiviteter både i og
uden for medierne er en måde at bidrage til en

fælles fantasi der måske engang kan blive til no-
get – kulturelle udtryk foregriber politisk stil-
lingtagen.

Internet og hverdagen
MODINETs forskere har koncentreret kræfterne
om fem temaer. Tilsammen dækker temaerne
såvel de nye mediers potentialer som de gamle
mediers forandrede funktioner for demokratiet. 

Netværkssamfundet er ikke noget helt og al-
deles nyt. Også i tidligere historiske perioder
har samfundet bestået af forskellige former for
netværk, men de sociale netværk understøttes
og omformes af skiftende medieteknologier.
Netværkene er blevet kablet.

Internettet og demokratiet: Internettet udgør
en ny platform for politisk aktivitet fra det loka-
le til det globale niveau. Internettet er med til at
udviske skellet mellem det lokale og det globa-
le. Et af MODINETs projekter beskriver hvordan
danske kommuner sammen med søsterkommu-
ner i andre lande deltager i internationale net-
værk der nogle gange kan levere globale løs-
ninger på lokale problemer. 

Et andet projekt har kortlagt ‘en typisk dansk
kommune’ med Odder som eksempel, og udfor-
sket hvorledes kontakten mellem borgere og

The computer
didn’t do it!
Internettet og andre digitale medier opfattes gerne
som væsentlige nye redskaber til politisk kommuni-
kation og deltagelse. Men nye medier fører ikke 
i sig selv til demokratisk fornyelse. I MODINET-
projektet har 50 danske forskere undersøgt 
samspillet mellem medier, samfund og 
demokrati fra det lokale til det globale niveau
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kommune konkret formidles gennem diverse
medier. I øvrigt har tilsvarende projekter fra
Hals, Søllerød og Nørrebro givet mulighed for
at sammenligne hvordan danskerne tiltales og
serviceres i forskellige dele af landet.

Medierne i hverdagen: Det er i hverdagen at
den enkelte borger møder demokratiet, og det
sker ikke mindst gennem medier som tv, dag-
blade og websites. Flere af MODINETs projekter
har set nærmere på world wide web som det se-
neste medie der henvender sig til den samlede
offentlighed med et tilbud om ikke bare infor-
mation, men også interaktivitet og dermed del-
tagelse. 

En af analyserne drejer sig om Det Kgl.
Bibliotek der med en interaktiv hjemmeside vil
give dansker-
ne mulighed
for at bidrage
med oplys-
ninger om de-
res eget lokal-
område og
dermed
(om)skrive
Danmarkshistorien.

En anden analyse påviser hvorledes store
danske virksomheder præsenterer og promove-
rer sig selv på webben som etisk ansvarlige
‘medborgere’.

Jornalistik og public service
Journalistik: Blandt mediernes mange forskelli-
ge tilbud om information og underholdning,
fakta og fiktion, har journalistikken traditionelt
spillet en særlig rolle for demokratiet. Og sam-
men med det voksende antal medierådgivere

har journalister i de seneste år været udsat for
megen kritik for at lave den politiske proces om
til enkeltsager og ‘spin’. 

For at nuancere dette billede har MODINET
belyst selve vilkårene for det journalistiske ar-
bejde og vurderet kvaliteten af det samlede 
resultat. Netværkene mellem journalister og 
deres kilder er blevet undersøgt nærmere, og
internettets betydning som et arbejdsredskab
der øger nyhedernes omsætningshastighed, er
blevet belyst. 

MODINET har også stået bag to øjebliksbille-
der af journalistikkens tilstand i Danmark: me-
diernes dækning af Irak-krigen og af Folketings-
valget 2005.

Public service: En af de største udfordringer i
dansk medi-
epolitik i øje-
blikket er
fremtiden for
public service-
medierne. DR
og TV 2 har
fået flere
kommercielle

konkurrenter. Men først og fremmest bliver de
udfordret af teknologiske forandringer og EU-
jura. Digitaliseringen af både produktion og
distribution betyder at radio og tv i princippet
blot kan streames via internettet og modtages,
når det passer brugerne. På den juridiske front
lægger regler og domme fra EU-systemet blandt
andet derfor op til at radio og tv ikke mere er
‘noget særligt’ med bestemte kulturelle og na-
tionale forpligtelser. MODINET-projekterne om
public service gør status over både tv og det of-
te overhørte radiomedie som med digitalise-

»Apple markedsførte computeren som en ny 
demokratisk rettighed. Tidligere var princippet: 
en person, en stemme. Nu kunne man tilføje: 
en person, en computer.«

ringen har fået noget af en renæssance via in-
ternettet. Og et projekt om samspillet mellem
tv-programmer og deres tilknyttede websites vi-
ser hvorledes stationerne allerede er i færd med
at gentænke public service på digitale vilkår.

Nye offentligheder: Det er stadig almindeligt
at henvise til ‘offentligheden’ i bestemt form en-
tal. Men nyere medieforskning og politologi på-
peger at det i mange sammenhænge er nødven-
digt at forholde sig til flere forskellige og nogle
gange uforenelige offentligheder. Eksempelvis
taler Attac-bevægelsen og det parlamentariske
demokrati ikke med, men imod eller måske for-
bi hinanden. 

Og hackerbevægelsen beskriver sig selv som
garanter, eller ligefrem frihedskæmpere, for en
stabil og sikker medieteknologi uanset straf og
stempling fra samfundets side. Projekterne
under MODINET undersøger hvordan teknolo-
giske, økonomiske og kulturelle forandringer
tilsammen har bidraget til nye offentligheder
og til nye forestillinger om offentlighed. 

Kulturel infrastruktur
I 1981 – samme år som image-reklamen om den
uskyldige computer – markedsførte IBM sin før-
ste personlige computer – IBM PC. I 1984 fulgte
Apples Macintosh der betød et gennembrud for
den personlige computer blandt almindelige
brugere.

I modsætning til tidligere tiders komplicere-
de kommandoer skulle brugeren nu blot pege,
klikke og vælge direkte på skærmen. Apple
markedsførte ligefrem computeren som en ny
demokratisk rettighed. Tidligere var princippet:
en person, en stemme. Nu kunne man tilføje:
en person, en computer.

Siden da har en stor del af overvejelserne om
computeren som medie for politik og kultur
drejet sig om individet: Får den enkelte borger
adgang til mere og bedre information? Kan han
eller hun indgå i væsentlige og nuancerede dia-
loger? Og før eller senere kommer spørgsmålet:
Kunne vi ikke klare det hele via computer og
net, inklusive stemmeafgivning og måske flere
folkeafstemninger?

MODINETs forskellige undersøgelser er en
påmindelse om at hverken computeren eller
den enkelte bruger kan stå alene. Hvis man vil
forstå (og måske forbedre) vilkårene for delta-
gelse og demokrati, er det helt afgørende at
inddrage et bredt felt af politiske, økonomiske
og kulturelle faktorer i undersøgelserne – de er
med til at forme både teknologierne og enkelt-
individerne. 

Nok kan medierne gøre os opmærksomme på
bestemte emner og i et vist omfang også påvir-
ke os til at mene bestemte ting. Men medierne
er først og fremmest en fælles kulturel infra-
struktur der sætter partier og bevægelser, virk-
somheder og statsinstitutioner, i stand til at 
orientere sig i forhold til hinanden og handle
politisk. The computer didn’t do it!

Klaus Bruhn Jensen er profes-
sor, dr.phil. på Institut for 
Medier, Erkendelse og Kommu-
nikation og leder af MODINET-
projektet, www.modinet.dk.
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Torsdag den 17. november holder 
Københavns Universitet årsfest

Hvert år i november måned inviterer universitetet sine ansatte og
studerende samt særligt indbudte gæster til årsfest. Årsfesten begynder 
i universitetets festsal og fortsætter om aftenen med en festforestilling i
Operaen på Holmen, hvor der i år opføres Operaen ”Stormen”.

Højtideligheden om eftermiddagen vil bl.a. indeholde diverse taler, uddeling
af undervisningsprisen 2005 – også kaldet Årets Harald, promovering af
æresdoktorer, doktorer og uddeling af guld- og sølvmedaljer.

Musikken leveres af: 

• MI22 - Musikvidenskabeligt Instituts Bigband
under ledelse af Bjarne Thanning 

• Studenter-Sangforeningens Lille og Store Kor
under ledelse af Jørgen Fuglebæk 

• Universitetskoret Lille MUKO 
under ledelse af Jesper Grove Jørgensen

Efter højtideligheden serveres en let forfriskning 
på 1. sal i Hovedbygningen.

Sådan får du adgang til festsalen og Operaen:

Forudbestilling via internettet

Adgangskort til festsalen og billetter til Operaen kan forudbestilles på
internettet i perioden onsdag den 19. oktober kl. 10.00 til fredag den
21. oktober kl. 16.00. Forudbestilling er kun mulig via internettet.
Se på: www.ku.dk/aarsfest
Afhentning af forudbestilte adgangskort og billetter sker ved personligt
fremmøde mandag den 24. oktober fra kl. 12 - 18. Uafhentede billetter 
frigives til salg tirsdag den 25. oktober.

Adgangskort og billetter ved personligt fremmøde

Resterende adgangskort til festsalen og billetter til Operaen kan købes ved
personligt fremmøde i Studenterrådets reception, Fiolstræde 10, 1. sal fra
tirsdag den 25. oktober 2005 kl. 12. 
Se på: www.ku.dk/aarsfest

Ekspeditionstider hos Studenterrådet:

Mandag den 24/10, fra kl. 12 - 18 – kun afhentning
af reserverede billetter – ikke salg 
Tirsdag den 25/10, fra kl. 12 - 16 – salg af billetter
Onsdag den 26/10, fra kl. 12 - 16 – salg af billetter
Torsdag den 27/10, fra kl. 12 - 18 – salg af billetter
Fredag den 28/10, fra kl. 12 - 16 – salg af billetter

Alle dage vil der være opsat nummerrulle 
fra kl. 12.00 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til
Mette Bonnor, Kommunikationsafdelingen på tlf. 353 24272

Å rs fest  

Forskere på bloggen

Medicinsk Museion
på Københavns Uni-
versitet deler gerne
ud af de gode er-
faringer med blog-
mediet der både for-
stærker forskernes
muligheder for net-
working og skaber
grobund for en mere
demokratisk forsk-
ningsformidling

Af Morten Emmerik 
Wøldike

Det er ikke kun på univer-
siteterne i USA og Eng-
land at teknologibevid-

ste studerende og forskere eta-
blerer weblogs.

På Københavns Universitet
begynder forskerne også at få
øjnene op for blogmediet. Me-
dicinsk Museion der er en en-
hed under Det Sundhedsvi-
denskabelige Fakultet som be-
skæftiger sig med historisk-
kulturelle studier af den mo-
derne biomedicin og biotekno-
logi, er i front og etablerede al-
lerede sidste efterår sin egen
forskerweblog. 

Medical Museion Weblog
adskiller sig fra de mange pri-
vate blogs der skyder frem he-
le tiden ved at være en grup-
peblog styret af flere brugere. 

Forskerbloggen er ikke bare
KU’s første, men ifølge adjunkt
ved Danmarks IT-Universitet
Lisbeth Klastrup også Dan-
marks første aktive og funge-
rende forskerblog. Lisbeth
Klastrup har oprettet en web-
log hvor hun offentliggør lister
over de danske forskere som

det lykkes hende at tracke som
bloggere. Den seneste optæl-
ling af danske forskerweblogs
er fra februar 2005, og Medi-
cal Museion Weblog står her
som den første og eneste kol-
lektive weblog i Danmark. På
listen står også en stribe andre
danske forskerweblogs, men
de administreres af kun en for-
fatter. 

Skab netværk 
på bloggen 
I dag findes der cirka 20 mil-
lioner blogs i cyberspace. Her-
af er cirka halvdelen aktive.
Det anslås at antallet af blogs
fordobles cirka hver femte må-
ned. Forskerweblogs udgør
kun en lille del af de mange
blogs der findes i blogsfæren.

Leder af Medicinsk Mu-
seion, professor Thomas Sö-
derqvist, der er initiativtager
til KU’s første forskerweblog,
ser mange fordele ved at bruge
blogmediet i forskningssam-
menhæng. 

»Vores blog er et eksperi-
ment i at udvikle en
forskningskultur. Mediet er i
meget hurtig teknisk udvik-
ling, men det afgørende er den

kulturelle proces. Bloggens
succes står og falder med om
den kan bidrage til at udvikle
forskningsområdet,« siger
Thomas Söderqvist der plan-
lægger en international work-
shop sammen med blandt an-
det Lunds Universitet og IT-
Universitetet til næste år med
forskerbloggere fra hele ver-
den.   

Medical Museion Weblog
fungerer både som opslagstav-
le, nyhedsbrev, dagbog og
internt diskussionsforum, men
Thomas Söderqvist er ikke i
tvivl om at webloggen først og
fremmest bidrager til networ-
king.

»Det primære er at styrke
kommunikationen mellem vo-
res forskergruppe og kolleger-
ne rundt om i verden. Forde-
len med blogmediet er at alle
med interesse for
forskningsområdet kan følge
med og blande sig – og det
gælder uanset om de sidder på
3. sal på Medicinsk Museion i
København eller på London
School of Economics i Eng-
land,« siger Thomas Söderq-
vist. 

En af blogmediets andre for-

dele er dets fleksibilitet i for-
hold til almindelige hjemmesi-
der. 

»En weblog forener e-mai-
lens uformelle karakter med
hjemmesidens finesser. På en
weblog er skærmfunktionerne
lige så nemme at bruge som e-
mailen. Og til forskel fra e-
maillister kan man lave et læk-
kert layout og tilknytte links,
billeder og lange tekstbilag. Så
bloggen forener hjemmesi-
dens, nyhedsbrevets og e-mail-
listens fordele, men uden alle
ulemperne,« siger Thomas Sö-
derqvist og tilføjer at det stør-
ste problem med det nye me-
die er at vænne forskerne til at
bruge det. Det er nok mest et
generationsfænomen da op
mod 90 procent af alle blogge-
re er mellem 20 og 30 år.

På forskerens skulder
Med oprettelsen af Medical
Museion Weblog har forsker-
gruppen opdaget en hel ny
måde at formidle forskning
på. I øjeblikket er der cirka
200 hits om dagen på forsker-
bloggen. En del af besøgene er
fra forfatterne selv, men resten
er udefrakommende der kig-

ger forbi af ren interesse.  
»Vi forventer at få en ander-

ledes forskningsformidling
med forskerbloggen. Alminde-
lige hjemmesider er tunge at
arbejde med og præsenterer
altid forskningens færdige re-
sultater. Vores blog giver mu-
lighed for online-formidling,
og bloglæseren kan følge med
i forskerens værksted. Man
kan blande sig, kommentere
og skabe dialog med forskeren
direkte på bloggen. I stedet for
den traditionelle envejskom-
munikation fra eksperter til et
måbende publikum, så åbner
webloggen en tovejskanal. Det
giver mulighed for en mere di-
rekte og demokratisk forsk-
ningsformidling,« slutter Tho-
mas Söderqvist optimistisk. 

Læs mere på Medical Museion
Weblog, www.corporeality.net/
museion/index.php?p=104 og
www.klastrup.dk/ 
forskerblogs/.

mwo@adm.ku.dk

Lav din egen weblog
1. Få råd og vejledning på www.ojr.org/ojr/

stories/050714gardner/. Undgå de nemmeste ty-

per som fx Blogger. Vælg en lidt mere avanceret

blogtype som fx WordPress eller Movable Type.

De tager godt nok lidt længere tid at installere,

men de har mere avancerede funktioner.

2) Hold bloggen ajour, helst et par gange om ugen.

Vær ikke bange for at lægge materiale ind i

den. Det er det som gør den attraktiv for andre.

En forskerblog er ikke et tidsskrift – den er ny-

hedsbrev, e-mailliste og diskussionsforum i et.

3) Når din weblog har kørt et stykke tid, gælder

det om at gøre omverdenen opmærksom på at

du har en (forhåbentlig) god blog. Send mail til

kollegerne og fortæl at du har etableret en

weblog.

WEBLOG
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UDLAND

Af Keld Broksø

Omgivelserne er ydmy-
ge. Trappen med slidte
trin op til universitetet

på de øverste etager i en byg-
ning midt i Litauens hovedstad
Vilnius’ gamle bydel kan
minde lidt om nogle af KU’s
gamle ejendomme i Køben-
havns centrum. Men så holder
enhver lighed også op.

Her i Vilnius er ingen for-
travlede studenters trin op og
ned. Stilheden er slående. Et
par ældre herrer færdes som
skygger af et universitetsliv
der var engang få hundrede
kilometer herfra i Hviderus-
lands hovedstad, Minsk.

I dag ser professorerne stort
set ingen studenter. Undervis-
ningen foregår mest over net-
tet til foreløbig omkring 600
modige, loyale ildsjæle i
Hviderusland. Studenterne vil
ikke finde sig i den lukning af
universitetet som Europas sid-
ste diktator, Hvideruslands
Aleksandr Lukasjenko, satte i
værk i 2004. Deres studier er
en stille protest, og de følges af
andre 400 studenter der lever
deres eksilliv i Europa eller
USA.

European Humanities Uni-
versity, EHU, kalder professo-
rerne deres hjertebarn af et
eksiluniversitet som holder
drømmen om et universitet
med fri, akademisk forskning
og meningsdannelse i live.

»Det var nok en naiv tanke i
en romantisk tid,« indrømmer
professor og vicerektor Vladi-
mir Dounaev om starten på
EHU i 1992. Han får et drøm-
mende blik i øjnene bag stål-
brillerne og retter på en ellers
perfekt slipseknude. 

»Vi troede at efter Hviderus-
lands selvstændighed kunne vi

lave et universitet der var an-
derledes end Sovjettidens ide-
ologiske indoktrinering bereg-
net på at studenterne skulle
blive en del af den sovjetiske
administration. Men en kon-
servativ dagsorden mødte os,«
fortæller han.

Helt slemt blev det gradvist
efter Aleksandr Lukasjenko
blev valgt som Hvideruslands
første præsident i 1994. I 1996
gennemførte han ved en tvivl-
som folkeafstemning en forfat-
ning der forlængede præsi-
dentperioden til 2001 og gav
præsidenten omfattende ad-
gang til at regere per dekret.
Lukasjenko vandt præsident-
valget igen i september 2001,
men valget levede ikke op til
internationale normer.

Lukasjenko har skabt et
undertrykkende politisk klima
hvori han lod hammeren falde
endeligt over EHU sidste år
med beslaglæggelse af univer-
sitetets bygninger og forføl-
gelse af protesterende studen-
ter og professorer med en stri-
be anholdelser i Minsk. De
havde forinden nægtet at adly-
de et dekret om at rektor Ana-
toli Mikhailov skulle fjernes
fra sin post. I en tale til studen-
ter i Brest-regionen den 23.
september 2004 sagde Luka-
sjenko direkte at han havde
lukket universitetet “fordi EHU
uddannede en ny national eli-
te der ledte landet mod Ves-
ten.”

Kort efter, den 17. november
2004, kom en ny folkeafstem-
ning der bestemte at den sid-
dende præsident kan genop-
stille i en tredje valgperiode i
2006. 77,3 procent af vælger-
ne støttede forslaget, men val-
get fik igen international kri-
tik. EU fastfrøs de officielle og
økonomiske relationer på et

minimum. Partnerskabs- og
samarbejdsaftalen med EU
blev suspenderet. Og EU’s og
Danmarks programmer for
teknisk bistand blev fastfrosset
bortset fra projekter som støt-
ter demokratisering.

Og her kommer eksiluniver-
sitetet ind i billedet.

International støtte
Internationale donorer står nu
i kø for at støtte universitet
som tilbyder studier i blandt
andet international ret, økono-
mi og sprog og eksempelvis
amerikanske og skandinaviske
studier. Europa-Kommissio-
nen, tyske, amerikanske og
østeuropæiske fonde har støt-
tet, og universitetet er aner-
kendt som medlem af den
internationale universitets-
sammenslutning, Campus Eur-
opae.

Nordisk Ministerråd er net-
op begyndt at søge støtte til
universitetet via EU-program-
met European Initiative for
Democracy and Human
Rights. Nordisk deltagelse skal
indgå med en delfinansiering,
og der lægges op til et projekt
med undervisning af 350 stu-
derende fra Hviderusland –
denne gang direkte i Vilnius.
Nordisk Ministerråds general-
sekretær, Per Unckel, besøgte i
juli og september Vilnius hvor
han blandt andet mødte den li-
tauiske udenrigsminister, An-
tanas Valionis. Et punkt var
støtte til det hviderussiske uni-
versitet, og formålet var klart
politisk.

»Vi ser en mulighed for at
sprede universelle værdier
som vore egne samfund er ba-
seret på, nemlig demokrati,
frihed og menneskerettighe-
der. Hvis en uddannelsesind-
sats kan bidrage til at de vær-

dier styrkes i Hviderusland, så
er det præcis sådan et projekt
som Nordisk Ministerråd skal
støtte,« siger Per Unckel.

Realismen 
Vicerektor Vladimir Dounaev
prøver forsigtigt at bevare re-
alismen. Undervisning over
nettet i Hviderusland har den
begrænsning at internet ikke
er tilgængeligt for alle i Hvide-
rusland. Og de uddannelser
som EHU kan tilbyde som ba-
chelor- og masteruddannelser,
har endnu ikke fået en statsan-
erkendelse af eksamenerne.
Men Nordisk Ministerråd næg-
ter at gøre det til en stopklods.

»Vi skal arbejde videre så
studenterne får de kundskabs-
papirer som de behøver. Det
må løses hen ad vejen. Det af-
gørende er nu at kunne tilbyde
en mulighed for videreuddan-
nelse til en gruppe unge men-
nesker som ellers ikke ville
kunne gøre en indsats for de-
res land,« siger Per Unckel.

En løsning på problemet
med anerkendelser af eksame-
ner kan netop løses i Litauen.

»Vi prøver nu at reetablere
EHU som et litauisk universitet
med litauisk anerkendelse af
eksamensbeviser. Jeg er sikker
på at den anerkendelse kom-
mer,« siger Vladimir Dounaev
som igen får et drømmende og
lidt bevæget blik.

»Jeg håber at de unge ud-
dannet ved EHU vil bygge bro
mellem Øst og Vest. De bliver
meget vigtige for oppositionen
mod Lukasjenkos regime. De
har andre værdier,« fastslår
Vladimir Dounaev.

Keld Broksø er freelance 
journalist.
Læs mere på 
www.ehu-international.org.

Hviderussisk 
universitet 
i eksil

Sidste år lukkede Hvideruslands præsident 
Lukasjenko et universitet i Minsk fordi 
professorer og studenter nægtede at 
acceptere en fyring af rektor. I dag driver 
en del af professorerne et eksiluniversitet i 
Vilnius i Litauen med 1.000 studenter og 
virtuelle undervisningsforløb over nettet

WWW.ITU.DK

Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S

Hvad vil du efter din bachelor?

LÆS CAND.IT.
PÅ IT-UNIVERSITETET
Vælg et krævende og spændende 2-årigt kandidatstudium som

overbygning på din bachelor – også selvom din bachelor ikke drejer

sig om it.

På IT-Universitetet kan du specialisere dig i it til kommunikation, design,

softwareudvikling, analyse, multimedie- og webudvikling, projekt-

ledelse, computerspil og meget mere. Du får en erhvervsrelevant 

it-kandidatuddannelse med tæt kobling mellem teori og anvendelse.

INFORMATIONSMØDE
Kandidatstuderende og gæstestuderende

Fredag den 28. oktober 2005 kl. 10.00-12.30

Ansøgningsfrist til kandidatuddannelsen er 15. november kl. 12.

Studierne starter 27. januar 2006.

IT-Universitetet har også ph.d.-, diplom- og masteruddannelser 

samt enkeltfagskurser på Åbent Universitetet.

Se mere på www.itu.dk

F O T O :  K E L D  B R O K S Ø

BEVÆGET – Det var nok en naiv tanke i en ro-

mantisk tid, indrømmer professor og vicerektor

Vladimir Dounaev om starten på det hviderussiske

eksiluniversitet EHU i 1992. 

Europæisk diktatur
»Præsidenten kalder systemet ‘socialistisk kapitalisme’. Lukasjenko har tiltaget sig mere

og mere magt, har fjernet alle kritiske medier, mange oppositionelle er flygtet til udlan-

det, andre sidder i fængsel og endnu andre er sporløst forsvundet. Samtidig lever den

almindelige befolkning i dyb fattigdom og uvidenhed. Korruptionen er omfattende og

har en direkte linje til præsidenten selv. Lukasjenko har via forfalskede valg og en for-

falsket folkeafstemning sikret sig magten også efter anden periodes udløb næste år.«

Information, 13. september 2005.



KUMMENTAR

Sundere fødevarer, et renere miljø, lettere kom-
munikation, bedre behandling af de syge og lyn-
hurtige mini-computere i næsten alle typer pro-

dukter. Det er blot nogle af de mange muligheder der
ligger i en række teknologier som udvikles med næs-
ten eksplosiv kraft i disse år.

De nye teknologier kommer ikke blot udefra og er
med til at forme udviklingen af vores samfund. Hvis
Danmark skal klare sig på den globale markedsplads
og sikre velfærd og job til alle, er der behov for at vi
også herhjemme skaber nye ideer og viden på områ-
det.   

Højteknologifonden har for nylig offentliggjort sit
første opslag om ansøgninger. De går både til sto-

re højteknologiske satsninger og til projekter rettet
mod mindre firmaer. Fonden har fokus på at styrke
satsninger inden for nano-, bio-, og informations- og
kommunikationsteknologi. Københavns Universitet
står stærkt inden for flere af disse felter. Derfor er det
vigtigt at mange af vores forskningsmiljøer er med i
opløbet fra starten når fonden skal uddele midler for
første gang.  

Højteknologifonden blev oprettet af regeringen i
2004 for at støtte højteknolo-giske satsninger inden
for forskning og innovation. Den skal over en årrække
uddele et afkast af en pengetank på i alt 16 milliarder
kroner. I 2005 er der 150 millioner kroner til udde-
ling til de store højteknologiske satsninger og 50 mil-
lioner kroner til projekter rettet mod Danmarks
mange små og mellemstore virksomheder. 

Til alle ansøgningerne er det et krav at der skal ind-
gå et samarbejde med mindst én privat virksom-

hed. Højteknologifondens fokus på samarbejde
mellem offentlige institutioner og private virksomhe-
der understreger hvorledes forskning ikke kun står
højt på universiteternes dagsorden. Den er i lige så
høj grad blevet en dynamo for det private erhvervsliv
og for samfundsudviklingen i det hele taget.

Her skal Københavns Universitet ikke blot spille
med. Danmarks største universitet skal spille en
hovedrolle. Det er universitets chance til at vise at vi
ikke kun vil lege med os selv, men også – i samspil

med erhvervslivet – vil satse målrettet på teknologi og
innovation. I sidste ende kommer det både samfun-
det, erhvervslivet og universiteterne til gode.

Universitetets forskere og erhvervslivets ledere gi-
ver ofte udtryk for at de kender for lidt til hinan-

den. Højteknologifondens krav om samarbejde giver
mulighed for at forstærke dialogen på tværs af de tra-
ditionelle skel. 

Universitetets Tech Trans-enhed vil støtte alle for-
skere i ansøgningsprocessen. Enheden står til rådig-
hed med rådgivning til alle som ønsker at indgive en
ansøgning. Tech Trans-enheden vil især kunne hjælpe
med at udarbejde de samarbejdsaftaler med private
virksomheder som skal ledsage ansøgningerne. 

Formulering af samarbejdsaftaler tager ofte nogen
tid. Så det kan anbefales at forskerne tager kontakt
med Tech Trans-enheden så tidligt som muligt i forlø-
bet. Jo før disse spørgsmål er afklaret mellem parter-
ne, jo lettere er det  at blive enige om alle de andre as-
pekter af ansøgningen. Enheden vil også kunne hjæl-
pe med at afklare eventuelle rettighedsspørgsmål.

Fra rektoratets side håber vi at mange af universite-
tets forskere har lyst til at spille med i denne pro-

ces. Den er vigtig ikke kun for udvikling af forsknings-
miljøerne selv. Den er også afgørende for hvordan Kø-
benhavns Universitets forskningsprofil udvikler sig i
de kommende år.

Fristen for interessetilkendegivelser for projekter
rettet mod små og mellemstore virksomheder var den
30. september. Vi kan med glæde konstatere at
mindst otte projekter blev indmeldt fra vores side. Det
vidner om en interesse i forskermiljøerne for at igang-
sætte projekter i samarbejde med erhvervslivet. For-
håbentlig vil endnu flere forskergrupper være med
når der skal indgives ansøgninger til de store høj-
teknologiske satsninger.

Der er ansøgningsfrist til ‘Store højteknologiske sats-
ninger’ tirsdag d. 1. november 2005 kl. 12. Opslag og
retningslinier kan findes på www.hoejteknologifon-
den.dk.

En teknologisk højborg

16 Un i v e r s i t e t s av i s e n  13  . 2 0 0 5

LEDELSES INFORMATION

Hvilke kompetencer øn-
sker vi at fremtidens
kandidater i Folkesund-

hedsvidenskab skal besidde?
Hvis forslagene til bespa-

relserne på Det Sundhedsvi-
denskabelige Fakultet vedta-
ges, vil det betyde at uddan-
nelsens nuværende fokus på
tværfaglighed og udvikling af
kompetencer til at samarbejde
med forskellige dele af sund-
hedsvæsenet, bliver væsentligt
forringet.

Der er store besparelser i
vente på Det Sundhedsviden-
skabelige Fakultet. Det vil
blandt andet få alvorlige kon-
sekvenser for Folkesundheds-
videnskabs udbud og opret-
telse af valgfag på både bache-
lor- og kandidatdelen. Der vil
fremover kun blive udbudt få
valgfag, og de vil kun blive op-
rettet, hvis minimum 25 pro-
cent af årgangens studerende
tilmelder sig faget. 

Det er problematisk at be-
sparelserne rammer valgfage-
ne og helt absurd set i lyset af
regeringens krav om at alle
universitetsuddannelser skal
have valgfag på både bachelor-
og kandidatdelen. En bespa-
relse her vil skabe en udvan-
ding i udvalget af fag, da det
vil betyde, at der i praksis kun
vil blive oprettet eksempelvis
fire valgfag pr. semester. Valg-
friheden kan således diskute-
res.

Uddannet til arbejds-
løshed
En konsekvens af det mindske-
de udbud af valgfag bliver at
uddannelsens tværfaglighed
angribes. Hvis alle studerende
tager de samme fag, vil uddan-
nelsen blive ensrettet. Denne
ensretning vil gå direkte imod
visionerne om tværfaglighed
som er en af grundtankerne
bag Folkesundhedsviden-
skabsuddannelsen. 

Hvis besparelserne gennem-
føres, vil der kun være plads til
de store mainstream fag. Hvor-
dan skal de studerende i så
fald have mulighed for at spe-
cialisere sig i forskellige ret-
ninger? 

Dette rammer ikke kun de
studerende på kort sigt, men
vil også i høj grad få konse-
kvenser for fremtidens
forskning idet alle kandidater
vil have stort set de samme
kompetencer inden for nogle
afgrænsede områder. 

Samtidig kan det betyde en
stor arbejdsløshed blandt de
nyuddannede kandidater i fol-
kesundhedsvidenskab da alle
vil søge arbejde de samme ste-
der!

Ane Lind Hansen og Louise Sta-
ge, studerende på Folkesund-
hedsvidenskab.

DEBAT

FOLKESUNDHED

Skal ensretning
være det nye mål?

Af prorektor 

Jørgen Olsen
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Avisen udgives af Københavns Universitet 17
gange årligt og står i standere på alle institut-
ter. Ansatte får avisen leveret med intern
post.

Abonnement: 150 kr. årligt. 
For udlandet 250 kr. årligt.

Udebliver avisen så henvend dig til din
lokale postmodtagelse. Ved længere tids
udeblivelse send en mail til 
uni-avis@adm.ku.dk

Debat- og læserindlæg modtages gerne 
per e-mail.

Deadline (kl. 10)

Nr. Udkommer Debat Meddelelser
14 27/10 19/10 17/10
15 10/11 2/11 31/10
16 24/11 16/11 14/11

Universitetsavisen

Siden psykologi flyttede til
CSS på det gamle kommune-
hospital har vi (lærere m.m.)
ikke modtaget Universitetsavi-
sen med intern post. Der er
hellere ikke opsat standere

Hvor er vores Universitetsavis?
rundt omkring på arealerne,
så der må være en hel del der
ikke har fået de sidste 3-4-5
numre. Det er ærgeligt – og
kan vel ikke være meningen.
Simo Køppe.

Ifølge jeres hjemmeside bliver
Universitetsavisen leveret til
de ansatte med intern post.
Men jeg og mine kollegaer ved
Institut for Psykologi, som er
flyttet til Center for Sundhed
og Samfund (CSS, det gamle 
kommunehospital) har ikke
fået Universitetsavisen siden vi
flyttede herud i begyndelsen
af august måned. Desværre
har forespørgsel til instituttets
administration på CSS angå-
ende den manglende levering

Vi får stadig ikke vores 
Universitetsavis

af Universitetsavisen til de an-
satte ikke givet noget resultat
– måske kan I hjælpe med et
svar?

Nini Prætorius, docent, 
professor, dr.phil.

SVAR

Redaktionen beklager og kan
kun henvise til driftsafdeling-
en for indre by.



Kære Katrine K. Pedersen

Regeringen og langt de fleste danskere ønsker
et Danmark med en høj levestandard. Det kan
vi kun sikre med fremragende forskning og go-
de kvalitetsuddannelser. Anvendelsen af ny vi-
den i den øvrige del af samfundet og ikke
mindst i erhvervslivet vil i stigende grad være
afgørende for hvordan det danske samfund kla-
rer sig i globaliseringen.

De danske universiteter spiller derfor en væ-
sentlig rolle med hensyn til at sikre vækst og
velfærd. Det stiller store krav til kvaliteten af de
uddannelser og den forskning universiteterne
leverer.

Kravene er hverken større eller mindre for
humaniora end for andre områder. Det er en
vildfarelse at humaniora er noget særligt, at hu-
maniora spiller på en særlig bane hvor andre 
regler gælder. Og humaniora rummer uanede
muligheder for at spille en langt mere aktiv rol-
le i vores samfund. 

Vi kan eksempelvis ikke på kvalificeret
grundlag ruste os til den globale virkelighed
uden den humanistiske analyse af globalise-
ringen, af vores kultur, af vores forbrugsvaner,
af vores underholdningspræferencer, vores
sprog, vores identitet osv.   

To arbejdsgrupper om humaniora
Tidligere på året bad jeg to arbejdsgrupper om
at se på henholdsvis de humanistiske uddan-
nelser og den humanistiske forskning. Begge
arbejdsgrupper gav en række spændende bud
på hvordan humaniora kan udfolde det faglige
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Debatindlæg indsendes på e-post til uni-avis@adm.ku.dk. 

Deadline: se kolofonen.

Kære Helge Sander. 

Forestil dig en fodboldspiller, en sumobryder,
en gymnast fra Herning og en rytter i tølt. Fore-
stil dig dernæst at de skal konkurrere mod hin-
anden i curling. 

Et absurd scenario når fodboldspilleren
brækker storetåen idet hans talent jo som be-
kendt ikke er at feje, men at sparke til en bold.
Og hvad ville der ikke ske når sumobryderen
begynder at kaste med hesten eller når gymnas-
ten glider på isen midt i en araber med flik? 

Du er nok allerede begyndt at undre dig over
hvor i alverden jeg vil hen med dette cirkus. Jeg
forstår dig så udmærket. Jeg sad tilbage med
samme undrende fornemmelse da jeg for nylig
læste dit indlæg i Universitetsavisen (nr. 11, s.
15). 

I indlægget skriver du at de forskellige insti-
tutter nu skal til at konkurrere mod hinanden
ikke i curling, men i at levere “kvalitet, effektivi-
tet, og et dokumenterbart samfundsmæssigt af-
kast”. Og du fortsætter: “de miljøer og institu-
tioner som ikke kan klare sig i konkurrencen
om de nye midler, kommer til at drosle ned for
deres aktiviteter”. 

For mig at se vil det være mere rimeligt at vi
én gang årligt lavede en curlingturnering.

Grunden er at jeg som stud.mag. må erkende at
de spilleregler du opstiller er stort set umulige
at navigere efter. For hvordan vil du måle den
humanistiske forskning i “dokumenterbare af-
kast”? 

Lingvistiske enzymer?
Humanistens kompetencer er overordnet set at
forholde sig kritisk til strømninger i samfundet.
Derfor sker afsmitningen på samfundet over
længerevarende perioder. Det er ikke nogen
hemmelighed at Videnskabsministeriets pejle-
mærke er erhvervslivet. Lad os derfor tage er-
hvervslivets udvikling gennem de sidste 15-20
år som eksempel. 

Humanistisk viden har inden for denne pe-
riode vundet mere og mere indpas i de enkelte
virksomheder. Det sker som et resultat af at for-
brugeren er blevet mere kritisk. Det er ikke
længere ligegyldigt for forbrugeren hvordan en
vare produceres. Det er ikke ligegyldigt om kaf-
febønderne er underbetalte, arbejderne er
børn, eller svinekødet er fra mishandlede dyr.
Men hvordan vil du måle en sådan afsmitning
på samfundet? 

Hvis vi kaster et blik tilbage på curlingturne-
ringen, er det så til nogen nytte at lade fodbold-
spilleren spilde sit talent ved at tvinge ham til at

ÅBENT BREV T IL  HELGE SANDER

Akademisk curling

potentiale og blive en aktiv medspiller i Dan-
marks globale og højteknologiske udvikling. 

Arbejdsgruppen om humanistiske uddan-
nelser opfordrer de humanistiske uddannelser
til at styrke det igangværende arbejde med at
målrette relevante uddannelser til det private
erhvervsliv. Her finder fire ud af ti humanistis-
ke kandidater beskæftigelse, og den humanis-
tiske viden om mennesker, kultur og sprog har
stigende betydning for forretningsprocesserne. 

Arbejdsgruppen om humanistisk forskning
fremhæver humanistiske styrkepositioner og
potentialer der kan gøre humaniora til ny kilde
til vækst i dansk erhvervsliv. Arbejdsgruppens
foreslår at der etableres en række fysiske centre
– kaldet hotspots – som skal skabe de ideer der i
stigende grad er behov for i erhvervslivet i den
globale konkurrence. 

Forslaget til forskningsområder for disse hot-
spots er bl.a. ‘den globale virkelighed’, ‘ople-
velsesøkonomien’ og ‘kreativitet og innovation’.
Det foreslås at hvert hotspot skal samarbejde
med erhvervslivet på mange måder så forskere
og ledere gensidigt inspirerer hinanden til at
bruge humanistisk viden innovativt. 

Arbejdsgrupperne sætter en tyk streg under
humanioras relevans og innovative kvaliteter.

Ingen har interesse i at humaniora ser på
mens den øvrige forskningsverdenen ruster
Danmark til den globale konkurrence.

Helge Sander, videnskabsminister. 

SVAR

Humaniora er ikke 
noget særligt

Som medlem af DJØF betaler du kun 169 kroner 
for markedets bedste og billigste indbo- og ulykkes-
forsikring. Så er både du, dine ting og rejsen til 
udlandet dækket.

Do you feel
lucky, Punk?

– din karriere er lige begyndt

Meld dig ind i DJØF nu
på telefon 33 95 97 00

www.djoef.dk/studerende

spille curling?  Nej vel. På samme måde er det
efter min overbevisning omsonst at forsøge at
gøre den humanistiske viden op i nytteværdier. 

For øvrigt kan jeg ikke i min vildeste fantasi
forestille mig hvordan din konkurrence rent
praktisk skal foregå. Hvordan vil du give medi-
cinerens forskning i forebyggelse af kræft og
biokemikerens undersøgelser af nukleotidstof-

skiftets enzymer point i forhold til humanistens
forskning i dansk funktionel lingvistik?  

Kære Helge Sander jeg vil gerne gøre dig en
tjeneste og undersøge om vi kan låne en skøjte-
hal til en omgang curling. Det er der trods alt
mere fornuft i. Ser frem til at høre fra dig.

Stud.mag. i dansk og retorik Katrine K. Pedersen.
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DEBAT

At miste noget vigtigt arbejde. Mange har oplevet, at se deres værste
mareridt i øjnene: hvad nu, hvis du ikke kan ”fiske” det frem igen?

Når du arbejder med opgaver, rapporter, research o. lign. på com-
puteren, skal du sørge for, at gemme dit arbejde på et sted, hvor 
der automatisk laves en sikkerhedskopi – det såkaldte ”backup”. 
Universitetet tilbyder dig central lagring af dine ting, så du er sikker 
på, ikke at sende dit arbejde direkte i makulatoren. Husk, at IT-
sikkerheden er afhængig af dig og din adfærd.

Læs vores gode råd og retningslinier om lagring og backup på:

www.ku.dk/it-sikkerhed

I T- S I K K E R
– a lminde l ig  sund  fo r nuf t

Det første jeg ville gøre, var at gen-
indføre universitetsdemokratiet.
Jeg ville forpligte mig til at følge

de beslutninger som det videnskabelige
personale, det teknisk administrative
personale og de studerende traf. Jeg har
aldrig forstået hvordan det kan være at
demokrati kan bruges til at træffe politis-
ke beslutninger i samfundet som helhed,
men skulle være helt uanvendeligt når
det drejer sig om at drive virksomheder
og institutioner som universiteter. 

Det strider grundlæggende mod min
demokratiopfattelse at træffe beslutning-
er ved hjælp af diktater og moderne ma-
nagementmetoder hvor man lader som
om medarbejderne har indflydelse.

Jeg ville arbejde for at universitetet
blev et centrum for kritisk analyse og
tænkning. Universitetet skal være det
sted hvor det er en dyd at være i opposi-
tion til herskende tanker og forestillinger.
Kun på den måde kan universitetet blive
et centrum for udvikling af nye og alter-
native løsninger.

Undervisningen opgraderes 
Undervisning skal ligestilles med
forskning. Universitetet skal - også i prak-
sis - anerkende at undervisning er mindst
lige så vigtigt for universitetet som
forskning. Ingen ville acceptere en uni-
versitetslærer som ikke udvikler sit
forskningspotentiale. Det samme skal
være tilfældet med undervisningskvalifi-
kationer. 

Reelt er det universiteternes ledelse og
Forskningsministeriet som ved at fasthol-
de ansættelse af universitetslærere uden -
eller med meget lidt - undervisningserfa-
ring har fastholdt denne urimelige situa-
tion. Jeg ville indføre det princip at der
skulle rekrutteres til lektorstillinger fra
almindelige adjunktstillinger. Jeg ville
ansætte adjunkter på de vilkår at de var
sikret en lektorstilling hvis de blev be-
dømt kvalificerede efter adjunktansæt-
telsen.

Forskernes frie forskningsvalg skulle
sikres. Det er godt med samarbejde og
diskussion af hvad der skal forskes i, men
det må være forskerne der træffer den
endelige afgørelse. Jeg ville fraskrive mig
ledelsens ret til at blande sig i dette.

Universitet for folket
Jeg ville arbejde for at universitetet kom i
dialog med hele samfundet - ikke kun er-

hvervslivet. Forskningssamarbejde med
folk, organisationer og bevægelser der ik-
ke har mulighed for at betale, skulle sæt-
tes i centrum. Universitetet betales over
skatterne af hele befolkningen. Derfor
skal universiteterne arbejde målrettet for
at gavne hele befolkningen. 

Forbrugergrupper, grupper af ansatte,
miljøgrupper m.v. har alle brug for
forskning der kan sætte spørgsmålstegn
ved de resultater den kommercielle
forskning når frem til. Hvis universiteter-
ne ikke stiller sig i folkets tjeneste, overla-
der vi på vidensområdet befolkningen
fuldstændig til de økonomiske og politis-
ke magthavere. Derfor ville jeg også slås
for at universitetets bestyrelse erstattes af
et repræsentantskab hvor der kunne være
en langt bredere repræsentation fra be-
folkningens side.

I forhold til erhvervslivets finansiering
af offentlig forskning skal der indføres et
armslængdeprincip. Private virksomhe-
der skal ikke have mulighed for at bestille
bestemte forskningsprojekter eller mål-
rette deres penge til et sådant. I stedet
skal de give pengene til et fag, hvor den
efterfølgende prioritering foretages af
universitetet.

Ligestilling
Jeg ville arbejde aktivt for ligestilling
mellem kønnene. Derfor skal man ved
hver eneste stillingsbesættelse tage stil-
ling til hvordan den påvirker den køns-
mæssige balance. I realiteten opslås der
mange stillinger hvor der kun er en eller
ganske få kvalificerede ansøgere. Ofte
ved man når stillingen slås op hvem som
vil søge den. Det afgøres af stillingsopsla-
gets indhold. Derfor ville det være nemt
at målrette en række stillinger mod kvali-
ficerede kvinder.   

Hvis jeg var rektor, ville jeg arbejde for
at universitetet tog sine demokratiske,
sociale og kulturelle forpligtelser alvor-
ligt. Her skulle forskes i medicinske og
naturvidenskabelige problemstillinger
for at opnår resultater der kunne komme
verdens fattige til gavn - ikke for at opnå
patenter som kunne berige enkelte for-
skere og store virksomheder.

Jeg ville fastholde at der er mere per-
spektiv i at kræve forskning for folket end
i at bøje nakken for en borgerlig viden-
skabsminister og give erhvervslivet hvad
de kræver.

Hvis jeg var rektor

Af Per Clausen,

forskningspolitisk

ordfører for 

Enhedslisten

SYNSPUNKT

Det bliver sin sag for Ralf Hemmingsen at

skifte rolle fra valgt dekan til udpeget rek-

tor? Derfor har vi bedt fem af Folketingets

forskningspolitiske ordførere om at give

hver deres bud på hvordan rektorjobbet bør

forvaltes. Enhedslistens Per Clausen, fhv.

formand for Dansk Magisterforening, læg-

ger ud. 

NY SERIE :  RÅD T IL  RALF
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NAVNE

Priser

Svend Funder

Lektor, ph.d.

Svend Funder,

Geologisk Mu-

seum modtog

den 4. oktober

Det Kongelige

Danske Geografiske Selskabs

‘Egede Medaljen’ som overrak-

tes af Kronprins Frederik. Svend

Funder har ydet en meget

spændende indsats som mange-

årig leder af museets kvartær-

geologiske-palæobotaniske

samlinger og den dertil knytte-

de forskning og uddannelse. 

Jørgen F.P.

Wojtaszewski

Lektor Jørgen

F.P. Wojtaszew-

ski fra Institut

for Idræt har

modtaget Bag-

ger-Sørensen Fondens Hæders-

legat for sin fremragende

forskning inden for sukkerstof-

skiftet i relation til fysisk aktivi-

tet. Prisen er på 75.000 kr.

Dorthe 

Dahl-Jensen

Direktør N.

Bang og hustru

Camilla Bang,

født Troense-

gaards Legat er

tildelt professor i isfysik, ph.d.

Dorthe Dahl-Jensen, Niels Bohr

Institutet. Dorthe Dahl-Jensen

er Danmarks første kvindelige

professor i fysik. Hendes forsk-

ningsområde er isfysik. Hun er

blandt sit instituts yngste, fast-

ansatte medarbejdere og har

manifesteret sig i den interna-

tionale forskning i de sidste tyve

år.

Tiltrædelser

Thomas 

Bjørnholm

Professor, ph.d.

Thomas Bjørn-

holm blev den

1. juli udnævnt

som ordinær

professor i materialekemi ved

Kemisk Institut. I 2000 tiltrådte

han et forskningsprofessorat i

materialekemi ved Kemisk Insti-

tut og i 2001 blev han indsat

som leder af Nano-Science Cen-

tret. Han står nu i spidsen for

den nanoteknologiske forskning

ved Københavns Universitet.

Der er tiltrædelsesforelæsning

den 28/10, se s. 22.

Lejer: Ikkeryger.

Husleje: 7.000 kr. pr md. alt inkl.

Depositum: 7.000 kr.

Kontakt: E-mail: 

lonewitt@hotmail.com.

Vesterbro

Period: From 1/12-05 and for 

1-3 years.

Size: Apartment in house, 

90 sqm.

Tenants: Guest researcher with

family.

Rent: 10.000 kr. per month all

incl.

Deposit: 30.000 kr.

Contact: E-mail: 

peter@ablivaweel.dk.

Frederiksberg

Period: From Nov. 05 to May 06. 

Size: Villa apartment, 110 sqm.

Equipment: Furnished, terrace,

kitchen and bathroom.

Rent: 12.000 kr. per month.

Contact: E-mail: karenwolf@

stofanet.dk or tel. 6077 9135.

Jonstrup

Periode: Fra 15/1 til 15/7-06.

Størrelse: Hus, 160 kvm.

Udstyr: Møbleret. Have, terras-

se, mm.

Lejere: Gæsteforsker med fam.

Husleje: 14.500 kr. pr. md. ekskl.

forbrug.

Depositum: 20.000 kr.

Kontakt: Charlotte Ringsmose,

e-mail: CR@dpu.dk el. 

tlf. 2943 3099.

Copenhagen

Period: From 1/1 to 1/7-06.

Size: 21⁄2 rooms, 94 sqm.

Equipment: Furnished, access to

laundry and roof terrace.

Rent: 7.000 kr. per month.

Deposit: 14.000 kr.

Contact: Tel. 2884 2340 or 

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

Frederiksberg

Periode: Fra 1/11-05 til 1/9-06.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær. 

Udstyr: Møbleret.  

Husleje: 4.400 kr. pr. md. inkl.

vand og varme.

Kontakt: E-mail: 

thorsten.hansen@gmail.com.

Østerbro

Period: From Nov. 05 to May 06.

Size: Apartment, 3 rooms, 95

sqm.

Equipment: Fully furnished,

with shared garden.

Tenant: Guest researcher or the

like, non-smokers, no pets. 

Non smokers, No animals.

Rent: 7.000 kr. per month.

Deposit: 21.000 kr.

Contact: E-mail: mje@diis.dk,

tel. 3555 2112.

BOLIGER

Bolig søges

København

Periode: Fra 1/1 til 30/6-06.

Størrelse: Lille lejlighed.

Lejer: Italiensk gæsteforsker.

Kontakt: Søren Kierkegaard

Forskningscenteret, 

tlf. 3376 6900 el. e-mail:

sec@sk.ku.dk.

København

Periode: Fra 1/1 el. 1/2-06 og

fremefter.

Størrelse: Lille lejlighed.

Lejer: Dansk gæsteforsker.

Kontakt: Søren Kierkegaard

Forskningscenteret, 

tlf. 3376 6900 el. e-mail:

sec@sk.ku.dk.

København

Periode: Fra 1/1 til 31/12-06.

Størrelse: 1-2 vær., ca. 50 kvm.

Udstyr: Møbleret, køkken og

bad/toilet.

Beboer: Portugisisk gæstefor-

sker M. 

Husleje: Maks. 5.000 kr. pr. md. 

Kontakt: Tom S. Romdal, 

Biologisk Institut, e-mail: 

tsromdal@bi.ku.dk.

København

Periode: Fra 1/1 til 31/6-06.

Størrelse: Lille møbleret lejlig-

hed med køkken og bad.

Lejer: Udenlandsk seniorforsker,

ikkeryger.

Husleje: Ca. 4.500 kr. pr. md.

Kontakt: Abigail Mackey, 

tlf. 2984 7324 el. e-mail:

abi4@mac.com.

Copenhagen

Period: At least two years.

Size: Apartment.

Tenant: French F.

Contact: Tel. 2658 6239 or 

e-mail: sophievericel@

get2net.dk.

Bolig udlejes

Amager

Periode: Fra 1/1-06 og 2 år frem. 

Størrelse: Lejlighed, 4 vær.

Udstyr: Alle hårde hvidevarer,

fransk altan og brændeovn.

Kontakt: E-mail: 

m-cordes@mobilixnet.dk.

Amager

Period: From 1/1-06 to 31/1-08

or at least 6 months.

Size: Apartment, 2 rooms, app.

50 sqm.

Equipment: Fully furnished. 

Access to laundry.

Tenant: 2 persons, non-smokers,

no pets.

Rent: 5.500 kr. per month incl.

utilities.

Deposit: 16.500 kr.

Contact: E-mail: krisjac@hum.ku.

København NV

Periode: Fra 24/12-05 til 18/3-06

el. efter aftale.

Størrelse: Hus, 4 vær.

Udstyr: Møbleret, have.

DET SKER

Indfødt identitet og indianske bevægelser i Peru
Forelæsning (på dansk) af antropolog Salvador Palomino, Universidad Huamanga, Peru

Tid: 14/10 kl. 12.15-14.00

Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, opg. E, 1. tv., lok. 18.1.08

Arr.: Institut for Antropologi, karsten.paerregaard@anthro.ku.dk

SLUSE-uddannelsen
Informationsmøde om SLUSE-overbygningsuddannelsen der er et tilbud til alle universitetsstuderende

på kandidatniveau om problemorienterede studier af miljøproblemer og bæredygtig naturressource-

forvaltning i udviklingslande

Tid: 14/10 kl. 12.15-13.00

Sted: Geografisk Institut, Øster Voldgade 10, 2., Aud. 1

Arr.: Danish University Consortium on Sustainable Land Use and Natural Ressource Management,

www.sluse.dk.

Mainstreaming og ligestillingsdiskurser i udviklingsbistand
Forelæsning af Helle Poulsen, ph.d-stipendiat, KU

Tid: 21/10 kl. 12.00-13.00

Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, mødelokale 16.1.62

Arr.: Koordinationen for Kønsforskning, kkf@Sociology.ku.dk

The Local, the Regional, and the Global in the Emergence of Popular
Music Cultures
Konference. Se www.rockhistorie.dk og www.rockhistorie.dk/conference

Tid: 24-26/10

Sted: KUA

Arr.: Forskningsprojektet Dansk rockkultur fra 1950’erne til 1980’erne, momich@hum.ku.dk

Narrative Theology and Doctrine: The Case of John
Gæsteforelæsning af Harold W. Attridge Dean, Yale Divinity School, USA

Tid: 24/10 kl. 13.15-15.00

Sted: Det Teologiske Fakultet, Købmagergade 44-46, 1. sal, Aud. 7

Arr.: Afdeling for Bibelsk Eksegese, alp@teol.ku.dk

Holdninger uden værdier
Første foredrag af tre under overskriften Mennesket i centrum. Humanisme og antihumanisme i den

aktuelle værdidebat. Forfatter Klaus Rothstein lægger ud 

Tid: 24/10 kl. 16.30-18.00

Sted: Studiegården, Studiestræde 6

Arr.: Georg Brandes Selskabet, www.brandes-selskabet.dk

Troens figurer og fortællinger hos Søren Kierkegaard
Foredrag af ph.d.-stipendiat Iben Damgaard

Tid: 24/10 kl. 20.00

Sted: Kældercafeen, Købmagergade 44, over gården

Arr.: Selskab for kunst og kristendom, sfkk@sol.dk

Kinesiske stavetegn: 
Lær at stave med de vigtigste stavetegn på kinesisk
Foredrag af cand.mag. i japansk og kinesisk Philip Philipsen

Tid: 25/10 kl. 12.00-13.15

Sted: Afdeling for Asienstudier, Leifsgade 33, 6., lok. 607

Arr.: Afdeling for Asienstudier, asienstudier@hum.ku.dk

Presidential Power and Democracy in Southern Africa
Forelæsning af Visiting prof. Kenneth Good, Nordic Africa Institute  

Tid: 25/10 kl. 13.00-15.00

Sted: Center for Afrikastudier, Købmagergade 46, 4 sal.

Arr.: Center for Afrikastudier, tba@teol.ku.dk

Advances in protein microarrays systems
Foredrag af William G.T. Willats, Institut for Molekylær Biologi og fysiologi, Afdeling for Plante-

fysiologi, KU

Tid: 25/10 kl. 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, kantinen

Arr.: Polymorfien, lay@ssi.dk

Boliger
Boligannoncer er begrænset til fremlejemarkedet med formidling

af boliger til gæsteforskere og gæstestuderende for minimum tre

måneder. Boligannoncer kan sendes på e-mail: uni-avis@adm.ku.dk

og bringes kun én gang. 

Deadline 17/10 for avis 14 der udkommer 27/10 og 

deadline 31/10 for avis 15 der udkommer 10/11.



20 Un i v e r s i t e t s av i s e n  13  . 2 0 0 5

STILLINGER

VIP-stillinger

Sundhedsvidenskab

Klinisk professorat 
i karkirurgi
Sted: Klinisk Institut for Kirurgi

og Anæstesiologi med tilhø-

rende overlægestilling i H:S

og Amager Hospital med tje-

neste ved Rigshospitalet, Ab-

dominalcentret, Karkirurgisk

klinik og Diagnostisk Center,

Klinik for diagnostisk radiolo-

gi, kardiovaskulært afsnit.

Indhold: 5-årigt klinisk profes-

sorat i karkirurgi m.h.p. endo-

vaskulær behandling af aor-

taaneurismer. Det er en for-

udsætning at der opnås an-

sættelse i begge dele af stil-

lingen og derfor en beting-

else at ansøgeren indsender

både en ansøgning til fakulte-

tet og en ansøgning til H:S

Rigshospitalet.

Ansøgningsfrist: 16/11-05, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/

stillinger el. kontakt fakulte-

tet, tlf. 3532 7048. Se også

www.laegejob.dk el. kontakt

Personalekontoret, H:S Rigs-

hospitalet, tlf. 3545 3545.

Klinisk professorat
Sted: Klinisk Institut for Kirurgi

og Anæsthesiologi i urologi

specielt med henblik på pro-

statacancer med tilhørende

overlægestilling i H:S/KAS/

Amager Hospital med tjeneste

ved Amtssygehuset i Herlev,

Urologisk afd. H el. med tje-

neste ved Rigshospitalet, 

Abdominalcentret.

Indhold: 5-årigt klinisk professo-

rat i urologi specielt m.h.p.

prostatacancer. Det er en for-

udsætning at der opnås an-

sættelse i begge dele af stil-

lingen og derfor en beting-

else at ansøgeren indsender

både en ansøgning til fakulte-

tet og en ansøgning til et af

begge sygehuse.

Ansøgningsfrist: 25/11-05, kl.

12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/

stillinger el. kontakt fakulte-

tet, tlf. 3532 7048. Se også

www.laegejob.dk el. kontakt

Amtssygehuset i Herlev, Perso-

naleafdelingen, tlf. 4488 4726

el. Abdominalcentret, perso-

nalefunktionen 3545 2110.

TAP-stillinger 

Retsgenetiker
Sted: Retsgenetisk Afdeling,

Retsmedicinsk Institut.

Indhold: Stillingen er af 1 års 

varighed med mulighed for

forlængelse og evt. fast-

ansættelse. 

Kvalifikationer: Ph.d.-grad el.

ansøgning. Se www.ku.dk/

stillinger.

Bioanalytiker
Sted: Institut for Idræt, Afd. for

Human Fysiologi.

Kvalifikationer: Praktisk erfaring

med forskningsarbejde.

Omfang: Halv el. fuld tid med

besættelse 1/1-06.

Ansøgningsfrist: 14/11-05.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grund for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger

el. www.ifi.ku.dk.

Laborant/
laboratorietekniker
Sted: Institut for Molekylær 

Biologi og Fysiologi.

Indhold: Stillingen omfatter ar-

bejde med cellebiologiske og

proteinbiokemiske metoder

samt molekylærbiologiske

teknikker. 

Til besættelse: 1/1-06.

Ansøgningsfrist: 31/10-05.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for 

ansøgning. Se www.ku.dk/

stillinger. 

Yderligere oplysninger: 

Lars Ellgaard, e-mail: 

lars.ellgaard@bc.biol.ethz.ch

el. se. www.bc.biol.ethz.ch/

people/groups/ellgaard/.

Ph.d.-stipendier

Humaniora

Nationalmuseets tekstiler
Sted: Danmarks Grundforsk-

ningsfonds Centre for Textile

Research (CTR) og National-

museet.

Indhold: Ph.d.-studiet skal tage

udgangspunkt i en el. flere af

Nationalmuseets samlinger af

tekstil. 

Ansøgningsfrist: 1/11-05, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se ctr.hum.ku.dk/

about_ctr/join/.

Tekstil
Sted: Danmarks Grundforsk-

ningsfonds Centre for Textile

Research, Det Humanistiske

Fakultet ved Århus Universitet

og Dansk Arkæologisk For-

skerskole/Forskningsstyrelsen

(DAF).

Indhold: Ph.d.-studiet skal tage

udgangspunkt i tekstil, fx

dragt, redskaber, brug, tekno-

logi, produktion mm.  

Ansøgningsfrist: 1/11-05, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se

ctr.hum.ku.dk/about_ctr/join/.

Arkeologi
Sted: Danmarks Grundforsk-

ningsfonds Centre for Textile

Research og Lunds Universi-

tet.

uddannelse svarende hertil 

og erfaring i dna-arbejde.

Ansøgning: Vedlæg cv, eksa-

mensbeviser og dokumenta-

tion for tidligere ansættelser

med angivelse af j.nr. 361-

250-140/05.

Sendes til: Retsmedicinsk 

Institut, Frederik V’s Vej 11,

2100 Kbh. Ø el. retsgenetisk.

afdeling@forensic.ku.dk. 

Ansøgningsfrist: 28/10-05, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Se www.ku.dk/

stillinger el. kontakt Personale

og Jura, tlf. 3532 2645.

Yderligere oplysninger: Afde-

lingsleder, dr.med. Niels 

Morling, tlf. 3532 6113.

Medarbejder til bygnings-
administration
Sted: Den centrale administra-

tion, Teknisk Administration.

Indhold: Bygningsadministra-

tion i forbindelse med univer-

sitetets bygge- og vedligehol-

delsesopgaver samt bygnings-

driftsopgaver.

Kvalifikationer: Ingeniør. 

Ansøgningsfrist: 31/10-05, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Se www.ku.dk/

stillinger el. kontakt Personale

og Jura, tlf. 3532 2645.           

Medarbejder til 
bygningsdrift
Sted: Den centrale administra-

tion, Teknisk Administration.

Indhold: Bygningsdriftsopgaver

vedr. universitetets bygnings-

masse.

Kvalifikationer: Ingeniør el. arki-

tekt. 

Ansøgningsfrist: 31/10-05, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Se www.ku.dk/

stillinger el. kontakt Personale

og Jura, tlf. 3532 2645.

Kontorfunktionær
Sted: Datalogisk Instituts admi-

nistrationsafdeling.

Indhold: Bl.a. budgetlægning,

opfølgning og afslutning;

kontering og afstemning;

kontantkasse og netbank;

journalisering af institut og

projektskrivelser; skrivning af

årbogen vedr. projekter.

Kvalifikationer: Erfaring med

budget- og regnskabsopgaver

fra lign. organisation; rutine-

ret Excelbruger; gerne med

kendskab til ØSS og oracle

databaser.

Ansøgningsfrist: 21/10-05, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Se www.ku.dk/

stillinger. 

Kontorfunktionær 
Sted: Det internationale Kontor. 

Indhold: Boligmedarbejder der

bl.a. skal formidle og frem-

skaffe boliger til gæste- og

udvekslingsstuderende. 

Ansøgningsfrist: 25/10-05.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for 

Gnostic Valentinians as Readers of John
Seminar med Harold W. Attridge, Dean, Yale Divinity School, USA

Tid: 25/10 kl. 13.15-15.00

Sted: Det Teologiske Fakultet, Købmagergade 44-46, 1. sal, Aud. 9

Arr.: Afdeling for Bibelsk Eksegese, alp@teol.ku.dk

The EU and the third world
Jean Monnet lecture by Gorm Rye Olsen, Head of Department, European Studies, Danish Institute for

International Studies

Tid: 26/10 kl. 10.15-12.00

Sted: Department of Political Science, CSS, Øster Farimagsgade 5, lecture room 5.1.22

Arr.: Jean Monnet Guest Lectures, hl@ifs.ku.dk

Prædikenstudiekreds
Studiekredsen tager udgangspunkt i prædikener fra forgangne måneds fredagsgudstjenester

Tid: 26/10 kl. 15.15-17.00

Sted: St. Kannikestræde 8, 1, Studenterlokalet

Arr.: Studentermenigheden ved Trinitatis, www.indreby.org

Anomalous Experiences and Deep Hypnosis
Foredrag af Etzel Cardeña, prof. i Parapsykologi, Lund Universitet, Sverige. 20 kr. for ikke-medlemmer

Tid: 26/10 kl. 19.00

Sted: Det ny KUA, lok. 22.0.47

Arr.: Selskabet for Filosofi og Psykologi, www.selskabetfp.dk

Danskhed, andethed og ambivalens
Foredrag af Nauja Kleist, ph.d. på Sociologisk Institut, KU og Jette Kofoed, ph.h., adjunkt, Institut for

Pædagogisk Psykologi, DPU

Tid: 26/10 kl. 19.30-22.00

Sted: Sociologisk Institut, CSS, Øster Farimagsgade 5a, lok. 1.1.18

Arr.: Dansk Sociologforening i samarbejde med DJØF, www.sociologi.dk

Emnesøgning på Det Kongelige Bibliotek
Tilmelding til kurset på www.kb.dk/yd/kurser senest 3 dage før

Tid: 27/10 kl. 13.15-16.00

Sted: KUA, lok. 8.1.128a

Arr.: Det Kgl. Bibliotek

Forestillinger om sygdom og sundhed i 15-1600-tallets 
danske lægebøger
Foredrag af Tove Kruse, lektor, ph.d., Institut for Historie og Samfundsforhold, RUC                      

Tid: 27/10 kl. 14.30-16.00

Sted: Medicinsk Museion, Fredericiagade 18, 1., mødelokalet

Arr.: Forum for tværvidenskabelig medicinhistorie, sbj@mm.ku.dk,

www.museion.ku.dk/sker/forum.aspx

Klezmer i Kulturnatten
Klezmer har et publikum der rækker langt udover jødiske cirkler. Har man endnu 

aldrig hørt den bittersøde bryllupsmusik fra det gamle jødiske Østeuropa, kan man

gribe chancen når Mazel i medrivende stil spiller to koncerter (kl. 19.30 og 22.00) 

med både traditionelle standards og egne kompositioner.  

Dansk Jødisk Museum, Proviantpassagen 6. 

Følg lyset i Det Kongelige Biblioteks have til museet.

F O T O :  P O L F O T O

Den delte by – om ghettoer og social polarisering i København
Tid: 25/10 kl. 18.00-20.00

Sted: Studenterhuset, Købmagergade 52

Arr.: Socialistisk Folkepartis Ungdom, www.sfu.dk

Oplæg af Lars Olsen, analytiker på Ugebrevet A4 og forfatter til bogen Det delte Danmark. 

Bagefter debat om integration og boligpolitik med Torben Kanstrup (SF) og Lars Dueholm (V) der

begge opstiller til Borgerrepræsentationen ved kommunalvalget den 15. november 2005.
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Indhold: Arkeologi med inrikt-

ning textilforskning med 

experimentell arkeologi.

Ansøgningsfrist: 21/10-05.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se ctr.hum.ku.dk/

about_ctr/join/.

Design
Danmarks Grundforsknings-

fonds Centre for Textile Re-

search, Center for Design-

forskning/Designskolen

Kolding, Fonden Frikkes Legat

og Center for Virksomheds-

historie ved CBS.

Indhold: Design som konkur-

renceparameter i tekstilindu-

striens udvikling i Danmark

efter 2. verdenskrig.

Ansøgningsfrist: 1/11-05, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se ctr.hum.ku.dk/

about_ctr/join/.

Eksamen

Samfundsvidenskab

Eksamenstilmelding 
Termin: Vintereksamen

2005/2006.

Tilmelding på bachelor- og kan-

didatuddannelse ved Institut

for Statskundskab på 2000-

ordningen og 2005-ordningen

foregår på www.punkt.ku.dk/

selvetjening fra 10/10 til

31/10-05. Undtaget fra eksa-

menstilmeldingen denne ter-

min er: Introducerende meto-

de og videnskabsteori (2000),

Politologisk kildekritik og vi-

denskabsteori (2005) på ba-

cheloruddannelserne og Semi-

narer på kandidatuddannel-

serne.

Yderligere oplysninger: Studie-

vejledningen, Institut for

Statskundskab, CSS, Øster 

Farimagsgade 5, opg. E, 

tlf. 3532 3365 el. e-mail: 

studievejl@ifs.ku.dk.

Eksamenstilmelding
Termin: Vintereksamen

2005/2006.

Tilmelding til eksamen på Socio-

logi foregår i uge 43-44 via

selvbetjeningssystemet

www.punkt.ku.dk el. på blan-

ket i uge 43 i Ekspeditionen

på Sociologisk Institut, CSS,

Øster Farimagsgade 5, indg. J,

stuen, kl. 9.30-13.15, fredag

kl. 12-13.

Yderligere oplysninger: Susanne

Fogtdal, tlf. 3532 3287 el. 

e-mail: sus@sociology.ku.dk.

STØTTE

Stipendier

European Young 
Investigator Awards EURYI
Støtte: Formålet er at tiltræk-

ke fremragende yngre for-

skere fra hele verden til

forskning i Europa. Stipen-

diebeløbet er på ca. 150.000-

250.000 euro om året i 

5 år. Se www.forsk.dk/

opslag under de enkelte

forskningsråd. 

Ansøgningsfrist: 30/11-05.

Legater

Enkegrevinde Ulla Ruuth,
født v. Haffners legat
Støtte: Tilskud til fremme af

den evangelisk-lutherske kir-

kes mission, praktiske mis-

sionsformål herunder afhol-

delse af missionsforedrag

samt til anskaffelse af mis-

sionsvidenskabelig litteratur.

Ansøgning: Vedlæg beskrivelse

af hvorledes støtten tænkes

anvendt.

Sendes til: Det Teologiske

Forskningsudvalg, Det Teo-

logiske Fakultetskontor, 

Købmagergade 44-46, 

1150 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 1/11-05, 

kl. 10.00.

Uddeling: Kun modtagere får

direkte besked.

Københavns Universitets
fælleslegat
Støtte: Så er der ansøgningsfrist

for de af Københavns Univer-

sitets legater der søges samlet

en gang om året. Sidste år

blev der uddelt 836.000 kr. 

i 124 portioner a 4.000-

10.000 kr.

Ansøgning: Skema fås på

www.ku.dk under SU-konto-

ret el. i Fiolstræde 22 (ma-fre

kl. 10-15 samt tor kl. 15- 17).

På ansøgningsskemaet kryd-

ses der af i feltet for fælles 

legat.

Ansøgningsfrist: 1/11-05, 

kl. 12.00.

Uddeling: Ansøgere der ikke har

modtaget svar 15/2-06, er ikke

kommet i betragtning.

KU’s fond for teologiske
kandidater og studerende
Målgruppe: Teologiske kandida-

ter.

Støtte: Til studierejser el. andre

videregående studier samt

som belønning af teologistu-

derende som har udvist særlig

flid eller særlige evner.

Ansøgning: Vedlæg cv, herun-

der CPR-nr. og publikations-

liste samt en kort beskrivelse

af og budget for hvorledes 

legatet tænkes anvendt.

Sendes til: Det Teologiske

Forskningsudvalg, Det 

Teologiske Fakultetskontor,

Købmagergade 44-46, 

1150 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 1/11-05, 

kl. 10.00.

H.C. Andersen: En fisselette som nationaldigter?
Foredrag af Dag Heede og Wilhelm von Rosen

Tid: 27/10 kl. 16.00-18.00

Sted: Psykiatrisk afd. O’s Aud., Borgmester Jensens Allé 55, opg. 61a

Arr.: Dansk Forening for Klinisk Sexologi og Sex og Samfund, www.klinisksexologi.dk

Etik og virkelighed. Moralsk bevidsthed hos Kant og Kierkegaard
Foredrag af lektor, cand.theol. Anders Moe Rasmussen

Tid: 27/10 kl. 19.30

Sted: Kældercafeen, Købmagergade 44, over gården

Arr.: Søren Kierkegaard Selskabet, www.sk.ku.dk/selskab/

Om færdiggørelsen af Supplement til Ordbog over det danske Sprog
Forelsæning af Anne Duekilde og Henrik Andersson, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Tid: 27/10 kl. 19.30

Sted: Det ny KUA, lok. 27.0.17

Arr.: Selskab for Nordisk Filologi, lerche@hum.ku.dk

Modernitet og metafysik – om modernitetens fordomme
Foredrag og debat med prof., dr.phil. Hans Jørgen Schanz

Tid: 27/10 kl. 20.00

Sted: Vartov, Farvergade 27, opg. H

Arr.: Studenterkredsen, www.studenterkredsen.dk

Besættelsesmagtens kulturpolitik i Tyskland efter 1945
Forelæsning af prof. Per Øhrgaard, CBS

Tid: 28/10 kl. 11.00-13.00

Sted: Det ny KUA, lok. 23.2.47

Arr.: Fredagsforelæsninger på Tysk og Nederlandsk, gue@hum.ku.dk

Koka_Zero

Tid: 28/10 kl. 19.00

Sted: Ibis, Nørrebrogade 68B, 3.sal

Arr.: Netværk for Latinamerikastudier og Cine Latino, www.netla, www.ibis.dk, www.salam.dk

Premiere på dokumentarfilmen KOKA_ZERO om kokablade. Den beskriver hvordan et naturprodukt som i tusinder af år har været an-

vendt af den bolivianske befolkning som et næringsrigt kosttilskud er blevet til en kriminel handelsvare. Konsekvenserne af anvendelsen

af kokablade til kokain er vidtrækkende for den almindelige bolivianer fordi han bliver berørt både af den internationale kamp mod

narkotika og den bolivianske regerings kamp mod fattige bønder som dyrker kokablade for at overleve. Filmen præsenterer nogle over-

sete synspunkter om kokabladenes historie. Desuden giver den et indblik i hvordan den internationale politik har ændret sit syn på koka-

blade i takt med at kokain er blevet et mere anvendt rusmiddel i Vesten. Efter filmen vil antropologen Salvador Palomino og instruktø-

ren Martha Gutiérrez Flores tale om kokaproblematikken. Salvador Palomino, der er quechua og ekspert i Andes-regionens filosofi, vil ta-

le om problematikken ud fra et andinsk perspektiv da kokaen for den oprindelige befolkning i Andesbjergene er hellig og har stærke re-

ligiøse konnotationer. Desuden vil der være mulighed for at stille spørgsmål. Aftenen sluttes af med vin, snacks og hyggesnak. På billedet

ses kokabønder i Bolivia (red.).

F O T O :  S C A N P I X
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Uddeling: Kun modtagere får

direkte besked.

Læge Dorff Kjeldsen og
Hustrus Fond
Målgruppe: Lægestuderende

der er dimitteret fra Aalborg

Katedralskole og som har 

bestået eksaminer svarende 

til 1. del af  medicinstudiet 

(6 semestre) på et universitet.

Støtte: 

Ansøgning: Skema fås hos 

Aalborg Katedralskole, 

tlf. 9631 3770, e-mail:

kos@aalkat-gym.dk.

Sendes til: Stiles til legatets be-

styrelse og sendes til Aalborg

Katedralskole, Sct. Jørgens

Gade 5, postboks 556, 

9100 Aalborg.

Ansøgningsfrist: 10/11-05 med

morgenposten.

Professor ved KU, dr.theol.
J. Nørregaards rejselegat 
Målgruppe: Teologiske kandida-

ter fra KU.

Støtte: Tilskud til studierejser.

Ansøgning: Vedlæg cv, her-

under CPR-nr. og publika-

tionsliste samt en kort beskri-

velse af og budget for hvorle-

des legatet tænkes anvendt.

Sendes til: Det Teologiske

Forskningsudvalg, Det 

Teologiske Fakultetskontor,

Købmagergade 44-46, 

1150 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 1/11-05, 

kl. 10.00.

Uddeling: Kun modtagere får

direkte besked.

Rosenkrantz’ 
Rejsestipendium
Målgruppe: Teologistuderende

ved KU.

Støtte: Til rejse og ophold i ud-

landet. 

Ansøgning: Vedlæg cv, her-

under CPR-nr. og publika-

tionsliste samt en kort beskri-

velse af og budget for hvorle-

des legatet tænkes anvendt.

Sendes til: Det Teologiske

Forskningsudvalg, Det 

Teologiske Fakultetskontor,

Købmagergade 44-46, 

1150 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 1/11-05, 

kl. 10.00.

Uddeling: Kun modtagere får

direkte besked.

Stud.mag. Per Slomanns
Legat 
Målgruppe: Til fordel for det

sprogvidenskabelige studium

og dets dyrkere ved Køben-

havns Universitet.

Støtte: Fortrinsvis til dækning 

af rejse- og opholdsudgifter i

f.m. aktiviteter inden for ud-

dannelse el. forskning specielt

i sammenlignende sprogvi-

denskab. 1 portion på 

87.600 kr. og 2 portioner på

hver 43.800 kr. 

Ansøgning: Intet skema. Oplys

FORSVAR

Disputatsforsvar

Samfundsvidenskab

Det paradoksale samfund.

Undersøgelser af forholdet

mellem individ og samfund

Doktorand: Lektor, mag.

scient.soc. Nils Mortensen.

Tid: 14/10-05, kl. 13.00.

Sted: Anneks A, Studiegården,

Studiestræde 6. 

Officielle opponenter: Første-

amanuensis Roar Hagen, 

Universitetet i Tromsø og

prof. Heine Andersen, KU. 

Opponenter ex auditorio: Til-

melding til dekan Tage Bild.

Afhandlingen: Er udkommet på

Hans Reitzels Forlag i 2004.

ISBN-nr. 87-412-2445-0.

Sundhedsvidenskab

Mycoplasma genitalium 

infections. Diagnosis, clinical 

aspects, and pathogenesis  

Doktorand: Cand.med. Jørgen

Skov Jensen.

Tid: 25/11-05, kl. 14.00.

Sted: Statens Serum Institut, 

Artillerivej 5, Auditoriet.

Officielle opponenter: Prof.,

overlæge, dr.med. Niels Høiby

og prof., overlæge, dr.med.

Torkil Menné.  

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

lektor, dr.med. Oana Ciofu,

tlf. 3532 7899.  

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, Myco-

plasmalaboratoriet, Sektor for

Mikrobiologi og Diagnostik,

Statens Serum Institut, Artille-

rivej 5. Indstillingen kan købes

ved skriftlig henvendelse til

Fakultetssekretariatet.  

Endocrinological Late Effects

Following Radiotherapy and

Chemotherapy of Childhood

Brain Tumours  

Doktorand: Cand.med. 

Marianne Schmiegelow.

Tid: 16/12-05, kl. 14.00.

Sted: Panum Instituttet, 

Blegdamsvej 3 B, Hannover

auditoriet.

Officielle opponenter: Prof.,

overlæge, dr.med. Flemming

Gjerris og prof., overlæge,

dr.med. Niels Juel Christensen.  

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

prof., overlæge, dr.med. Sten

Madsbad, tlf. 3632 2291 el.

3632 2459.  

Afhandlingen: Fås fra 15/11 ved

henvendelse til forfatteren,

Vilvordevej 29, 2920 Charlot-

tenlund. Indstillingen kan kø-

bes ved skriftlig henvendelse

til Fakultetssekretariatet.  

CPR-nr. og vedlæg budget-

overslag. 

Sendes til: Legatets efor, lektor,

dr.phil. Jens Elmegård Ras-

mussen, Institut for Nordiske

Studier og Sprogvidenskab,

KUA, Njalsgade 120, 

2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 1/12-05, 

kl. 12.00.

Tidl. sognepræst i Aadum
sogn, Pastor Emertus 
Sigurd Anders Michael 
Andersens og hustrus 
Agnes Dorthea, født 
Højers rejselegat
Målgruppe: Teologistuderende

ved KU

Støtte: Rejsestøtte.

Ansøgning: Vedlæg cv, her-

under CPR-nr. og publika-

tionsliste samt en kort beskri-

velse af og budget for hvorle-

des legatet tænkes anvendt.  

Ansøgningsfrist: 1/11-05, 

kl. 10.00.  

Uddeling: Kun modtagere får

direkte besked.  

Yderligere oplysninger: Det 

Teologiske Forskningsudvalg,

Det Teologiske Fakultets-

kontor, Købmagergade 44-46,

1150 Kbh. K. Skatterettens grundprincipper
Tiltrædelsesforelæsning af prof., lic.jur. Henrik Dam 

Tid: 28/10 kl. 13.00

Sted: Anneks A, Studiegården, Studiestræde 6

Arr.: Det Juridiske Fakultet

Byvandring i Københavns centrum
Afgang fra St. Kannikestræde kl. 13.30

Tid: 28/10 kl. 13.30

Sted: St. Kannikestræde

Arr.: Studentermenigheden ved Trinitatis, www.indreby.org

Den vitalistiske strømning
Foredrag af ph.d.-stipendiat Anders Ehlers Dam, Nordisk Institut, Aarhus Universitet

Tid: 28/10 kl. 20.00

Sted: Trinitatis Sognehus, Pilestræde 67

Arr.: Studentermenigheden ved Trinitatis, www.indreby.org

August Bournonville
Seminar med foredrag af Ole Nørlyng om Bournonville og billedkunsten. I seminaret indgår også dans 

i praksis ved deltagerne, bl.a. Sylfide-kvadrillen og Brudevalsen. Medbring danse/skiftesko. Tilmelding

senest 21/10 til Henning Urup, tlf. 4585 6962

Tid: 30/10 kl. 13.30-17.00

Sted: Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, KUA, lok. 21.3.52

Arr.: Dansk Dansehistorisk Arkiv

Det 21. århundredes løfter og trusler
Aftrædelsesforelæsning af prof. Bertel Heurlin, Institut for Statskundskab. Efter forelæsningen er der

reception fra kl. 16.00 til 18.00

Tid: 31/10 kl. 15.00-16.00

Sted: Institut for Statskundskab, Rosenborggade 15, 3., Aud. 9

Arr.: Institut for Statskundskab

Et spørgsmål om følelser?
SAMS-seminar. Hvorfor spiller politikere, medier og smarte PR-folk på vores følelser, når 

budskaber skal sælges? Hvordan gør de? Virker det? Og er det farligt eller forsvarligt? Emnet er den 

følelsesbaserede kommunikation, og deltagere kan glæde sig til oplæg fra bl.a. Connie Hedegaard,

Christian Have og Henrik Dahl 

Tid: 4-6/11

Sted: RUC

Arr.: SAMS, Sammenslutningen Af MedieStuderende, www.samsonnet.dk/seminar

Opråb til radiolyttere
Du kan lytte til Univesitetsradioen – de studerendes

radio på 95,5 MHz.

Se programmerne på www.universitetsradioen.dk.

Islam på Europas universite-
ter – religiøs uddannelse og
uddannelse om religion

Tid: 8/11 kl. 9-16. Tilmelding senest 26/10

til mobu@adm.ku.dk

Sted: Nørregade 10, Udvalgsværelse 3

Arr.: Satsningsområdet Religion i det 

21. århundrede, www.ku.dk/satsning/

indhold/arrangementer

Seminar om religiøs uddannelse. Den ud-

dannelsesmæssige baggrund for imamer og

undervisere der fungerer i Europas moskéer,

har de seneste år fået tiltagende politisk

interesse. Det har blandt andet været frem-

ført at det store antal imamer med uden-

landsk baggrund er et problem for integra-

tion af muslimske borgere og en potentiel

kilde til fundamentalistiske islamtolkninger.

I den forbindelse er man i flere europæiske

lande begyndt at overveje og visse steder

iværksætte uddannelsestilbud ved universi-

teterne. Formålet med seminaret er dels at

give et indblik i nogle af de tiltag der allere-

de eksisterer i andre europæiske lande, dels

at skabe mulighed for faglig diskussion omkring en række spørgsmål. Er formaliserede universitetsud-

dannelser overhovedet hvad muslimer i Europa ønsker? Handler den politiske interesse i islamisk uddan-

nelse om minoritetsanerkendelse eller statskontrol? Hvilke former for islam skal formidles på sådanne

uddannelser? Hvilke uddannelser kan og skal et universitet i et sekulært samfund overhovedet tilbyde?

F O T O :  P O L F O T O
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Humaniora

Ancient Harp Seal Hunters of

Disko Bay. Subsistence and

Settlement at the Saqqaq 

Culture Site Qeqertasussuq

(2400-1400 BC)

Doktorand: Cand.scient. 

Morten Meldgaard.

Tid: 11/11-05, kl. 13.00.

Sted: Det Ny KUA, Njalsgade,

aud. 22.0.11.

Officielle opponenter:  Prof., Dr.

Noel D. Broadbent, National

Museum of Natural History og

prof., dr.phil. Klavs Rands-

borg, Saxo-Instituttet, KU.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til dekanen el. den

der leder forsvaret.

Afhandlingen: Er trykt på Dansk

Polarcenter, Strandgade 100H,

1401 K og kan købes til en

pris af 298 kr. Bedømmelses-

udvalgets indstilling kan kø-

bes ved henvendelse til Kom-

pendieudsalget Humaniora,

tlf. 3532 9161, kl. 10-14 og 

17-19 (dog ikke fredage).

Ph.d.-forsvar

Sundhedsvidenskab

Characterization of mega-

karyopoiesis in acute myeloid

leukaemia by flow cytometry

and RT-PCR analysis of platelets

and haematopoietic progenitors

Kandidat: Eva Leinø.  

Tid: 14/10-05, kl. 14.00.

Sted: Amtssygehuset i Herlev,

Lille Aud. 

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

leinoe@dadlnet.dk.

Smoking behaviour of 

adolescent boys and girls – 

the influence of school related

factors  

Kandidat: Mette Rasmussen.  

Tid: 14/10-05, kl. 14.00.

Sted: Panum Instituttet, Dam

Auditoriet. 

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

m.rasmussen@socmed.ku.dk.

Se www.sund.ku.dk/ph.d.-for-

svar/resumeMetteRasmus-

sen.htm.

New imaging techniques in

COPD

Kandidat: Trine Stavngaard.  

Tid: 26/10-05, kl. 14.00.

Sted: Hvidovre Hospital, Audito-

riet.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

d306169@inet.uni2.dk. Se

www.sund.ku.dk/ph.d.-

forsvar/resumeTrineStavn-

gaard.htm. 

Naturvidenskab

Genotype Evolution in 

Sulfolobus

Kandidat: Peter Redder.

Tid: 28/10-05, kl. 10.00.

Sted: Botanisk Auditorium, 

Gothersgade 140.

Preeclampsia research in 

Denmark; Diagnostic criteria,

validity of registry recordings

and an etiologic study based 

on the Danish National Birth

Cohort

Kandidat: Åse Kathrine Klem-

mensen.  

Tid: 27/10-05, kl. 14.30.

Sted: Panum Instituttet, Dam

Auditoriet. 

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

klem@dadlnet.dk.

Humaniora

Et professions- og generations-

perspektiv på ny skolestart

Kandidat: Erik Hygum.

Tid: 3/11-05, kl. 13.00. 

Sted: Det ny KUA, lok. 22.0.11.

Afhandlingen: Er fremlagt til

gennemsyn og hjemlån i Det

Kgl. Biblioteks information 

på Københavns Universitet

Amager og på Det Kgl. Biblio-

teks læsesal Øst, Diamanten

samt på Institut for Historie,

Det Humanistiske Fakultet.

Det dødeste sted i byen
Ny udstilling med
åbent værksted på
Zoologisk Museum
fra 14. oktober til 
5. december.

Særudstillingen Uddød

Nogle af dyrene på Zoologisk Museum er ikke

bare døde, de er uddøde. Hertil hører en af mu-

seets mest værdifulde genstande, kraniet af den

uddøde fugl dronten. Kun et andet museum i

verden har et tilsvarende kranie. Til daglig op-

bevares kraniet bag lås og slå i et af museets

magasiner, men på særudstillingen vises det

frem for publikum sammen med en række an-

dre uddøde dyr: Moa, gejrfugl, dronte, sabelkat,

dværgflodhest og mammut.

Dino-værksted

For at anskueliggøre fortidens dyreliv udfører

museets konservatorer i samarbejde med for-

skerne rekonstruktioner. Som en del af udstil-

lingen flyttes museets konservatorværksted mid-

lertidigt op i selve udstillingsområdet. Her arbej-

der konservatorer for tiden med at rekonstruere

flere uddøde arter, blandt andet et kæmpedo-

vendyr og flere arter af rov-dinosaurer.

Se mere på www.zoologiskmuseum.dk.

Efter knap 4 år som rektor fratræder Linda Nielsen
hvervet med udgangen af oktober. I den anledning
afholder vi afskedsreception, og det vil glæde os

at se kollegaer, samarbejdspartnere m.v.

mandag den 31. oktober 2005, kl. 15-18
Festsalen, Frue Plads

Med venlig hilsen

Jørgen Olsen
Prorektor

Else Sommer
Universitetsdirektør

Invitation til afskedsreception

Bodil Nyboe Andersen
Bestyrelsesformand

Symposium om didaktik og undervisning i og på fransk
Målgruppe: Undervisere og studerende i fransk. Tilmelding til johan.malki.jepsen@amba-france.dk.

Tid: 25-26/11

Sted: Det ny KUA, Aud. 23.0.50

Arr.: Fransklærerforeningen - Institut for Engelsk, Germansk og Romansk og Det Franske Institut

Call for papers: Symposium i Anvendt Statistik
Symposiets formål er at skabe et forum for udveksling af ideer og erfaringer med anvendelse af 

statistiske metoder og analyser på tværs af forskellige fagområder. Der lægges vægt på såvel analyse

og metode som fremstilling og fortolkning af resultater. Symposiet  plejer at have over 30 indlæg og

mere end 100 deltagere. Personer der vil bidrage med et indlæg på symposiet, bedes sende titel og et

resumé på ca. 10 linjer til Ellen Borup, IMM, email: emb@imm.dtu.dk senest 24/10-05.

Tid: 23-25/1-06

Sted: Alexandersalen, Bispetorvet

Arr.: Informatik og Matematisk Modellering, Danmarks Tekniske Universitet og Danmarks Statistik

Nøgterne kvinder og følsomme mænd? En analyse af breve og 
dagbøger fra grundtvigske miljøer i slutningen af 1800-tallet
Foredrag af lektor Inge Lise Pedersen, Nordisk Forskningsinstitut, Afdeling for Dialektforskning, KU

Tid: 25/10 kl. 10.00-12.00

Sted: Det ny KUA, Sprogforandringscentret, 5. sal, byg. 27

Arr.: Den Sociolingvistiske Studiekreds, tore.kristiansen@hum.ku.dk  

Nanokemi i elektronik og medicin
Tiltrædelsesforelæsning af prof. Thomas Bjørnholm, Kemisk Institut

Tid: 28/10 kl. 15.15 

Sted: H.C. Ørsted Instituttet, Aud. 2

Arr.: Kemisk Institut
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STJERNESTATUS – Som en anden Simon

Kvamm blev Bertel Haarder bedt om at give auto-

grafer af en gruppe unge fans.

Af Simon James Pettitt

På en paptallerken ligger
en lille klase af de nær-
mest legendariske røde

fluesvampe med de karakteris-
tiske hvide pletter. Denne
svamp er specielt berømt som
vikingernes fortrukne eufori-
serende stof når de skulle
plyndre og hærge. I dag er de-
res formål dog anderledes fre-
deligt – de er blot en lille del af
svampefestivalens hovedat-
traktion, nemlig verdens stør-
ste svampesamling der kan gi-
ve arrangørerne en plads i Gu-
inness Rekordbog. 

På borde i det store telt lig-
ger svampe på rad og række.
Der er støvsvampe på størrelse
med mandshoveder og bælge-
svampe i stærke neonfarver.
De over 2.000 svampe er ind-
samlet af medlemmer af For-
eningen til Svampekundska-
bens Fremme der har arrange-
ret festivalen i anledning af
deres 100 års jubilæum. 

Men selv om svampesam-
lingen tiltrækker megen op-
mærksomhed, har festivalen
også et andet formål.

Hovedideen er at give er-
hvervslivet og forskerne en
mulighed for at fremvise deres
arbejde med svampe. Således
har en række studerende lavet
en udstilling hvor man kan
møde og lære om svampene i
vores hverdag. Både dem vi vil
kendes ved som gær og de

mindre velkomne som fod-
svamp. Blandt andet kunne
man lære at vikingerne ikke
brugte den røde fluesvamp til
at komme i en blodrus inden
kamp. Den røde fluesvamps
eneste bivirkninger er nemlig
sløvhed og opkast.

Talentspejdere
For Prorektor Jørgen Olsen var
formidling kodeordet ved fes-
tivalen. 

»Svampefestivalen giver os
mulighed for at vise universi-
tetet fra nogle af de sider vi er
stolte af: kvalitetsforskning,
samarbejde med erhvervslivet
og fængende formidling,« sag-
de han i sin åbningstaletale.

Undervisningsminister Ber-
tel Haarder var helt enig:

»Udannelsesinstitutionerne
skal lære af de store fodbold-
klubber. De går ud og fanger
talenter allerede mens de er

helt små. Det skal uddannel-
sesinstitutionerne lære. Events
som denne kan være med til at
fange interessen blandt de
unge. Så er emnet sådan set
underordnet,« mente Bertel
Haarder der også fik smagt på
en svampesuppe tilberedt af
en af de fem mesterkokke der
på hver sin dag komponerede
en suppe som gæsterne gratis
kunne smage.

Om der blev spottet lovende
talenter, er ikke til at sige, men
interessen var der. Knap nok
havde de prominente gæster
forladt festivalen før de første
skoleklasser ankom, og alt i alt
var festivalen velbesøgt. Over
11.000 gæster lagde i løbet af
festivalens fem dage vejen for-
bi Botanisk Have. Det er no-
genlunde det samme antal
som besøger en mindre musik-
festival.

sjp@adm.ku.dk

REKORDFORSØG – Den 1. september nåede Svampe-

festivalen sit mål, at lave den største svampesamling nogensinde.

Alt i alt blev der indsamlet 2.309 forskellige arter.
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I slutningen af september var der svampefestival i 
Botanisk Have. Her gav studerende, forskere og alt fra
svampeproducenter til svampebekæmpere prøver på
deres arbejde med de mærkelige gevækster

Svamp i
forskningen


