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Bureaukrati under 
behandling
Universitetets administration er ved at
blive analyseret på kryds og tværs. For-
målet er skabe klarere arbejdsgange,
bedre service for forskere og studeren-
de og ikke mindst geare administratio-
nen til en ansat ledelse 
LÆS SIDE 5

Vis mig dit køleskab
Universitetsavisen er gået sundheds-
guruerne i bedene og har taget et kig
ind i de studerendes køleskabe for at
se hvordan det står til med økologien,
økonomien og de ‘seks om dagen’
LÆS SIDE 8-9

Om retten til at moone
Ni pointer i kølvandet på balladen om
Jyllands-Postens tegninger af profeten
Mohammed 
LÆS SIDE 12-13

Nyt fra fronten
Tre studerende der netop er vendt hjem fra 
Damaskus, er uforstående over for den måde 
medierne herhjemme beskriver hadet til 
danskerne i den arabiske verden. Selv venter 
de bare på at kunne komme af sted igen
LÆS SIDE 3
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Kunst på CSS
U D S M Y K N I NG  –  Stærke farver og bidsk humor med samfundskritiske
undertoner passer til det akademiske miljø på Center for Sundhed og Sam-
fund, CSS. Det mener Caféudvalget på CSS der har valgt at investere i originale
værker af Art Director Rune K. Drewsen til at pryde de studerendes og ansattes
fælles café på CSS. Den farverige og humoristiske kunst blev indviet den 3. fe-
bruar og skal gøre cafélokalet varmere og mere spændende så de studerende
og ansatte også vil benytte det i hverdagen. Udsmykningen af caféen på CSS er
blevet til i et samarbejde mellem caféudvalget ved Foreningen Kommunen og
virksomheden Art2Go.
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Slankere studiekatalog
BESTS E L L ER  – Årets udgave af Studier ved Københavns
Universitet er netop udkommet. Publikationen henvender sig
primært til elever på de adgangsgivende uddannelser samt
andre der skal til at vælge videregående uddannelse for før-
ste gang. Fokus er derfor på bacheloruddannelserne og stu-
diemiljøet ved KU. Publikationen er på 60 sider og fremstillet
i et oplag på 17.000 eksemplarer. 
Se Studier 2006 i pdf-udgave under “Studieinformation” på
www.ku.dk/publikationer, hvor du kan finde alle universite-
tets fælles præsentationer.

DS484 der beskriver kravene
til de offentlige institutioners
it-systemer. Der er mange
tekniske detaljer at holde styr
på, men det er ikke det vigtig-
ste. Faktisk nævner it-sikker-
hedschefen flere gange sit
mantra: 

»It-sikkerhed sidder mellem
ørerne på folk.« Underforstået:
Et sikkert password, en fornuf-
tig omgang med e-mail og en
tilstrækkelig sikring af data er
ikke noget it-afdelingerne kan
styre.

»Derfor startede vi også
efterårets ‘awareness-kampag-
ne’ for at få folk til at tænke sig
om når de færdes på nettet, og
når de gemmer dataene. Selv-
følgelig skal der være antivi-
rus, firewalls osv., og hvis ikke
vi spærrer adgangen til visse
interne filer, risikerer vi jo uni-
versitetets gode ry og rygte.
Men det vigtigste er at vi er en
uddannelses- og forskningsin-
stitution og at it-sikkerhedsaf-
delingen er der for at servicere
brugerne. Derfor skal vi både
sikre at folk har nem adgang
til informationer, og at doku-
menter er sikre så hemmelige
ting holdes hemmelige,« slut-
ter Kurt Bjernemose.

kek@adm.ku.dk

længst med et venligt sprog-
brug og positive udsagn. Der-
for ser du heller ikke sætning-
er som ‘Du må ikke ...’, ‘Det er
forbudt at ...’ osv.« 

Der findes håndfaste krav til
sikkerhedsstandarder, men det
nytter ikke noget at formulere
politikker hvis de ikke nyder
fremme blandt de ansatte på
institutterne, mener Kurt Bjer-
nemose.

Siden sin tiltrædelse i marts
sidste år har Kurt Bjernemose
haft hyppig dialog med fakul-
teternes lokale it-ansvarlige
for at lave risikovurderinger så
man kan se hvor der skal sæt-
tes ind og hvilke holdninger
der skal pudses af.

»Af og til er der brugere,
som mister alle deres data fra
store projekter fordi de ikke
har taget backup af filerne. Og
hvis man ikke har lagret datae-
ne på en fælles server, kan vi
ikke hjælpe dem. Men her er
det vigtigt at vi informerer om
at hvis dataene er så hemmeli-
ge at man ikke tør lagre dem
centralt, så er der mulighed
for at kryptere dem. Så kan fx
den ph.d.-studerende holde si-
ne ideer hemmelige hvis han
er bange for at vejlederen skal
stjæle dem.«

Sikkerhed mellem ørerne
Kurt Bjernemose tager en stor
mappe frem som han kalder

Af Kristian Elkjær 
Kristensen

Det seneste halve års tid
har Københavns Univer-
sitets it-sikkerhedsafde-

ling kørt en kampagne for at få
de ansatte og studerende til at
huske på sikkerheden når de
bruger computeren. Det er
sket blandt andet ved hjælp af
plakater med ordlyden »Jeg
har glemt at låse døren. KH
Morten«

Nu sætter KU’s it-enmands-
hær, Kurt Bjernemose, ekstra
trumf på ved at søsætte en
konkurrence hvor folk testes
på viden og holdninger til it-
sikkerhed.

For it-sikkerhedschefen har
konkurrencen to sigter: At få
folk til at tænke over it-sikker-
heden og at finde ud af hvor
de største misforståelser fin-
des.

»Vi ser at mange tror at det
med sikkerhed er noget den lo-
kale it-afdeling skal tage sig af.
Hvis vi bare kan dreje den op-
fattelse til at gøre den enkelte
lidt mere ansvarlig, er vi alle
bedre stillet,« siger Kurt Bjer-
nemose.

Ikke et dunkedyr
»Jeg har ikke lyst til at komme
som et stort dunkedyr og ban-
ke folk i hovedet med en mas-
se regler. Jeg tror vi kommer

I T-S IKKERHED

Dansk Institut i Syrien evakueret
M U H A M M E D  – Det danske personale på Det Danske Institut i Damaskus
har forladt Syrien. Instituttets direktør, Jørgen Steen Nielsen, og det øvrige
danske personale blev nemlig evakueret sidste lørdag da vrede demonstranter
forsøgte at sætte ild til instituttet efter angrebene på den danske ambassade.
Et syrisk vagtpersonale på dobbeltbemanding har nu ansvar for instituttet
mens urolighederne står på. Det Danske Institut i Damaskus tilhører i virkelig-
heden Syrien selv, men blev etableret som Danmarks kulturinstitut i Mellem-
østen i 1995 hvor en dansk fond overtog bygningerne og betalte for istandsæt-
telsen. Instituttet søger at fremme forskning, undervisning og kulturformid-
ling inden for de arabiske og islamiske landes kultur, kunst og videnskab. For-
skere og studerende fra blandt andet Københavns Universitet har også benyt-
tet Det Danske Institut i Damaskus som opholdssted i forbindelse med studier
og forskningsprojekter. Ifølge instituttets formand, John Kuhlmann Madsen,
dekan ved Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet, er der ikke
sket skade på instituttet, men der var tilløb til ildspåsættelse af Det Danske In-
stitut med en molotovcocktail.

Læs mere på www.damaskus.dk.

Gud på skolebænken
KO N F E R E NC E  – Er det blot radikale muslimer der overreagerer på Jyl-
lands-Postens Muhammed-tegninger eller træder Vesten i ytringsfrihedens
navn på det mest hellige i den arabiske verden – profeten Muhammed? Disse
og andre spørgsmål om religion og ytringsfrihed i en globaliseret verden vil
blive drøftet på konferencen ‘Gudebilleder’ som Københavns Universitet afhol-
der den 20. februar på det ny KUA. På konferencen vil en række KU-forskere
fremlægge vigtig baggrundsviden om forholdet mellem ytringsfrihed og reli-
gion i Europa og de muslimske lande. Formålet med konferencen er at skabe
fælles rum for samtale og dialog på et velinformeret grundlag. Blandt talerne
er lektor Jørgen Bæk Simonsen, professor Margit Warburg, professor Jørgen
S. Nielsen, direktør for Det Danske Institut i Damaskus, professor Catharina
Raudvere og professor Henning Koch. 

Læs mere www.ku.dk/satsning/religion/gudebilleder. 
Tilmeldingsfrist senest 15. februar.

Galathea i fare
GAL ATHEA – Den omsiggribende ‘Muhammedsag’ kan nu også få konse-
kvenser for dansk forskning. Ekspeditionsskibet Galathea, der stævner ud fra
Langelinie til august, skal ifølge planen gennemsejle arabisk farvand og bl.a.
fiske i indonesisk vand. Ekspeditionsdeltagere udtrykker bekymring for om
det danske omdømme i disse lande kan påvirke deres fisketilladelser, og om
det bliver muligt – eller sikkert – at gå i havn i de muslimske lande. »Det er nu
der skal ansøges om fisketilladelser, men vi er da nervøse for om boykotten i
mange lande kan blokere for vores tilladelser,« siger en kilde til Universi-
tetsavisen. Galatheasekretariatet siger at de følger situationen, men endnu ik-
ke ved om ‘Muhammedsagen’ får konsekvenser for skibets færd.

It-sikkerhed 
findes mellem ørerne
Når et helt universitet
er på intra- og inter-
nettet, er brugernes
adfærd vigtig for hele 
nettets sikkerhed

I T - S I K K E R
– alminde l ig  sund fo rnu f t

Du ville ikke gå hjemmefra uden at låse døren, vel? Men er
du sikker på, at du ikke lader døren stå åben til din computer?

IT-sikkerheden er afhængig af dig og din adfærd. For ingen 
ønsker ubudne gæster, hverken derhjemme eller på compu-
teren. Det er almindelig sund fornuft! 

Læs vores gode råd til hvordan du bliver almindelig 
IT-sikker på:

www.ku.dk/it-sikkerhed

HUSK SIKKERHEDEN – En af plakaterne i Kurt Bjernemoses

kampagne for sikker færdsel på nettet.
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Søde sager med KU-identitet
K U - S L I K  – Københavns Universitet har udvidet sortimentet 
af konferencetilbehør med universitetslogo på. I første 
omgang blev der kun satset på kuglepenne og ballpenne 
med bomærke og dansk/engelsk navnetræk. Nu er der 
også føjet chokolader og bolsjer til sortimentet, som 
købes i Indkøbskontoret i Nørregade. Se mere på 
www.ku.dk/kommunikation/logovarer.html

KU åbner dørene
Å B E N T  H U S  – Københavns Universitet inviterer igen i
år kommende studerende og andre interesserede til åbent
hus på universitetets mange institutter og uddannelser.
Det foregår torsdag den 23. februar 2006 om eftermidda-
gen. Modsat sidste år er der i år igangsat en oplysnings-
kampagne med en folder og plakat målrettet gymnasierne
hvor der henvises til KU’s hjemmeside for oplysninger om
tider og steder. Den centrale Studie- og Erhvervsvejled-
ning i Fiolstræde holder desuden åbent til kl. 21.00.

Læse mere www.ku.dk.

Af Tania Maria Johannesen

Det er ikke kun de lærde
eksperter fra Køben-
havns Universitet der

bliver kimet ned af medierne i
forbindelse med sagen om Jyl-
lands-Postens Muhammed-
tegninger.

Da en flok studerende fra
Arabisk søndag aften landede i
Kastrup, stod Danmarks Radio
klar til at interviewe dem om
deres oplevelser i Syriens
hovedstad Damaskus hvor den
danske ambassade netop var
blevet brændt.

Siden har blandt andre Eks-
tra Bladet, TV2, Fyns Stiftsti-
dende og sågar en fransk tv-
station haft fat i de studeren-
de.

»Mediernes interesse har
været meget overvældende.
Hele sagen virkede ikke så stor
for os dernede som den åben-
bart gør herhjemme,« fortæl-
ler Stine Chrone Moisen der er
en af de hjemvendte studeren-
de.

Sammen med sin medstude-
rende på sjette semester Katri-
ne Christiansen fløj hun fre-
dag morgen til Syrien hvor de
to piger skulle læse arabisk i
minimum tre måneder på uni-
versitetet i Damaskus.

Allerede inden de tog af
sted, havde der været urolig-
heder og demonstrationer i
Damaskus, men det skræmte
ikke de to piger.

»Vi havde kontakt med an-
dre studerende i Syrien, og de
sagde at selv om de lokale var
kede af Jyllands-Postens teg-
ninger og gerne ville diskutere
dem, var det sikkert nok at op-
holde sig der,« fortæller Katri-
ne Christiansen.

Vrede mod Danmark – 
ikke mod danskerne
I Damaskus mødtes de med
Andreas Mathiasen der læser
arabisk på fjerde semester.
Han havde været i Damaskus i
en uge og mærkede konflikten
trappe op.

»Først så man sedler i bu-
tiksvinduerne med teksten ‘På
grund af tegningerne af profe-
ten Muhammed er danskere
ikke velkomne’. Så begyndte
der at komme plakater rundt
om i byen med billeder af det
danske flag og flammer og
fængselsgitre,« fortæller han.

Men selv om Andreas fandt
plakaterne ubehagelige, følte
han sig ikke nervøs.

»Vi opsøgte jo ikke konfron-
tationen, vi undgik de butik-
ker. Men der var alligevel flere

der bød os indenfor. Dem jeg
talte med, mente at det var et
politisk problem som jeg ikke
skulle gøres ansvarlig for bare
fordi jeg tilfældigvis er dan-
sker,« forklarer han.

Stine og Katrine havde fået
en kommentar i lufthavnen på
grund af deres danske pas,
men situationen var endt med
et smil og et ‘velkommen til
Syrien’, og de havde ingen be-
tænkeligheder ved at bruge
deres første dage på at gå
rundt og lære byen at kende.

Midt i demonstrationen
Efter en tur i basaren lørdag
formiddag, fandt de tre en fro-
kostrestaurant.

»Da vi kom ud, var der en
demonstration lige ved siden
af os, og den var tydeligvis ret-
tet mod den danske regering.
Der var plakater med Anders
Fogh og Dannebrog med stort
kryds over,« fortæller Stine.

De stod lige ved siden af de-
monstranterne, men oplevede
ikke at nogen kiggede skævt til
dem. Alligevel besluttede de at
gå tilbage til hotellet, og først
her gik situationens alvor op
for dem da hotelejeren fortalte
at den danske ambassade stod
i flammer.

»Vi var i gang med at over-

veje om det var sikkert for os
at blive, men da hotelejeren
henvendte sig til os, var der
ingen tvivl om at vi bare skulle
se at komme hjem til Dan-
mark,« fortæller Stine.

De tre er enige om at tv-bil-
lederne af den brændende am-
bassade var meget ubehageli-
ge, og Udenrigsministeriets
opfordring til alle danskere
om at forlade Syrien overbe-
viste de studerende om at de
havde truffet den rigtige be-
slutning. Alligevel oplevede
Katrine det som lidt af et di-
lemma.

»Det var en mærkelig dob-
belt følelse, for jeg havde vir-
kelig lyst til at blive og var ked
af at skulle hjem,« siger hun.

Venter på grønt lys 
Den syriske hotelejer fik via en
personlig kontakt skaffet fly-
billetter til de tre danskere, og
klokken halv fire om natten
fløj de fra Damaskus. Stine og
Katrine havde da været der i et
enkelt døgn. Andreas en uge
mere.

»Det er lidt af et antikli-
maks. Jeg havde bestemt ikke
regnet med at min tur til Da-
maskus skulle ende sådan
her,« siger Stine.

Men drømmen om at læse i

Syrien er ikke annulleret af
den grund.

»Vi vil gerne tilbage igen.
Når der kommer lidt mere ro
på, og når vi får grønt lys fra
Udenrigsministeriet, så sidder
vi alle sammen i et fly på vej
derned igen. Det er jeg overbe-
vist om,« tilføjer hun.

På trods af demonstrationer
og ambassadebrand sidder de
alle tre tilbage med et godt
indtryk af byen.

»Havde jeg oplevet tumul-
terne herhjemmefra i fjernsy-
net, så havde jeg nok haft mi-
ne forbehold mod at rejse der-
ned. Men nu ved jeg bare at
jeg skal tilbage, for når syrerne
var så imødekommende og
gæstfri i denne situation, hvor-
dan opfører de sig så ikke når
alt det her er glemt?« spørger
Stine.

Fifteen minutes of fame
»Jeg synes ikke vi blev gjort til
repræsentanter for en dansk
avis eller krævet til ansvar for
den danske regerings hand-
linger. Dem vi talte med, kun-
ne sagtens skelne, så på den
måde følte vi overhovedet ing-
en personlig trussel mod os,«
siger Katrine.

De tre understreger igen og
igen at de ikke forlod Syrien

fordi de følte sig utrygge. Det
er vigtigt for dem at give den
erfaring videre til de hjemlige
medier. 

»Den der med at ‘Danskere
flygter ud af Syrien’, som Ek-
stra Bladet skrev, det er ikke
den oplevelse jeg har. Jeg vil
ikke kalde vores hjemrejse en
flugt,« understreger Andreas.

Hvad den nærmeste fremtid
byder på for de tre, er endnu
uklart. Når mediestormen har
lagt sig, skal de beslutte hvor-
dan de bedst bruger tiden her-
hjemme indtil de kan komme
af sted igen. For som Stine
slutter:

»Det her var vores 15 minu-
tes of fame, men vi ville jo me-
get hellere have brugt dem i
Damaskus.«

tmjo@adm.ku.dk

Damaskus tur-retur

Et studieophold
i Damaskus 

blev brat 
afbrudt for en

flok arabisk-
studerende 

da der lørdag 
eftermiddag

blev sat ild til
den danske 
ambassade 

i byen
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IKKE BANGE – Stine, 

Andreas og Katrine oplevede i

Damaskus at det syriske folk 

sagtens kunne skelne mellem

storpolitik og almindelig høflig-

hed.

MUHAMMED-
KRISE



Godbidder
Konferencen Eliteforsk bød på en kærkommen lejlighed til at

debattere hvordan vi udvikler fremtidens forskningsmiljøer i

Danmark. Men der var også indlagt godbidder til pressen: Præ-

sentationen af 24 yngre forskere der har gjort det så godt at

de skulle belønnes med 100.000 kr. hver fra Det Frie Forsk-

ningsråd. Pengene gik dog ikke ind på private bankkonti, men

er øremærket videnskabelige projekter.

Seks Niels Bohr gæsteprofessorater sponseret af Danmarks

Grundforskningsfond, blev også offentliggjort. Tre gik til Aar-

hus Universitet, et til DTU, et til KVL og et til Københavns Uni-

versitet.

I København er det Dr. David E. Arnot fra University of Edin-

burgh som det næste år skal hjælpe professor Thor G. Thean-

der fra Institut for Medicinsk Mikrobiologi og Immunologi, Pa-

num Instituttet med at udvikle en malariavaccine.
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FORSKNINGSPOLIT IK

Af Kristian Elkjær 
Kristensen

Danmarks universiteter
og videnstunge er-
hvervsliv diskuterede

muligheder og strategier for
rekruttering og styrkelse af
forskningsverdenens kraftigst
lysende pærer da de deltog i
Eliteforsk-konferencen, der
var arrangeret af Ministeriet
for Videnskab, Teknologi og
Udvikling.

Deltagerne havde sat sig ud
over dogmet om at alle er lige,
og var enige om at en styrkelse
af eliten også vil give medvind
til bredden. Hvis toppræstatio-
nerne belønnes, kan de suc-
cesfulde forskere ses som rol-
lemodeller som kommende
forskere kan tage ved lære af.
Samtidig ønskede flere delta-
gere sig en kultur hvor hånd-
plukning af talenter er mere
almindelig end i dag.

Uenighederne viste sig da
Helge Sander med sin Team
Danmark-analogi slog til lyd
for større konkurrence om
forskningskronerne. Vi skal
nemlig fremelske verdens bed-
ste forskning ved at lade de
gode grupper konkurrere om
midlerne og blive belønnet ef-
ter indsats, mente han. 

Forskerne mente derimod at
universiteterne kun kan klare
sig ved at basisbevillingerne –
tilskud der kommer direkte fra
staten uden kamp mellem
forskningsinstitutionerne –
øges.

Usmidigt system
Deltagerne var utilfredse med
den langsommelige ansættel-

sesproces på universiteterne
der giver lange pauser mellem
trinene på karrierestigen. Fx
fra man afleverer sin ph.d. til
man kan ansættes som post
doc eller adjunkt. 

»I Nordamerika kan man til-
træde en adjunktstilling straks
efter at have afleveret sin
ph.d. I Danmark skal man ha-
ve afleveret sit speciale før
man kan søge ph.d., og ph.d.-
afhandlingen skal være afleve-
ret før man kan søge adjunkt-
stillinger. Overgangen er usmi-
dig og fyldt med usikkerhed.
Det fordrer en meget stor risi-
kovillighed af det danske sys-
tem. Og det giver udenlandske
universiteter rig lejlighed til at
gå på strandhugst,« mente for-
sker Eva Boxenbaum.

»Jeg efterlyser en smidigere
overgang fra ph.d. til næste
ansættelse, for det kan tage
over et halvt år med det nuvæ-
rende system. Så må man tage

et undervisningsjob, et kort
udlandsophold eller andet for
at overleve mens ansættel-
sesudvalget behandler ens sag.
Et halvt år er alt for længe hvis
man vil holde på eliteforsker-
ne, og det er tilmed netop i en
periode hvor forskeren typisk
har gejsten til at nikke
forskningen en skalle. Jeg kan
slet ikke forstå at man vil løbe
den risiko,« sagde Eva Boxen-
baum der af kollegerne fik
mange positive kommentarer
til sit indlæg.

Team Akademia
Også rektor Ralf Hemmingsen
er træt af den lange procedu-
regang når nye folk skal an-
sættes. Rigiditeten er simpelt-
hen en hindring for at ansætte
de bedste:

»Der er en stivhed vi ikke
kan leve med. Vi skal kunne
ansætte folk og takke ja til til-
bud (fra udenlandske profes-

Syv lyse hoveder
Syv unge forskere fra KU blev tildelt 100.000 for at være unge

og dygtige. Pengene kommer oveni bevillinger på mellem en

kvart million og 7,4 millioner kr.. Man kunne tro det var for

blikfangets skyld at såvel et par enæggede tvillinger som en

astronautaspirant var blandt de belønnede, men Det Frie

Forskningsråd har kun brugt faglige kriterier i udvælgelsen. I

alt blev 24 unge danske forskere belønnet. 

Professor Eske Willerslev, Niels Bohr Institutet. Forsker i fos-

silt DNA, dvs. undersøgelser af det genetiske materiale fra fos-

siler. Hans resultater og banebrydende metoder har nærmest

revolutioneret forskningen i arternes slægtskab i såvel dyre-

som planteriget. Eske Willerslev får 7,4 mio. kr. til at etablere

Center for Fossil Genetik. Eskes tvillingebror, Rane Willerslev,

der er antropolog i Århus, fik ligeledes en Elitepris.

Lektor Jesper Nygård, Niels Bohr Institutet. Forsker i nano-

teknologi. Det er lykkedes ham at kombinere kulstofnanorør

med elektroniske komponenter baseret på halvlederteknologi.

Opdagelsen kan få enorm betydning for fremtidens compute-

re. Jesper Nygård får 1,1 mio. kr. til projektet Endimensionale

krystallers fysik – syntese, karakterisering og transport. Jesper

var også i medierne for to måneder siden da det blev officielt

at han er en af tre kandidater til posten som Danmarks første

astronaut ved ESA.

Professor Jesper Kragh Grodal, Institut for Matematiske

Fag. Får eliteforskerprisen for sit kreative grundforskningsar-

bejde inden for matematikken. Jesper arbejder med algebraisk

topologi som er læren om geometriske objekter såsom kurver

og flader, hvor han undersøger sammenhængen mellem topo-

logien og gruppeteorien, dvs. det matematiske studie af sym-

metri. P.t. slår Jesper sine folder på University of Chicago, men

kommer til august tilbage til Københavns Universitet. Jesper

Grodal får 4,5 millioner kr. til projektet Homotopical approa-

ches to groups and group actions.

Adjunkt Kresten Lindorff-Larsen, Institut for Molekylær

Biologi og Fysiologi. Forsker i Parkinsons syge. I hjernevævet i

patienter med Parkinsons syge findes mikroskopiske sammen-

klumpninger af protein (aggregater) ved navn a-synuklein. Op-

gaven er at finde ud af hvorledes disse aggregater dannes, og

hvordan cellen kan forsvare sig mod denne proces. Forskning-

en kan ikke blot få betydning for Parkinsons syge, men også

give ny viden om blandt andet Alzheimers sygdom, sukkersyge

og grå stær. Kresten Lindorff-Larsen får 240.000 kr. til projek-

tet Biological and biochemical studies of the interactions bet-

ween alpha-synuclein and molecular chaperones.

Ekstern lektor Thomas Jøhnk Hoffmann, Institut for Kunst-

og Kulturvidenskab. Forsker i arkaisk, antik og ældre religiøs

litteratur fra Mellemøsten, Mesopotamien og Indien. I øjeblik-

ket arbejder han med et projekt om den kognitive Koran, og i

projektet søger han at belyse Koranens kognitive semantik.

Forskningen er en gentænkning af Koranens sprogbrug og

dennes betydning. Thomas Hoffmann får 1,1 mio. kr. til projek-

tet Den kognitive Koran – Koranens metaforik i lyset af den

kognitive semantik.

Lektor Nanna MacAulay, Medicinsk Fysiologisk Institut.

Undersøger vandbalancen i hjernen og skal identificere de

endnu ukendte årsager til hjerneødem som potentielt kan væ-

re livstruende. Nanna MacAulay får 374.400 kr. til projektet

Aquaporin 4 and water homeosis in the brain – can we prevent

or reduce brain edema formation? 

Forskningsadjunkt Claus Juul Løland, Farmakologisk Insti-

tut. Forsker i proteinet dopamin der medvirker til nerveceller-

nes kommunikation i hjernen. På længere sigt forventer for-

skeren at resultaterne både kan bidrage til udvikling af stoffer

til brug ved kokainmisbrug og bidrage til forståelsen af neuro-

logiske og psykiatriske sygdomme, fx Parkinsons syge, i hvilke

dopaminsystemet spiller en afgørende rolle. Claus Juul Løland

får 1,4 mio. kr. til projektet Structural Probing of the Dopami-

ne Transporter.

ELITE – Vi skal belønne de yng-

ste, dygtigste hjerner. Topfor-

skernes muligheder skal ikke be-

grænses af knappe ressourcer,

derfor får de en check på

100.000 kr. Tak for pengene,

men hvor er basisbevillingerne?,

siger forskerne.

Elitediskussion

Hvad skal vi 
gøre for at 
styrke talent-
plejen i den
danske forsk-
ningsverden?
Det var temaet
for konferencen
Eliteforsk der i
januar blev 
afholdt på
Christiansborg

sorer, red.) uden at vente to
måneder på at et ansættel-
sesudvalg kan godkende en
ansættelse. Vores tunge ansæt-
telsesbekendtgørelse blev ind-
ført for at bekæmpe nepotis-
me, men med de nye eksterne
bestyrelser er det ikke nødven-
digt længere.«

Helge Sander slog til lyd for
en øget konkurrence om
forskningspengene så de lyses-
te hoveder får endnu bedre
forhold og viser vejen. Sådan
opnår Danmark de bedste re-
sultater, mente ministeren.
Helge Sander drog mange
paralleller til sportens verden
og lagde ikke skjul på at Team
Danmark er hans forbillede for
Eliteforsk-programmet. Det
blev dog kun lunkent modta-
get af publikum.

Anja Andersen fra Niels
Bohr Institutet indvendte at
ministerens model vil kræve at
de dygtigste forskere og moti-
vatorer også er bedst til at skri-
ve ansøgninger og ‘vinde’
pengene, og det er ikke altid
tilfældet.

»Faktisk kræver EU-ansøg-
ningerne helt specielle talen-
ter,« sagde stjerneforskeren.

En af Eliteprismodtagerne
gjorde opmærksom på en
grundlæggende forskel på
sport og videnskab.

»Sport er populært fordi
man kører de bedste hold op
mod hinanden, og vi kan lide
at se det ene hold vinde og det
andet tabe. Sådan er viden-
skab jo ikke. Det handler om at
opnå viden, at finde ind til ker-
nen i sagerne, og ikke om at
vinde over de andre.«

kek@adm.ku.dk

Elitær snak
»Eliteuddannelser, Vorherre bevares! Vi har dem jo allerede. De er

dygtige, vores studerende. Vores kandidater stryger jo ind i toppen

blandt de dygtigste ph.d.-studerende på udenlandske universiteter.« 

Studieleder for biologi, Søren Rosendahl i Scient nr. 3, februar 2006
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ADMINISTRATION

Af Lise K. Lauridsen

Hvorfor har KU’s adminis-
tration ry for at være
dårlig? Og hvorfor har

større projekter svært ved at
blive ført ud i livet? Sådan ly-
der arbejdshypoteserne for
den første større undersøgelse
af hele universitetets admini-
stration. 

Startskuddet til Organisa-
tionsanalysen, som den hed-
der med stort ‘O’, kom med an-
sættelsen af rektor Ralf Hem-
mingsen i november. Og un-
dersøgelsen af administratio-
nen fra øverst til nederst
hænger i høj grad sammen
med den udskiftning af valgte
ledere med ansatte som er i
fuld gang.

»Det er helt afgørende at vi
får en tydeligere opdeling
mellem service for forskere og
studerende på den ene side og
strategiske ledelsesopgaver på
den anden. Det er også vigtigt
med en klar anvarsplacering
og en systematisk opfølgning
på de administrative opgaver.
Vi skal undgå at de samme op-
gaver varetages på mange ni-
veauer samtidig,« fastslår rek-
tor Ralf Hemmingsen. 

Administrationen er ledel-
sens apparat og derfor må den
gentænkes hele vejen rundt i
lyset af den nye universitetslov
der blandt andet betyder en
ansat frem for en valgt ledelse. 

»Ved at få mere klarhed om
krav og forventninger til de
forskellige arbejdsområder
kan vi bruge de ressourcer uni-
versitetet har, mere optimalt
til gavn for alle medarbejde-
re,« supplerer  universitetsdi-
rektør Else Sommer.

I december startede projekt-
gruppen bag organisa-

tionsanalysen med at undersø-
ge hypoteserne, der er frem-
kommet via diskussioner i le-
delsen, af hvilke problemer
administrationen har. Ved at
interviewe ledere på alle ni-
veauer er projektgruppen
kommet frem til de første del-
resultater i undersøgelsen: De
viser blandt andet at der her-
sker  mistillid mellem de for-
skellige administrative afde-
linger.

»Universitetsmiljøet er præ-
get af kritisk tænkning. Den
gør at folk ikke formulerer sig
mere positivt end højst nød-
vendigt. De nuværende resul-
tater fra undersøgelsen beskri-
ver en mistillid til den måde
universitetet hidtil har været
organiseret på, og ikke til en-
keltpersoners eller afdelingers
arbejde. Meget ofte vil det væ-
re de svageste på arbejdsplad-
sen der føler sig ramt af kritik,
men det er jo ikke dem der har
haft mulighed for at ændre
universitetet opbygning og ar-
bejdskultur. Det er ledelsens
opgave, men det er svært at
adskille ledelse fra administra-
tion,« siger Else Sommer der
forklarer at en del af mistilli-
den også bunder i mangel på
kendskab til hvad der foregår
andre steder på universitetet.

»Den voksende kontrol ude-
fra skaber også en mistillid til
de ansatte der skal udføre det
stykke arbejde vi er blevet sat
til af myndighederne,« mener
Else Sommer.

Administrative friheder
Forskningsfriheden har en ten-
dens til at smitte af på det ad-
ministrative arbejde hvilket
gør at mange i undersøgelsen
savner fælles fodslag. 

»Når man arbejder i en kul-

tur hvor friheden til at skabe
sit eget er så fremherskende
som på universitetet, så bliver
du jo ikke vurderet udfra den
samme målestok som en der er
ansat i Danske Bank eller Novo
Nordisk. Du bliver vurderet
udfra evnen til at skabe din
egen rolle på arbejdspladsen.
Det gælder også dem der ar-
bejder med områder der deci-
deret ikke egner sig til at være
underlagt så megen frihed,« si-
ger Else Sommer der dog ikke
slår til lyd for ensretning.

Den frie agenda gør at uni-
versitetet står stærkt i enkelt-
sager. Til gengæld kan mang-
len på fælles retningslinier gø-
re det besværligt at bevæge sig
fra afdeling til afdeling for
brugerne. 

Ønsket om en stærkere le-
delse, bedre organisering og
fælles mål er udtalt.

»Der er en stor erkendelse af
at der brug for flere fælles mål
og retningslinier. Der er et

klart ønske om mere tydelig
eller stærk ledelse der dog ta-
ger højde for  universitetets
kultur,« siger Else Sommer.
Hun mener at dilemmaet
mellem behovet for mere klar
ledelse og den frie arbejds-
form er udtalt.

Forhåbentlig forandring
Den demokratiske ledelses-
form har ifølge Else Sommer
skabt en konsensuskultur der
ind imellem gør det meget
langsommeligt at tage beslut-
ninger på universitetet. Er der
uenighed, så bliver der ikke al-
tid truffet en beslutning, eller
også bliver det aldrig kommu-
nikeret ud hvilken beslutning
der blev taget af den ansvarli-
ge ledelse.

Else Sommer tror dog ikke
at konsensuskulturen helt kan
undværes. 

»Vi får aldrig den korpsånd
at alle udfører en ordre fordi
ledelsen siger de skal. Konsen-

suskulturen vil leve videre på
universitetet, og den har også
sin berettigelse i visse sager
fordi den giver folk  indfly-
delse på hvad der foregår på
universitetet,« mener Else
Sommer.

I øjeblikket venter projekt-
gruppen bag organisa-
tionsanalysen på de første
spørgeskemaundersøgelser la-
vet blandt det videnskabelige
personale og de studerende.
Derudover er der lavet fokus-
gruppeinterviews med det
teknisk-administrative perso-
nale. Også en række universi-
teter, kommuner og store dan-
ske virksomheder er blevet be-
søgt for at give inspiration til
hvordan man kan strukturere
administrationen af løn, it,
økonomi, personale med me-
re.

I starten af marts skal pro-
jektgruppen komme med for-
slag til modeller for en ny or-
ganisation af universitetets ad-

ministration. Universitetets
nye ledelse skal derefter tage
stilling til hvilken model der
skal føres ud i livet.

»Der kan nemt opstå  usik-
kerhed hos den enkelte medar-
bejder i denne fase: Hvad skal
jeg lave i fremtiden? Hvem bli-
ver min chef? Når vi i løbet af
foråret finder ud af hvordan
de nye retningslinier for admi-
nistrationen skal se ud, så er
det uhyre vigtigt at vi får kom-
munikeret planerne så langt
ud i systemet som muligt så
den enkelte medarbejder får
mulighed for at være del af
processen med at gøre Køben-
havns Universitet til et endnu
bedre sted at arbejde og stude-
re,« siger Else Sommer.

Læs mere om Organisa-
tionsanalysen på www.organi-
sationsanalysen.ku.dk

likl@adm.ku.dk
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JOURNALISERING – Den første større undersøgelse af universitetets administra-

tion skal give den nye ansatte ledelse overblik over hvordan universitetet fungerer i dag

og skabe en model for hvordan det skal fungere i fremtiden.

Bureaukrati
under 
behandling
Universitetets administration er
ved at blive analyseret på kryds og
tværs. Formålet er skabe klarere
arbejdsgange, bedre service for
forskere og studerende og ikke
mindst geare administrationen til
en ny ansat ledelse 
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Jeg glæder mig i denne tid
»Jeg glæder mig til den organisationsanalyse der er sat i gang på KU

så der kan blive ryddet lidt op i bureaukratiet.«

Studieleder Søren Rosendahl i Scient, februar 2006.
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ROYAL T ILTRÆDELSE

Af Kristian Elkjær 
Kristensen

Den anden februar holdt
Kronprinsessens fader,
John Dalgleish Donald-

son, tiltrædelsesforelæsning
på Institut for Matematiske
Fag. Forelæsningen handlede
om katastrofeteorier, og den
nye ‘Velux visiting professor’
demonstrerede sin tæft for at
give matematikken et konkret
ansigt.

Både kæntring af et fragt-
skib og fibrenes organisering i
et stykke papir kom under be-
handling i forelæsningen da
John Donaldson viste sin fasci-
nation af de steder hvor møn-
stre brydes og et lille skub fø-

rer til en drastisk forandring. 
Alle tilhørere fik et indblik i

katastrofeteoriernes mekanis-
mer og deres praktiske anven-
delser, og ved det forudgående
pressemøde løftede den
skotskfødte australier sløret
for sin akademiske mission.
Med sit virke i videnskaben vil
John Donaldson udforske me-
kanismerne bag ‘katastrofe-
hændelser’, og han vil inspire-
re unge mennesker til at tage
matematikken til sig.

»Til fester tænker jeg lige to
gange før jeg fortæller at jeg er
matematiker. Folk tror jo man
er småskør,« mente han: »men
lærerne betyder uhyre meget
for om eleverne fanges af em-
net. Vi må udvikle skolelærer-

ne til at blive mere inspireren-
de når det gælder matematik-
ken.«

Af John Donaldsons egne fi-
re børn har dog kun et enkelt
valgt en naturvidenskabelig
vej, nemlig sønnen der er geo-
log. De tre døtre er gået helt
andre veje. Til gengæld forly-
der det at John Donaldson har
været en god motivator for de
studerende på Tasmanien, i
Oxford, Århus og i Korea hvor
han tidligere har undervist.

At forvandle kaffe til 
teori
I kraft af sin internationale er-
faring har John Donaldson øje
for forskellene på de austral-
ske og danske studerende.

Mens det lyder som om han er
nær ved at kalde danskerne
snakkesalige, siger han at de i
hvert fald er mere åbne og be-
dre til at snakke med professo-
rerne end de mere stille aus-
tralske studerende.

På det faglige plan har John
Donaldson lyst til at bidrage til
løsninger af de problemer bio-
informatikerne bakser med. 
Et protein kan foldes og anta-
ge mange forskellige former,
men skal det ændres fra at ha-
ve én funktion til en anden,
kræver det mange små æn-
dringer. Her får den sidste æn-
dring kæmpemæssig betyd-
ning, men det er i dag umuligt
at forudsige hvornår denne ef-
fekt indtræder. Til trods for at

det kan tænde og slukke livs-
vigtige mekanismer i kroppen.

John Donaldsons kone, Su-
san Moody, der netop har fået
ansættelse på Institut for Eng-
elsk, Germansk og Romansk,
elsker København. Selv er han
mere fascineret af videnskab
end af byer, og han slutter sin
forelæsning med en observa-
tion fra H.C. Ørsted Institutet:
»Matematik siges at handle om
at forvandle kaffe til teorier.
Jeg har aldrig set så mange
kaffemaskiner i én bygning!«

kek@adm.ku.dk
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Små ændringer kan medføre store
forandringer. Morfaren til Dan-
marks tronarving gav tiltrædelses-
forelæsning i katastrofeteorier

Ikke et ord 
om Mary

Af Tania Maria Johannesen

Der er grund til at finde
champagnen frem på
Det Naturvidenskabeli-

ge Fakultet. En rapport om ‘De
studerende årgang 2004 og
deres vej gennem første års
studier’ er nemlig lige landet
på skrivebordene, og det ser
rigtig godt ud.

De studerende der begyndte
på Naturvidenskab i 2004, be-
stod i gennemsnit 66 procent
af eksamenerne det første år.
Til sammenligning bestod
2002-årgangen i gennemsnit
57 procent.

»Arbejdet med den nye stu-
diestruktur har været kolossalt
stort. Så der er selvfølgelig
glæde og lettelse over at pro-

jektet ser ud til at være blevet
en succes,« siger chefkonsu-
lent i fakultetssekretariatet
Jens Erik Wang der står bag
rapporten.

Årgang 2004 er den første
hvor alle fakultetets studeren-
de er omfattet af den nye stu-
diestruktur. Omlægningen har
blandt andet betydet at studi-
eåret nu er opdelt i fire blokke
frem for de traditionelle to se-
mestre, at der er indført nye
eksamensformer, og at der bli-
ver lagt mere vægt på de stu-
derendes første kontakt med
universitetsverdenen.

Bedre introduktion til
universitetet
Der er flere fordele ved den
nye struktur og flere forkla-

ringer på hvorfor de studeren-
de består flere eksamener.

»Den nye struktur gør at de
studerende bliver holdt mere
til ilden. De kan ikke slappe af
et helt semester og så læse 24
timer i døgnet lige før eksa-
men. På nogle kurser er der
mødepligt, og der er afleve-
ringspligt, så de studerende er
nødt til at være aktive fra star-
ten,« forklarer Jens Erik Wang.

Den vurdering er Sebastian
Horst, konsulent ved Center
for Naturfagenes Didaktik,
enig i. Han peger desuden på
den nye måde at introducere
de studerende til universitetet
som en væsentlig faktor.

»Fordi kurserne er kortere,
er de også blevet mere intensi-
ve. De studerende er relativt

meget på universitetet, og
undervisningen ligner mere
den de kender fra gymnasiet.
Overgangen er blevet blidere,
så de kan nå at vænne sig til at
gå på universitet. Men der skal
naturligvis arbejdes mod at de
studerende i løbet af studiet
opnår større og større selv-
stændighed,« siger han.

Forandring fryder
Den nye studiestruktur har og-
så haft en gavnlig effekt på
frafaldet. Efter et år var kun 74
procent af de studerende der
startede i 2002, stadig ind-
skrevet på samme fag. Det tal
er steget til 83 procent for
2004-årgangen.

»Jeg tror blandt andet det
hænger sammen med den

start de studerende har. De
fleste får hurtigt en succesop-
levelse på studiet ved at kom-
me igennem den første blok,
og det giver dem gejst og selv-
tillid til at knokle videre i de
følgende blokke,« mener Jens
Erik Wang.

Generelt er der stor tilfreds-
hed med de resultater der er
fulgt med studiereformen.

»En vigtig pointe med at
indføre den nye studiestruktur
var lige præcis at forbedre gen-
nemførslen. Det gælder selv-
følgelig ikke bare for første år,
men vi er optimistiske og for-
venter at det kommer til at gå
lige så godt på andet og tredje
år,« siger Jens Erik Wang.

Uanset hvordan næste års
statistik kommer til at se ud,

mener Sebastian Horst at ar-
bejdet med den nye studie-
struktur har været en positiv
proces.

»Det er sundt en gang i
mellem at tage uddannelserne
– både deres form og indhold -
op til grundig diskussion. Selv
om det er meget krævende at
diskutere og begrunde alle
mulige ting som ellers bare er
en del af traditionen, mener
jeg at en forandringsproces
som den her er med til at ud-
vikle kvaliteten i uddan-
nelserne,« siger han.

Rapporten findes på
www.cnd.ku.dk/side43282.ht
m.

tmjo@adm.ku.dk

Succes med ny studiestruktur
Mindre frafald og flere der består eksamenerne. Det er status efter
det første år med den nye studiestruktur på Naturvidenskab

Begynderproblemer
»Jeg kan da sige ‘selv tak’, og jeg kan også læse en lille smule dansk.

Men jeg synes at sammensatte ord kan være meget svære at forstå.

Det er svært at bryde ordene op og forstå hvad de betyder.«

John Donaldson (på engelsk) ved pressemødet før 

tiltrædelsesforelæsningen 2. februar 2006
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NETWORKING

Af Kristian Elkjær 
Kristensen

Arrangørerne af Bioda-
gen, der blev afholdt 1.
februar, prioriterede i

år de studerende højt, og der
var fokus på karrieren.

Med foredrag af unge biolo-
ger i arbejde blev dagen ind-
ledt med at studenterne kunne
se hvor deres uddannelse kan
tage dem hen, og de fik råd
om hvordan de kommer i den
rigtige retning, samt ikke
mindst om hvordan de finder
ud af hvilken retning der er
den rigtige.

Hver af instituttets afdeling-
er bidrog med foredrag af en-
ten speciale- eller ph.d.-stude-
rende, og også herfra lød der
gode råd om tilrettelæggelsen
af studierne.

Biologisk Institut spreder sig
over det ganske land. De bor

rundt om Botanisk Have, i
Universitetsparken, ved slots-
søen i Hillerød, på havnen i
Helsingør og har endda også
bygninger i det jyske søhøj-
land.

Kirsten Christoffersen, der
var med til at arrangere dagen,
fortæller at den fælles institut-
dag har to formål:

»Vi vil gerne have at de an-
satte og studerende på de for-
skellige afdelinger skal lære
hinanden at kende socialt, og
samtidig ønsker vi at styrke
det faglige netværk. Alle skal
føle at det hele er deres insti-
tut selv om der er otte afde-
linger. 

De studerende kan bruge
dagen dels til at stimulere en-
gagementet i deres studium,
dels til at få hjælp på vejen
mod drømmejobbet. Jeg synes
foredragene alle har vist at det
er op til dem selv at gribe fat i

de miljøer de finder spænden-
de og på den måde forme de-
res egen unikke karrierevej.«

Den røde tråd
De tre deltagende biologer i
arbejde var ikke blege for at
betro tilhørerne deres kvaler
med at finde tråden i studiet,
og de videregav råd om hvilke
træk der havde virket bedst for
dem.

Én havde fra starten følt sig
lidt alene som den tilsynela-
dende eneste biologistuderen-
de der ikke drømte om »at
komme ud at redde hvaler«.
Hans interesser, evner og en
kombination af held og dygtig-
hed viste ham dog vejen til et
speciale der siden gav ham en
fast stilling som han er overor-
dentlig glad for.

En anden talte for at brede
spektret af jobmuligheder ud:
»Åbn Ingeniøren, der er mas-

ser af stillinger som biologer
også kan søge!«

Efter foredragene gav et hav
af posters et godt billede af
hvordan det store institut er
skruet sammen. Forfatterne
var til stede og kunne fortælle
om projekterne og livet på af-
delingerne for de studerende
der søgte inspiration til specia-
le- eller bachelor-projekter.

Eftermiddagen blev anvendt
på workshops – eller det mere
mundrette biobutikker – med
smagfulde appetitvækkere fra
afdelingerne.

»Sidste år så vi at biobutik-
kerne tiltrak stor opmærksom-
hed, så det har vi gentaget
denne gang. Og det er ikke
kun de for studerende, også
forskerne synes det er sjovt at
se på myrekolonier, akvarier
m.v.« slutter Kirsten Christof-
fersen.

kek@adm.ku.dk

Fortæl om din forskning
Vær med til at udbrede kendskabet til det fag du brænder for og få nye kontakter, for-

midlingserfaring og sjove oplevelser med et helt nyt publikum. I år er der brug for en-

gagerede foredragsholdere for voksne til bl.a. Forskningens Døgn 5.-6. maj, mens børn

og unge er publikum ved Dansk Naturvidenskabsfestival i uge 39. 

Læs mere på www.forskningensdoegn.dk eller 

www.naturvidenskabsfestival.dk. 

SHOPPING – Ved biobutikkerne fik man smags-

prøver på de mange afdelingers arbejde, og der

var mulighed for at redde sig et specialeemne.

Et af universitetets mest spredte institutter er Biologisk Institut.
Men selv om arbejdet varierer fra de største hvaler over træk-

fuglenes rejseplaner til de mindste vira og molekyler, samles 
instituttet hvert år for at bevare identiteten som én samlet familie

Biologisk familiedag
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STUDENTERL IV

Tekst: Lise K. Lauridsen · Foto: Lizette Kabré

Ølkoldskål og sauerkraut

Jurastuderende Mads Langtved har en svaghed for det tyske køkken og god tysk øl. Som bartender får han
lækre importøl med hjem en gang imellem, men han bruger også selv en del penge på at købe godt øl.
»Jeg bruger nok flere penge på koncerter, byture og gode øl end jeg gør på mad, så jeg køber meget ind i

Netto og Fakta,« siger Mads Langtved der bor på kollegium i Ryesgade på Østerbro.
I aften står menuen på frosne fiskefileter med kartofler og måske en tomat til. Ofte spiser han også brød

med pålæg til aftensmad. Frugt gør han sig ikke så meget i, men tomat, salat, agurk og gulerødder spiser han
som regel.

»Jeg laver nok kun varm mad hver anden dag. Som regel er det spagetti med kødsovs eller tysk mad som
hachse (svine- eller okseskank, red.) og sauerkraut. Det er noget nyt med den tyske mad, men det er lækkert
og ikke så svært at lave,« siger Mads Langtved.

Selv om Mads har fulgt med derhjemme over kødgryderne, så har han haft svært ved at huske hvordan
maden blev lavet. Mads’ forældre har derfor lavet en opskriftsamling til ham da han flyttede hjemmefra.

På kollegiegangen hvor Mads bor sammen med Anna, Thorsten og flere andre i det
hyggelige køkken på femte sal, har de lavet en ugentlig madklub. Madklubben har fået
navn efter den klassiske kogebog: Frk. Jensen – mest fordi kollegiekøkkenet er den heldi-
ge ejer af et eksemplar af Frk. Jensens kogebog fra 1911. Heri går kollegianerne på op-
dagelse i den gode gamle danske madtradtion.

»Opskrifterne er sjove at læse, og der er gået lidt sport i at prøve at lave retter som for-
loren hare og stegt flæsk med persillesovs,« siger Mads. En koldskål bestående af hvidtøl,
cognac og sherry faldt dog mindre heldigt ud.

Madbudget: Cirka 1.000 kroner om måneden.

Gourmet til lavpris

Louise Britze er netop blevet færdig på teologistudiet. Indkomsten står
stadig på lavblus, men for Louise er mad et spørgsmål om at priorite-
re. Hun sparer hellere på strømmen og går i genbrugstøj end på ma-

den. Derfor mangler der heller ikke noget da Louise disker op med tre
retter mad til sine to middagsgæster. Først er der bjørnepaté som hun har
haft med hjem fra Finland med hjemmesyltede rødvinspærer, brombær-
coulis, valnødder og hjemmebagt brød serveret med et glas portvin.
Hovedrettten er svineskank med franske linser, og endelig er der hjem-
melavet appelsinmazarinkage med chokoladeovertræk til dessert.

»Jeg går op i at lave mad og bager fx næsten brød hver dag. For mig er
mad noget socialt, og en del af mine venner går også ret højt op i mad,«
fortæller Louise der bor alene sammen med sin syvårige datter i en lille
lejlighed på Frederiksberg. 

Dagligvarer som æg, mælk og leverpostej er økologiske, mens det er
mindre vigtigt om de me-
re eksotiske madvarer er
det. For at få plads til fx
fire-fem slags delikatesse-
salt og masser af god mad
på budgettet, går Louise
på tilbudsjagt når hun
har tid.

Vis mig dit køleskab
Selv om madbudgettet må spændes et par huller ind, så er studenterkost 
andet end dåsemakrel og spaghetti med soya. Universitetsavisen er gået sund-
hedsguruerne i bedene og har taget et kig ind i de studerendes køleskabe for
at se hvordan det står til med økologien, økonomien og de ‘seks om dagen’

Om sommeren samler Louise frugt, bær og svampe som ryger i gryder, glas og
på flaske. Også kager og småkager er hjemmelavede, og hun bruger gerne fra en
halv til to timer i køkkenet om dagen. 

»Hver gang jeg er ude at rejse tager jeg forskellige delikatesser med hjem,« si-
ger Louise med henvisning til bjørnepateen, kastanjepureen og elg- og fårekødet i
fryseren.

Louises madglæde har også sat sit præg på hendes studietid hvor hun fx har be-
skæftiget sig mad og måltidsfællesskabets betydning i Bibelen.

Madbudget: Hemmeligt.

1. Pindsvin med unger (farsbrød med cocktailpølser)

2. Burgere med ost og kartoffelfritter

3. Mexikansk kyllingelasagne

4. Pizzabund

5. Gulerodskage med lækker glasur

6. Pølsehorn

7. Pita med kylling

8. Flødekartofler

9. Isbjørn

10. Croutoner (ristede brødterninger)

De ti mest populære opskrifter på studenter.dk
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Sparer på kødet

Hele rækken af nor-
diske flag vajer
over René Sem-

berlund Jensens køkken
i den etværelses kollegie-
lejlighed på Amager.
Den finskstuderende der
kun mangler sit speciale,
er synligt påvirket af sine
studier –  også når det
gælder mad. 

»Jeg har boet i Finland
i to år hvor jeg har stude-
ret og været i praktik, og
det har nok påvirket min
madsmag lidt. Jeg kan
godt lide at lave typisk
finsk mad som karelske
pirogger (Små grovbrød med fx risfyld, red.), laksesuppe og gulerodsgratin,« for-
tæller Rene der er lidt hæmmet rent gastronomisk af ikke at have en ovn. 

Syltetøj, saft og andre delikatesser af tyttebær, multebær, blåbær og havtorn er
noget af det René oftest har med hjem fra sine hyppige rejser til Finland, men til
hverdag bliver der ikke brugt mange penge på mad.  

»Jeg spiser ikke så meget kød. Mine forældre var vegetarer, så jeg er vant til at
leve af grøntsager. Det sker at jeg laver en gryderet med lidt kød, men for det mes-
te laver jeg stegte grøntsager med ris, pasta eller kartofler til aftensmad,« fortæl-
ler René.

Grøntsager synes han selv han får nok af, og han har næsten altid økologisk
frugt hvis det ikke er for dyrt. Om sommeren får han blommer og æbler fra foræl-
drenes frugttræer.

Kødpålæg spiser han aldrig. Til gengæld er der fire slags ost i køleskabet. Nød-
depålæg, havregryn og rugbrød hører til listen af ting der helst skal være i Renés
forråd. Frokosten står på ost, frugtpålæg eller jordnøddesmør.

»Jeg spiser højst varm mad til frokost i kantinen på KUA en gang om ugen. Det
er for dyrt,« siger René. 

Når der skal være fest, kan
han godt finde på at finde en
god opskrift og prøve noget
nyt, men ellers er René lidt af
et  vanemenneske hvad angår
mad.

Madbudget: 500-700 
kroner om måneden

Økologi og 
hjemmebag

Anna Blemmer der er læser teologi, er ved at lave dej til pizzaer
med en veninde i kollegiekøkkenet på Østerbro. Anna vil ger-
ne bruge lidt ekstra på mad for at få gode økologiske råvarer.

Hun har tit hænderne i dejskålen ikke bare fordi det er billigere, men
fordi det hjemmebagte brød bare smager bedre.

»Jeg gider ikke leve på en sten. Jeg kan godt lide at få rødvin til ma-
den i weekenden, og så spiser jeg ret meget kød, og det koster lidt
ekstra,« siger Anna Blemmer der holder af at lave mad. Det betyder at
hun sjældent spenderer penge på junkfood eller på at gå ud og spise.
Undtagelsen er kantinen på Teologi hvor der er en god og billig fro-
kostordning med varm mad til en tyver. Engang imellem står aften-
smaden på rugbrød med pålæg. Mest fordi hun ikke har tid til at lave
mad.

Hvad angår de seks om dagen, synes Anna hun er godt med: »Jeg køber
årstidens grøntsager og sørger altid for at jeg har frugt på værelset.«

Hvis Annas madbudget overstiger et vist beløb, så står den på risengrød:
»Det er god sparemad og smager godt, men ellers køber jeg ikke bevidst ind
for at spare penge. Til gengæld har jeg ikke noget imod at spise den samme

Rugbrød er klassikeren

Aftensmaden står på rugbrød med pålæg for Thorsten Sparsø der læser stats-
kundskab og bor på kollegium i Ryesgade på Østerbro. Frokosten så lige så-
dan ud, men Thorsten plejer at spise varm mad fire-fem aftener om ugen.

»Når jeg laver varm mad, er det ikke bare spagetti med ketchup. Jeg laver tit kyl-
ling med grøntsager og ingefær. Jeg kunne sikkert godt spise flere grøntsager. Jeg
prøver dog at hive nogle grøntsager ind i aftensmaden. Det er dog sjældent at jeg fx
køber et helt salathoved, men det er mere for at undgå spild,« siger Thorsten Sparsø
der oftest laver store portioner og fryser ned.

»Min frokost består næsten altid af rugbrød med pålæg og agurk. Jeg kunne sik-
kert godt finde på noget mere lækkert, men jeg gør det nok mest fordi det er billigt
og nemt. Dermed ikke sagt at anything goes,« siger Thorsten der dog må indrømme
at han sjældent kommer op på seks stykker frugt og grønt om dagen.

Når der er fællesspisning på kollegiet eller fest, gør han lidt mere ud af maden.
»Det er rart at kunne lade sig inspirere af de andre, og så skal der være dessert når

vi spiser sammen,« siger Thorsten Sparsø. 

Madbudget: Cirka 1.000 kroner om måneden

mad i tre dage,« siger Anna Blemmer der synes det er fedt at bo på kollegium
fordi du kan se hvad de andre laver af mad og udveksle smagsprøver og op-
skrifter.

Madbudget: 1.200-1.400 kroner om måneden

Husk det nu

Spis frugt og grønt – 6 om dagen

Spis fisk og fiskepålæg – flere gange om ugen

Spis kartofler, ris eller pasta og groft brød – hver dag

Spar på sukker – især fra sodavand, slik og kager

Spar på fedtet – især fra mejeriprodukter og kød

Spis varieret og bevar normalvægten

Sluk tørsten i vand

Vær fysisk aktiv – mindst 30 minutter om dagen

Fra Motions- og Ernræringsrådets hjemmeside

www.meraadet.dk
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Af Lise K. Lauridsen

Universitetets fauna be-
står af mus, græshop-
per, rotter, høns, frøer,

fisk, ildere, kaniner, katte og
grise. De fleste af dem har til
huse på seks etager i Panum-
bygningen. De tredive år gam-
le dyrestalde er netop blevet
renoveret så de lever op til nu-
tidens krav til dyrevelfærd og
moderne forskningsfaciliteter.
Ombygningen har kostet mere
end 50 millioner kroner hvoraf
de 10 millioner alene er gået
til nye bure til dyrene.

»I dag har vi mus som er lige
så uvurderlige som fuldblods-
heste,« forklarer professor
Jann Hau der er leder af Afde-
ling for Eksperimentel Medi-
cin hvor Campusstalden hører
under.

De fleste af dyrestaldens be-
boere er mus og rotter der er
specielt velegnede til medi-
cinsk forskning fordi de forme-
rer sig hurtigt, er pattedyr og
har mange fællestræk med
mennesket. Campusstalden
kan som noget helt nyt tilbyde
forskere i Danmark at fremstil-
le mus der er specielt genetisk
designet til studiet af sygdom-
me og nye behandlingsformer.
Designermusene, eller de
transgene mus som de kaldes,
er på grund af deres unikke
genetiske egenskaber ofte uer-
stattelige.

Musene har enten fået ind-
sat eller fjernet specielle gener
og er på den måde skrædder-
syet til forskning i sygdomme

som kræft, cystisk fibrose eller
Alzheimers, forklarer Jann
Hau. På sigt vil udviklingen af
specialdesignede dyr eller dy-
remodeller betyde brug af fær-
re forsøgsdyr i den biomedi-
cinske forskning.

Rensende kejsersnit
Mange af musene kommer fra
andre universiteter og forsk-
ningsinstitutioner, og det bety-
der at de skal igennem en
længere rensningsproces
inden de kan flytte ind sam-
men med de andre beboere.

Den kan blandt andet foregå
ved at fostre bliver taget ved
kejsersnit og overført til helt
rene fostermødre i specielt ste-
riliserede afsnit.  

På en helt nyindrettet etage
med plads til 1000 mus kan
Campusstalden i fremtiden
modtage dyr med ukendt
sundhedstilstand.  Etagen er
under et konstant negativt
lufttryk i forhold til omgi-
velserne. Undertrykket bety-
der at uønskede infektioner og
bakterier ikke trænger ud.

Forskere og teknikere som
arbejder i dette nye afsnit, har
ikke adgang til de andre afde-
linger for at de ikke skal spre-
de eventuelle infektioner til
andre dyr. De fleste infektio-
ner spredes nemlig gennem
kontakt med  studerende og
ansatte. 

»Infektionsrisikoen gør
modtagelsen af dyr til et lidt
besværligt sted at arbejde,
men med det nye afsnit bliver
det nemmere at holde infek-

tionerne under kontrol fordi
luften bliver skiftet 100 gange
i timen,« siger Jann Hau.

Også de nye bure til især
rotter og mus betyder mind-
sket smitterisiko fordi burene
er individuelt ventilerede, så
den ene mus ikke smitter den
anden.

Musehjernescanner
Under åbningssymposiet for
de nye såkaldte kernefacilite-
ter på Panum den 3. februar
fortæller en lang række forske-
re om hvorfor dyreforsøg er af
uvurderlig betydning for læge-
videnskaben.
Blandt andet beretter profes-
sor Andreas Kjær fra Center
for Molekylær Billeddannelse
om hvordan forsøg med ind-
sprøjtning af radioaktivt stof i
mus og rotter allerede på kort
sigt kan komme patienterne til
gode.

Ved at indsprøjte bittesmå
mængder af radioaktive stoffer
i forsøgsdyr – svarende til
højst et års almindelig bag-
grundsstråling – kan forskerne
via deres forskellige scannere
se nærmere på hvordan for-
skellige arveanlæg eller be-
handlingsformer påvirker mu-
sen og dermed i sidste ende
mennesket.

»Scanningerne betyder at
den levende organisme er in-
takt når vi laver undersø-
gelsen, i modsætningen til hvis
vi skulle operere. På den måde
kan vi stille diagnoser, plan-
lægge behandling og  se resul-
tater af behandlingen langt

mere intensivt end før,« for-
tæller Andreas Kjær.

Scannerne i den nye Cam-
pusstald er specielt indrettet i
musestørrelse da forskerne el-
lers ikke effektivt ville kunne
aflæse resultaterne af dyrefor-
søgene. Helt billige er mini-
putscannerne dog ikke – fem,
tolv og sytten millioner kroner
står de tre scannere i. 

Vandlabyrint
Også i adfærdsforskningen gi-
ver mus og rotter forskerne
indsigt i hvorfor mennesker
opfører sig som de gør, fortæl-
ler professor Elisabeth Bock
fra Institut for Molekylær Pa-
tologi. Angst, seksualitet, soci-
al genkendelse, hukommelse,
stress og en række hjernesyg-
domme bliver studeret i diver-
se sindrige nye legepladser for
mus og rotter som fx et kæm-
pestort sort badekar kaldet en
Morris’ Watermaze.

Her sættes mus og rotter
med fx Alzheimers sygdom på
en nøje observeret svømmetur.
De små Alzheimerpatienter
der først og fremmest lider af
dårlig hukommelse, skal heref-
ter finde frem til en usynlig
platform under vandoverfla-
den hvor de kan bunde. For-
skerne kan på den måde finde
ud af hvordan sygdommens
udvikling påvirker hukom-
melsen og teste nye behand-
lingsmetoder der forhåbentlig
en dag kan komme ‘store’ Alz-
heimerpatienter til gode.  

likl@adm.ku.dk0

Hvad er 
Campusstalden?

• Campusstalden består af dyreforsøgsfacili-

teterne på Sundhedsvidenskab i Panum-

og Teilum-bygningen, stalden på August

Krogh Instituttet, dyreforsøgsfaciliteterne

på Rigshospitalet, Den Kgl. Veterinær- og

Landbohøjskole samt det kommende Bio-

center.

• Formålet med samarbejdet er at moderni-

sere dyreforsøgsfaciliteterne og etablere

fremtidsrettede forskningsfaciliteter for

at styrke forskning og undervisning inden

for området.

• Moderniseringen af dyreforsøgsfacilite-

terne på Sundhedsvidenskab er blevet fi-

nansieret af Lundbeckfonden, Hovedsta-

dens Sygehusfællesskab, Københavns Uni-

versitet og Det Sundhedsvidenskabelige

Fakultet. Svend Andersen Fond og A.P.

Møllers Fond har muliggjort køb af nye

avancerede apparater.

Læs mere på www.campusstalden.ku.dk

FORSKNINGSOBJEKT –
Denne magelige rotte er en af

de mange beboere i Campusstal-

den på Sundhedsvidenskab der

med sine nye faciliteter blandt

andet kan lave specialdesignede

dyr til brug i den medicinske og

bioteknologiske forskning. Mu-

sene bruges som modeller for

sygdomme hos mennesket og er

en service til forskere både på og

uden for universitetet.

Dyr som model for mennesket
»Inden for de senere år har forskerne lært at lave ændringer i dyrenes arveanlæg så de

svarer til menneskers på netop det område man gerne vil undersøge. Det betyder at

man kan drage flere og klarere konklusioner ud fra det enkelte forsøg. Den udvikling

vil på sigt betyde at den biomedicinske forskning vil få brug for færre forsøgsdyr.«

Forskning for fremtiden, brochure fra Det Frie Forskningsråd, 3. februar 2006

Både forskere og for-
søgsdyr har fået langt
bedre vilkår efter 
campusstalden på 
Sundhedsvidenskab er
blevet moderniseret

Forsøgsdyr 
i nye 
rammer



Den lige vej gennem studierne
giver bonus på lønsedlen

Løn er et nyt argument
i debatten om at få de

unge hurtigere igen-
nem uddannelsessy-

stemet. Jo tidligere de
studerende bliver fær-
dige, jo mere kommer

de nemlig til at tjene

Jo længere tid kandidaterne
har været på arbejdsmarkedet,
jo større bliver lønforskellen
på de unge og de gamle.

På Københavns Universitet
er en kandidat typisk omkring
29 år. Men for de studerende
avisen har talt med, er udsig-
ten til en højere løn ikke noget
der får dem til at haste gen-
nem studierne.

tmjo@adm.ku.dk
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LØNFORHOLD

Af Tania Maria Johannesen

Det kan godt betale sig at
skynde sig at blive fær-
dig med studierne. I

hvert fald hvis høj løn er må-
let. 

Det er hovedkonklusionen i
en ny undersøgelse hvor kan-
didaters lønniveau er blevet
sammenlignet med den alder
de havde da de afsluttede de-
res studier.

Forskellen på at være 24 år
og 31 år når man får sin kandi-
datgrad, viser sig 16 år efter

som en forskel i lønindkom-
sten på godt 200.000 kroner
om året i de unges favør. En
forskel der nok vil kunne mær-
kes i de fleste husholdninger.

Undersøgelsen er lavet af
sociolog Trond Beldo Clausen
fra Centre for Comparative
Welfare Studies på Aalborg
Universitet. Ved at sammenlig-
ne indkomster for 156.500
personer der er blevet færdige
med en videregående uddan-
nelse i perioden 1985-1995, er
han kommet frem til et klart
billede af, at jo yngre de stude-

rende er, når de afslutter deres
uddannelse, jo mere kommer
de til at tjene på arbejdsmar-
kedet. 

En 24-årig kandidat der af-
sluttede sine studier i 1985,
tjente i 2001 i gennemsnit
661.000 kroner om året, mens
den 31-årige kandidat måtte
nøjes med en gennemsnitsløn
på 454.000 kroner. Det er en
forskel på godt 30 procent.

Resultatet af undersøgelsen
viser desuden at der ikke er en
tendens til at forskellen udlig-
ner sig med tiden. Tværtimod.

»Man skal jo også
ud og se verden«
Anders Bergmann Nielsen, 

Historie, 2. semester

Da 20-årige Anders Bergmann Nielsen

valgte at læse historie direkte efter

gymnasiet, var det ikke på grund af

udsigten til at blive en ung kandidat

med mulighed for at tjene mere end

sine ældre kollegaer.

»Jeg har først og fremmest valgt

studie ud fra mine interesser,« forkla-

rer han.

Og han har ikke travlt med at blive

færdig. Heller ikke selv om det kan be-

tyde at han kommer til at tjene min-

dre når han bliver færdig.

»Jeg skal have et sabbatår fra studi-

et på et tidspunkt hvor jeg tager ud

og rejser og gør alt det mine kamme-

rater gør lige nu. Om jeg er 25 eller 26

når jeg er færdig, gør mig ikke noget.

Hvis det betyder at jeg kommer til at

tjene lidt mindre, er det da ærgerligt,

men man skal jo også ud og se verden

mens man kan.«

Hurtigt igennem 
og videre
Søren Kristensen, 

Dansk, 2. semester

Der gik to år fra 21-årige Søren Kris-

tensen blev student til han i septem-

ber sidste år startede på dansk. 

At valget faldt på dansk, skyldtes 

ikke udsigten til en karriere med høje

lønninger.

»Jeg har overvejet det med løn

inden jeg startede, men lige nu og her

betyder det ikke noget. Jeg valgte

dansk fordi det var det jeg havde lyst

til,« siger han.

Alligevel satser han ikke på at træk-

ke studierne i langdrag.

»Det er klart et plus hvis jeg kan

gennemføre mine studier hurtigt.

Selvfølgelig er det rart hvis det bety-

der jeg kan tjene mere, men det hand-

ler mest om at komme videre med mit

liv i det hele taget,« siger han.

»Lønnen klarer 
jeg bagefter«
Marlene Skov, 

Historie, 2. semester

For ti år siden blev 33-årige Marlene

Skov uddannet teknisk assistent, og si-

den har hun haft fuldtidsjob med fast

løn, men nu er hun tilbage på skole-

bænken.

»Historie var det jeg ville læse da

jeg gik på HF for 15 år siden,« forkla-

rer hun om sit skift der ikke har haft

noget med indkomst at gøre.

»Jeg har valgt ud fra interesse, og så

er jeg optimistisk nok til at tro at jeg

nok skal klare det med lønnen bagef-

ter,« siger hun.

At ældre kandidater tilsyneladende

tjener mindre end deres yngre kolle-

gaer, skræmmer hende ikke.

»Det viser jo bare at ældre er dårli-

gere til at forhandle løn. Det tager jeg

ikke særlig alvorligt. Jeg er helt sikker

på at når jeg kommer ud, skal jeg nok

få den løn jeg gerne vil have,« griner

hun.

Tager det stille 
og roligt 
Troels Bronée Tinggård, 

Jura, 10. semester

Ordsproget ‘Hastværk er lastværk’

passer godt til 24-årige Troels Bronée

Tinggård. På papiret er han en ung 10.

semesterstuderende, men der er sta-

dig et stykke vej til målet. 

»Jeg har udskudt studiet en del hist

og her, så jeg bliver ikke færdig til

sommer. Det kommer nok til at tage

mig seks et halvt år i det hele,« forkla-

rer han.

Det gør ham ikke noget at han der-

med bliver en lidt ældre kandidat og

måske kommer til at tjene mindre i et

kommende job. 

»Jeg tænkte slet ikke på løn da jeg

valgte studie. Og selvom jeg havde

vidst at det kunne få indflydelse på

min løn, ville jeg alligevel ikke have

gennemført på normeret tid,« siger

han. 

»Jeg synes det er sjovt at læse, og

der skal være tid til ting ved siden af;

så jeg tager det stille og roligt.«

Fortryder ikke 
sabbatår
Camilla Degnegaard, 

Jura, 10. semester

27-årige Camilla Degnegaard kan

snart se enden på sine jurastudier.

Men hun har været længe undervejs.

Inden hun startede, havde hun to sab-

batår, og studiet har indtil videre ta-

get syv år inklusive en pause på et år.

Men selvom hun nu gerne vil blive

færdig hurtigst muligt, er hun ikke

nervøs for lønnen. 

»Selvom hovedregelen er at man

tjener bedre hvis man er yngre, gæl-

der det jo ikke alle. Man skaber jo selv

sine egne muligheder,« siger hun.

For Camilla Degnegaard var det lo-

gisk at have løn med i overvejelserne

da hun skulle vælge studie, men det

var nu ikke derfor det blev jura. 

»At blive advokat har været min

drøm så længe jeg kan huske,« forkla-

rer hun. Heller ikke sine to sabbatår

fortryder hun. 

»Jeg tror tværtimod jeg kan bidrage

med noget mere på grund af dem. 

Og så synes jeg i øvrigt stadig at jeg 

er ung når jeg bliver færdig som 27-

årig.«
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Den lige vej
»Set ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv er der i brede kredse

enighed om, at de unge burde gå en mere lige vej gennem uddannel-

sessystemet.«

Fra rapporten ‘Hvad betyder dimittendalder for indkomsten’, 2006,

Rockwool Fonden og Aalborg Universitet.

Hvad betyder lønnen? Skynder de studerende sig mere fordi der er udsigt til høj løn til unge kandidater?
Og hvor meget har de i det hele taget overvejet løn i forbindelse med deres studier?
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Af Mie Femø Nielsen

Krisestyring har stået øverst på dagsorde-
nen i Statsministeriet, i Udenrigsministe-
riet og på Jyllands-Posten i de seneste

uger. Sagen om JP’s tegninger af profeten Mu-
hammed nåede at komme helt ud af kontrol. 

Med ambassadeafbrændinger, fyring og
fængsling af redaktører i flere lande og meget
andet skidt er fokus nu flyttet fra tegningerne
til brugen af dem i alle mulige dagsordener.
Men inden det kom så vidt var der fra et kom-
munikationsperspektiv en del at udlede af sa-
gen om JP’s tegninger på et mere jordnært ni-
veau. Her er ni bud på hvad der kan læres af
forløbet. 

Medier og mobilitet rocks (the world)
En klassisk sociologisk pointe er at det moderne
samfunds medier og mobilitet giver os et andet
forhold til tid og rum. Hvis ikke den lille mus-
limske gruppe havde kunnet tage på tour i
Mellemøsten for at mobilisere et stærkere bag-
land til at lægge pres på Danmark, så ville bor-
gere i Mellemøsten og medierne i regionen for-
mentlig aldrig have hørt om de tegninger. Nu
kunne de få dem vist frem af forurettede fæller
der selv var vidner til fornærmelsen. Og hvis ik-
ke borgere i Mellemøsten havde haft adgang til
avis, internet og sms, så ville boykotten for-
mentlig aldrig være blevet til noget.

Udenrigsministeren tager derfor fejl når han
til journalister afvisende siger at han ikke skal
bedrive mediediplomati. Det er da lige hvad
han skal. Hvordan skulle han ellers nå ud til
den mand på gaden som er blevet mobiliseret?
Det udelukker ikke at han også agerer via sæd-
vanlige diplomatiske kanaler. 

Erasmus Montanus og sms
Erasmus Montanus er blevet foragtet i århun-
dreder fordi han var fej. Han havde jo ret i at
jorden var rund, men ville ikke være blevet gift
hvis ikke han frasagde sig hvad han havde lært,
og ‘indrømmede’ at jorden var flak som en pan-
dekage. 

Men i dag må man spørge sig selv om ikke
det kun fungerede for ham fordi hans gamle
studiekammerater ikke fik det at vide. Tænk
hvis en af de lokale rivaler til skønjomfruen
havde opsøgt eller sms’et Erasmus’ studiekam-
merater. Så ville han have tabt ansigt over for
dem som han respekterede og gerne ville re-
spekteres af. 

JP (og Fogh og Arla og andre aktører i denne
sag) kan ikke agere som Erasmus Montanus. De
kan ikke falde på knæ over for den muslimske
interessent i den arabiske verden fordi det vil
ramme dem som en boomerang i det danske
samfund. Fordi danskerne og de danske medier

(og nu også de internationale medier og andre
demokratiske regeringer) holder øje med hvad
de danske aktører melder ud, så skal de kunne
producere en tekst, der kan tilfredsstille begge
sociale systemer og begge disses logikker. 

Internt på JP-redaktionen kan de godt bande
over at de ikke bare lod være med at bringe de
tegninger. Men de kan ikke hverken offentligt
eller semioffentligt sige noget der bare ligner
fortrydelse uden at det vil kunne ses af journa-
listkolleger verden over som knægtelse af yt-
ringsfriheden. Desuden vil deres pointe om
selvcensur være slået fast med modsat fortegn. 

Galilei og internettet
Hvor den fiktive person Erasmus Montanus var
fej og giftelysten, så er den virkelige person Ga-
lileo Galilei i høj grad husket for at han nok
(som 70-årig og underkastet tortur) gik på
kompromis for at redde sit liv, men at han dog
bibeholdt sin selvrespekt ved at producere den
kendte mumletekst ‘E pur si muove!’ (‘Men den
bevæger sig nu alligevel!’). 

Det fortæller overleveringen i hvert fald at
han gjorde hvilket så nogenlunde betyder at vi
holder af at tro at det forholdt sig sådan. Han
havde jo ret i at jorden drejede rundt om solen
og ikke om-
vendt, men
blev af den ka-
tolske kirke
tvunget til at
afsværge sin
tro på det ko-
pernikanske verdensbillede.

Og selv om han burde have stået fast over for
overmagten, så fik han, modsat alle de andre
der på den tid gik på kompromis, eftertidens re-
spekt og forståelse. 

Spørgsmålet er om JP kan lave en Galilei-
tekst. Om de kan lægge afstand til tegningerne
samtidig med at de hævder deres ret til at
bringe dem. De har forsøgt, flere gange, men
ikke særlig overbevisende, og det har de haft
gode grunde til; se ovenfor. Og de mumlede slet
ikke. 

Spørgsmålet er også om JP overhovedet kan
mumle. Galileis mumlen reddede ham jo kun
fordi kirkefolkene ikke hørte den. Ellers var han
prompte blevet slået ihjel. Med moderne medi-
er kan man ikke mumle uden risiko for at blive
hørt af andre. Sågar af husmødre i Saudiarabi-
en.

Netværkskampagner i Mellemøsten
Det er nu bevist. Netværkskampagner virker og-
så i Mellemøsten. Såkaldte smart mobs (frem-
mede der mobiliserer sig via kæde-sms’er med
en sneboldeffekt) kan sætte sig spektakulære
mål når blot der er et ideologisk fundament.

Nu kan den danske stat finansiere en modsat-
rettet netværkskampagne for at rette op på det.
Men måske har denne netværkskampagne fået
sit eget liv. Det er sjovt at tage affære når det
hverken er besværligt eller risikobetonet. Man
kan ikke fyre Bush, og man kan ikke bestemme
om andre lande skal lave atombombeprøve-
sprængninger. Men det er let at købe italiensk
vin i stedet for fransk, og det er let at købe en
fransk yoghurt i stedet for en dansk. 

Social ansvarlighed gælder ikke for
aviser
JP mener ikke at have noget problem: De har
ikke brudt landets love og de overholder deres
egne bestemmelser for hvordan man skal drive
avis. 

Godt nok er interessentanalyse ikke det tiden
går med på avisredaktionerne, men at JP ikke
mener at skulle forklare sig over for andre end
sig selv og landets love er simpelthen forældet
tankegods. 

En avis er et demokratisk organ eller en virk-
somhed, alt efter hvad debatten går på. Lige nu
er det i hvert fald sikkert at JP ikke er en virk-
somhed. Tænk hvis erhvervsjournalister disku-
terede JP’s ansvar over for muslimer ligesom

Novo blev holdt
ansvarlige for fat-
tige aidspatienter. 

Lige nu er avi-
sen et vigtigt red-
skab i demokrati-
ets tjeneste. Hvis

kritikpunktet er søgen mod laveste fællesnæv-
ner, så plejer svaret fra medierne at være at der
jo er tale om en virksomhed der skal løbe rundt. 

Eftersom begge dele er sandt, så kan man
bare notere sig at det åbenbart ikke er sandt
samtidig. 

Ord som forløser
Løsningen er at producere tekst(er) der tilfreds-
stiller både demokrater og muslimer. Det er det
Fogh er blevet bedt om at gøre, og mener at ha-
ve gjort i nytårstalen og med sin personlige af-
standtagen.

JP har produceret flere tekster der kun til-
fredsstiller det ene rationale, det demokratiske
ikke-muslimske. Når JP’s første tekst (beklag-
elsen) ikke har gjort indtryk på modparten, så
skyldes det for det første at de ‘beklager’. Hvis
man har bedt om en undskyldning, lader man
sig ikke formilde af en beklagelse. Det er i sig
selv en ekstra fornærmelse som man kun accep-
terer hvis man står svagere end modparten, og
derfor er nødt til at acceptere beklagelsen for at
komme videre i den indbyrdes relation. Dette er
ikke tilfældet for forbrugere i Mellemøsten. 

For det andet siger JP at de er kede af konse-

kvenserne af deres handling; handlingen i sig
selv forsvarer de. Dermed fremturer de i den
handling der har vakt anstød. Det svarer lidt til
at være ked af at være blevet snuppet i butiksty-
veri, men at hævde sin ret til at tage varerne
fordi man ikke anerkender ejendomsretten.

JP kom så med en undskyldning, men en ik-
ke-undskyldende undskyldning. De taler om ‘al-
vorlige misforståelser omkring nogle tegning-
er’. De krænkede muslimer mener ikke at have
misforstået noget. Tegningerne var der, og de
krænkede. Hvorfor de var der opleves som en

E pur si muove! 
Om retten til at moone
Ni pointer i kølvandet på balladen om 
Jyllands-Postens tegninger af profeten Mohammed

»Flere danske ministre plæderer for ytrings-
tilbagetrækningsfrihed.«
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biting, men at det bare var en øvelse for at teste
selvcensurens grænser kan opleves som en
skærpende omstændighed. At gøre hele sagen
til et spørgsmål om modpartens evne til at for-
stå noget kan opleves som en selvstændig for-
nærmelse. 

Helt galt går det når JP i sin ‘undskyldning’
skriver: 

»De 12 tegninger var efter vores opfattelse
sobre og var ikke tænkt som krænkende. De var
ikke i strid med dansk lovgivning, men har uaf-
viseligt krænket mange muslimer hvilket vi skal

undskylde. Siden har der i den muslimske ver-
den cirkuleret nogle krænkende tegninger som
aldrig har været bragt i Jyllands-Posten, og som
vi aldrig ville have bragt hvis vi havde fået dem
tilbudt. Vi ville have afvist dem med henvisning
til at de krænkede vore etiske grænser. Jyllands-
Posten lægger vægt på at holde en høj etisk
standard som bygger på respekt for vore grund-
læggende værdier. Derfor er det ekstra beklage-
ligt at disse tegninger er blevet præsenteret som
om de havde noget med Jyllands-Posten at gø-
re.«

Muhammed-sagen i to dele
»Del 1 er at vi fastholder ytringsfriheden, det vil vi ikke undskylde for,

og derfor kan vi ikke undskylde at vi bragte tegningerne. Del 2 er at

vi beklager at vi har krænket mange muslimer. Nu har vi bare udbyg-

get del 2 med en undskyldning.«

Carsten Juste, Chefredaktør på Jyllands-Posten, 

Jyllands-Posten, 5. februar 2006.

Ergo: JP fremturer i sin krænkelse når de
hævder at undskylde. Tegningerne var ‘sobre’,
det kunne have været værre, og de bragte teg-
ninger var ikke i strid med avisens etiske græn-
ser. Bare ærgerligt at de var i strid med andres
etiske grænser. Igen undskyldes konsekvensen
af handlingen, ikke selve handlingen. Derfor vil
denne undskyldning næppe reparere på noget.

Mooning af muslimer
Hvis JP havde givet undskyldning for halvan-
den måned siden, ville de kunne have gjort det
ud fra et overskud og kunne have rost sig selv
for at ‘være stor nok til det’. Hvis de gør det nu,
er det fordi de er blevet presset, og så har ver-
den endnu en gang kunnet drage den lære at
man ikke kommer lige så langt med et venligt
ord som med et venligt ord og en pistol. 

Lige denne pointe er måske ikke den fedeste
at få slået fast i Mellemøsten. Med voldstrusler
mod danskere er dette aspekt naturligvis blevet
endnu mere påtrængende. Timing og sekventi-
alitet betyder alverden. Begivenheder optræder
i en rækkefølge. Hvad man gør, skifter betyd-
ning efter hvornår man gør det, og hvad det er
en respons på. 

Eftersom man ikke kan give køb på ytringsfri-
heden, må sagen omdefineres. JP og Fogh har
insisteret på at definere sagen som et spørgsmål
om JP’s rettigheder; en sag om ytringsfrihed
som en uafviselig ret. I stedet kunne sagen om-
defineres til at handle manerer. Man kan godt
have en ret som man vælger ikke at benytte sig
af fordi det ikke er en god ide. 

Unge mænd har fx ret til at moone pæne æl-
dre damer (de er i hvert fald sluppet ustraffet
fra det i årtier), men hvis de har respekt for
dem, lader de være. Og når de bliver ældre, ind-
ser de at deres mooning først og fremmest gør
noget for deres egen identitet. 

På samme vis gør JP’s handling først og frem-
mest noget for dem selv. De viste at de turde.
Nu skal de leve med at de er blevet internatio-
nalt kendt for deres despekt. 

For muslimerne er det formentlig også kom-
met til at handle om identitet. Selv hvis Jasmin
godt vil købe Lurpak-smør, er hun nødt til at la-
de være, for tænk hvis familie og venner så pak-
ken i køleskabet. Ville de så tænke at hun ikke
længere var en god muslim? 

Václav Havel beskriver i sit essay ‘De magtes-
løses magt’ fra 1978 hvordan ideologien beteg-
ner en bro mellem systemet og mennesket. Ha-
vel har et eksempel med en grønthandler under
det gamle totalitære styre i Østeuropa der sæt-
ter et skilt i vinduet, hvor der står: ‘Proletarer i
alle lande, forener eder!’ Det vigtigste budskab
er ikke teksten på skiltet, men at skiltet overho-
vedet er der. På den måde kommunikerer den
lille grønthandler til sin omverden at han

underlægger sig styret. Ved at forkynde den
herskende ideologi som sit eget standpunkt, vi-
ser han at han makker ret og er ufarlig for
magthaverne. Hvem skulle have vidst at en Lur-
pak på bordet kunne blive et tegn på oprør.

Show it – don’t tell it
Desværre er det ikke nok at producere en tekst
hvor man indtrængende forklarer at man skam
respekterer andres tro og har den allerstørste
respekt for muslimers følelser. Hvad man gør
råber højere end hvad man siger. Når man der-
for gør noget der af mange muslimer opfattes
som despekt af rang, nytter det ikke noget at
forsøge at reparere på det ved bagefter at sige at
man respekterer profeten/islam/muslimers fø-
lelser. Der skal gøres noget der viser respekt.

Interessant nok foreslår ingen JP at trække
tegningerne tilbage. Dette ville ellers være en
mulighed for at få testet internationalt og tvær-
kulturelt om det kan lade sig gøre at trække en
ytring tilbage. Flere danske ministre plæderer
for ytringstilbagetrækningsfrihed.

Intet er så skidt...
Lander denne debat godt, kan det ende med at
være en smuk dagsorden JP fik sat. Avisens 
mooning af troende muslimer har ført til en in-
tens, international debat om ytringsfrihed, de-
mokrati og frihed. Vi taler i hinandens medier
og oplever hinanden som velartikulerede og
nuancerede. Vi er i fuld gang med en interna-
tional principdebat! Det kan der kun komme
noget godt ud af. 

Araberne har opdaget at de kan stemme med
kreditkortet selv om de ikke kan stemme ved
frie valg. En masse mennesker i Mellemøsten
har opdaget at de kan skabe offentlighed om
deres holdninger selv om de ikke har frie mas-
semedier. Tænk engang hvad den indsigt kan
føre til. 

Kronikken er en forkortet version af en tidligere
artikel der kan læses på www.kommunikationsfo-
rum.dk.

Mie Femø Nielsen er lektor i
sprog og kommunikation ved In-
stitut for Nordiske Studier og
sprogvidenskab.
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SVAR

Store ændringer i organisation og arbejdsgange
kan sjældent gennemføres uden startproblem-
er.

Indførelsen af et nyt skemaplanlægnings- og
lokalebookingsystem på Det Naturvidenskabe-
lige Fakultet er en omfattende proces der griber
dybt ind i den måde man hidtil har tilrettelagt
skemalægningen på. Det berører mange ansatte
på institutterne. 

Skemalægningen for blok 3 er den første ske-
malægning fakultetet har foretaget med det nye
system. Generelt har resultatet været tilfreds-
stillende. På enkelte institutter har der været
småproblemer som heldigvis er løst hurtigt. På
Kemisk Institut har der være lidt mere omfat-
tende problemer som fakultet og institut arbej-
der tæt sammen om at løse.

Alle involverede er naturligvis ærgerlige over
den ulejlighed problemerne skaber for undervi-
sere og studerende. Jeg håber ikke at startpro-
blemerne vil overskygge de store fordele vi alle-
rede nu har fået med hensyn til skemalægning,
lokalebooking og generelt overblik over lokale-
anvendelsen.

Sven Knudsen, Økonomichef, Det Naturvidenska-
belige Fakultet.

KUMMENTAR

SPFH er en forkortelse for
‘Scheme Planners From
Hell’. Dette er en ny job-

funktion der er opstået på KU.
Udøverne af dette job er an-
svarlige for skemalægningen
for især Kemi, og man bliver
slået af beundring når man ser
de resultater der er opnået i lø-
bet af den korte tid der er ble-
vet brugt til skemalægningen
for Blok 3. 

Kemisk Institut overgik som
resten af Det Naturvidenska-
belige Fakultet til den såkaldte
blokstruktur sidste år. Dette
skete efter et stort forarbejde
hvor alle kurser skulle nytæn-
kes i den nye struktur. 

Første sæson med blok-
struktur forløb (set i bagklog-
skabens ulideligt klare lys) alt,
alt for let. Der var desværre
kun mindre problemer med
skemalægningen. De allerfles-
te studerende kunne let finde
ud af hvor de skulle være og
hvornår. Så derfor lykkedes
det os ikke at opnå et ordent-
ligt frafald. 

Garanti for frafald
I denne sæson er de professio-
nelle så blevet manet frem.

Det er endnu uklart hvem der
har forestået denne store be-
drift, for set i lyset (eller rette-
re mørket) af SPFH’ernes korte
virke, så må der være tale om
personer med ganske særlige
talenter, og jeg håber oprigtigt
at de må blive belønnet fyrste-
ligt for indsatsen.

Det er lykkedes dem at ske-
malægge undervisningen såle-
des at vi med garanti når et til-
fredsstillende stort frafald på
førsteårsundervisningen i år.
Det skal de have mange tak
for!

Hvem er SPFH’erne egent-
lig? Det er der ikke rigtigt no-
gen der ved, men pålidelige
rygter vil vide at de fysisk be-
finder sig i administrationen,
og at de som en af deres første
handlinger fordrev studievejle-
derne fra opgaven med skema-
lægning. 

Hvad skal der så ske frem-
over? Tja, idag Kemi, næste
gang verden?

Med den dybeste taknem-
melighed og respekt

Jørn B. Christensen, lektor, 
Kemisk Institut, KU. 
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Universitetsavisen

IARU – et projekt 
for hele KU 

For godt tre måneder siden da jeg tiltrådte som
rektor, nævnte jeg i mit brev til alle studerende og
ansatte på Universitetet tre centrale spørgsmål

som jeg ville søge svar på i den nærmeste tid.
For det første: hvordan skal KU udbygge sin attrak-

tionsværdi for danske studerende og tage kampen op
på et internationalt marked for uddannelser? For det
andet: hvordan sikrer vi at KU etablerer sig i den ab-
solutte internationale forskningselite på et antal fag-
områder?

Og for det tredje: hvordan kommer vi i en mere
frugtbar dialog med omverdenen? Med det globale
partnerskab jeg og ni andre rektorer netop har indgå-
et om IARU (International Alliance of  Research Uni-
versities) har vi taget hul på et forhåbentligt langt og
frugtbart, tæt og forpligtende samarbejde med nogle
af verdens allerbedste universiteter, og dermed har vi
også taget det første skridt til at besvare de tre spørgs-
mål ovenfor.

Alliancen bragte de helt store positive overskrifter
frem i dagspressen der proklamerede at Danmark

hermed får plads i universiteternes skyline. Vores mi-
nister, Helge Sander, rykkede ud med et stort offent-
ligt tillykke med at vi nu er på vej til at skabe videns-
miljøer i verdensklasse. Og fra Beijing til Berkeley, fra
Canberra til Cambridge, i Singapore, i Zürich i Tokyo
og på Oxford og Yale University blev begivenheden
markeret tilsvarende. IARU vil optræde som et team
hvor vi udveksler ideer og erfaring om alt fra under-
visning til Tech Trans og strategier for at få flere
kvinder ind i forskning. Vi har meget bedre mulighe-
der for at blive hørt og få indflydelse hos regeringer,
multinationale virksomheder og organisationer når vi
optræder som en gruppe af ti forskningstunge univer-
siteter end hvis vi hver især søger at få verden til at
lytte til vores synspunkter. Der er desuden underskre-
vet en aftale om intensiveret udveksling af forskere
og studerende, og de første konkrete resultater om
udbud af særlige joint- og double degrees, intensive
sommerkurser og praktikforløb i multinationale sel-
skaber er på vej. 

Vigtigst for de studerende er at vi gennem samar-
bejdet forventer at udvikle uddannelserne med

den viden vi nu får om hvordan andre gør og hvad
der virker og ikke virker. Vi uddanner også på Køben-
havns Universitet kandidater der for manges vedkom-
mende vil komme til at bo i andre lande og arbejde i
kulturer der er fremmede for vores. Det er afgørende
at en uddannelse på Københavns Universitet også gi-

ver en solid portion interkulturel forståelse og der-
med fungerer som et kørekort til den globale vidensø-
konomi. Hvis dette krav ikke var tydeligt før, så er det
blevet det nu efter den ulykkelige aktuelle sag hvor
Danmark er kommet helt i fokus på en måde som er
belastende for det positive image vi ellers har globalt.
Lad mig i den forbindelse gøre opmærksom på at KU
gennem satsningsområdet Religion det 21. århundre-
de arrangerer en konference om religion og ytrings-
frihed i en globaliseret verden. Konferencen, som hol-
des på KUA den 20. februar, har til formål at skabe
fælles rum for samtale og dialog.     

Der hvor IARU imidlertid er kommet længst, er i
forskningssamarbejdet. Det er besluttet at forføl-

ge fem temaer under overskriften ‘Global Change’.
Hvert universitet har produceret et oplæg til et af
forskningstemaerne. I løbet af 2006 skal der for hvert
tema afholdes en workshop med relevante forskere
fra de ti universiteter for at opstille en egentlig
forskningsplan. Her tager vi fat på globale udfor-
dringer og problemer som vi kun kan finde svar på
ved at samarbejde om forskning så verden bliver et
sundere, sikrere og mere socialt retfærdigt sted.

Temaerne er ‘Global Sikkerhed’, ‘Energi og miljø i
fremtidens megastore bykoncentrationer’, ‘Befolk-
ninger i bevægelse og samfund i forandring’, ‘kvin-
ders karriereveje i forskningsinstitutioner’, og endelig
‘Sundhed, sygdom og velfærd i en aldrende be-
folkning’ (‘Ageing and Health’). Her har KU allerede
produceret et oplæg der blev diskuteret på rektorer-
nes møde. Oplægget fokuserer på biomedicinske for-
hold suppleret af et tilsvarende papir fra Pekings Uni-
versitet hvor hovedvægten er på de socioøkonomiske
forhold forbundet med at skaffe pleje til en aldrende
befolkning. I marts kommer vore partnere fra Kina på
besøg, og vi regner så med at have et oplæg klar til
den workshop som KU skal stå for.

Det er vigtigt for mig at gøre det meget klart at selv
om arbejdet med IARU indtil nu har været kon-

centreret på rektorniveauet, så bliver det selvfølgelig
kun en succes hvis vi kan skabe engagement og moti-
vation på hele universitetet. Det kræver en tæt dialog
med alle personalegrupper på alle uddannelser og
med alle relevante laboratorier og forskningsmiljøer.
Min forgænger Linda Nielsen spillede ud med et
forskningsbidrag til Ageing and Health. Jeg håber og
forventer at KU fremadrettet deltager inden for alle
fem temaer. De er beskrevet nærmere på
www.ku.dk/iaru.

Dekaner søges
De seks fakulteter skal have nye, ansatte ledere. Jobopslaget er på vej

i trykken og ventes at blive offentliggjort i midten af februar med an-

søgningsfrist medio marts. Dekanerne vil blive ansat som et team af

ledere der skal arbejde tæt sammen med det nyansatte rektorat.
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Isidste nummer af Universi-
tetsavisen (1/06) skrev Bir-
git Petersson om kønsfor-

skelle og ligestilling og opfor-
drede til handling bl.a. med
udgangspunkt i en intern KU-
rapport om køns- og ligestil-
lingsperspektiver. 

Jeg vil gerne henlede op-
mærksomheden på endnu en
rapport som Videnskabsminis-
teriet og Ligestillingsministeri-
et udgav i 2005: Alle talenter i
spil –  Flere kvinder i forskning
udarbejdet af en tænketank
med forskningsleder Lisbeth
Pedersen fra SFI i spidsen. Fra
KU deltog Birgitte Nauntofte,
prodekan på Det sundhedsvi-
denskabelige Fakultet.  Måske
fordi rapporten udkom en af
de sidste dage i juni, har den
næsten ikke været omtalt. 

Andelen af kvindelige for-
skere vokser – men det går sta-
dig langsomt. Ser man på hele
gruppen af universitetsforske-
re, er kvindeandelen steget fra
godt 22 procent til knap 24
procent. Det glædelige er des-
uden at kvinderne ikke længe-
re klumper sig sammen. 

Humanioras dominerende
rolle blandt de kvindelige for-
skere er aftaget i den seneste
tiårsperiode samtidig med at
andelen af den kvindelige for-
skerstab der er ansat inden for
samfundsvidenskab, teknisk
videnskab samt jordbrugs- og
veterinærvidenskab, er steget. 

Sats på de yngre kvinde-
lige forskere
Problemerne er, som tænke-
tanken fremhæver, ikke nød-
vendigvis de samme for alle
fagområder. Mens der inden
for naturvidenskab er en rela-
tivt lille mængde af kvindelige
studerende hvorfra man kan

rekruttere nye forskere, synes
der inden for humaniora at ske
en særlig frasortering og/eller
fravalg af forskningen blandt
de kvindelige kandidater i
overgangen fra studerende til
forsker og imellem de forskel-
lige niveauer af forskerstilling-
er. Inden for humaniora ligger
mænds overgangsfrekvens til
lektorstillinger langt over
kvindernes. 

Tænketankens rapport kon-
kluderer at Danmark har rela-
tivt få kvinder i forskning
sammenlignet med andre lan-
de, og fremhæver at proble-
merne bedst løses gennem ini-
tiativer for de yngre kvindelige
forskere. Det handler om at til-
trække, udvikle og fastholde
de yngre kvinder i forskning-
en. 

Konkrete forslag
Forslagene er henvendt til po-
litikerne, lederne og kvinder-
ne. Politikerne bør indgå afta-
ler med de offentlige
forskningsinstitutioner og
iværksætte forskningspro-
grammer til opdyrkning af
unge kvindelige talenter. Tæn-
ketanken anbefaler at Folke-
tinget afsætter ressourcer til et
nyt initiativ til udvikling af
yngre kvindelige talenter. 

Anbefalingerne til lederne
går bl.a. på at institutionerne
bør formulere målsætninger
om flere kvinder i forskerstil-
linger som del af udviklings-
kontrakter eller i selvstændige
rekrutterings- og ligestillings-
strategier. 

Anbefalingerne til kvinderne
går på at de bl.a. skal sørge for
at få internationale erfaringer,
værne om deres forskningstid
og indhøste erfaringer med
forskningsledelse. Dette sidste

matcher et af de gode råd til
ledelsen om at støtte kvindeli-
ge forskere i tidlig erfaring
med forskningsledelse. 

Handling udebliver
Men sker det? I ledelsen af Kø-
benhavns Universitets fire
satsningsområder udgør
kvinderne under ti procent. 

Heller ikke da universiteter-
ne for nylig skulle udpege ker-
neområder, synes  Danmarks
Forskningspolitiske Råd at ha-
ve gjort sig nogen overvejelser
vedrørende ligestilling. Dette
på trods af at Rådet allerede
tilbage i 2000 anbefalede insti-
tutionerne at arbejde mere
målrettet for at få flere
kvinder ind i eller forblive i en
forskerkarriere. Handling ude-
bliver. 

I  Udviklingskontrakten
2005 var der ikke plads til lige-
stilling på de fleste universite-
ter, med en enkelt undtagelse.
Her er SDU blevet spydspids
og har besluttet at øge rekrut-
teringen af kvinder med et
procentpoint om året. Det ly-
der måske ikke af meget, men
det bliver dog til ti procent på
ti år, et noget hurtigere tempo
end vi har set hidtil. 

Politikerne kan vi ikke vente
noget fra. Helge Sander har i
et interview lige før nytår i In-
formation udtalt at han ikke
har tænkt sig at gøre noget,
men at han har stor tiltro til
universiteterne ledelser  i den-
ne sag. Det må vi sætte vores
lid til. Eller er det kun op til
kvinderne?

Bente Rosenbeck, lektor, Institut
for Nordiske Studier og Sprogvi-
denskab.

L IGEST ILL ING

Rapporten 
der blev væk

I  N Æ R K O N TA K T  M E D  P R E S S E N

Hvad skal der til for at skrive en god debatartikel?
Hvordan præsenterer man bedst sit budskab på tv?
Hvorfor skal man formulere sig i billeder, og hvornår
skal man lave en kontrakt med journalisten?

Formidlingens svære kunst er heldigvis til at lære. Derfor udbyder 
Kommunikationsafdelingen i samarbejde med PUMA to éndags-kurser i 
forskningsformidling og medietræning for forskere i foråret 2006.

På begge kurser får deltagerne rig lejlighed til at prøve
sig selv af gennem praktiske øvelser.

–  T O  K U R S E R  I  F O R M I D L I N G  O G  
 M E D I E T R Æ N I N G        

Den 16. marts: 
I nærkontakt med pressen
– et medietræningskursus

Lær at begå dig i de elektroniske medier og i den skrevne

presse. Forstå, hvordan journalisten arbejder og tænker.

Få redskaber til at håndtere mødet med medierne og indgå

en kontrakt. Kurset indeholder radio- og tv-træning.

Tilmeldingsfrist: 9. februar.

Underviser er journalist Keld Broksø fra DeadlinePress.

Han har før undervist i kommunikation på

Københavns Universitet.

[Kursus 1522] 

Den 3. maj: 
Skriv til dagspressen – skriftlig formidling 
for VIP

Formidl din forskning på en klar, præcis og levende måde.

Giv læserne en god oplevelse og få større gennemslagskraft.

Kurset indeholder øvelser i at fokusere og strukturere tekst

– og folde sprogblomsterne ud.

Tilmeldingsfrist: 29. marts

Underviser er redaktør Per Michael Jespersen, Ugebrevet A4.

Han er cand.scient.pol. fra Københavns Universitet med bifag

i retorik.

[Kursus 1554] 

Læs mere om kurserne på 

www.ku .dk /puma
Kursusansvar l ig:  Kommunikat ionsafdel ingen og PUMA

LIGESTILLING – Alle talenter

i spil – Flere kvinder i forskning

er titlen på Ligestillingsministeri-

ets rapport der giver konkrete

råd til politikere, ledere og

kvinder.
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DEBAT

SYNSPUNKT

Af Thomas Harboe, 

pædagogisk konsulent 

Det Samfunds-

videnskabelige Fakultet

KLAGESAGER

Universitetet kan 
lære af sine fejl

Gennem mit arbejde som pædagogisk
konsulent ved Københavns Universitet
erfarer jeg næsten dagligt hvordan pro-

jekt- og specialevejledning ressourcemæssigt
fylder meget. Samtidigt oplever jeg at der er
meget lidt viden om vejledningens kvalitet,
form, omfang og indhold. 

I et forsøg på at få mere viden om vejledning
har jeg analyseret 51 udvalgte bachelor- og spe-
ciale-klagesager. Min nysgerrighed overfor dis-
se klagesager blev vakt for år siden idet jeg ar-
bejder organisatorisk tæt på fakultetsadmini-
strationen der modtager og sagsbehandler ek-
samensklagesagerne. Instinktivt har jeg spurgt
mig selv om det er muligt at lære noget nyt og
pædagogisk interessant ved at studere disse
klagesager systematisk.

Forbehold over for klager
Klagesager er skrevet med det ene formål at
ændre en konkret bedømmelse. Klager har med
andre ord et afgrænset strategisk formål og er
ikke nødvendigvis skrevet for at evaluere vej-
ledningen med henblik på fremtidig kvalitetssi-
kring af vejledning. Dette strategiske formål
præger naturligvis indholdet i klagen, og klage-
sagerne skal derfor læses med forbehold som
følge af de særlige omstændigheder de er skre-
vet under:

1. Klagerne er skrevet efter overstået eksamen
hvor vejleder og censor har bedømt specialet
efter 13-skalaen. En klage indeholder således
en retrospektiv beskrivelse af et forløb der er
overstået (refleksioner og efterrationalise-
ringer) 

2. Klagerne er præget af skuffede forventninger,
og denne negative tilgang præger antageligt
helhedsbeskrivelsen og objektiviteten hos af-
senderen

3. Klagerne er omkostningsfrie for den studeren-
de, dvs. den studerende behøver ikke at fryg-
te konsekvenser som fx nedsættelse af karak-
ter eller bøde i tilfælde af afslag

4. Vejleders svar på klagen er præget af forsvar
af den professionelle identitet som vejleder.
De færreste vejledere er ligeglade med klager
og deres svar på klagen er til en vis grad lige-
så følelsesladet som selve klagen.

Der er således en række grunde til at forholde
sig kritisk til klagesagerne. En klage er ikke
nødvendigvis udtryk for at der har været svigt
eller problemer i vejledningen. En klage kan
skyldes misforståelser og urealistiske forvent-
ninger hos den studerende. Den meget lave pro-
cent af medhold indikerer i alle fald at systemet
mener at langt de fleste klager er uberettigede. 

Kilde til viden
På den anden side er klagesagerne en interes-
sant og privilegeret kilde til mere viden om be-
dømmelse, eksamination og vejledning. Klager-
ne er skrevet af de studerende selv, og afdækker
derfor hvordan de studerende selv oplever vej-
ledningen.

Tilsvarende giver klagesvarene et indblik i
vejleders (og censors) syn på vejledningen. En-
deligt må man ikke glemme at der faktisk er
mange berettigede kritikpunkter i klagesager-
ne. Universitetet begår unægteligt fejl.

Jeg mener på den baggrund at det er for let
at afvise klagerne som følelsesladede, grundlø-
se og uinteressante, en holdning jeg ofte har
mødt. Selv om der naturligvis er mange interes-
ser på spil i klagesagerne, er de ikke nødvendig-
vis fyldt med faktuelle fejl. Eventuelle uover-
ensstemmelser mellem klagerne og klagesvare-
ne fra vejlederne/censor er ikke nødvendigvis
udtryk for at den ene part er utroværdig. 

Det er i øvrigt mit indtryk at klagesagerne ik-
ke er præget af indforståethed og uklarheder,
men tværtimod er relativt klare og meningsful-
de. De studerende gør sig umage med at præ-
sentere deres sag således at udenforstående og-
så kan følge deres argumentation. 

Forhandling om vejledning
Min pointe er at man kan vælge at læse klagesa-
gerne som udtryk for en slags forhandling hvor
studerende og vejleder forholder sig direkte el-
ler indirekte til ‘Den gode vejledning’ – og at
denne udveksling af synspunkter er pædago-
gisk set uhyre interessant. Klagesagerne giver
viden om studerendes forventninger til vejleder
og vice versa.

Mit forslag er derfor at indbygge faste proce-
durer i klagesystemet der sikrer større gennem-
sigtighed i klagesystemet. Set med pædagogis-
ke briller er det nemlig uheldigt at klagesager-
ne ikke når videre ud i systemet, og at systemet
således ikke får mulighed for at lære af sine fejl.
Årsagen til dette skal findes i en procedure hvor
klagesagerne fastholdes på et individuelt plan
uden gennemsigtighed og overblik. Klagesager-
ne bliver til betændte personalesager også i de
tilfælde hvor det snarere er konsekvensen af
pædagogisk praksis (eller mangel på samme)
på institutniveau. 

Interesserede der gerne vil høre mere om min
undersøgelse af klagesagerne samt om forslaget
til en ny klageprocedure, er velkomne til at hen-
vende sig til mig på tha@samf.ku.dk eller tlf.
3532 3587.

KØBENHAVN 
SILKEBORG
ÅRHUS
THISTED
AALBORG

TA’ BUSSEN

LINIE 888

Afgang 

fra Valby 

station 

over Roskilde 

og Holbæk til Odden. 

Herfra med hurtig-

færge til Ebeltoft 

eller Århus

Telefon 70 210 888

www.linie888.dk

Mandag til torsdag
for studerende og seniorer

til Århus og Silkeborg. 
Aalborg og Thisted

kun 140 kr.

KUN 120 KR.

Indkaldelse til KRAKA-prisen 2006
Foreningen for Kønsforskning i Danmark indkalder indstillinger til KRAKA-prisen 2006. Pri-

sen uddeles én gang om året og består af en pengegave. Prisen tildeles et nyskabende bi-

drag til dansk kønsforskning i form af et aktuelt værk. Både opgaver, specialer, afhandling-

er og andre videnskabelige publikationer kan komme i betragtning. Man kan ikke indstille

sig selv. Fristen er 16. februar 2006. 

Læs mere på www.koensforskning.dk
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Contact: E-mail: mcj@biocen-

trum.dtu.dk or tel. 2611 2715.

Bolig udlejes

Valby

Periode: Fra 1/4 til 1/10-06, 

mulighed for forlængelse.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 

80 kvm.

Udstyr: Møbleret, altan, gård-

miljø, kabel-tv, adsl, opvaske-

maskine og parkering. 

Husleje: 7.500 kr. pr. md. inkl. el,

gas, vand og varme.

Depositum 22.500 kr.

Kontakt: E-mail: sahc@dpu.dk.

Christianshavn

Period: As soon as possible, min

3 months.  

Size: Flat, 3 rooms.

Equipment: Unfurnished, kit-

chen and shower bathroom.

Tenants: Max 3 persons, non-

smokers.

Rent: 10.000 kr. per month. 

Contact: E-mail: 

wenzel.geissler@lshtm.ac.uk.

Birkerød

Periode: Fra 1/3 for min. 3 mdr.

Størrelse: Hus i to etager med

egen indgang.

Udstyr: Adgang til have og skov.

Lejere: 2 studerende el. familie.

Husleje: 5.500 kr. pr. md.

Kontakt: Lise la Cour, 

tlf. 2511 7334 el. e-mail:

llc@247ms.com.

Vesterbro

Periode: Fra 1/2 til 30/6-06.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

køkken og brusebad.

Husleje: 4.500 kr. pr. md.

Depositum: 4.500 kr.

Kontakt: E-mail:

vibeke@previ.dk.

Nørrebro

Periode: Fra 1/3 til 1/8-06.

Størrelse: Lejlighed, 4 vær., 

100 kvm.

Udstyr: Møbleret, internet og

kabel-tv. 

Husleje: 8.000 kr. pr. md. inkl. el

og varme.

Kontakt: Sanne, tlf. 2720 4240

el. e-mail:

petrin@framfab.com.

Frederiksberg

Period: From 14/7 to 20/12-06.

Size: Apartment, 2 rooms, toilet

and kitchen, shower in the

basement.

Equipment: Furnished.

Tenant: 1-2 persons, non-smo-

kers. 

Rent: 22.500 kr. for the whole

period incl. internet, electrici-

ty, gas, water and heating. 

Deposit: 6.000 kr. 

Contact: E-mail:

ninaeri@yahoo.com.

Gentofte/Dyssegård

Periode: Pr. 1/3 el. 1/4-06.  

Størrelse: 2 vær. til leje i villa.

Udstyr: Evt. delvist møbleret.

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 12/2 for avis 3 der udkommer 23/2 og 

deadline 27/2 for avis 4 der udkommer 9/3.

NAVNE

Priser

Kristian Helin

Direktør for

Biotech Re-

search & Inno-

vation Centre,

BRIC, og pro-

fessor ved Det

Sundhedsvidenskabelige Fakul-

tet Kristian Helin har modtaget

2.868.393 kr. fra Lundbeckfon-

den. Pengene skal bruges til im-

plementeringen af en teknolo-

gisk platform der gør det muligt

at identificere nye gener og

proteiner som har stor betyd-

ning for reguleringen af norma-

le cellers vækst og udviklingen

af kræft.

Nønne Prisle

Specialestuderende Nønne Prisle

fra Kemisk Institut har modta-

get Carlsbergs Mindelegat for

Brygger J.C.Jacobsens scholars-

hip på 60.000 kr. Stipendiet gi-

ves som støtte til Nønnes specia-

leprojekt ‘Aerosolpartiklers rolle

i skydannelse’ som hun håber

kan bidrage til en bedre forstå-

else af de klimaforandringer vi i

dag oplever.  

BOLIGER

Bolig søges

Copenhagen/Roskilde

Period: From 1/7-06 to 31/8-09.

Size: 1-2 bedroom(s) with sepa-

rate living room and kitchen,

min. 65 sqm.

Equipment: Unfurnished, dish-

washer, washer and dryer,

bath, cable capabilities, car

parking, garden if possible.

Tenant: American PhD student,

non-smoker.

Rent: Max 4.500-5.200 kr. per

month.

Contact: E-mail:

revpowell@yahoo.com. 

Copenhagen

Period: From 1/3 to 1/7 or

15/8-06.

Size: 1 room in a shared apart-

ment, min 15 sqm.

Equipment: Furnished.

Tenant: Spanish guest resear-

cher, non-smoker, no pets.

Contact: E-mail: 

fm@gpi.uni-kiel.de or 

radiometria@hotmail.com.

Indre København

Periode: Fra 1/4 til 30/9-06.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær. og

bad/toilet.

Udstyr: Møbleret, evt. med 

vaskemaskine.

Lejer: Gæsteforsker. 

Husleje: Maks. 6.500 kr. pr. md.

inkl. vand, varme, el og inter-

net. 

Kontakt: Tine Ceccardi, Økono-

misk Institut, tlf. 3532 3002 

el. e-mail:

tine.ceccardi@econ.ku.dk.

Copenhagen

Period: From 1/2-06 to 1/2-08.

Size: 1-3 rooms.

Rent: Max 7.500 kr. per month.

Tenant: Single F, non-smoker, 

1 dog.

Contact: E-mail: Ines@binf.ku.dk

or tel. 3532 1282.

Copenhagen

Period: From 1/6-06, app. 

2 years.

Size: Apartment, 3 rooms, 

min 75 sqm., bathroom and

kitchen. 

Equipment: Fully or partially

furnished, washing machine,

cable tv, phone, and internet.

Tenants: Italian couple with a

baby.

Rent: Max 8.000 kr. per month

incl. water, power and

heating.

Contact: Antonella, e-mail: 

antonella@geol.ku.dk or 

tel. 2448 4081.

Storkøbenhavn

Period: From 1/4-06, min. 1 year.

Size: Apartment, 2 rooms, 

kitchen and bath.

Equipment: Furnished or partial-

ly furnished, laundry.

Tenants: American postdoc and

wife, non-smokers, no pets

Rent: Max 7.000 kr. per month. 

Tidligere pro-

fessor ved Kø-

benhavns Uni-

versitet Ebbe

Spang-Hanssen

er pludselig

død den 25. ja-

nuar i en alder af 77 år. Ebbe

Spang-Hanssen blev cand.mag. i

fransk og dansk fra KU i 1952.

Efter nogle år i gymnasieskolen

og som dansk lektor ved Sor-

bonne, blev han i 1963 dr.phil.

på en internationalt berømmet

afhandling om de ‘Farveløse

præpositioner i fransk’, og i

1966 blev han professor i Ro-

manske Sprog ved KU. 

Han udmærkede sig hurtigt ved

at være en sprællevende og mo-

derne pædagog, en glimrende

organisator og en fremragende

forsker. Hans undervisningska-

pacitet strakte sig fra fransk lit-

teratur (Montaigne, Corneille,

Marcel Aymé over filologi (mid-

delfransk) til moderne gramma-

tik (medforfatter til lærebøger i

‘Fransk Syntaks’ og ‘Fransk

grammatik’), men han undervis-

te også gerne i oversættelse og

moderne sprogvidenskab. I 1967

blev han interesseret i de da ny-

modens ‘edb-maskiner’, og han

fungerede i sine sidste halve

snes år på universitetet som pro-

fessor i datalingvistik. 

Nekrolog
Ebbe Spang-Hanssen

DET SKER

Mellan religion och ideologi. 
Några reflektioner kring det tvärvetenskapliga
projektet Vägar till Midgård
Foredrag af prof., Fil.dr. Catharina Raudvere, Religionsvidenskab

Tid: 13/2 kl. 12.00-13.00

Sted: KUA, lok. 9.3.14

Arr.: Middelaldercentret, troelsg@hum.ku.dk

Looking back and forth on the Mesolithic
enigma
Gæsteforelæsning af prof. Peter Woodmann, University of Cork,

England

Tid: 13/2 kl. xx.xx

Sted: Det nye KUA, lok. xxx

Arr.: Forhistorisk Arkæologi, Saxo Instituttet

Paven og kirken
Debataften med lektor, cand.theol. Peder Nørgaard-Højen, 

Afdeling for Systematisk Teologi og cand.theol. og journalist Iben

Thranholm

Tid: 14/2 kl. 19.30

Sted: Det Teologiske Forsamlingslokale, Købmagergade 44, 

kælderen over gården

Arr.: Teologisk Forening, rmt@tteol.ku.dk

Explaining European Integration through 
Theories of Integration
Jean Monnet lecture by Carsten Strøby Jensen

Tid: 15/2 kl. 10.15-12.00

Sted: Department of Political Science, CSS, Øster Farimagsgade 5,

room 15.3.01

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

The Practical Imperialist: The Legacy of Danes
in Colonial East Africa
Gæsteforelæsning af prof. Jane Parpart, Department of Develop-

ment Studies, Dalhousie University, USA og Senior Lecturer 

Marianne Rostgaard, Department of History, University of Aalborg

Tid: 21/2 kl. 13.00-15.00

Sted: Center for Afrikastudier, Købmagergade 46, 4 sal, Aud. 12

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

Communicable disease surveillance in 
earthquake-affected areasin Pakistan: 
Impressions from the field
Foredrag af Gerhard Falkenhorst, Epidemiologisk Afdeling, SSI

Tid: 21/2 kl. 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, kantinen

Arr.: Polymorfien, lay@ssi.dk

The Constitutional Treaty we did not get: 
refelctions on the background of the process
Jean Monnet lecture by Marlene Wind

Tid: 22/2 kl. 10.15-12.00

Sted: Department of Political Science, CSS, Øster Farimagsgade 5,

room 15.3.01

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

Prædikenstudiekreds
Studiekreds om prædiken ledet af Stefan Lamhauge Hansen

Tid: 23/2 kl. 15.15

Sted: St. Kannikestræde 8, 1, studenterlokalet

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

Globalized African Party-Based Democracy
Gæsteforelæsning af prof. Mohamed Salih, Institute of Social

Studies, The Hague and Universityof Leiden, Holland

Tid: 23/2 kl. 15.00-17.00

Sted: Center for Afrikastudier, Købmagergade 46, 4 sal, Aud. 12

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

Som forsker spændte han vidt.

Artikler og bøger flød fra hans

hånd om fransk sprog og sprog-

videnskab, datalingvistik (han

deltog i mange år i EF’s forsk-

ningsprojekt om maskinover-

sættelse), litteratur hvor det

blandt andet blev til bøger om

‘Corneilles livsfilosofi’ (1964) og

Holberg ‘Erasmus Montanus og

naturvidenskaben’ (1965) og i

de seneste år ‘La docte ignoran-

ce de Marcel Aymé’ (1999). Som

ægte humanistisk videnskabs-

mand var Ebbe Spang-Hanssen

stærkt optaget af at overskride

grænsen mellem ‘de to kulturer’

inden for forskningen, den na-

turvidenskabelige og den huma-

nistiske. Han var desuden en

enestående kulturformidler. 

I 1976 fik hans bog med titlen

‘Kulturblindhed. Et forsvar for

de humanistiske studier’ fortjent

Brandesprisen. Bogen blev siden

fulgt op med ‘Humanisme og

hornmusik’ (1989). Som emeri-

tus fik han tid til ud over bogen

om Marcel Aymé at skrive ‘Spro-

gets verden og din’ (2002) og

‘Hukommelsens skæbne’ (2004).

Ebbe Spang-Hanssen havde hu-

manismen som erhverv og livs-

form. Han var umådeligt nysger-

rig, nytænkende og respektfuld

over for traditionen. Han var højt

elsket af kolleger og elever for

sin hjertevarme og hjælpsom-

hed.

Henrik Prebensen
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Gudebilleder
Konference om religion og ytringsfrihed i en globaliseret verden. Tilmelding på www.ku.dk/satsning/reli-

gion/gudebilleder senest 15/2

Tid: 20/2

Sted: Det ny KUA, lok. 22.0.11

Arr.: Satsningsområdet Religion i det 21. århundrede

Kvinder og mænd
Foredrag af prof. Henning Bech, Sociologisk Institut

Tid: 23/2 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

The Idea of Emergence and Theological Anthropology
Lecture by prof. Philip Clayton, Claremont School of Theology and response by prof. Niels Henrik

Gregersen, Department of Systematic Theology, Copenhagen University. Entrance fee: 20 kr.

Tid: 23/2 kl. 19.00-21.30

Sted: Det Teologiske Fakultet, Købmagergade 46, Aud. 1

Arr.: Department of Systematic Theology and The Copenhagen Network of Science and Religion,

pnh@adm.ku.dk

F O T O : S C A N P I X

Hvem er ondest i Danmark: Indvandreren, Manden eller Den Pædofile?
Tid: 15/2 kl. 19.00-21.00

Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lok. 1.1.18

Arr.: Sociologisk Udsyn, www.sociologiskudsyn.dk

Foredrag af professor i sociologi Henning Bech. Den homoseksuelle har for alvor mistet sin plads som

den onde i det symbolske univers i Danmark. Kun enkelte fundamentalister fra det jyske bibelbælte

fremhoster stadig, halvkvalt, hans og hendes navn. I stedet er nye kandidater dukket op i et felt med

hård konkurrence. Er den muslimske indvandrer ondest? Eller er det den pædofile? Begge er kønnede,

nemlig mænd – så er det måske selve Manden der er det grænseløst og ubegribeligt onde? Eller – en

grufuld anelse – er det den kritiske sociolog?
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FORTSAT ...

Køkken, bad og internet. 

Husleje: 4.200 kr. pr. md. inkl. el

og varme. 

Depositum: 12.600 kr. 

Kontakt: Tlf. 5133 6063, e-mail:

pejensen@ofir.dk.

Islands Brygge

Period: From 1/5-06 to 30/6-07

or maybe 30/6-09.

Size: Flat, 120 sqm., roof terrace

and balcony.

Equipment: Sparsely furnished,

internet, washing machine

and dishwasher.

Tenant: Guest researcher or the

like, non-smokers, no pets.

Rent: 11.000 kr. per month all

incl.

Deposit: 33.000 kr.

Contact: E-mail: 

lejlighed@brygge.dk.

Islands Brygge

Periode: Hurtigst muligt. 

Min. 3 mdr.

Størrelse: Værelse, 14 kvm. 

Udstyr: Adgang til køkken og

bad. 

Husleje: 2.800 kr. pr. md.

Depositum: 5.600 kr.

Kontakt: E-mail:

helle.skov@brygge.dk.

Vedbæk

Periode: Fra 1/3-06, 1-2 år frem.

Størrelse: Penthouselejlighed,

101 kvm. med køkken og 

2 terrasser.

Udstyr: Op- og vaskemaskine og

bredbånd.

Husleje: 9.500 kr. pr. md. inkl.

forbrug.

Kontakt: Tlf. 4566 0939.

Kollegier

Vartov kollegiet
Periode: Pr. 1/3-06.

Målgruppe: 2 kvindelige stude-

rende der har bestået 1. år,

fortrinsvis ml. 21 og 28 år.

Kollegiet: Ligger i de historiske

bygninger nær Københavns

Rådhus. Kollegiet har 14

alumnepladser fordelt på køn

og tilstræbt spredning på for-

STILLINGER

VIP-stillinger

Samfundsvidenskab

Adjunktur i klinisk 
børnepsykologi
Sted: Institut for Psykologi. 

Indhold/kvalifikationer: Klinisk

psykologisk forskning og

praksis. Gerne bred klinisk er-

faring, herunder supervisions-

erfaring og klinisk videreud-

dannelse.

Omfang: 4 år med besættelse 

1/9-06 el. snarest derefter. 

Ansøgningsfrist: 22/3-06, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for 

ansøgning. Se www.ku.dk/

stillinger.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Arne Prahl, e-mail: 

Arne.Prahl@psy.ku.dk. 

Sundhedsvidenskab

Clinical Professorship in
Molecular Oncology
Place of employment: Consult-

ancy/laboratory chief position

at the Finsen Laboratory, the

Finsen Center, Copenhagen

University Hospital (H:S Rigs-

hospitalet) and a salaried pro-

fessorship at the Faculty of

Health Sciences, the Clinical

Institute of Internal Medicine.

Applications: It is a requirement

that the applicant is accepted

for both the professorship

and the position as consul-

tant/laboratory chief. The ap-

plicant must therefore send

an application both to the 

Faculty (the professorship)

and to the hospital (the con-

sultancy/laboratory chief posi-

tion). 

Deadline for applications: 

3 March, 2006 at noon.  

Full announcement: Applica-

tions cannot be based on this

extract. See www.ku.dk/stil-

linger or contact the Faculty,

tel. 3532 7048 and 

www.laegejob.dk or H:S/Rigs-

hospitalet, The Finsen Center,

tel. 3545 4844.

Humaniora

Lektorat i 
litteraturvidenskab
Sted: Institut for Kunst- og 

Kulturvidenskab.

Indhold: Forskning, undervis-

ning og vejledning i fagets 

litterære og kulturvidenska-

belige discipliner.

Til besættelse: 1/8-06.

Ansøgningsfrist: 6/3-06, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/stil-

linger el. kontakt Det Huma-

nistiske Fakultetssekretariat,

tlf. 3532 8087.

Yderligere oplysninger: Vice-

institutleder Anne Fastrup, 

skellige studieretninger. Som

alumne på Vartov Kollegiet

indgår man i et forpligtende

fællesskab, herunder madord-

ning, rengøring, traditions-

rige fester o.a. 

Ansøgning: Ansøgningsskema

fås på Kirkeligt Samfunds

Kontor, Vartov, Farvergade 27, 

tlf. 3373 2800.

Ansøgningsfrist: 15/2-06.

Valkendorfs Kollegium
Periode: Pr. 1/3-06.

Målgruppe: En studerende ved

KU fra Det Sundhedsvidenska-

belige Fakultet der har bestå-

et 2 års normeret studietid.

Kollegiet: Ligger i Skt. Peders

Stræde i den indre by i et

gammelt hus med stor have.

Det er et lille kollegium med

plads til 22 beboere. Kollegiet

har selvstyre.

Husleje: 1.340 kr. pr. md.

Ansøgning: Ansøgningsskema

vedlagt dokumentation for 

2 års bestået studietid samt et

brev hvori du fortæller om

dig selv og hvorfor du gerne

vil bo på Valkendorfs kolle-

gium (1 side) indsendes til 

SU-kontoret, Fiolstræde 22,

1171 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 14/2-06.

Organicisme, selvorganisering og kausalitet i biologien
Foredrag af lektor Claus Emmeche, Niels Bohr Institutet, KU

Tid: 23/2 kl. 19.30

Sted: Biologisk Institut, Aud. B

Arr.: Dansk Naturhistorisk Forening, www.aki.ku.dk/dnf/

Systemets Kierkegaard: et opgør
Foredrag af lektor, dr.phil. Søren Gosvig Olesen

Tid: 23/2 kl. 19.30

Sted: Kældercafeen, Købmagergade 44, over gården

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

Mozart og sekularisering
Foredrag af forfatter og teolog Jørgen I. Jensen

Tid: 23/2 kl. 20.00

Sted: Trinitatis Sognehus, Pilestræde 67

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

F O T O :  S C A N P I X

Studenternetværk på KU
Tid: 22/2 kl. 14.00-17.00

Sted: Fiolstræde 22, 4. sal

Arr.: Den Centrale Studie- og Erhvervsvejledning

Er du innovativ eller iværksætter? Vil du være med i et studenternetværk på KU? Ved at mødes med

ligesindede kan du dele erfaringer, viden, inspiration og udnytte dynamikken i netværket til 

at bygge videre på dine ideer. Universitetet tager nu det første skridt i skabelsen af et netværk for inno-

vative studerende. Vi indbyder til kick-off med deltagelse af Tina Pearson fra Ildsjæle (www.ildsjaele.dk).

Der er tilmelding til Susanne R. Rasmussen, e-mail: srr@adm.ku.dk senest 20/2.

European Master’s Degree in Human Rights and Democratisation  
For application materials and further information concerning 2006/07, please contact Hans Chr. Korsholm Nielsen,

hc.nielsen@anthro.ku.dk or Eva Maria Lassen, The Danish Institute for Human Rights, eva@humanrights.dk or visit the

E.MA website at www.ema-humanrights.org. 

Deadline for applications is 17 March, 2006.
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tlf. 3532 8192, e-mail: 

fastrup@hum.ku.dk.

Lektorat i svensk sprog 
og kultur
Sted: Institut for Nordiske stu-

dier og sprogvidenskab. 

Indhold/kvalifikationer: Under-

visnings- og forskningspligt.

Ansøgeren skal kunne under-

vise og vejlede i svensk sprog

og litteratur på alle niveauer

og kunne undervise i kulturel-

le og samfundsmæssige for-

hold i Sverige på kandidatstu-

diet.

Til besættelse: 1/8-06.

Ansøgningsfrist: 15/3-06, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/stil-

linger el. kontakt Det Huma-

nistiske Fakultetssekretariat,

tlf. 3532 8087.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Niels Finn Christiansen,

tlf. 3532 8317, e-mail: 

nss-leder@hum.ku.dk.

Lektorat i musikvidenskab 
Sted: Musikvidenskabeligt Insti-

tut.

Indhold: Vesterlandsk kunstmu-

sik. Ansøgers dokumenterede

forsknings- og undervis-

ningsaktivitet skal omfatte

det 19. og 20. århundredes

musik med særlig vægt på hi-

storisk kontekstualisering af

problemfelter som musikalsk

udtryk og betydningstilskriv-

ning inden for og på tværs af

forskellige genrer og idiomer.

Til besættelse: 1/8-06.

Ansøgningsfrist: 6/3-06, kl. 12.00

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/stil-

linger el. kontakt Det Huma-

nistiske Fakultetssekretariat,

tlf. 3532 8087.

Naturvidenskab

Lektorat i cellefysiologi
Sted: Institut for Molekylær Bio-

logi og Fysiologi.

Indhold: Characterisation of the

skeletal muscle ion homeosta-

sis, metabolism and protein

synthesis.

Ansøgningsfrist: Oprindeligt

15/2, men nu forlænget til

8/3-06, kl. 12.00.

Fuldt opslag: Se

www.ku.dk/stillinger.

TAP-stillinger

Fuldmægtige
Sted: Økonomiafdelingens Ejen-

doms- og markedssektion.

Indhold: Hhv. indkøb og ejen-

domsadministration:

Indkøb: Udvikling af modeller til

dataanalyser af indkøb, udar-

bejdelse af dokumentation og

information. 

Ejendomsadministration: Udvik-

ling af universitetets styrings-

Naturvidenskab

Geologi
Sted: Det Naturvidenskabelige

Fakultet, Geologisk Institut,

Cretaceous Research Centre

(CRC).

Indhold: 2 ledige stipendier. Det

ene omhandler en detaljeret

seismisk karakterisering af

geomorfologiske elementer i

Kridt-lagserien i Nordsøen.

Det andet omhandler aflejrings-

processer, geometrier og arki-

tektur af omlejret kalk fra 

Øvre Kridt i Nordsøen. 

Omfang: 3 år med besættelse

1/3-06 el. snarest derefter.

Ansøgningsfrist: 1/3-06, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Se www.nat.ku.dk.

Eksamen

Humaniora

Eksamenstilmelding
Tilmelding: Foregår via internet-

tet på www.punkt.ku.dk fra

13/3 til 27/3-06 el. henvend

dig på dit fag hvis du vil fore-

tage din tilmelding via en pa-

pirblanket i uge 11.  

Institut for Musikvidenskab og

Elementarkursus i Græsk og

Latin: Tilmelding foregår over

nettet el. på KUA, Studiekon-

toret, lok. 10.1.46 14/3 og 16/3

kl. 10-14.

model for bygningsøkonomi-

en, bygningsbudget og op-

følgning, kapitalforvaltning,

fakturering af lejere.

Kvalifikationer: Samfundsviden-

skabelig uddannelse – gerne

merkantil – og relevant er-

hvervserfaring. 

Omfang: Projektstilling der ud-

løber 30/6-07.

Ansøgningsfrist: 17/2-06, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Se 

www.ku.dk/stillinger.

Administrativ medarbejder
Sted: Institut for Molekylær 

Biologi og Fysiologi.

Indhold: Sagsbehandling, bud-

get, regnskab og sekretærop-

gaver i forbindelse med bud-

get og regnskab i forbindelse

med fondsbevillinger og ordi-

nære midler. Budget og regn-

skab i forbindelse med ph.d.-

studerendes løn, driftsmidler,

rejser.

Kvalifikationer: Relevant uddan-

nelse og erfaring. Gode it- og

sprogkundskaber i dansk og

engelsk.

Ansøgningsfrist: 17/2-06, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Maskinmester
Sted: Det Naturvidenskabelige

Fakultet, Bygningsdriften.

Indhold: Inspektør for et service-

område bestående af 27.000

kvm. undervisningslokaler, 

laboratorier og kontorer og

15.000 kvm. museumsareal.

Ansøgningsfrist: 1/3-06.

Fuldt opslag: Se

www.ku.dk/stillinger. 

Yderligere oplysninger: Ved-

ligeholdelseschef Bertel 

Johansen, tlf. 3532 2252.

Ph.d.-stipendier 

Samfundsvidenskab

Antropologi
Sted: Institut for Antropologi.

Indhold: 1 ph.d.-stipendium

inden for et selvvalgt

antropologisk emne. Projekt-

emner der relaterer til insti-

tuttets målsætning (www.

anthro.ku.dk/Instituttet/insti-

tut.htm), bliver prioriteret.

Kvalifikationer: Kandidatuddan-

nelse i antropologi el.lign.

Omfang: 3 år med besættelse 

1/9-06.

Ansøgningsfrist: 24/4-06, 

kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: 

Ph.d.-studieleder, lektor Inger

Sjørslev, Institut for Antropo-

logi, tlf. 3532 3478 el. ph.d.-

sekretær Jørgen Pedersen, 

tlf. 3532 3468.

Religiøse temaer i nyere filmkunst
Foredrag og debat med Sognepræst Jes Nysten. 25 kr. for ikke-medlemmer

Tid: 23/2 kl. 20.00

Sted: Vartov, Farvergade 27 opg. H

Arr.: Studenterkredsen, www.studenterkredsen.dk

Genetic Determinism in the Ethics of Genetic Enhancement
Foredrag af Gry Oftedal, IFIKK, Oslo Universitet, Norge

Tid: 24/2 kl. 14.00-16.00

Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lok. 7.0.18

Arr.: BioCampus netværksmøder, www.ku.sk/satsning/biocampus

The Problem of God in Modern Thought
Gæsteforelæsning af prof., dr. Philip Clayton, Claremont School of Theology, USA

Tid: 24/2 kl. 10.15-12.00

Sted: Afdeling for Systematisk Teologi, Købmagergade 46, 3. sal, aud. 11

Arr.: Afdeling for Systematisk Teologi

F O T O :  S C A N P I X

Sprog og identiteter i Latinamerika
Tid: 4/3 kl. 10.00-18.00

Sted: Blågårdens Medborgerhus, Blågårds Plads 3

Arr.: Netværk for Latinamerikastudier, www.netla

På dette endagsseminar vil vi med hjælp fra otte oplægsholdere, der både repræsenterer såkaldte 

teoretikere og praktikere, rette fokus på sprogenes udvikling, deres gensidige interaktion samt deres

betydning for forskellige gruppers identitetsdannelse. Problemstillingerne vil omfatte teoretiske over-

vejelser om betydningen af sprog som værktøj for menneskets forståelse af deres verden, regionale 

cases i forhold til specifikke sproggruppers forståelse og anvendelse af deres sprog i interaktionen med

andre sproggrupper, betydningen af sprog som politisk symbol og bl.a. brugt i en kamp for at bevare

forskellige indianske gruppers sprog samt sprog som en del af en migrantidentitet. Tilmelding via 

hjemmesiden senest 24/2.



22 Un i v e r s i t e t s av i s e n  2  . 2 0 0 6

STØTTE

Stipendier

Laurits Andersen 
Stipendium
Målgruppe: Velkvalificerede stu-

derende el. yngre færdigud-

dannede der sigter mod en

karriere i dansk erhvervsliv.

Støtte: 105.000 kr. der dækker

udgifterne til rejse, studium

og ophold ved et års kinesisk

sprogstudium ved Tongji Uni-

versitetet i Shanghai, Kina.

Ansøgning: Vedlagt foto.

Sendes til: Laurits Andersens

Fond, Vasekær 10, 

2730 Herlev.

Ansøgningsfrist: 1/4-06.

Studieophold ved 
American University i 
Washington DC
Støtte: I samarbejde med Den-

mark’s International Study

Programme (DIS) tilbyder Det

Internationale Kontor et stu-

dieophold på 5 mdr. ved Ame-

rican University i Washington

DC til reduceret studieafgift.

Periode: Efterårssemestret 2006.

Ansøgning: Se www.ku.dk/inter-

national under opslagstavlen.

Ansøgningsfrist: 15/3-06, 

kl. 15.00.

Studiepladser med 
stipendium i Europa
Målgruppe: Studerende fra de

humanistiske, samfundsviden-

skabelige og naturvidenska-

belige fakulteter ved KU. 

Støtte: Stipendier og udveks-

lingspladser a 5-12 mdr. under

de bilaterale UNICA Sokra-

tes/Erasmus aftaler. 

Periode: 2006/2007.

Ansøgningsfrist: 15/3-06.

Greek State Scholarship
Foundation 
Støtte: Op til 40 stipendier til

udenlandske forskere til op-

hold i Grækenland og færdig-

uddannede kandidater der 

er interesserede i at tage en

mastergrad i Grækenland.

Periode: 2006/2007.

Ansøgning: Informations- og

ansøgningsmateriale fås på

Det Internationale Kontor,

Fiolstræde 24, 2. sal. Materia-

let findes ikke i elektronisk

form.

Ansøgningsfrist: 28/2-06.

Legater

Forskningsrådet for Natur
og Univers
Støtte: Forskningsrådet for 

Natur og Univers, FNU, indkal-

der ansøgninger om støtte til

aktiviteter som forventes at

begynde i 2006. 

Ansøgningsfrist: 1/3-06, 

kl. 15.00.

Uddeling: Maj og juni 2006. 

Ingeniør Svend G. Fiedler
og Hustrus legat
Målgruppe: Unge, lovende bo-

tanikere og arkæologer.

Støtte: Legatportioner på ml.

3.000 og 15.000 kr. til fremme

af botanisk og arkæologisk

forskning. Fortrinsvis til stu-

dierejser.  

Ansøgning: Inkl. beskrivelse af

formålet, budget, cv for ansø-

geren (herunder adresse og

CPR-nu samt evt. referencer

etc. sendes i 3 eks.

Sendes til: Docent dr.phil. Ulla

Lund Hansen, Saxo-Instituttet,

afdelingen for Arkæologi, 

KU, Njalsgade 80, 2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 24/2-06.

Kirsten Schottlænders
Fond
Målgruppe: Studerende, lærere

og forskere der beskæftiger

sig med de spansk-, portugi-

sisk- eller katalansksprogede

områder. Ansøgere med til-

knytning til KU foretrækkes.

Støtte: Ca. 20 legater er til ud-

deling til fx studierejser og

udgivelsesstøtte. 

Ansøgning: Skal omfatte bud-

get, og det skal fremgå hvor-

ledes og hvornår legatet tæn-

kes anvendt og om samme

projekt støttes af andre. Intet

skema. Ansøgning om beløb

over 10.000 kr. fordrer anbe-

faling.

Sendes til: Kirsten Schott-

lænders Fond, c/o dekan 

John Kuhlmann Madsen,

Njalsgade 80, 2300 Kbh. S. 

E-mail: dekan@hum.ku.dk.

Ansøgningsfrist: 6/3-06.

Uddeling: besked ultimo april

Overretssagfører Sigurd 
Jacobsens Mindefond
Støtte: Til studieophold a min. 

6 mdr. ved et udenlandsk uni-

versitet el. tilsv. med henblik

på at studere europæisk kunst

og kultur.

Ansøgning: Skema fås ved skr.

henvendelse vedlagt franke-

ret svarkuvert til advokat 

Ulrik Ibfelt, Vimmelskaftet 43,

1161 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 15/5-06.

Uddeling: Modtagere får svar

inden 1/8-06.

Understøttelsesfonden 
for enker og børn af lærere 
i den danske folkeskole
Målgruppe: a) Enker efter lære-

re i folkeskolen som er van-

skeligt stillede; b) ugifte børn,

fortrinsvis døtre, af lærere i

folkeskolen når den af foræl-

drene der er lærer, er død, og

børnene har behov for øko-

nomisk støtte.

Ansøgning: Skema fås hos Kø-

benhavns stift, Nørregade 11,

1165 Kbh K, tlf. 3347 6522. 

Ansøgningsfrist: 15/3-06.

Legatuddelinger

Grosserer Oluf Olsens legat

Uddelingen af legaterne er nu

afsluttet, og de der er kom-

met i betragtning ved udde-

lingen, har modtaget besked

direkte fra SU-kontoret. Lega-

terne er uddelt i 2 portioner a

12.000 kr.

Emergence and the Philosophy of Conscious-
ness
Gæsteforelæsning af Philip Clayton, School of Religion, Claremont

Graduate University, USA

Tid: 24/2 kl. 13.15-15.00

Sted: Center for Subjektivitetsforskning, CFS, Købmagergade 46,

2.sal., lok. 8

Arr.: Danmarks Grundforskningsfonds Center for Subjektivitets-

forskning, www.cfs.ku.dk

National Geographic Society’s Portrayal of
Saami Reindeer Herders – 
A Case of Ethnic Stereotyping?
Gæsteforelæsning af lektor og antropolog Robert Wheelersburg,

Elizabethtown College, USA

Tid: 24/2 kl. 13.15-15.00

Sted: Afdeling for Eskimologi og Arktiske Studier, 

Strandgade 100 H

Arr.: Afdeling for Eskimologi og Arktiske Studier, Institut for

Tværkulturelle og Regionale Studier

Kampen om Afrika – historisk og aktuelt
Afskedsforelæsning af prof. Holger Bernt Hansen, Center for 

Afrikastudier, KU 

Tid: 24/2 kl. 15.00-17.00

Sted: Center for Afrikastudier, Købmagergade 46, 4 sal, Aud. 7

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

Klaus Conrad’s Den begyndende Skizofreni
Symposium. Tilmelding: e-mail til Louise.Dahl@hh.hosp.dk. 

Se program på www.cfs.ku.dk

Tid: 27/2 kl. 15.00-18.00

Sted: Panum Instituttet, Blegdamsvej 3, Hannover Auditorium

Arr.: Danmarks Grundforskningsfonds Center for Subjektivitets-

forskning, CFS, og Interessegruppe for Fænomenologisk Psyko-

patologi

Complexities of Modernity:
Magic, Progress, and Money in Northern
Ghana
Gæsteforelæsning af dr. Bernhard M. Bierlich, The Wilberforce Insti-

tute for the Study of Slavery and Emancipation, University of Hull,

England

Tid: 28/2 kl. 13.00-15.00

Sted: Center for Afrikastudier, Købmagergade 46, 4 sal, Aud. 12

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

Studier i interaktioner mellem malaria og hiv
Foredrag af Lasse Vestergaard, ABMP, SSI

Tid: 28/2 kl. 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, kantinen

Arr.: Polymorfien, lay@ssi.dk

German Idealism – Philosophy and Religion 
as a Matter of Life
Konference. Tilmelding skal ske på e-mail: 

progr@kopenhagen.goethe.org. Deltagelse: 100 kr. 

Se www.cfs.ku.dk

Tid: 1-3/3 

Sted: Goethe Institute, Nørre Voldgade 106

Arr.: Center for Subjektivitetsforskning, CFS, og Goethe-Institut

Copenhagen

Frankofoni og engagement
Tværfagligt internationalt seminar om den frankofone verden. 

Tilmelding skal ske på www.engerom.ku.dk. el. til Lisbeth

Verstraete Hansen, Afdeling for Romansk, tlf. 3532 8424 el. Lise

Toft, tlf. 3313 0436

Tid: 23/3 kl. 9.00-18.00

Sted: Det ny KUA, lok. 23.0.50

Arr.: Afdeling for Romansk, Institut for Engelsk, Germansk og

Romansk

Understøttelsesfonden for
enker og børn af præster i
folkekirken
Målgruppe: a) Enker efter præ-

ster i folkekirken som er sær-

lig vanskeligt stillede; b) Børn

af præster i folkekirken når

den af forældrene der er

præst er død, og børnene har

behov for økonomisk støtte.

Ansøgning: Skema fås hos 

Københavns stift, Nørre-

gade 11, 1165 Kbh. K, 

tlf. 3347 6522. 

Ansøgningsfrist: 15/3-06.

Forskningsstøtte

Forskeruddannelse
Støtte: Forskeruddannelsesud-

valget under Koordinations-

udvalget for forskning indkal-

der ansøgninger om støtte til

Forskerskoler, Samfinansie-

rede stipendier og Internatio-

nale stipendier. 

Ansøgning: Via

www.forsk.dk/opslag

Ansøgningsfrist: 3/4-06, 

kl. 15.00.

Priser

Nils Klim-prisen
Målgruppe: Nordiske forskere

inden for samfundsfag, huma-

niora, jura og teologi der er

under 35 år ved nominerings-

fristen 15/2-06.

Støtte: Ludwig Holbergs minde-

fond indkalder nomineringer

til prisen på NOK 250.000. 

Nomineringsfrist: 15/2-06.

Fuldt opslag: Se www.holberg-

prisen.no/NK_prisen/NK_om_

prisen.htm.

12 Research 
Fellowships
Københavns Universitets forskerkollegium opslår 12 Research Fel-

lowships for perioden fra 1. august 2006 til 31. januar 2007. Alle

forskere ved Københavns Universitet har 

mulighed for at søge de opslåede Fellowships. Forskerkollegiet til-

byder et eksperimenterende, dynamisk tværfagligt forskningsmiljø

med et højt niveau af infrastrukturel support, samt forskningsspar-

ring tilpasset efter de pågældende Research Fellows ønsker. 

Ansøgningsskema downloades på

www.forskerkollegium.hum.ku.dk og fremsendes både elektronisk

og i papirform, sidstnævnte med egen og institutleders underskift. 

Ansøgningen sendes til Forskerkollegiets videnskabelige ankerper-

son, Kasper Lippert-Rasmussen, e-mail: lippert@hum.ku.dk, Institut

for Medier, Erkendelse og Formidling, Njalsgade 80, 2300 Kbh. S se-

nest 31. marts 2006.

Kontakt Kasper Lippert-Rasmussen, tlf. nr. 3532 8883 for yderligere

oplysninger.

Afskedsforelæsning uden KU-stempel
I sidste nummer af Universitetsavisen stod Institut for Engelsk, Germansk og Romansk fejlagtig anført

som arrangør af lektor Børge Kristiansens afskedsforelæsning den 30. januar. Som det fremgik af arti-

klerne om bortvisningssagen på side seks i samme nummer, havde Københavns Universitet imidlertid

udtrykkeligt afvist at stille et lokale til rådighed hvorfor forelæsningen måtte afholdes privat i lejede

lokaler på Vartov. Vi beklager og undskylder fejlen. 
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Monte Carlo analysis of inverse

problems

Doktorand: Klaus Mosegaard.

Tid: 17/3-06, kl. 13.15.

Sted: Rockefellerkomplekset,

Juliane Maries Vej 30, Audito-

riet.

Officielle opponenter: Lektor,

dr.scient. Bjarne Andresen og

prof. Karl Henning Omre.

Opponenter ex auditorio: Til-

melding inden forsvarets be-

gyndelse hos forsvarslederen.

Afhandlingen: Kan købes ved

henvendelse til Receptionen i

Rockefellerkomplekset. Ind-

stillingen fra bedømmelsesud-

valget kan fås ved henven-

delse til Det Naturvidenskabe-

lige Fakultet, tlf. 3532 4256,

el. e-mail: gin@adm.ku.dk.

Ph.d.-forsvar

Jura

Det forvaltningsretlige skøn

Kandidat: Cand.jur. René 

Dejbjerg Pedersen. 

Tid: 17/3-06, kl. 13.00. 

Sted: Alexandersalen, Bispe-

torvet 1-3. 

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn på Det Juridiske

Dekansekretariat, Skinderga-

de 14 samt på Juridisk Labora-

torium, Studietræde 34.

Humaniora

Odin på kristent pergament. 

En teksthistorisk studie

Kandidat: Annette Lassen. 

Tid: 22/2-06, kl. 13.00. 

Sted: Det ny KUA, lok. 22.0.11.

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn og hjemlån i Det Kgl.

Biblioteks information på

KUA og til gennemsyn på Det

Kgl. Biblioteks læsesal Øst, 

Diamanten samt på Nordisk

Forskningsinstitut, KUA.

Samfundsvidenskab

Mellem hastighed og tilhør: 

erfaringer og fortællinger om

hverdagsmobilitet

Kandidat: Helene Oldrup.

Tid: 10/2-06, kl. 13.00.

Sted: Sociologisk Institut, CSS,

Øster Farimagsgade 5A, sal

1.1.18.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til Sociologisk Institut. 

Sundhedsvidenskab

Mechanisms Governing the

Subcellular Localization of

KCNQ Potassium Channels

Kandidat: Hanne Borger 

Rasmussen.

Tid: 10/2-06, kl. 13.00. 

Sted: Panum Instituttet, Dam

Auditoriet. 

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til e-mail: 

hannebr@mfi.ku.dk. Se også

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

svar/resumeHanneBorgerRas-

mussen.htm.

Peripheral arterial reactivity 

in congestive heart failure: 

Sensivity to noradrenaline, cal-

cium sensitivity and the calcium

sensitising effect of noradrena-

line in skelatal muscle resistan-

ce and conductance arteries

Kandidat: Simon Trautner.

Tid: 20/2-06, kl. 13.00.

Sted: Rigshospitalet, Hjerte-

medicinsk Klinik B, Afsnit

2142, Konferencelokalet. 

Afhandlingen: Kan fås ved hen-

vendelse til forfatteren, 

e-mail: simtraut@dadlnet.dk.

Se også www.sund.ku.dk/

ph.d.-forsvar/resumeSimon-

Trautner.htm. 

Aspects of birch and grass 

pollen sensitisation among

asymptomatic atopics and 

subjects with asymptomatic

skin sensitization

Kandidat: Kristian Assing.

Tid: 24/2-06, kl. 14.15. 

Sted: Rigshospitalet, Aud. 1. 

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

kristian.assing@rh.hosp.dk. 

Se også www.sund.ku.dk/

ph.d.-forsvar/resumeKristian-

Assing.htm. 

Naturvidenskab

Design, Synthesis and Characte-

risation of Boron Containing

Nanoparticles for T Cell Guided

Therapy

Kandidat: Cand.polyt. Michael

Wrang Mortensen.

Tid: 10/2-06, kl. 14.15.

Sted: H.C. Ørsted Institutet,

Aud. 4.

Transport of persistent organic

pollutants into the Arctic 

Kandidat: Kaj Mantzius Hansen.

Tid: 10/2-06, kl. 14.15.

Sted: Niels Bohr Institutet, 

Julianes Maries Vej 26-36, 

Auditoriet. 

Financial Optimization Problems

in Life and Pension Insurance

Kandidat: Peter Holm Nielsen.

Tid: 21/2-06, kl. 14.00,

Sted: H.C. Ørsted Institutet, 

Universitetsparken 5, Aud. 4. 

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til Afdeling for Anvendt

Matematik og Statistik, 

tlf. 3532 0791.

Procyclic Galois Extensions of

Number Fields

Kandidat: Cand.scient. David

Brink.

Tid: 23/2-06, kl. 15.15.

sted: H.C. Ørsted Institutet, 

Aud. 6.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

brink@math.ku.dk.

Perspectives on Memory and Cognition
Conference. Registrate to lone@psy.au.dk before 1/4

Tid: 8-9/6

Sted: Department of Psychology, University of Aarhus

Arr.: The Research Group on Memory and Cognition, Aarhus University, Dorthe Berentsen

Never Again? Genocide in Bosnia, Rwanda and Darfur
Internationalt sommerkursus. Yderligere oplysninger www.teol.ku.dk/cas el. www.summeruniversity.org

el. kontakt Maj-Britt Johannsen, mbj@teol.ku.dk el. tlf. 3532 2586. Ansøgningsfrist: 31/3

Tid: 31/7-18/8

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

Arr.: Center for Afrikastudier og Øresund Sommeruniversitet

Islam in Africa, South of the Sahara: 
Revival Movements and their Social, political and Cultural Implications
for Africa’s Modernisation
Internationalt sommerkursus. Yderligere oplysninger www.teol.ku.dk/cas el. www.summeruniversity.org

el. kontakt Maj-Britt Johannsen, mbj@teol.ku.dk el. tlf. 3532 2586. Tilmeldingsfrist 31/3

Tid: 31/7-18/8

Sted: Center for Afrikastudier, Købmagergade 46, 4 sal

Arr.: Center for Afrikastudier og Øresund Sommeruniversitet

FORSVAR

Disputatsforsvar

Sundhedsvidenskab

The angiotensin-convertin 

enzyme inhibition postrevascu-

larization study, APRES

Doktorand: Cand.med. Lars 

Kjøller-Hansen.

Tid: 3/3-06, kl. 14.00.

Sted: Anneksauditorium A, 

Studiestræde 6.

Officielle opponenter: Prof. 

Karl Swedberg og prof., over-

læge, dr.med. Christian Torp-

Pedersen.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

klinisk lektor, klinikchef, over-

læge, dr.med. Gorm Jensen,

tlf. 3632 2944.

Afhandlingen: Fås hos forfat-

teren, e-mail: kjol-h@dadl-

net.dk. Prisen er 50 kr. i bog-

format og gratis i elektronisk

pdf-format. Indstillingen kan

købes ved skriftligt henven-

delse til fakultetssekretaria-

tet.

Humaniora

Den Østnordiske ballade, oral

teori og tekstlæsning – Studier i

Danmarks gamle Folkeviser

Doktorand: Cand.mag. Sigurd

Kværndrup.

Tid: 17/3-06, kl. 12.00.

Sted: Det ny KUA, Aud. 22.0.11.

Officielle opponenter:  Prof.,

dr.philos. Olav Solberg, Göte-

borg Universitet og prof. Tho-

mas Bredsdorff, KU.

Opponenter ex auditorio: 

Kan melde sig til dekanen el.

forsvarslederen. 

Afhandlingen: Kan købes i bog-

handelen. Bedømmelsesudval-

gets indstilling kan købes hos

Kompendieudsalget Huma-

niora. 

Naturvidenskab

Structural analysis of the 

Rubjerg Knude Glaciotectonic

Complex, Vendsyssel, northern

Denmark

Doktorand: Stig Asbjørn Schack

Pedersen.

Tid: 10/3-06, kl. 14.00. 

Sted: Studiestræde 6, Annex 

Auditorium A. 

Officielle opponenter: Prof.

John Korstgård og prof.

Geoffrey Boulton.

Opponenter ex auditorio: Til-

melding inden forsvarets be-

gyndelse hos forsvarslederen.

Afhandlingen: Kan købes ved

henvendelse til Receptionen

på GEUS, Øster Voldgade 10,

1350 Kbh. K. Indstillingen fra

bedømmelsesudvalget kan 

fås ved henvendelse til Det

Naturvidenskabelige Fakultet,

tlf. 3532 4256, e-mail:

gin@adm.ku.dk.

F O T O : S C A N P I X

Konference om Harry Potter
Tid: 7-9/7

Sted: Det ny KUA

Arr.: Patronus, Dansk Harry Potter-forening og Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Konferencen har til formål at samle både akademikere og fans fra hele verden til diskussioner om 

aspekter af Harry Potter-bøgerne, deres forfatter og fans. Konferencen er åben for alle over 18, be-

mærk dog at konferencesproget er engelsk. I dagene op til konferencen afholdes internatkursus 

med det formål at gå i dybden med nogle få emner inden for emnet Harry Potter. Kursets overordnede

tema er ‘Gender and relationship in Harry Potter’. Tilmelding er nødvendig via www.patronus.dk/2006.
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Af Richard Bisgaard

Kan man tillade sig at lave satiretegninger
af Jesus? Ja,  Universitetsavisens redak-
tion gjorde sig i alt fald ikke mange mo-

ralske overvejelser da den for tre år siden uden
videre diskussion besluttede at trykke vedstå-
ende tegninger af Jesu opstandelse i Universi-
tetsavisen nummer 4/04 der udkom lige før på-
skeferien.

En enig redaktion fandt at tegningerne hjalp
frelseren ind i det nye årtusinde i bedste stil.
Vores tegner, Christoffer Zieler (se Maltes spal-
te herunder), har senere gjort opmærksom på
at samme tegninger året forinden var blevet til-
budt en af landets store aviser.

Her havde man imidlertid været helt anderle-
des fintfølende over for risikoen for at såre læ-
sernes religiøse følelser. 

»Tak for tilbuddet. Jeg tror ikke at Jyllands-
Postens læsere vil more sig over tegningen. Fak-
tisk tror jeg at den ville udløse et ramaskrig.
Derfor vil jeg ikke gøre brug af den,« lød afvis-
ningen fra den daværende søndagsredaktør
Jens Kaiser.

Christoffer Zielers reaktion var på det tids-
punkt en vis overraskelse over at nogen kunne

føle sig stødt over en sådan tegneserie. »Jeg an-
ser den for at være en ret uskyldig joke i stil
med de gamle vittigheder hvor Jesus spiller golf
og går på vandet. Det er jokes af en type som
min meget kristne farfar morede sig over,« siger
Christoffer Zieler

Om JP-læsere er så fintfølende, ved avisens
egne redaktører selvfølgelig bedst. Blot kan
konstateres at tegningerne ikke affødte vold-
somme reaktioner – faktisk slet ingen – blandt
Universitetsavisens læsere, inklusive et helt teo-
logisk fakultet. 

Nu blev tegningerne ganske vist heller ikke
bragt med en supplerende tekst om at i et
verdsligt demokrati må man nu engang være
»rede til at finde sig i hån, spot og latterliggø-
relse«.

Det gjorde til gengæld de 12 Muhammed-teg-
ninger som Jyllands-Posten senere trykte – med
tilføjelsen at heller ikke muslimer kan gøre krav
på hensyntagen til religiøse følelser, som kul-
turredaktør Flemming Rose pointerede i den
omstående tekst til tegningerne. 

Det var åbenbart noget Jyllands-Postens læ-
sere kunne more sig over – indtil ramaskriget
blandt de hjemlige muslimer pludselig bredte
som sig som et ekko til hele den muslimske ver-
den med helt uforudsete konsekvenser til følge.

En uskyldig joke
Christoffer Zieler er glad for at have været med
til at trække bukserne af Jyllands-Postens moti-
ver for at bringe tegningerne. Samtidig er han
dog yderst forsigtig med hvordan han udtaler

sig til de mange udenlandske journalister der
har ringet til ham efter at historien om JP’s af-
visning af hans Jesus-tegninger blev offentlig-
gjort i Politiken lørdag den 4. februar. 

»Min oplevelse med Jyllands-Posten afslører
jo egentlig ikke andet end at avisen i et enkelt
tilfælde har sat sine formodede kernelæseres
religiøse følelser højere end følelserne hos dan-
ske muslimer,« konkluderer han.

Men ét er Jyllands-Postens muligvis tvivl-
somme motiver for at bringe  tegningerne, no-
get helt andet er de meget voldsomme, i visse
tilfælde voldelige, reaktioner som tegningerne
af Muhammed har skabt rundt omkring. Disse
reaktioner er langt ude i hampen, mener Zieler.

Efter hans mening bør det være tilladt at be-
handle alle tænkelige emner humoristisk, også
islam. 

»Det er grundlæggende nok mest fornuftigt
at holde sig til at gøre grin med den religion
man selv har, i hvert fald hvis man vil undgå
ballade. Som ‘insider’ har man nok en bedre
forståelse af hvor provokerende det man foreta-
ger sig, vil blive opfattet,« lyder vurderingen fra
‘Maltes’ skaber.

rjb@adm.ku.dk

FORSKNINGSFRIT  OMRÅDE

Universitetsavi-
sen havde ingen
problemer med
at trykke sati-
riske tegninger
af Jesu opstan-
delse. Det havde
Jyllands-Posten
til gengæld
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