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KØBENHAVNS UNIVERSITET får en ny rektor, når nuvæ-
rende prorektor på DTU Henrik C. Wegener tager over fra Ralf 
Hemmingsen til marts næste år.

DEN NYE CHEF er uddannet mikrobiolog fra den gamle Land-
bohøjskole og kommer med solid erfaring som både forsker og 
leder i universitetsverden. 

DET SPÆNDENDE bliver at se, hvordan han vil tackle den 
spraglede uni-virkelighed, der møder ham på KU.  

FOR SAMMENLIGNET MED DTU er der næppe tvivl om, at 
KU er en mere spraglet størrelse – nogle ville måske endda sige 
pletvis kaotisk. Én ting er, at der større er indbyrdes forskelle 
mellem uddannelserne og forskningen på Teologi, Medicin, 
Jura, SCIENCE, Humaniora og SUND, end der er mellem DTU’s 
institutter og centre.

NOGET ANDET ER KU’S flere hundrede år lange tradition for 
fri og uregerlig debat. Det gennemsyrer KU, at det kun er gen-
nem kritisk refleksion og åben debat, vi opnår den viden, der 
flytter os som mennesker og som samfund. Og det gennemsyrer 
også universitetet, at den kritiske refleksion ikke begrænser sig 
til forskningsområder, men også til den måde universitet bliver 
ledet på.

HENRIK C. WEGENER vil blive chef for medarbejdere, der 
hjertens gerne vil dele deres holdning til hans arbejde med 
både ham, deres kolleger, Gud og hvermand. Det ligger i deres 
dna, det ligger i KU’s dna, for det er sådan, vi bliver klogere.

JEG KAN KUN forestille mig, hvor frustrerende det kan være 
at skulle stå i spidsen for en så autonom, anarkistisk, besværlig, 
vidunderlig, inspirerende og til tider møgirriterende orga-
nisme. Det må være fristerende at rydde grundigt op, ensrette 
og få arbejdsro. 

MEN DET VIL være en katastrofe.

DON’T GET ME WRONG. Lidt oprydning vil næppe skade. Vi 
arbejder og studerer trods alt på et sted, hvis bureaukrati på et 
tidspunkt var så berygtet, at det fik sin egen Facebookside.

MEN HVIS HENRIK WEGENER om fem år, når han en fredag 
aften går hjem fra kontoret, tænker: »Sikke en fredelig, bal-
ladefri måned,« så er noget gået helt galt. Hvis han ikke mindst 
én gang i løbet af måneden har haft lyst til tag hænderne op 
til hovedet og råbe »HVORFOR? KÆRE GUD, HVORFOR?!!!«, 
fordi en, to eller ti forskere har kritiseret hans beslutninger i en 
kronik, eller fordi to fakulteter har tolket samme budskab på 
forskellige måder, så er oprydningen gået for vidt. 

SÅ VELKOMMEN dit nye job på KU, Henrik C. Wegener. Jeg 
håber, at du – bare engang imellem – vil hade det.

Med venlig hilsen 
Dennis Christiansen
Ansv. redaktør

04 
KU rundt
Fra Nørre Campus til Panum, til Frederiksberg, til KUA-
som-ikke-længere-må-hedde-KUA-men-nu-hedder-Søndre-
Campus og til førerbunkeren i København K.: Her er nyt fra 
dit vidt forgrenede universitet.
 
05 
Fotoalbum
I har gjort arbejdet for os: Taget billeder fra jeres studie- 
og arbejdsliv og tagget dem med #kbhuni eller #ucph. Vi 
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Velkommen til dit nye job. Jeg håber,  
du vil hade det. Bare engang imellem

bare har samlet nogle af de bedste fra måneden, der gik. 
Det er sgu let at være journalist i SoMe-æraen.
 
06
Balladen om Mette Høeg
For halvandet år siden skabte en ung litteraturkritiker vold-
som debat i den danske litteraturverden med et indlæg 
i Weekendavisen. I sommer afbrød hun sit ph.d-forløb i 
utide. Nu fortæller Mette Høeg, hvordan hun – mener hun 
– blev presset ud af ledelsen på ph.d-skolen.
 
10 
Sneak peak: Det nye KUA 3 set indefra
Omkring 6.000 studerende fra Jura, Teologi og Det Infor-
mationsvidenskabelige Akademi rykker snart ind i det sprit-
nye mastodontbyggeri på Amager. Vi tog på rundtur med 
seks af dem og spurgte: Hvordan flytter man studiemiljøet 
og sjælen med?
 
14 
Den sidste Nobelprisvinder
Han kom til Københavns Universitet i 1951 og vandt 
Nobelprisen i Fysik 24 år senere. Vi har mødt KU’s eneste 
nulevende nobelprisvinder på hans emeritus-kontor på 
Blegdamsvej.
 
16 
Mød spidskandidaterne
De studerende skal vælge repræsentant til bestyrelsen. 
Studenterrådet plejer at løbe med posten – se deres spids-
kandidat og hvem der udfordrer dem denne gang.
 
18 
Det ensomme kontor højt mod nord
Der er 3.500 kilometer fra København til KU’s fjernest 

beliggende kontor – den arktiske forskningsstation i 
Qeqertarsuaq i Grønland. Vi har besøgt forskningsleder 
Casper T. Christiansen, som blandt andet bruger teposer til 
at finde ud af, hvor meget CO2, der er gemt i indlandsisen.
 
22 
Et par ord om dyresex
Professor Peter Sandøe har gang på gang bragt en del 
danskeres pis i kog med sine udtalelser om dyreetik. Her 
forklarer han, hvorfor han ikke kan holde kæft.
 
24 
KUmmentaren
Universitetets prorektorer hylder innovative syntesebiolo-
ger. Sig det 10 gange hurtigt efter hinanden.
 
25 
Kalenderen
Der foregår meget andet end undervisning og styregrup-
pemøder på dit universitet. Tjek kalenderen, som er spæk-
ket med spændende decemberarrangementer.
 
26 
Kokken, tyven, hans kone og … Nej, vent, bare kokken
Mød en KU-ansat, der er væsentligt bedre end dig til at 
filettere en kalv.
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Indhold nr.  6 2016

Mød filosof Peter 
Sandøe og Only, 
der er en hellig 
birma. Side 22.

Kunsten at skabe et studiemiljø i den 
arkitekttegnede kolos KUA3. Side 10.
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Du har fået en ny chef. Sune har fået en kagepræmie. Og en juralektor har fået lov 
at hjælpe de nordiske lande med at mindske CO2-udslippet. Det og meget mere i 
denne korte nyhedsrundtur på dit universitet.

VED DU, HVORDAN KU KAN SPARE 40 
MILLIONER? Det gør revisions- konsulentgi-
ganten PriceWaterhouseCooper. De har regnet 
på KU’s it-setup og konkluderer, at der er 
mulighed for at spare op til 40 millioner ved at 
samle forskningsspecifik it på hele KU i en fæl-
les enhed, ved at lave fælles indkøb af it-udstyr; 
effektivisere ledelsesstrukturen på it-området 
og ved at outsource visse it-opgaver. Vicedirek-
tør for it på KU, Klaus Kvorning Hansen, mener, 
at beløbet er sat for højt. »Rapporten er baseret 
på 2014-tal, og der er ikke taget højde for, at 
der allerede er sparet og effektiviseret en del 
på it-området. Vi skal nok regne med, at bespa-
relserne ligger i den lavere ende,« siger han til 
Uniavisen.

MØD DIN NYE CHEF: Københavns Univer-
sitet har fundet Ralf Hemmingsens afløser til 
rektorposten. 26 havde søgt stillingen, og 
valget faldt på DTU’s second in command, 
prorektor Henrik C. Wegener. Din nye 
kaptajn på supertankeren KU tog sin ph.d. i 
mikrobiologi på den gamle Landbohøjskole 
(som i 2007 fusionerede med KU), og har 
siden opbygget et tungt CV inden for både 
fødevareforskning og universitetsledelse.  
Anja C. Andersen var som medarbejder-
repræsentant i bestyrelsen med til at vælge 
Wegener: »Jeg vil gerne sige ’god arbejds-
lyst’ til ham. Det er en spændende mund-
fuld, han kommer ind til,« siger hun og sup-
plerer: »Det vigtige for mig er, at rektor har 
en forståelse for, at der er noget smukt i, at 
fakulteterne er forskellige.« Henrik C. Wege-
ner starter i sit nye job den 1. marts 2017.

DEN SØDE TAND: Et udvekslingsophold kan 
føre til meget. Da odontologistuderende 
Sune Demant tog til Paris, fik han både 
øjnene op for rodbehandlinger og franske 
macarons. Førstnævnte skaffede ham en 
ph.d.-stilling på KU, mens sidstnævnte i 
starten af november bragte ham til sejr i 
Den Store Bagedyst. Læs et interview med 
Sune (om kager og rodbehandlinger) på 
uniavisen.dk.

2017 ER EN FEST PÅ TEOLOGI: Og her 
snakker vi ikke så meget om flytningen til 
KUA3 (som vækker bekymring blandt de 
teologistuderende, som er bange for, at 
det særlige studiemiljø på det lille fakultet 
i Købmagergade ryger fløjten i de nye 
bygninger på Amager), men om et bette 
jubilæum. Reformationen fylder 500, og det 
fejrer teologerne med en lind strøm af bog-
udgivelser og arrangementer. Få overblikket 
over, hvordan du får din Luther-trang stillet, 
på reformation.teol.ku.dk.

OG LIDT FØDEVAREUDVEKSLING DEN 
ANDEN VEJ …: Mens DTU altså mister deres 
fødevareuddannede prorektor til KU, ryger 
den nuværende leder på KU’s Institut for 
Fødevarevidenskab, Bjarke Bak Christen-
sen, den anden vej. 1. december starter 
han som direktør på det nye institut DTU 
Bioengineering.

JURALEKTOR SKAL HJÆLPE NORDISKE 
LANDE MED AT MINDSKE CO2-UDSLIP: 
Hvis business as usual fortsætter, vil den mari-
time sektor øge udslippet af CO2 med 50-250 
procent frem mod 2050. Hvad kan de nordiske 
lande gøre inden for rammerne af Paris-aftalen 
for at mindske udslippet? Det skal lektor Beatriz 
Martinez Romera finde ud af sammen med part-
nere på University College London og Chalmers 
Institute of Technology i Gøteborg. Projektet 
løber frem til februar 2017. 

KODEKS SKAL SÆTTE EN STOPPER 
FOR ULOVLIGE TAVSHEDSKLAUSULER: 
Københavns Universitet indskærper med 
to nye kodekser, at forskere ikke må indgå 
kontrakter, der forhindrer dem i at offentlig-
gøre deres resultater. Det ene, kodekset 
for myndighedsbetjening, kommer efter, 
at Uniavisen i august i år dokumenterede, 
at KU-forskere så sent som i 2015 og 2016 
skrev under på ulovlige tavshedsklausuler 
i kontrakter med Miljøministeriet. Men en 
samarbejdspartner kan kræve at få publice-
ringen af forskernes resultater udsat, og det 
er uacceptabelt og skammeligt, mener pro-
fessor emeritus Heine Andersen. Læs mere 
på uniavisen.dk. 

SWEET KONFERENCEDEAL: Kan vi med små 
midler modvirke nogle af de psykiske lidelser og 
sociale problemer, der rammer børn og unge? 
Det er temaet, når Institut for Samfundsviden-
skab sparker 2017 i gang med konferencen 
Bedre liv for børn og unge i Danmark. Her 
præsenterer en lang række forskere deres forsk-
ningsresultater – og Børns Vilkår og Danmarks 
Statistik perspektiverer med nye løsninger. Det 
foregår på Den Sorte Diamant 9. januar klokken 
9-17 og koster 350 kroner – på nær for de første 
100 studerende, der kommer ind for en beske-
den 50’er. Læs mere på samf.ku.dk.

BLOKADE: Rygter om lukninger og fusioner af 
institutbiblioteker fik den 15. november HUMrå-
det til at blokere dekanatet på Det Humanistiske 
Fakultet. Humaniora skal barbere tre millioner 
af biblioteksbudgettet som en del af den store 
spareplan på det økonomisk trængte fakultet.

AF DENNIS CHRISTIANSEN  

KU RUNDT
Hørt og set 
på campus

 

Ph.d.-studerende 
Sune Demant 

vandt Bagedysten

Velkommen til 
Henrik C. Wegener

Udgifterne til
 it skal ned
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Jacob Ørum Recruting mentors 
for international students @ko-

ebenhavns_uni. So far, 101 awesome 
students have volunteered - in 10 
days! #kbhuni #ucph

Lykke Friis @lykkefriis
#årsfest16 backstage. Rektorat 

og dekaner klar til Festsalen #kbhuni 
#uddpol #forskpol #sidsteårfest-
for258

Peter Kenneth Larsen Hvis den 
store bagedyst bliver nævnt i 

festforelæsningen, så giver jeg kage! 
#årsfest16 #kbhuni #kagedyst-
bingo

Læserbilleder fra

#kbhuni

scienceku Marie fra Husdyrvidenskab har 
dedikeret sine arme til kemien. Hvad man 
ikke gør for sit studie #scienceku #ugens-
studiebillede #sciencestudieliv #ucph #ku-
studieliv #husdyrsvidenskab #kbhuni

juridiskdiskussionsklub Nu er der billeder 
fra Årsfesten på vores hjemmeside: www.
jdku.dk Forrige weekend afholdte vi vores 
traditionsrige årsfest for 113. gang, hvor 
der blev danset lanciers, holdt festlige taler 
og spist en masse lækker mad. Vi takker 
alle deltagende for en fantastisk aften! #JD 
#jura #juraku #jurakugodt #kustudieliv

folkebialik #reflections #nbi #ucph 
#viewsfromwork

medicalmuseion Medicinsk Museions 
grundlægger og frontløber Thomas Sö-
derqvist takker af med en opsang til den 
danske museumsverden: ”The point of 
museums is to play with material stuff”

katerina__e meanwhile #friday #fun 
#inthelab #meanwhile #science #backto-
basics #petridishes #422plates #good-
luckwiththat #penicillium #kuscience 
#plen #ucph

sundhedoginformatik Når man studerer 
på Sundhed og Informatik har man 
adgang på alle fakulteter på Københavns 
Universitet samt DTU. I dag udnytter jeg 
det for, at komme til fredagensbaren på 
ToRS på KUA, som holder en quizbar, 
hvor vi (selvfølgelig) vandt suverænt. I får 
lige er billede af præmien #sundhedo-
ginformatik #ucph #glemtehashtags 
#kua #tors #barstationen #meyer #quiz 
#5semester #ugensinstagrammer 
@tanmdo

silasmarker På humaniora elsker vi vores 
biblioteker og hader de nedskæringer, der 
gør, at ledelsen vil fjerne institutbibliote-
kerne. Derfor protesterer vi i dag ved at 
blokere dekanatet. #kualiv #ucph

lundgaardtranberg Atrium - Copenhagen 
Plant Science Center #scienceku #kbhuni 
#cpsc #frederiksberg #ltarkitekter #lund-
gaardtranberg

Tweets

ugensalumne Det er fredag og det er Hal-
loween på kontoret (nej, det er desværre 
ikke mig) #kuijob #kbhuni #ugensalumne 
(opdateringen er fra Allan Beaufour, da-
talog fra KU og ansat på New York Times, 
som var ugens alumne i slutningen af 
oktober, red.)

sarahlouisewinge #kbhuni #ucph

khayinza We are part of the project team 
executing Global Health Case Challenge 
2016. This years topic is Antibiotic Resistan-
ce @globalhealthcasechallenge #GHCC16 
#EITHEALTH #AMR #AntibioticResistan-
ce #WHO #WHOEurope #UCPH

kualiv Humanioras Center for Tekstilforsk-
ning, der er blandt de førende i verden 
inden for forskning i fortidens tekstiler, har i 
dag fejret 10-års jubilæum. Her byder cen-
terleder Marie-Louise Nosch velkommen 
til Dronning Margrethe, der i eftermiddags 
fulgte tekstilforskernes forelæsninger og 
præsentationer fra første række i auditorium 
23.0.50 #kualiv #unicph #kbhuni

fipsr Sjov og ballade gør hverdagen til en 
leg! #friends #gørdagenbedre #sågladfora-
thavemødtdem #kbhuni #nature #ballade 
#koldt #fotocredit @flaujensen

Vi samler på læserbilleder tagget med 
#kbhuni og #ucph. Her er nogle af de 
bedste fra måneden, der gik.

Månedens
studiebillede
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https://www.instagram.com/juridiskdiskussionsklub/
https://www.instagram.com/explore/tags/jd/
https://www.instagram.com/explore/tags/jura/
https://www.instagram.com/explore/tags/juraku/
https://www.instagram.com/explore/tags/jurakugodt/
https://www.instagram.com/explore/tags/kustudieliv/
https://www.instagram.com/medicalmuseion/
https://www.instagram.com/kualiv/
https://www.instagram.com/explore/tags/kualiv/
https://www.instagram.com/explore/tags/unicph/
https://www.instagram.com/explore/tags/kbhuni/


Tekst og foto Anders Fjeldberg 

Her er historien om, hvad der skete, da den stormombruste unge 
litteraturkritiker Mette Høeg i foråret afbrød sin ph.d. på Københavns 

Universitet i utide. Måske er det en advarende fortælling om et 
studieforløb, som får lov at køre af sporet, eller måske er det en beretning 

om at stikke en kæp i den helt forkerte tue. Døm selv.
AF CHRISTOFFER ZIELER

Da KU gav 
Mette Høeg 

et tilbud, 
hun kun 

kunne afslå

M E T T E 
H Ø E G

K r a s  k r i t i k e r , 
e x - K U ' e r 

6  UNIVERSITETSAVISEN 6 ◆ 2016



Det er en serie radioudsendelser om litte-
ratur i sommeren 2015, der vækker fakul-
tetets ’bekymring’.

»Jeg kan se, at du har en stor udad-
vendt aktivitet, og det er fint. Det har jeg 
i udgangspunktet ingen vanskeligheder 
ved,« siger ph.d.-skolelederen til Mette 
Høeg. »Men jeg har også en bekymring 
for, at de aktiviteter, det har vi erfaring 
for, kan give problemer i det videre 
forløb.«

Ordene falder 27. januar 2016 i 
Mikado House på KU’s campus på Ama-
ger. Mette Høeg er til en såkaldt gen-
opretningssamtale, hvor universitetet 
giver en ph.d.-studerende tre måneders 
arbejdstid til at få et problemramt ph.d.-
forløb tilbage på sporet. 

Alternativet er en fyring.
Få ph.d.-studerende oplever at skulle 

’i genopretning’ 
(Uniavisen har fak-
tisk talt med et par 
ph.d.er, der ikke 
vidste, hvad gen-
opretning er), men 
fakultetet kan gøre 
brug af muligheden, 
når man vurderer, 
at en ph.d.-stude-
rende er i fare for 
ikke at få afleveret 
sin afhandling. Det 
er et alvorligt disci-
plinært skridt. Ifølge 
jurist i Dansk Magi-
sterforening Lise 
Hoffmann minder 
genopretningsforlø-
bet om en opsigelse.

Som ph.d.-
skoleleder Sune 
Auken udtrykker det ved mødet med 
Mette Høeg: »Det er valget mellem gen-
opretning og udskrivelse, der er tilbuddet 
i det her.«

Efter mødet vælger Mette Høeg det 
sidstnævnte og forlader Københavns 
Universitet. 

Uniavisen har haft adgang til e-mails 
og en båndoptagelse, der beskriver for-
løbet. Det følgende er baseret på dette 
materiale.

1. Debattøren  
fra helvede
I foråret 2015, et lille år før hendes exit 
fra KU, har Mette Høegs entré i den dan-
ske litteraturdebat skabt virak. I et forsi-
deessay i Weekendavisens bogtillæg har 
fyret alle kanoner af i en kritik af den lit-
teratur, der skrives i miljøet omkring den 
danske Forfatterskole. 

Høeg hævder i sit essay, at dansk lit-
teratur lider under en overvægt af unge 
kvindelige forfattere, der skriver dårlige 
bøger, men som får »kælent« medløb fra 
de kulturinstitutioner, der styrer marke-
det for nye bogudgivelser. 

Internt på instituttet kender man godt 
Mette Høeg som en person, der vover at 
gå imod strømmen. Hun har på et tidligt 
tidspunkt lagt arm med et af instituttets 
koryfæer, professor Poul Behrendt, som er 
kendt for et begreb om autofiktion i litte-
raturen. Mette Høeg deler ikke Behrendts 
teoretiske opfattelse, og der har været 
grus i maskineriet mellem de to, men den 
diskussion bliver først offentlig i avisernes 
bogtillæg i løbet af 2016. 

Som ph.d.-studerende er Mette Høeg på 
ingen måde en offentligt kendt person. 
På dette tidspunkt er hun på udlands-
ophold i et år som gæstestuderende ved 
University of California, Berkeley. For de 
fleste er det en overraskelse i 2015, at en 
ny akademisk stemme melder sig fra USA 
med et kontroversielt litteratursyn.

Høeg og Weekendavisen sætter gang 
i en af de seneste 10 års mest heftige lit-
teraturdebatter i Danmark.

Tidens danske litteratur forfattet af 
kvinder er ’mavesur og aggressiv fremfø-
relse af politisk korrekte, kedsommelige 
og forudsigelige queer-, gender-, racisme-
og feminismesynspunkter’, skriver Høeg. 
Og denne litteratur – kulturelitens littera-
tur – er tillige ’ucharmerende vrængende 
og pinligt performativ.’

I sit essay hakker Mette Høeg på 
samme tid til Forfat-
terskolen, dagbladet 
Politiken, det lille 
kunstnerisk betyd-
ningsfulde forlag 
Gladiator (der er ledet 
af tidligere rektor for 
Forfatterskolen Hans 
Otto Jørgensen), 
samt en række navn-
givne forfattere og 
kulturpersoner.

Høeg kritiserer 
også litteraturkriti-
kerne, som i hendes 
udlægning læser 
kvindelitteraturen for 
dårligt: Bestræbelsen 
på politisk korrekt at 
støtte det kvindelige 
perspektiv forhindrer 
egentlig stillingtagen 

til de kedelige aspekter af denne littera-
tur, hævder hun.

Oveni er der ifølge Høeg nogle uflatte-
rende grunde til, at de kvindelige forfat-
tere, hvis bøger hun ikke kan lide, bliver 
hypet, idet »både de højest positionerede 
kvinder og mænd, der besidder beslut-
ningskraften på de litterære institutioner, 
får noget ud af at favorisere kvinderne: 
De kvindelige får brænde til deres femini-
stiske bål, mens de mandlige får udvidet 
kontaktfladen til forfatteraspirerende, 
beundrende og kønsmodne piger.«

Sådan et angreb kalder på svar. Nogle 
mener, at Høeg siger det, der skulle 
siges, men i det litterære Danmark skyder 
flertallet på hende. Ifølge Politikens litte-
raturredaktør Jes Stein Pedersen minder 
Høeg ham om »en af de dronepiloter, 
som fra computere på den anden side 
af jorden, forsøger at ramme levende 
mål med voldsom ildkraft uden smålig 
skelen til almindelig ret og rimelighed,« 
og Informations litterære redaktør Peter 
Nielsen konkluderer, at »Mette Høeg 
hader kvinder.«

På nettet bliver Høeg-kritikken debat-
teret i månedsvis. Omtalen skaffer hende 
også et jobtilbud som radiovært. »Min 
ph.d.-vejleder på Københavns Universitet 
sagde, det var en fantastisk chance,« siger 
Mette Høeg. 

2. »Her var endelig 
en, der kunne ruske 
i akvariet«
»Da vi ansatte Mette Høeg, var det anspo-
ret af hendes indlæg i Weekendavisen. 

Over night blev hun den varmeste kartof-
fel i det litterære spinatbed,« siger pro-
gramchef på Radio24syv Mads Brügger. 

»Det var opsigtsvækkende, at folk på 
den litterære scene reagerede så vold-
somt. Navnet 'Mette Høeg' mumlet i 
Klareboderne (hvor forlaget Gyldendal 
ligger, red.) var så farligt som at sige 
Lord Voldemort på Hogwarts. Hun var 
– er – enormt kontroversiel. Vi tænkte, 
at her endelig var en, der kunne ruske i 
akvariet.«

Da Mette Høeg får tilbuddet om at 
lave litteraturradio for 24syv er hun 
to år inde i sit ph.d.-forløb. Opholdet i 
USA som Fulbright visiting scholar har 
udfyldt hendes andet uddannelsesår, og 
hun fortæller, at hun – som mange andre 
ph.d.-studerende – har brugt første år på 
at udvikle idéer, metodologi og en dis-
position for sin afhandling, foruden at få 
afviklet sine undervisningsforpligtelser 
og tage kurser. 

Hendes vejleder Marianne Stidsen 
udtrykker begejstring for projektet. I 
marts 2015, da Høeg er cirka halvvejs, 
lader hun hende forstå, at projektet 
kører godt: »Jeg synes, din nye tematiske 
eller problemorienterede vinkel ser SÅ 
spændende og lovende ud! Jeg er over-
bevist om, at du har fat i noget vigtigt 
her! (…) Jeg mener denne nye vinkel 
kan være med til at løfte dit projekt fra 
det akademisk dygtige til det potentielt 
erkendelsesbefordrende. (…) Så altså: 
Jeg er meget 'på' det, du har gang i her. 
Og glæder mig til at se dig arbejde videre 
med det og folde det yderligere ud.«

I USA har Høeg skrevet to videnska-
belige artikler, som hun fortæller, at hun 
med Stidsens accept ikke har indsendt til 
tidsskrifter endnu, fordi de skal harmo-
nere med indholdet i den øvrige del af 
afhandlingen. 

Til gengæld har hun ikke skrevet ret 
meget af selve den afhandlingstekst, som 
hendes treårige uddannelsesforløb skal 
munde ud i. Da hun kommer tilbage til 
København i sommeren 2015 og skal til 
at påbegynde sit sidste studieår, er det 
afhandlingstid.

3. Stemningsskiftet
Uniavisen har været i kontakt med flere 
ph.d.-studerende fra de humanistiske fag 
på KU, som bekræfter, at det ofte er på 
tredje studieår, at 
man lægger langt 
hovedparten af sit 
skrivearbejde på 
afhandlingen. I den 
forstand er Mette 
Høegs studieforløb 
ikke usædvanligt. Men korrespondancen 
mellem Høeg og hendes vejleder Mari-
anne Stidsen fra sommeren 2015 viser, 
at Stidsen på dette tidspunkt forventer, 
at Høeg nu skal til at fokusere på at få sat 
ord på papir. 

I samme periode ændrer forholdet sig 
også dramatisk mellem ph.d.-studerende 
og vejleder. 

30. juli sender Høeg efter aftale et 
udkast til sit teoretiske kapitel til Stidsen, 
idet hun samtidig oplyser, at hun har 
besluttet at nøjes med at lave fire radio-
programmer for Radio24syv. De skal 
afvikles i Mette Høegs sommerferie, 
så jobbet ikke står i vejen for hendes 
skrivearbejde. 

8. august sender Stidsen sine 

kommentarer retur til Høeg. Hun skriver, 
at Mette Høeg har fanget »yderst vanske-
lige teorier« på en »absolut kvalificeret 
måde«, og at hun ingen ændringsforslag 
har. Stidsen efterspørger en dato at 
mødes og en køreplan for den fortsatte 
skriveproces. Til slut ønsker hun »pøj-pøj 
med radiovært-jobbet!«

»Mit indtryk var, at jeg havde over-
holdt alle aftaler, og at alt var fint,« siger 
Mette Høeg.

Men tonen i Stidsens korrespondance 
ændrer sig brat fire dage senere i en ny 
mail, hvor hun rykker for en mødedato 
fra Høeg.

»Det er uholdbart, at jeg som din vej-
leder skal have så svært ved at komme 
igennem til dig. Du må huske, at du er 
ansat af universitetet med løn. Og det 
medfører selvsagt forpligtelser. Så jeg 
regner med at høre fra dig senest tors-
dag,« skriver Stidsen 12. august. Hun 
skriver samtidig, at Høeg tidligere har 
aflyst et vejledermøde med kort varsel i 
juni måned.

»Jeg havde ferie, og jeg lavede radio, 
så jeg troede ikke, det var noget, der 
hastede. Min vejleder vidste, at jeg holdt 
ferie,« siger Mette Høeg.

Mette Høeg svarer dog undskyldende 
samme dag, som hun modtager mailen 
fra Stidsen, og foreslår tre mulige møde-
datoer. Ifølge Mette Høeg fortsætter den 
hårde tone fra Marianne Stidsen, da de to 
mødes i sensommeren.

»Jeg fik, hvad jeg opfattede som en 
decideret skideballe på mødet, men det 
er først et halvt år senere, jeg forstår, 
hvad der var sket,« siger Mette Høeg.

Faktisk er Mette Høeg i fare for at stå 
uden vejleder.

I en mail fra 26. august 2015 om 
mødet oplister vejleder Marianne Stidsen 
sine betingelser for, at hun »fortsat kan 
tage ansvar som hovedvejleder«. For det 
første skal Mette Høeg svare på mails 
hver gang. For det andet skal hun skrive 
50 sider inden 30. september, idet hun 
efter sin oprindelige ph.d.-plan burde 
have skrevet 100 sider på dette tidspunkt 
i forløbet. 

»Jeg håber, du ved, at jeg hermed 
giver dig en chance,« skriver Stidsen.

»Jeg var komplet forvirret,« siger 
Mette Høeg. »Vi havde haft et godt sam-
arbejde, og jeg havde lige fået ros for mit 
teoriafsnit, men på mødet sagde hun, at 

jeg var utilfredsstil-
lende som ph.d.-stude-
rende og ikke levet op 
til kravene. Det havde 
jeg aldrig hørt om før, 
jeg havde kun fået 
ros. Hun sagde, at jeg 

skulle til virkelig at ændre min tilgang og 
begynde at fokusere på afhandlingen.« 

»Jeg følte mig også ret paranoid. Da 
min artikel i Weekendavisen kom, var 
der nogle meget voldsomme reaktioner, 
og jeg vidste ikke, hvad den ellers kunne 
have affødt – var jeg kommet til at sige 
noget i radioen? Her havde jeg lige kriti-
seret Lilian Munk Rösing (lektor og litte-
rat fra KU og anmelder, red.), og var hun 
og min vejleder måske veninder?« 

Høeg gennemgår sine e-mails. Hun 
siger, at de ikke indikerede, at hun skulle 
være i problemer.

4. Sygemeldt
Midt i september, mens hun arbejder på 

»Det var opsigtsvæk-
kende, at folk på den litterære 
scene reagerede så voldsomt. 
Navnet 'Mette Høeg' mumlet 
i Klareboderne (hvor forlaget 
Gyldendal ligger, red.) var så 
farligt som at sige Lord Vol-
demort på Hogwarts. Hun var 
– er – enormt kontroversiel. Vi 
tænkte, at her endelig var en, 
der kunne ruske i akvariet.« 
- Mads Brügger, programchef 
på Radio24syv

»Mit indtryk var, at jeg 
havde overholdt alle aftaler, og 
at alt var fint« - Mette Høeg
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de forlangte 50 sider, får Mette Høeg en 
hjernerystelse, og i de følgende måneder 
er hun sygemeldt.

Imens hun er syg, drøfter Høeg sin 
situation med sine fortrolige. Hun fortæl-
ler, at hun får det råd at undersøge, om 
hun måske kan tage sit stipendium med 
sig til et andet universitet og færdiggøre 
sin afhandling der under en ny vejleder. 
Så hun skriver og spørger ph.d.-skolele-
der på Det Humanistiske Fakultet Sune 
Auken, om det er en mulighed.

»Jeg skrev til ph.d.-skolelederen og 
bad om oplysninger til de formelle regler 
uden at nævne noget om min egen situa-
tion eller overvejelser, og han skriver til-
bage, at det ikke er muligt og spørger så: 
’hvorfor vil du skifte institution?’« siger 
Mette Høeg.

»Jeg kan godt se bagefter, at det havde 
været smart at gøre, men jeg valgte ikke 
at svare på det spørgsmål. Jeg syntes 
egentlig, det var lidt utilstedeligt, at han 
lagde den tolkning i min mail. Jeg havde 
ikke i sinde at skifte institution, men ville 
kende til mine muligheder.«

5. Påtalen
Et par uger går. Mette Høeg er sygemeldt, 
men hun modtager midt i oktober en ind-
kaldelse til en disciplinærsamtale hos sin 
institutleder, John E. Andersen. »Der sti-
ger min paranoia endnu mere,« siger hun. 

Høeg står til en påtale for ikke at have 
besvaret en institutadministrators e-mail 
om at sende en lægeerklæring. Hun 
forklarer, at hun overså mailen, men at 
hun kan bevise, at hun af egen drift har 
henvendt sig til instituttet og spurgt til 
proceduren for hendes sygemelding. Der-
udover skal hun – hvad der viser sig mere 
alvorligt – stå skoleret for ikke at have 
besvaret ph.d.-skoleleder Sune Aukens 
mail om, hvorfor hun – sådan som Auken 
tilsyneladende har fortolket det – ønsker 
at skifte fra KU.

»Jeg har min til-
lidsrepræsentant 
med. På et tidspunkt 
ser jeg, at tillidsre-
præsentanten skri-
ver en seddel med 
teksten ALT FOR 
HÅRDT’ i versaler og 
stikker den over til 
institutlederen, som 
decideret sidder og 
råber af mig,« siger 
Mette Høeg.  

»Jeg erklærer mig uenig i beskyldnin-
gerne og siger, at jeg ikke har anmodet 
om at skifte fra KU. Sekretæren printer til 
sidst mailen fra mig, hvorefter institut-
lederen må vedgå, at det ikke er det, der 
står. Men jeg får påtalen alligevel, selv 
om den beror på en forkert oplysning fra 
ph.d.-skolelederen.« (Uniavisen har bedt 
institutleder John E. Andersen om, blandt 
andet, at kommentere påstanden om, at 
han skulle have råbt ved mødet, men det 
har han ikke ønsket).

»Hvorfor får jeg den her påtale? 
tænker jeg. Handler det om at bygge et 
grundlag for at fyre mig?« siger Mette 
Høeg, som er mærket af de seneste måne-
ders debat, der blander kritik af hendes 
synspunkter med kritik af hende selv – fx 
påstanden om, at hun hader kvinder.

»Det var jo helt tydeligt, at jeg var 
i særdeles bad standing i det litterære 
miljø omkring Forfatterskolen, som jo 
også inkluderer forskere fra KU – det 

viste alle diskussionerne på Facebook og i 
aviserne jo,« siger Mette Høeg.

Hun fortæller også, at en sympatise-
rende ældre forsker advarer hende om, 
at hun kan have stukket næsen for langt 
frem i det forkerte miljø:

»Ikke så meget, at jeg havde stukket 
en kæp i den forkerte myreture, men nær-
mere at jeg overhovedet havde stukket en 
kæp i en myreture og gjort opmærksom 
på mig selv, idet jeg dermed havde brudt 
en uskreven regel om at forholde sig til-
bageholdende og underdanig som ph.d.-
studerende og ikke gå ud i offentligheden 
og agere forsker.«

6. Den nye plan 
Resten af 2015 forløber uden nye mel-
dinger fra KU. Mette Høeg siger, at 
hun forestiller sig, at hendes vejleder 
Marianne Stidsen har været lagt ned af 
arbejdet med at færdiggøre sin egen dok-
tordisputats, og at det måske er årsag til 
stemningsskiftet, og at hun håber, det vil 
være muligt at begynde på en frisk efter 
raskmeldingen.

30. december 2015 skriver Mette 
Høeg til Stidsen for at oplyse, at hun 
begynder at arbejde igen efter årsskiftet, 
i første omgang på en delvis raskmelding 
på halv tid. 

Stidsen svarer 7. januar 2016, at hun 
vil planlægge nogle interval-afleveringer 
for Mette Høeg, cirka 20 sider om måne-
den, på basis af en ny ph.d.-plan, som 
Høeg skal skrive. »Det er godt, at du er 
tilbage,« skriver Stidsen. 

Dagen efter sender Mette Høeg den 
aftalte plan samt en række detaljerede 
overvejelser om teorier og temaer for 
afhandlingen. Og 11. januar 2016 svarer 
Marianne Stidsen, at »det ser både godt 
og spændende ud.« 

Stidsen rejser også nogle spørgsmål 
om valg af litteratur og teori, og hun 
accepterer Mette Høegs tidsplan: »Det 

lyder udmærket med 
de 45 sider, der bliver 
afleveret 4. marts.« Til 
slut skriver Stidsen, at 
hun denne gang ikke 
vil rykke for siderne. 

Samme dag svarer 
Mette Høeg på de 
faglige spørgsmål, 
Marianne Stidsen har 
rejst. Hun tilføjer, at 
hun ikke forstår kom-

mentaren om ’at du ikke denne gang vil 
rykke for aflevering af et afsnit’. 

»Så vidt jeg husker, er den eneste 
gang, du har rykket mig for noget, i 
august i år i min officielle ferie, hvor du 
reagerede på, at jeg efter to hverdage 
ikke havde svaret på din mail, hvori du 
bad mig komme med forslag til mødetids-
punkt,« skriver Høeg.

12. januar 2016 svarer Marianne 
Stidsen, at hun godkender Mette Høegs 
teorivalg, fordi det er foreslået af en 
anden forsker, som Stidsen respekterer. 
Hun kommenterer ikke Høegs pointe 
om ikke tidligere at have rykket for en 
aflevering, men slutter med et »god 
arbejdslyst!«

7. Tre måneders frist 
og en fyringstrussel
Der går to dage, før Mette Høeg – ligesom 
det er sket i sommeren 2015 – modtager 

en besked, der markerer et brat skifte i 
hendes relation til Københavns Universi-
tet. Det er en indkaldelse til en genopret-
ningssamtale – det omtalte møde, hvor 
Høeg får stillet fakultetets ultimatum om 
at leve op til en række hårde krav eller 
forlade KU.

»Min tillidsrepræsentant kaldte det 
for en genafretningssamtale,« siger 
Mette Høeg. »Jeg har ikke hørt om andre 
ph.d.er, der er kommet i genopretning. 
Ph.d.-studerende fortsætter nogle gange 
i år efter udløbet af deres tre år med egen 
finansiering, jeg har ikke hørt om andre, 
hvor man har taget det her skridt – jeg 
havde jo stadig et helt år tilbage til at 
skrive afhandlingen, idet min institut-
leder havde lovet 
mig en forlængelse 
svarende til min 
sygemelding.«

Mette Høeg 
protesterer. Hun 
sender en længere 
e-mail til ph.d.-
skoleleder Sune 
Auken vedhæftet 
dokumentation 
for sit arbejde som 
ph.d.-studerende 
inklusiv Word-
dokumenter med 
afhandlingstekst. 
Hun anfører, at hun 
på dette tidspunkt 
har 40 sider med 
færdig tekst og 30 sider med ’aldeles 
brugbar’ tekst. 

Hun skriver også, at hun har gen-
nemført sin undervisning med succes (de 
studerendes evalueringer var gode, og 
de bestod deres prøver), samt at hun har 
modtaget et akademisk kvalitetsstempel 
i form af diplom for et velgennemført 
Fulbright scholar-program. Hun skriver, 
at hun efter sin nye ph.d.-plan forventer 
at blive færdig blot to måneder efter den 
oprindelige fastsatte indleveringsdato, 
selv om hendes sygdomsforløb giver 
hende ret til fire måneders forlængelse. 
Hun beder også om, at KU laver en eva-
lueringsrapport, så hun kan få en saglig 
bedømmelse af progressionen i hendes 
uddannelse, og endelig beder hun om, at 
genopretningsindkaldelsen bliver taget 
af bordet.

Sune Auken svarer kortfattet i en 
e-mail, at hun vil få lejlighed til at frem-
lægge sine synspunkter på mødet.

Det finder sted 27. januar 2016. Pro-
gramchef Mads Brügger fra Radio24syv 
deltager i tillidsrepræsentantens fravær 
som Høegs bisidder, og hun beder om lov 
at optage samtalen.

Mette Høeg er fortsat kun raskmeldt 
på halv tid efter hjernerystelsen, lægen 
vil have, at hun skal passe på sig selv.

8. Ikke en  
diskussion, men 
information
Ifølge Mads Brügger er stemningen på 
mødet »meget ubehagelig.«

Mette Høeg bliver oplyst om, at hun 
gerne må tale, men også gerne tie, på 
mødet. Hun får også at vide, at hensigten 
om at hun skal i genopretning »naturlig-
vis« står ved magt.

»Det er i det væsentlige et infor-
mationsmøde fra vores side,« siger 

ph.d.-skoleleder Sune Auken, som pri-
mært fører ordet ved mødet. 

Selv om vejleder Marianne Stidsen få 
uger tidligere har accepteret Mette Høegs 
tidsplan for det videre ph.d.-projekt, 
bliver hun præsenteret for en række nye 
krav: Høeg skal nu aflevere 110 sider af 
afhandlingen på tre måneder (der dog 
kan udstrækkes i tid svarende til, at hun 
kun er delvis raskmeldt), samt dokumen-
tere 30 eller næsten 30 beståede ECTS. 
Det er de objektive krav, men oveni skal 
Høeg have sin vejleders og ph.d.-skolens 
godkendelse, når kravene er opfyldt. 
Ellers vil hun blive udskrevet.

»Det var ikke et tilbud,« siger Mette 
Høeg. »Det er ph.d.-skolelederen, der har 

den enevældige magt 
til at bedømme, om 
jeg har gennemført 
forløbet tilfredsstil-
lende. Mener han 
ikke det, fører det til 
afskedigelse uden 
opsigelse.«

»Jeg modtager 
ingen advarsler om, 
at jeg skal i genop-
retning,« siger Mette 
Høeg. »Men der står 
i ph.d.-håndbogen, 
at ph.d.-skolelederen 
kun kan pålægge en 
studerende at komme 
i genopretning, hvis 
der foreligger en eva-

lueringsrapport. Men der bliver aldrig 
lavet en evalueringsrapport, og jeg får 
ikke lov at bevise, at mit studium er forlø-
bet tilfredsstillende.«

»Jeg prøver, da jeg får indkaldelsen 
om genopretning at sende alle informa-
tioner, jeg sender alle de afsnit, jeg har 
skrevet, udkast til afsnit, jeg har skrevet, 
beviser for de ECTS, jeg har taget, og de 
konferencer, jeg har deltaget i, og fore-
drag, jeg har holdt. Jeg er for fanden lige 
kommet hjem som Fulbright-studerende 
fra UC Berkeley – et stipendium, jeg ikke 
havde fået, hvis jeg ikke havde en masse 
at præsentere – og det bliver bare ignore-
ret. Desuden har jeg overholdt aftalerne 
med min vejleder, og min vejleder har 
netop godkendt min ph.d.-plan.«

9. KU vil ikke spilde 
2,3 millioner
På mødet siger ph.d.-skoleleder Sune 
Auken klart, at det er i universitetets inte-
resse, at hun indleverer sin afhandling.

»Der er investeret flere år af dit liv og 
2,3 millioner af statens penge og en pæn 
del af ph.d.-skolens prestige i at få sådan 
et ph.d.-forløb igennem. Vi lægger meget 
vægt på, at når folk kommer ind i den ene 
ende, så kommer de også ud i den anden 
ende med ph.d.-graden,« siger Auken.

Men beskeden til den delvist rask-
meldte Mette Høeg er ikke desto mindre, 
at hun skal levere en ekstraordinær her 
og nu-indsats, hvis hun skal have lov at 
tage det sidste år af sin uddannelse. 

Sune Auken lægger til grund, at han 
blev bekymret for Mette Høegs projekt, 
da han hørte, hun skulle lave radio, og 
at han derefter henvendte sig til vejleder 
Marianne Stidsen. Kronologisk flug-
ter det med, at Stidsen skiftede stil og 
begyndte at stille håndfaste krav til Mette 
Høeg i sensommeren 2015. Auken hen-
vender sig ikke direkte til Høeg.

» Jeg fik, hvad jeg opfat-
tede som en decideret skide-
balle på mødet, men det er 
først et halvt år senere, jeg  
forstår, hvad der var sket« 
 - Mette Høeg

»Der er investeret flere 
år af dit liv og 2,3 millioner af 
statens penge og en pæn del 
af ph.d.-skolens prestige i at 
få sådan et ph.d.-forløb igen-
nem. Vi lægger meget vægt 
på, at når folk kommer ind i 
den ene ende, så kommer de 
også ud i den anden ende med 
ph.d.-graden.« 
- Sune Auken, ph.d.-skoleleder
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»Jeg aner ikke, hvad han har sagt til 
hende, da han om sommeren henvendte 
sig, men jeg fornemmer, at der må være 
foregået et eller andet, der fik hende til 
så pludseligt at skifte indstilling til mig,« 
siger Høeg.

Auken siger selv til Mette Høeg på 
genopretningsmødet, at hans henven-
delse til hendes vejleder er ’by the book’: 

»Vejleder er mit redskab, og sådan 
som du kan henvende dig til mig, kan jeg 
ved gud også henvende mig, og jeg kan 
henvende mig til jer begge to og spørge, 
hvordan det går.« 

Udgangspunktet for at erklære, at 
Høegs forløb ikke er forløbet tilfredsstil-
lende er den oprindelige ph.d.-plan fra 
hendes første studieår, ikke den revide-
rede fra begyndelsen af januar 2016.

Selv om det af mailen fra vejleder 
Marianne Stidsen fremgår, at hun og 
Mette Høeg arbejder efter en plan, hvor 
Høeg skal aflevere 20 sider om måneden, 
og 45 sider i begyndelsen af marts, afvi-
ser ph.d.-skoleleder Sune Auken, at der 
findes nogen ny plan.

»Du har ikke fået godkendt nogen ny 
ph.d.-plan,« siger Auken, og Marianne 
Stidsen bakker ikke Mette Høeg op på 
dette punkt under mødet, trods deres 
mailudveksling.

»Det er valget mellem genopretning 
og udskrivelse, der er tilbuddet i det her,« 
siger Auken.

10. Den ubesvarede 
mail vender tilbage
I sin sygdomsperiode har Mette Høeg 
fået en påtale for ikke at have besvaret 
ph.d.-skoleleder Sune Aukens spørgsmål 
om, hvorfor hun ville skifte universitet. 
Det viser sig, at denne undladelsessynd 
også har betydning for Mette Høegs 
genopretning.

Da Mette Høeg siger, at hun ikke 
besvarede spørgsmålet fra Sune Auken, 
fordi hun ikke fandt det nødvendigt, 
afbryder han hende. 

»Det er ikke et spørgsmål om, at du 
finder det nødvendigt. Det er et spørgs-
mål om, at du har fået et spørgsmål fra 
den, der har ansvaret for dit forløb,« siger 
Sune Auken.

»Men Sune Auken, det her har du alle-
rede sørget for, at jeg fik en påtale for et 
andet sted. Jeg forstår ikke, hvorfor den 
sag skal tages op her,« siger Mette Høeg 
ifølge båndoptagelsen.

»Det indgår i vurderingen af, hvorvidt 
du skal i genopretning eller ej, at jeg ikke 
kunne få svar på det spørgsmål,« siger 
Sune Auken.

Under genopretningssamtalen ven-
der Mette Høeg gentagne gange tilbage 
til spørgsmålet om, hvorfor der ikke er 
skrevet en evalueringsrapport om hende, 
sådan som reglerne dikterer, at vejlede-
ren skal skrive forud for forløbet. 

Da hun anfører, at der ikke er skrevet 
sådan en rapport, svarer Sune Auken med 
et spørgsmål:

»Hvad har du selv gjort til det?«
Sune Auken oplyser, at hvis Marianne 

Stidsen havde skrevet en evaluerings-
rapport, da Mette Høeg blev bedt om 
at aflevere 50 sider i sensommeren, før 
hun blev syg, så var Høeg på dette tids-
punkt blevet indstillet til genopretning.                      
»Det er noget, jeg gør for at undgå …« 
begynder Marianne Stidsen.
Og Sune Auken fortsætter 

sætningen: »For at undgå at sætte dig i 
genopretning.«

Evalueringen ville altså ifølge ph.d.-
skoleleder Sune Auken have ført til, at 
Høeg blev sendt til genopretning, så når 
evalueringen ikke er blevet lavet, er det 
i et forsøg på at forhindre den situation, 
Høeg nu befinder 
sig i. Blot uden en 
evaluering, hun 
kunne have anfæg-
tet validiteten af. 

Høeg indvender, 
at hun har mistet 
sin ret til at gøre 
indsigelse over for 
fakultetets vurdering 
af hende. »Det har vi 
sprunget over,« siger 
Mette Høeg.

Sune Auken sva-
rer, at hvis Mette 
Høeg følger den 
ikke-godkendte 
plan, som hun og 
Marianne Stidsen 
er blevet enige om i 
begyndelsen af januar, vil der ikke være 
noget problem.

»Så vil vi nemlig ved slutningen af 
genopretningsperioden stå med de 
40.000 ord, som jeg beder om. Så hvis du 
er i stand til at gøre det, så noterer vi os 
det med tilfredshed og sender dig videre. 
Og vi håber virkelig meget, at det lykkes. 
Vi vil rigtig, rigtig gerne have det. Når vi 
kommer frem til det punkt, skal du også 
vide, at hvis det viser sig, at jeg indstiller 
dig, eller beslutter at du skal udskrives, 
så har du rekurs (ret til at klage, red.) til 
dekanen,« siger Sune Auken. 

Herefter følger en udveksling om 
Mette Høegs rettigheder:

»Ja, det er så min første mulighed for 
indsigelse, fordi jeg ikke har haft mulighed 
for indsigelse i forbindelse med evalu-
eringsrapporten her,« siger Mette Høeg.

»Jeg synes, du gør ganske livlig indsi-
gelse her i dette øjeblik,« siger Auken.

»Ja, men det er jo ikke en formel indsi-
gelse, vel? Er vi ikke enige om det?« siger 
Høeg.

»Jeg mener, at vi holder et formelt 
møde,« siger Auken.

»Men det er jo ikke en formel indsi-
gelse, hvor jeg kan gøre en skriftlig indsi-
gelse og få den behandlet.«

»Du må gerne gøre en skriftlig indsi-
gelse, hvis du vil.«

Genopretningssamtalen får det resul-
tat, at Mette Høeg vælger at takke nej til 
at blive på KU, hvorved de af Sune Auken 
omtalte 2,3 millioner kroner og prestige  
er tabt for fakultetet.

11. Som at sætte 
en skildpadde til at 
løbe maraton
Mette Høegs forløb vækker kritik fra 
Dansk Magisterforening. Her har Unia-
visen talt med jurist Lise Hoffmann, som 
oplyser, at hun ikke har drøftet sagen 
med ledelsen på Institut for Nordiske 
Studier og Sprogvidenskab, da den 
aldrig endte i en forhandling mellem KU 
og fagforeningen. Ikke desto mindre er 
det DM’s vurdering, at Mette Høeg har 
god grund til at være utilfreds med den 
behandling, hun får af KU.

Lise Hoffmann siger, at hun undrer sig 

over forløbet efter Mette Høegs tilbage-
venden til KU efter flere måneders syge-
melding. Høeg var, som det fremgår af 
e-mail-udvekslingen fra sommeren 2015, 
blevet bedt om at aflevere 50 sider, men 
den plan var blevet afsporet, da Mette 
Høeg fik en hjernerystelse, men frem for 

at lade Mette Høeg 
fortsætte arbejdet, 
stillede ph.d.-skolen 
hende stolen for 
døren med et tilbud 
om genopretning 
eller fyring.

»Jeg må tage det 
forbehold, at jeg ikke 
har hørt KU’s side af 
sagen, men såfremt 
man lægger Mette 
Høgs oplevelse af 
forløbet til grund, 
forstår jeg godt, at 
hun havde en følelse 
af, at KU ville af med 
hende. Det virker ikke 
reelt, at hun ikke fik 
lov at komme med de 

50 sider, som hun var blevet bedt om at 
skrive, før sit sygdomsforløb,« siger Lise 
Hoffmann.

»Mette Høeg fik ikke mulighed for at 
aflevere de sider, man havde forlangt, 
men da hun kom tilbage efter sin syg-
domsperiode og var klar til at genoptage 
arbejdet, blev hun med det samme mødt 
med en sanktion i form af genopretning. 
Hvis Mette Høeg i øvrigt har levet op til 
sine forpligtelser som ph.d.-studerende, 
virker det præmaturt, at man ville have 
hende ind i det genopretningsforløb. Og 
det er lidt voldsomt, at man sætter en del-
vis sygemeldt person, der lige er kommet 
sig over en hjernerystelse i genopretning. 
Lidt som at bede en skildpadde løbe en 
maraton.«

12. KU fulgte ikke 
reglerne ifølge DM
KU har ikke, ifølge Lise Hoffmann, levet 
op til reglerne ved at undlade at udar-
bejde en evalueringsrapport om Mette 
Høegs projekt, før hun blev stillet over for 
genopretningsultimatummet.

»Det fremgår af ph.d.-bekendtgørel-
sens § 10, at man skal lave en evaluering, 
som den studerende har mulighed for 
at gøre indsigelse imod,« siger Lise 
Hoffmann.

Lise Hoffmann siger også, at en gen-
opretning er et vidtgående skridt for en 
arbejdsgiver at tage. Det kan minde om 
en opsigelse.

»Det er ret alvorligt at blive sat i et 
genopretningsforløb, for der begynder 
i praksis det varsel at løbe, som andre 
medarbejdere ville få før en opsigelse. 
Min erfaring er, at det er svært at komme 
tilbage, når man har nået det punkt.«

Lise Hoffmann siger, at hun godt kan 
undre sig over, at det var radioprogram-
serien i sommerperioden, som vakte 
ph.d.-skoleleder Sune Aukens ’bekym-
ring’ for, om Mette Høeg kunne blive fær-
dig med sin afhandling.

»Hvorfor vækker en række radioud-
sendelser bekymring? Er det på grund 
af den tid, hun bruger, eller er det på 
grund af det, hun siger? Det ligger jo ikke 
på den flade hånd, at det skulle vække 
bekymring, for som udgangspunkt må det 
være en god ting for KU, at dem man har 

»Hvorfor vækker en række 
radioudsendelser bekymring? 
Er det på grund af den tid, hun 
bruger, eller er det på grund 
af det, hun siger? Det ligger jo 
ikke på den flade hånd, at det 
skulle vække bekymring, for 
som udgangspunkt må det være 
en god ting for KU, at dem man 
har i sit brød markerer sig.«
- jurist Lise Hoffmann, Dansk 
Magisterforening

i sit brød markerer sig. Men igen må jeg 
tage forbehold for, at jeg aldrig har haft 
lejlighed til at høre Aukens side af sagen.«

»Det er klart, at man begynder at lede 
efter andre forklaringer, når man har 
et forløb, der ikke rigtig giver mening,« 
siger Lise Hoffmann.

13. Ingen  
kommentarer  
fra universitetet
»Fagforeningen kaldte det et chikanefor-
løb,« siger Mette Høeg.

»Selv hvis det her skulle gå godt – har 
jeg så lyst til at indlevere min afhandling 
på den her institution? Det er institutle-
deren og vejlederen, der udpeger bedøm-
melsesudvalget. Institutlederen har lige 
givet mig en påtale, hvor han har siddet 
og råbt af mig, og min vejleder er fuld-
stændig vendt imod mig. Har jeg lyst til, 
at de skal udpege mit bedømmelsesud-
valg, og at jeg afleverer min afhandling 
der? Det havde jeg ikke. Så jeg valgte at 
sige op.« 

Ifølge Mette Høeg savner Københavns 
Universitet kritisk fokus på, hvordan 
ph.d.-skolelederordningen stiller de 
studerende:

»Man forudsætter, at ph.d.-skolelede-
ren er der for at hjælpe de studerende. 
Men hvad sker der, hvis skolelederen ikke 
har de studerendes interesser for øje? 
Han kan til enhver tid beslutte, at mit for-
løb ikke er tilfredsstillende, selv om han 
ikke har indsigt i det. Her sidder en per-
son, der har magten, og som kan bruge 
den, som han vil.«

Efter sin opsigelse hører Høeg ikke 
yderligere fra instituttet. Hun får dog en 
opmuntrende e-mail fra sin tillidsrepræ-
sentant, lektor Jørgen Staun:

»Jeg har ikke fået nogen reaktion fra 
fakultetet på din opsigelse. Jeg ved ikke 
om [institutleder og ph.d.-skoleleder] 
føler sig pinligt berørte - det burde de i 
hvert fald - men det kan udmærket tæn-
kes at det er grunden til at emnet ikke 
bliver bragt på banen. Hvorfor give mig 
en lejlighed til at minde dem om deres 
dårlige opførsel?« skriver Staun blandt 
andet til Høeg.

Uniavisen har været i kontakt med 
Jørgen Staun, men han har ikke ønsket at 
bidrage med sine betragtninger.

Også ph.d.-skoleleder Sune Auken, 
vejleder lektor Marianne Stidsen og 
institutleder på INSS John E. Andersen 
er blevet bedt om at kommentere de kri-
tikpunkter, som Mette Høeg fremlægger. 
Det har de ikke ønsket. 

Sune Auken har henvist til prodekan 
på Humaniora på KU Julie Sommerlund, 
der meddeler, at hun ikke kan kommen-
tere en personalesag. 

Mette Høeg er i dag ph.d.-studerende 
ved King’s College London, et af verdens 
førende universiteter. Det er lykkedes 
hende at gøre sig fortjent til et af univer-
sitetets få stipendier.  

chz@adm.ku.dk

D a  K U  g a v 
M e t t e  H ø e g 

e t  t i l b u d , 
h u n  k u n  

k u n n e  a f s l å
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Hovedgaden
Et farverigt strøg forbinder fakulteterne

TEOs AUDITORIUM 
Der er sørget for masser af stikkontakter

videnskabcenteretJuras samlingspunkt med bred trappe, man kan sidde på

Jura's kantine

Hvordan
flytter man 
sjælen med?
Bøger, kunst og kaffemaskiner er pakket 
i flyttekasser. Nu er spørgsmålet hvordan 
flytter man sjælen med? Uniavisen er 
cyklet ud for at undersøge, hvordan Jura, 
Teologi og IVA har tænkt sig at puste 
(studie)liv i Søndre Campus. 
AF SOFIE M. HANSEN. FOTO CARSTEN SEIDEL OG DRAGØR LUFTFOTO

Luftfoto af det nye, næsten 
færdige KUA3 - og billeder 
af indmaden, som den ser 
ud, før omkring 6.000 stude-
rende flytter ind i 2017.
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café kulpa
 Juras studenterdrevne café 

ligger på 1. sal tagterrassen

teobar
TEOLOGERNES BAR BLIVER NABO TIL KANTINEN

DEN GALE HJORT IVAS FREDAGSBAR OG DENS GEVIRER FLYTTER MED TIL KUA3

gårdhave

siddekupé Indbyggede sofaer langs gangen
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 »Et godt studiemiljø handler om rammerne, men i høj grad også om, hvad de stude-
rende gør. Hvordan de gør deres stemmer hørt. Det er altid svært i sådan nogle proces-
ser, der strækker sig over mange år. Når alting står færdigt, er der jo mange af dem, der 
har været med, som ikke går på studiet længere.«

Det er Lars Østergaard, der taler. Han er arkitekt og skal hjælpe Teologi med at ind-
rette sig på KUA3, det sidste modul i Søndre Campus på Amager. Her flytter Teologi, 
Jura og Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) ind henover nytår. Flytningen 
er en politisk beslutning fra slut-90’erne, og de første skitser til KUA3 blev tegnet i 
2010.

Uniavisen har ringet Lars Østergaard op for at spørge ham, hvad de største udfor-
dringer ved flytningen har været. De studerendes flygtige natur er en af dem.

»Men den største udfordring er nok den, som alle er bange for: hvordan flytter man 
sjælen med?«.

En femkilometers cykeltur senere er Uniavisen nået lidt nærmere svaret på det 
spørgsmål. Et svar, der involverer skårede kopper, mørkeblåt slidstærkt stof, gevirer, 

bogreoler og en fredagsbar med fleksible 
åbningstider. 

Professorernes holdning smitter
Første stop er Bispetorv, hvor Jura har boet 
de sidste 500 år. Her er guldstuk og lysekro-
ner og grupperum med udkig til Rundetårn. 
Juristerne er nogle af dem, der har råbt 
højest over at skulle forlade Latinerkvarteret, 
og i 2011 skrev 22 professorer et protest-
brev mod flytteplanerne.

»Vi er meget splittede på Jura. Der er 
dem, der er ’vokset op’ herinde i byen – 
alle deres minder om at læse er knyttet 
til stedet her – og der er da også noget 
ved at være midt inde i en by med puls 
og let adgang til alting. Nogle vil savne 
det,« siger jurastuderende Rebecca 
Ingemann og slår sig ned i en ternet 
Wegner-lænestol i kælderen under 
Bispeannekset.

»Og når professorerne sukker og 
siger, ’åh, nu skal vi jo flytte om lidt’, så 

påvirker det selvfølgelig de studerende. Men de fleste glæder sig. Der er meget 
få, der synes at studiemiljøet her er bedre, end det, vi kommer til at få. Du kan jo se 
på vores studiemiljøundersøgelse – den er himmelråbende dårlig.«

Det Juridiske Fakultets dårlige score i universitetets studiemiljøundersøgelse 
skyldes især utilfredshed med indretning og indeklima og få muligheder for at møde 
andre studerende og undervisere uden for undervisningen. 

Andagtsrum og café
Fakultetsledelsen har været meget 
lydhør over for idéer til at forbedre 
studiemiljøet, lyder det både fra 
Rebecca Ingemann og fra medstu-
derende Adan Khan, som Uniavisen 
talte med et par dage tidligere. 
Han sidder i referencegruppen, 
en paraplygruppe over flytningen 
arbejdsudvalg.

Adan har selv stået i spidsen 
for at få oprettet et andagtsrum på 
KUA3, et rum med plads til medita-
tion, fordybelse og stilhed.

»For mig har det for det første 
været vigtigt at skabe et godt stu-
diemiljø med borde og stole og stik-
kontakter til alle. For det andet at vi 
får nogle gode rammer for fællesskabet. Jeg håber, at tiltag som andagtsrummet og den 
studenterdrevne café vil være med til at skabe et fællesskab med plads til alle.«

Forslaget om en studenterdrevet café dukkede op i foråret 2016. Sådan en har Jura 
ikke haft før. Der var ikke rigtig nogen af studiets foreninger, der havde mod på at 
drive en café for 5.000 studerende, men til en julefrokost og med et par øller inden-
bords, besluttede Juras fagråd at tage opgaven på sig.

»Jeg tror, caféen vil give en følelse af fællesskab. Det bliver et sted, hvor man kan 
mødes og tale om, at undervisningen var virkelig svær i dag, uden at man behøver 
sætte et møde op for at tale om det. Jeg håber også, forskerne vil forvilde sig derned,« 
siger Rebecca, der skal være med til at drive caféen. 

I øjeblikket tømmer caféens indretningsgruppe genbrugsbutikker for kaffekopper og 
tekrus, så den nye café kan blive ’lidt Friends-agtig’ med kopper i forskellige farver og 
former. Imens indhenter økonomi- og indkøbsgruppen tilbud på kaffebønner.

»Fakultetet har givet os 15.000 kroner i startkapital, som vi kan bruge, som vi vil. 
De køber også kaffemaskiner, elkedel og en opvaskemaskine. Når vi har bedt om noget, 
har de bare sagt, ’fint, det fikser vi’,« fortæller Rebecca. 

Prodekan: Det er vigtigt at have historien med
Op på cyklen og en kort tur til Studiegården, hvor Juras ansatte holder til. Fakultetsle-
delsens kontorer findes bag en tung port flankeret af to store stenugler. For få år siden 
var porten låst for studerende. Det er den ikke i dag, men det er stadig få studerende, 
der finder vej til forskernes gemakker.

»Vi har et stort ønske om at komme hinanden mere ved. Studerende er også vel-
komne i dag, men vi lever meget parallelt. Vi håber på en større sammenhængskraft på 
KUA3,« siger prodekan for uddannelse Stine Jørgensen, som har inviteret Uniavisen på 
kaffe sammen med flytteprojektleder Thomas Haaning Christiansen. 

Vi mødes på projektlederens kontor under en opslagstavle plastret til med planteg-
ninger og materialeprøver i mørkeblå og mørkegrønne nuancer. 

Stine Jørgensen kaster et blik på 
stofprøverne.

»Det er sådan lidt klassisk … det er 
sådan noget, vi identificerer os med.«

Selv om prodekanen er enig med de 
studerende i, at meget kan blive bedre 
– og vil blive det i de nye omgivelser – 
er der også nogle ting, der er værd at 
holde fast i.

»Det er vigtigt at have historien 
med. Vi har nedsat en identitets-
gruppe, der skal komme med forslag 
til, hvad vi kan tage med for at bevare 
nogle juridiske pejlemærker,« siger 
hun.

»Stenuglerne er virkelig en del af 
vores identitet, og dem har vi faktisk 
prøvet at få med, men det kunne ikke 
lade sig gøre, for det viste sig, at stu-
diegården var fredet, så dem må vi ikke 

Overskuelighed. Der kommer hele tiden 
nye studerende til, og de skal kunne 
finde vej uden at læse kort og skilte hele 
tiden. Et indre hovedstrøg, der forbinder 
alle bygningsafsnit, 'torve' med farverige 
vægge og lofter og udsigt til gårdhaver og 
omgivelser er nogle af de tiltag, der gør 
det nemt at orientere sig. 

Fleksibilitet. Universitetslandskabet skal 
både rumme 'hule' og 'savanne'. En blan-
ding af store, åbne rum og små, skærmede 
rum og en variation af møbler skaber 

plads til forskellige situationer. Fx er der i 
det centrale rum på Jura, 'Videncenteret', 
mobile sofaer, reoler og planter, som kan 
flyttes rundt og danne ramme om solo- og 
gruppearbejde, vejledning, pauser og 
sociale aktiviteter. 

Indeklima. God akustik, masser af dagslys 
og høj luftkvalitet er afgørende for trivsel 
og læring. Lydabsorberende materiale i lof-
ter og på vægge og polstret inventar bidra-
ger til behageligt lydmiljø. Højtsiddende 
vinduer med himmelkig og glasfacader ud 

til indre gårdhaver lader dagslys trænge 
dybt ind i bygningen. 

Identitet. Fakulteternes faglige identitet er 
tænkt med og indlejret i arkitekturen. Fx. 
er et af kerneelementerne i studiemiljøet 
på Teologi - det uformelle møde mellem 
undervisere og studerende - understøttet 
af små sofaområder langs kontorgangene, 
der skal fungere som sociale mødesteder.

Samspil. Det fysiske studiemiljø skal skabe 
samspil mellem studerende, undervisere, 

fag og fakulteter. Derfor er kantiner, caféer, 
videncentre og studiearbejdspladser 
anbragt langs det gennemgående indre 
hovedstrøg, så det skaber en meget stor 
kontaktflade mellem brugerne. Derudover 
skal arkitekturen skabe samspil mellem 
universitetet og det omgivende samfund, 
og det sker fx ved, at det indre hovedstrøg 
også kommer til at fungere som et nyt 
short cut i bykvarteret.

Kilde: Anna Kathrine Bisgaard, arkitekt hos 
Arkitema, som har tegnet KUA3

ARKITEKTENS 5 BUD PÅ HVORDAN MAN SKABER ET GODT STUDIEMILJØ

Hvordan
flytter man 
sjælen med?

KUA3

JURAS STUDERENDE TESTER KAFFEBØNNER TIL 
DERES NYE CAFÉ PÅ KUA3

UDSIGTEN FRA JURAS GRUPPE
LOKALER VED 

BISPETORVET FLYTTER IKKE MED

STENUGLER FRA JURAS NUVÆRENDE 
LOKALER i INDRE BY
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rykke. Men nu må vi se, om vi ikke på en eller anden måde kan få dem til at flyve med 
alligevel,« siger Thomas Haaning Christiansen og smiler lidt hemmelighedsfuldt.  

Baren lukker tidligere
Turen fra Studiegården til Købma-
gergade er nemmere at tilbagelægge 
til fods end på cykel, og Uniavisens 
udsendte kommer til at tænke på noget, 
jurastuderende Rebecca Ingemann 
sagde tidligere på dagen: »Jeg glæder 
mig til at være del af et større uddan-
nelsesmiljø, et miljø, der lægger op til 
at man fordyber sig, og hvor man ikke 
hele tiden bliver revet ud af sine tanker 
af turister på segways.«

Et par turistbusser senere når vi 
frem til Det Teologiske Fakultet. I en 
gård i Købmagergade har Teologi fire 
etager at boltre sig på, foruden en 
kælder, som er højt skattet af de stude-
rende. Med flytningen til KUA3 ryger 
en fjerdedel af teologernes kvadratme-
ter. Det betyder mindre plads til bøger 
og til bar, og det bekymrer Lucas Anto-
nio Madsen, formand for teologernes 
fagråd. Han har foreslået at mødes i fagrådets lokale, men vi kan ikke komme ind ad 
hoveddøren, for dørhåndtaget er faldet af. 

»Lad os lige gå hen og sige det til Torben,« foreslår Lucas, og vi slår et sving forbi 
fakultetsdirektør Torben Rytter Kristensens kontor.

Direktøren fortæller, at Teologi har haft en stor udfordring i at bevare det gode 
studiemiljø, som findes på studiet i dag. Derfor har fakultetet lagt vægt på at indrette 
sig, så der er ikke er langt fra forskerkontorer til forelæsningssale, og så der er plads til 
studenterforeninger og fester.

Lucas kan godt mærke, at ledelsen har strakt sig langt for at imødekomme de stude-
rendes ønsker.

»Lige nu har vi en kælder for os selv, hvor vi kan feste hele aftenen. Nu bliver vi 
nødt til at lukke tidligere og tage hensyn til, at underviserne skal have arbejdsro om 
eftermiddagen. Men vi har fået lov til fortsat at åbne baren ret tidligt, under forudsæt-
ning af at vi ikke er for højlydte. Vi kommer også til at have adgang til fakultetet 24/7, 
så vi kan gå på biblioteket og læse, når vi vil,« fortæller Lucas.

Bøger eller kunst
Bøger er en anden mærkesag for fagrådet. I dag har Teologi biblioteker fordelt over tre 
etager. På KUA3 får bøgerne plads i et mindre bibliotek og i kælderen og på de ekstra 

brede gange langs undervisernes konto-
rer, designet med plads til bogreoler.

»Vi skal af med en del bøger, og det er 
noget, vi ikke er så glade for, men vi er 
ved at finde en løsning, så de i hvert fald 
ikke skal smides ud. De kommer til at 
blive solgt eller givet væk,« siger Lucas.

Han fortæller, at bogsamlingen har 
været et af få punkter, hvor fagrådet har 
måttet kæmpe med dekanatet. 

»Dekanen har fokuseret meget på at 
få kunst med, men den plads, kunsten 
optager, er plads, der ellers kunne 
bruges til bøger. Bøger er en stor del af 
vores identitet.«

For Lucas er bøgerne en vigtigere 
del af den teologiske identitet end 
omgivelserne i Indre By.

»Selvfølgelig har vi ligget her i lang 
tid, og der er noget identitet forbundet 
med det, men for mig er det ikke den 
store identitetskrise at flytte. Det er 
bare noget, man skal acceptere. Det er 

godt at huske historien, men det er vigtigere at fokusere på at bygge en ny identitet op 
ude på KUA3.«

To dårlige pizzeriaer og urbanplanen
Cykelturens sidste etape indledes i silende regn. Der skal trædes til i 
pedalerne. Vi skal ud, hvor Amager (næsten) bliver til Amager Øst. Det 
Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) bor i en rød murstensbygning, 
en skofabrik, som biblioteksskolen overtog i 60’erne. Siden er biblioteks-
skolen blevet til IVA, og IVA er kommet ind under KU’s vinger.

Klokken er tre, og de første flaskeøl er knappet op i fredagsbaren Den 
Gale Hjort. Andetårsstuderende Maria Sofie Jensen byder på en økologisk 
Royal Classic, og Tue Scheel Nielsen, der læser på kandidaten, samler et 
par stole om et bord foran barens gevirprydede bagvæg.

Maria fortæller, at hendes studietid har været præget af en midlertidig-
hed, som har smittet af på stemningen:

»Vi har hele tiden vidst, vi skulle flytte, så vi har måske ikke knyttet os 
så meget til stedet. Vi glæder os til nye, lækre bygninger. Her er hyggeligt, 
men gammelt. Retro på den ikke så fede måde.«

Tue fortsætter: »I eksamensperioder kan der sagtens være helt tomt 
ved læsepladserne klokken fire om eftermiddagen. Her er så dødt, og her 

DET HAR VI LÆRT AF KUA2
Fred og ro. Lydniveauet har visse steder været et problem på 
KUA2 (fx da et nyinstalleret interaktivt kunstværk larmede så meget, 
at det måtte sættes i bero). KUA3 er fyldt med støjdæmpende pla-
der, og akustikken er bedre i både gulv og loft. 

Holdbare møbler. Det er ikke nok, at møblerne er af mærket Hay 
– de skal også kunne holde til, at man læner sig op ad dem. Uheld 
med væltende borde på KUA2 har fået de nye beboere til at købe 
mere robuste møbler.

IT. Manglende strøm og wifi var et problem, da KUA2 blev taget i 
brug. Under den igangværende flytning har IT og AV været under-
lagt stram styring og vil, ifølge seneste meldinger, være klar til brug 
ved indflytning.

Skiltning. De nye beboere havde svært ved at finde rundt på 
KUA2. Derfor er der til KUA3 lavet lokaleplaner og labels til dørene i 
god tid, og på Jura har en såkaldt identitetsgruppe været med til at 
finde på iørefaldende navne til lokalerne.

MAN MÅ IKKE LÆNGERE SIGE KUA
Fakulteterne på Amager er blevet enige om at bruge betegnelsen 
Søndre Campus fra og med det tidspunkt, hvor Jura, Teologi og 
IVA flytter ind. Navnet KUA droppes helt og det samme gør byg-
ningskompleks-navnene KUA1, KUA2 og KUA3.

er ingen faciliteter. Kantinen åbner 
sent og lukker tidligt.«

De har så meget plads på IVA, 
at folkeuniversitetet og et for-
lag er rykket ind. Og selv med 
de nye bofæller taler Maria om 
’spøgelsesgange’.

»Her er kedeligt og gråt og 
Amager. Vi har to dårlige pizze-
riaer og urbanplanen,« siger Peder 
Helms fra tredje semester og slår 
sig ned med en øl. »Til gengæld 
kan du altid finde plads til grup-
pearbejde, du kan bare gå over i 
tomt lokale på den anden side af 
gangen.«

IVA vil feste med nye 
naboer
Den 9. december skal de knejsende bukkeopsatser pilles ned fra 
væggen, og den nuværende fredagsbar rives ned. Den Gale Hjorts genfødsel står højt 
på dagsordenen, for caféen er alfa og omega for fællesskabet, det er Tue, Maria og 
Peder enige om. Et fællesskab, der er karakteriseret ved, at studiets museumskuratorer 
in spe spiller brætspil og fodbold med hardcore it-typer, og at studerende er på fornavn 
med de ansatte og ledelsen.

»Måske bliver det svært at bevare nærheden. På trods af det med spøgelsesgangene, 
er der virkelig en nærhed, et fællesskab,« siger Maria.

De studerende var noget bekymrede, da en permanent café i første omgang var 
ofret for at spare plads.

»Der var et forslag om en roll-in-bar på hjul. Nu er der heldigvis kommet mere fokus 
på hjemstavnslokaler, og så har det været nem-
mere at få det igennem, at cafeen skulle have sit 
eget lokale,« siger Tue.

Tue, Maria og Peder håber, at de både kan 
bevare nærheden og opnå en campusfølelse – 
»følelsen af at være del af noget større,« som 
Tue formulerer det.

»Drømmescenariet er, at vi kan få Jura og 
Teologi med i vores fællesskab,« siger Peder, 
og Maria fortæller, at de har startet et udvalg, 
Samarbejde på Tværs, som flyttefællerne forhå-
bentligt vil være med i. Udvalget vil arrangere 
fælles fester og andre aktiviteter på de delte 
områder.

»Vi skal lige have de andre overbevist om, at 
det ikke er dødens pølse at rykke til Amager,« 
siger Maria. 

uni-avis@adm.ku.dk

TURISTER PÅ CYKLER OG SEGWAYS BLIVER IKKE 
EN DEL AF STUDIEMILJØET PÅ AMAGER

KUNSTEN FRA TEOLOGIS GANGE FLYTTeR MED TIL 
AMAGER - PÅ BEKOSTNING AF BØGER

FREDAGSBAREN DEN GALE HJORT i IVAS
NUVÆRENDE LOKALER

SPØGELSESGANGENE I IVAS NUVÆRENDE LOKALER VIL ikke BLIVE SAVNET
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ASLAK ALEXANDER SCHOU 
OG NIELS HAVNDRUP KRAAER 
fra Frit Forum

HVORFOR STILLER I OP?
Niels: Frit Forum er et kæmpe socialt netværk med kontakter ind i Socialdemokratiet 
på Christiansborg, så når der tales om eksempelvis SU og manglen på studieboliger, 
kan vi rykke i politikerne og få sat en fælles dagsorden.

Aslak: Jeg kan godt lide Frit Forums idealistiske tilgang, der handler om solidaritet, 
og at der skal være plads til alle på universitetet. Det mindset vil jeg gerne have er dri-
vende, også i universitetsbestyrelsen.  

HVAD ER JERES MÆRKESAGER?
Niels: Min store mærkesag er at få opprioriteret læsesalene på CSS, det kan ikke være 
rigtigt, at du som flittig studerende ikke kan finde et sted at sidde. Det er problematisk, 
at læsesalen altid er propfyldt, så det er virkelig svært at få lavet et stykke arbejde. Der 
er tilsvarende problemer andre steder. Min anden mærkesag handler om ensomhed. 
Den seneste studietilfredshedsundersøgelse viste, at 17 procent af de studerende føler 
sig ensomme, så det er et kæmpe problem. Det er kompliceret, så jeg har ikke svaret på, 
hvordan det løses, men vi er nødt til at tage debatten i bestyrelsen. 

Det er klart, at den enkelte studerende har ansvaret for egen læring, men 

Mød spids- 
kandidaterne

Tre valglister kæmper om den ledige plads som de studerendes repræsentant 
i KU’s øverste organ, bestyrelsen. Mød listernes spidskandidater og hør, hvad 

de vil gøre for de studerende på Danmarks største universitet.
AF CLAUS BAGGERSGAARD. FOTO CHRISTOFFER ZIELER OG CLAUS BAGGERSGAARD

universitetet har ansvaret for skabe de bedst mulige rammer.
Aslak: Min vigtigste mærkesag er specialeforsvar til alle. Specialet fylder utroligt 

meget på studiet, så det føles uforløst bare at aflevere og få sin karakter. Det giver en 
langt bedre oplevelse at gå det hele igennem, og samtidigt bliver studerende med sær-
lige mundtlige egenskaber ikke forfordelt.

Min anden mærkesag er, at der skal være større fokus på at sikre det sociale element 
i studietiden. De studerende tager et stort ansvar for det sociale, og det skal ledelsen 
tage alvorligt, respektere og understøtte i stedet for eksempelvis at nedlægge studietu-
ren på grund af økonomi.  Ledelsen skal huske på, at der bliver lagt mange kræfter i 
det, uden de studerende får penge for det.

 
HVORDAN VIL I GRIBE ARBEJDET I BESTYRELSEN AN?
Niels: Vi skal søge løsninger i fællesskab, så jeg vil ikke være en proteststemme i besty-
relsen. Jeg anerkender fuldt ud, at du skal kunne få et arbejde, efter du er færdig på 
universitetet, så det giver god mening at lytte til erhvervsfolkene i bestyrelsen, men jeg 
er sikker på, at mine mærkesager vil styrke uddannelserne og forbedre de studerendes 
mulighed for at få job bagefter. 

Når det er sagt, er Frit Forum de studerendes stemme, så når kampen kommer, vil vi 
trække mod de studerendes trivsel. Vi er de studerendes forlængede arm.

  Aslak: Som udgangspunkt er min tilgang pragmatisk. Bestyrelsen er til for at træffe 
gode velovervejede beslutninger, men min idealistiske tilgang skal sikres.

De studerende og ansatte skal ikke finde sig i hvad som helst, så hvis der er noget, 
vil jeg råbe op, men det afhænger af situationen. Ikke alle nedskæringer kan automa-
tisk retfærdiggøres, så jeg vil tage stilling i hver enkelt sag.

HVAD MENER DU OM, AT STUDENTERRÅDET HAR EN DOMINE-
RENDE ROLLE?
Niels: I Frit Forum er vi ikke decideret uenige med Studenterrådet. Der er mange punk-
ter, hvor vi står på samme side politisk, som det for eksempel gælder i forhold til kam-
pen mod fremdriftsreformen.

Vi ser os ikke som en direkte konkurrent til Studenterrådet, og vi vil ikke ødelægge, 
hvad de har opbygget. De har gjort bravt stykke arbejde, men jeg synes, det er proble-
matisk at hævde, man indeholder alle politiske holdninger. Man må træffe et valg.

Aslak: Universitetsvalget er en grundsten i demokratiet, så det er vigtigt at have 
forskellige lister at stemme på, men det er ikke sådan, at jeg er interesseret i at pille det 
ned, som Studenterrådet har opbygget.

UNIVALGET 2016
Ved valget 2016 skal de studerende vælge et medlem til Københavns 
Universitets bestyrelse foruden repræsentanter til akademisk råd, 
institutråd, studienævn og ph.d.-udvalg.

Afstemningen lukker den 25. november klokken 15. 
Man kan afgive sin stemme på KUnet (kræver login).
Valgresultatet offentliggøres den 30. november

Bestyrelsen er universitetets øverste myndighed sammensat af seks 
eksterne medlemmer og fem interne medlemmer.

U N I V A L G 
2016

25. november
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JACOB STENDEVAD  
fra Konservative Studerende

HVORFOR STILLER DU OP?
Jeg vil gerne give de borgerlige studerende på Københavns Universitet et ordentligt 
talerør til universitetsledelsen.

Studenterrådet er meget farvet i deres politiske udmeldinger, som man senest så 
i forbindelse med regeringens forslag til en SU-reform. De valgte kollektivt at gå ud 
og protestere uden overhovedet at se på omstruktureringerne af SU’en. De forholdt 
sig overhovedet ikke til, at de studerende samlet set får flere midler og får forbedrede 
vilkår for tilbagebetaling af deres SU-lån, da det gøres rentefrit. Desuden får man et 

ELIAS WESTERGAARD 
fra Studenterrådet
 
HVORFOR STILLER DU OP?
Fordi jeg gerne vil være med til at skabe et universitet med høj faglighed, hvor der er 
god kontakt mellem forskere og de studerende. Det fungerer rigtig godt nogle steder, 
men der er også mange steder, hvor det kan gøres meget bedre.

Jeg vil være de studerendes tillidsmand i bestyrelsen, og sørge for at vi bliver hørt. 
Det er ikke sikkert, at alle kommer til at kende mig, men alle vil kende en i et fagråd 
eller en faglig forening, der hurtigt kan skaffe mit mobilnummer. 

Bestyrelsesposten er ikke min. Den tilhører heller ikke en humanist, en socialde-
mokrat eller en borgerlig. Vi skal alle sammen have fordel af en studenterstemme i 
bestyrelsen.

HVAD ER DINE MÆRKESAGER?
Den første er at forbedre kontakten mellem forskere og studerende. Det, der gør uni-
versitetet til noget særligt er, at vi undervises af forskere. Da jeg læste i Tyskland, gik 
jeg på et universitet, hvor der var afleveringer hele tiden, og vi hele tiden skulle stå på 
mål for vores besvarelser. Sparringen gjorde, at jeg blevet meget dygtigere af at gå der. 

Det er forkert at dele hverdagen på studiet op i det faglige og sociale. Det handler 
om at skabe miljøer som er faglige og sociale, og hvor man møder sine undervisere. Det 
er forskerkontakten, der gør universitetet eksklusivt og skaber stjerneuddannelser. 

Min anden mærkesag er at skabe stærke lokale fagmiljøer. Bestyrelsens vigtigste 
rolle er at sikre fagene så gode rammer som overhovedet muligt. Gode fagmiljøer giver 
os identitet i vores faglighed.

Min tredje mærkesag er, at det er tid til et mentalitetsskifte. Universitetet har i flere 
år være præget af nedskæringer, fyringer og lukninger af gode fagmiljøer, men vi skal 
hjælpe den nye rektor med at genfinde ambitionerne for uddannelseskvalitet.

Der er brugt meget tid på at stramme alle skruer og få de studerende hurtigere igen-
nem systemet - nu er det tid til at se fremad.

HVAD MENER DU OM, AT STUDENTERRÅDET HAR EN DOMINE-
RENDE ROLLE?
I Studenterrådet arbejder vi sammen for at skabe de bedste rammer for et studieliv på 
universitetet. Studenterpolitik handler slet ikke om partipolitik. Vi har hele det politi-
ske spektrum repræsenteret, fordi storpolitik fylder så uendeligt lidt.

Vi bruger 99 procent af tiden på konstruktivt at løse praktiske problemer på studi-
erne i nævn, råd og udvalg.

Det er gennem Studenterrådet, at vi adresserer problemerne, vi har på KU, og den 
enkeltes politiske observans skal ikke stå i vejen for, at vi arbejder sammen.

Udfordringen i forhold til at arbejde sammen er ikke politisk uenighed, men for-
skellige fagligheder, eksempelvis mellem de studerende på sprogfagene og de naturvi-
denskabelige fag.

Studenterrådet gør, at vi kan koordinere på tværs og lære af og hjælpe hinanden, så 
vi kan skabe de bedst mulige rammer for alle studerende.

HVORDAN VIL DU GRIBE ARBEJDET I BESTYRELSEN AN?
Jeg vil først og fremmest sikre, at vi som studerende bliver hørt. Det er os, der ved, 
hvad der foregår og kan sikre, at de samme fejl ikke sker igen og igen.  

Jeg søger altid den konstruktive samtale. Hvis vi bliver taget seriøst som værdige 
samarbejdspartnere, er der ikke brug for at råbe op, så vi skal som studerende gå i kon-
struktiv dialog med ledelsen.

skattefradrag de første tre år efter eksamensbeviset er i hus og et højere fribeløb under 
studierne. Det har Studenterrådet fuldstændig neglieret i forbindelse med protester og 
demonstrationer.

Det værste set fra vores synspunkt som konservative studerende er, at Studenter-
rådet hævder at tale på alle studerendes vegne uagtet de studerendes politiske obser-
vans. Der er et stort behov for et supplement og alternativ, da det er svært at komme 
igennem med en borgelig tankegang, men jeg vil være talerør for alle studerende, der 
mener noget andet end flertallet i Studenterrådet.

HVAD ER DINE MÆRKESAGER?
Jeg vil kæmpe for at få flere nuancer på de ting, der bliver diskuteret. Jeg mener helt 
konkret, at de studerende skal have større selvbestemmelse i tilrettelæggelsen af deres 
studier. Den enkelte studerende skal have en pose penge, som de selv må bestemme 
over, hvor de bruger i uddannelsessystemet. 

Desuden mener jeg, at universitetet på længere sigt skal gøre fuldstændig uafhæn-
gige af staten, så Københavns Universitet kan tale sin egen sag.

Hvis staten er hovedfinansieringskilde, kan universitetet på ingen måde være uaf-
hængigt, og der vil altid være fare for besparelser.

Fordelene ved at være et selvstændigt privat universitet er mange:
KU vil selv kunne bestemme hvilke uddannelser man vil udbyde, og vil kunne 

basere optaget udelukkende på baggrund af udbud og efterspørgsel. Hvis mange stu-
derende vil læse et fag, hvorfor så ikke oprette flere pladser og lade markedet regulere 
det selv?

Hvis arbejdsløsheden er høj, vil de finde noget andet at læse, eller finde innovative 
måder at bruge deres valgte uddannelse på.

Forskningen kan også kun være fuldstændig objektiv og uafhængig, hvis universite-
tet ikke får offentlige midler.

Jeg har ikke en præcis plan for, hvordan det gennemføres, men jeg vil kæmpe for 
princippet om uafhængighed og vil eksempelvis støtte KU’s ønske om bygningsselveje.

HVORDAN VIL DU GRIBE ARBEJDET I BESTYRELSEN AN?
Det afhænger fuldstændig af den enkelte sag, men hvis et flertal i bestyrelsen mener et, 
og jeg mener noget andet, vil jeg ikke bukke under. Hvis det handler om noget princi-
pielt for Konservative Studerende og vores vælgere, vil jeg råbe op.

Jeg er pragmatiker i den forstand, at jeg er villig til at lytte til alle argumenter, og 
jeg har ikke forudindtaget holdning til de problemer som bestyrelsen diskuterer.

Jeg er for eksempel ikke til at hugge og stikke i, når det drejer sig om studerendes 
borgerlige rettigheder over for KU’s administration. 

Det er også principielt, at universitetet skal være en selvejende institution, der dri-
ver sin egen virksomhed, så hvis et flertal eksempelvis går ind for politisk udpegede 
bestyrelser, ville jeg råbe vagt i gevær. 
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DEN 
ARKTISKE 
MISSION
Ud for Grønlands vestkyst ligger den 110 år gamle Arktisk Station, 
som KU har drevet siden 1953. Uniavisen tog højt mod nord for at 
undersøge, hvordan forskningen har det deroppe, hvor nordlyset er 
et selvfølgeligt frynsegode.  
TEKST OG FOTO ANDERS FJELDBERG 

 K niiiirk, plufff. Kniiirk, plufff, siger sneskoene, der 
bærer os op ad bjergsiden i 700 meters højde. 
Lidt irriterende, når her ellers er så fuldkommen 
stille. Til gengæld træder de i den fineste, blåhvide 
puddersne. 

Foran går Casper T. Christiansen, 35-årig stati-
onsleder på forskningsstationen Arktisk Station, en 
forskningsstation, som Københavns Universitet har 
drevet og ejet på Diskoøen i Vestgrønland siden 
1953. Uniavisen følger i Caspers sneskofodspor 
op ad bagsiden af bjerget Lyngmarksfjeldet en dag 
sidst i oktober.

I takt med at vi nærmer os toppen af det 804 meter høje bjerg, falder tempe-
raturen støt mod de minus 10 grader, og selv om vejret er fantastisk efter grøn-
landske forhold, puffer en insisterende kold vind fra isbræerne fra øens midte 
sig op under hætten. 

Sneskoene larmer; selv er vi temmeligt tavse. Det er en krævende opstigning, 
og da vi smuttede i sneskoene i 600 meters højde, følte reporteren sig som en 
and på land. Men her bider han tænderne sammen, for han er med på mission 
for Arktisk Station.

Teposer spår om kulstofbalance
Casper er polarforsker og har forskellige projekter i gang på øen. Nogle af dem 
– cirka tusind – har form af små teposer, han selv har lagt ud og ned i tundraen 
uden for Arktisk Station. 

Poserne er fremstillet af fint vævet net i et syntetisk materiale. I dem ligger 
grøn te, roibos eller lokale blade og kviste.  

Casper forsker i kulstofbalancen i Arktis, og han bruger teposerne til at 
studere nedbrydningen af organisk materiale både sommer og vinter. Det har 
vist sig, at der sker overraskende stor nedbrydning om vinteren, og det kan få 
konsekvenser. 

Jorde i permafrostregionen indeholder omkring halvdelen af al det kulstof, 

der findes i alle verdens jorde. Hvis mere af det bliver nedbrudt som følge af 
temperaturstigninger og klimaforandringer, kan det frigive mere af klimagas-
serne CO2 og metan og påvirke atmosfærens klimaregnskab med et stadigt var-
mere klima til følge. 

Miljøovervågningsprogrammerne
Det er dog ikke teposerne, Casper skal ud og se til i dag. Han er også ansvarlig 
for stationens miljøovervågningsprogram. Den målestation, vi skal op til i dag, 
er den sværest tilgængelige af dem alle.  

Da vi er kommet op på toppen af Lyngmarksfjeldet, kan vi se ned på havet. 
Det er et vildt hav. Mod vest hedder det Baffinbugten og strækker sig 500 kilo-
meter til Canada. I havnen ved bjergets fod ligger Arktisk Stations forsknings-
skib, Porsild. Øen har ingen veje, så Porsild kan være den eneste mulighed for at 
komme rundt, hvis man ikke sejler i speedbåd eller flyver med helikopter.

Porsild var sidst i aktion for to dage siden, da Casper skulle tage vandprøver i 
havet på 300 meters dybde. Inden længe vil det fryse fast i isen i havnen i Qeqer-
tarsuaq, og der vil det blive liggende til forårets komme. 

I sommerhalvåret myldrer Arktisk Station med både forskere og flora. 
Omkring halvdelen af alle Grønlands plantearter vokser på Diskoøen, så de 
25 forskere, der kan bo på stationen, har noget at rive i. De fleste sover i en 
slags båse på førstesalen, men der er også nogle mere komfortable og private 
professorværelser.

Sådan et har Uniavisens udsendte fået, for her i oktober er der ikke andre 
overnattende. Casper har sin stationslederbolig 100 meter væk, og nordlyset 
flimrer grønt om natten. 

Bjergkamera fanger klimaforandringer
Ekspeditionens mål har været en cirka 30x30 cm stor plastikkasse med et Canon 
D5 topmodel spejlreflekskamera indeni. Det tager automatisk billeder af havet 
ud for Diskoøen flere gange dagligt, så forskerne kan estimere havisens udbre-
delse om vinteren og smeltevandsudledningen af sedimenter om sommeren. 

Casper skal hive data ud af kameraets billedhukommelse, og så skal han 

FODSPOR I SNEEN
Toppen af det 804 

meter høje Lyngmarks-
fjeld er et stort relativt 

fladt plateau. Her er 
dyb sne, så snesko og 

vandrestave er et must.

18  UNIVERSITETSAVISEN 6 ◆ 2016

ARKTISK STATION



FORSKINGSSKIBET PORSILD 
Skibet har plads til 12 forskere om 
dagen og otte sengepladser. Her 
ligger det en tidlig morgen inden 
en afgang i Qeqertarsuaqs havn.

ERFAREN 
POLARRÆV 
Casper T. Christiansen 
på toppen af 
Lyngmarksfjeldet.  

MINIDRIVHUS  
MED TEPOSER

Her hæves tempe-
raturen med et par 

grader, så Casper T. 
Christiansen og kol-

leger kan følge deres 
teposer og se, hvad 
højere temperaturer 
betyder for kulstof-
kredsløbet i Arktis.  

POLARFORSKERENS TEBREVE
I det store laboratorium ligger et lager af Casper T. Christiansens 
teposer. Med dem undersøger han, hvor hurtigt organisk materiale 
nedbrydes i Arktis’ natur. 

DEN FASTE STAB
Fra venstre er det 
stationsforvalter 
Kjeld Akaaraq Emil 
Mølgaard, stationsleder 
Casper T. Christiansen, 
matros og stationsmed-
hjælper Erik Wille og 
Porsilds kaptajn, Frode 
Vest Hansen.  

LABORATORIET
Arktisk Stations Laboratorium har flere  
etager - og nok verdens bedste udsigt.
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justere på nogle indstillinger og noget tilhørende udstyr. Krævende er det, når 
man skal have handskerne af i frosten, og man samtidig står og flagrer med et 
A4-ark med en kollegas brugsanvisninger. 

Casper knokler løs med kameraet og plastikkassen i over en time. Kassens 
sølle beskaffenhed, og de deraf afledte problemer med at få den sikret og lukket 
ordentligt af for fjeldets vinterstorme, er et projekt i sig selv.

Endelig får Casper sikret kassen, og vi kan begive os hen over Lyngmarksfjel-
dets flade top for at finde et egnet sted til nedstigning ad bjergets forside. Udsig-
ten på vejen ned er lige så bjergtagende som bagvejen. Solens stråler reflekteres 
blændende, lavt ude fra det arktiske hav og derfra videre ind i bjergtoppens 
dybe sne. Et par hundrede meter under toppen støder vi på rævespor. 

Polarforskere må passe på hinanden
Selv ikke sneskoene kan garantere skridsikkerhed på den stejle bjergside, så 
indimellem går det nedover på halen et stykke. Det kan skyldes de store sten, 
der rager op mange steder. De er ualmindeligt skarpe, og der er meget at lære, 
når man går i en polarforskers fodspor. Heroppe må man passe godt på sig selv 
– og hinanden. 

Længere nede går det uden snesko, og Casper skyder genvej henover et 

ejendommeligt klippeterræn, som vi klatrer igennem, mens frosne vandfald til-
trækker sig opmærksomheden. Inden frosten satte ind, var de bække i området. 
Sådan et syn skal man normalt bløde 30.000 kroner for at se på en guidet tur til 
Arktis. 

Ekspeditionen begyndte klokken 8, og da vi endelig kommer ud af klippeom-
rådet ved 17-tiden, viser Arktisk Stations røde træbygninger sig for os. Det har 
de også gjort i 110 år for alle de glaciologer, geografer, geologer, (hav)biologer, 
hvalforskere og økologer, der alle er kommet hertil for at gøre en indsats i – og 
for – Arktis. 

anfj@adm.ku.dk

KURIØST 
KASETTEBÅND

Traditioner er 
vigtige. I køkkenet 

dukkede et kassette-
bånd med Agnetha 
Fältskog (ABBA) og 
Linda Ulvaeus med 

titlen Nu Tändas 
Tusen Juleljus fra 

1980 op.

GEAR
Casper T. Christiansen og Erik Wille håndterer et måleap-
parat på Porsild. Det kan blandt andet måle temperatur og 
salinitet ned til 300 meters dybde.

SIGTE OG NYLON-
STRØMPE BESKYTTER 

MÅLEUDSTYR
Det gælder om at være 

opfindsom. Casper T. 
Christiansen beskytter 

sine gummislanger, der 
måler metan og CO2, mod 
ræve med en køkkensigte. 

En stump nylonstrømpe 
holder mundingerne 

fri for fygesne. 

DISKOØEN SET FRA HAVET
Udsigten til Diskoøen, som 

man kan få sig fra forsknings-
skibet Porsild, når man er 

polarforsker.  
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FORBISTRET PLASTIKKASSE
Plastikkassen indeholder kamera og udstyr, der tager 
billeder af havet ud for Lyngmarksfjeldet. 
 

Tid til fordybelse

80+ sommerkurser

AARHUS                                                                
UNIVERSITET                                                           AU

 

DEADLINE 15. MARTS

KOM 
FORAN 
MED 
AU 
SUMMER 
UNIVERSITY

www.au.dk/summeruniversity

SELVBYGGERSKUR
Casper T. Christiansen har bygget et beskytter-skur til et avanceret ap-
parat, der måler indholdet af CO2 og metan og forskellige isotoper af de 
to gasser fra forskellige jorddybder.   



FRI-
TÆNKEREN

 H ankatten Only ligger på blokken og dasker journalisten om 
næsen med sin imponerende haledusk. 

»Har du dyr?« vil professor Sandøe vide. Han får den ulykke-
lige historie om katten Markus, som vi netop har måttet aflive, 
fordi han gik til angreb med kløerne på en niårig dreng.

»I har også gjort alt det forkerte,« siger Peter Sandøe med en 
lille hovedrysten, men ikke uden empati, oven på historien om 
den usocialiserbare hankat. 

Det er det, Peter Sandøe gør: Siger sin mening uden omsvøb. 
Uniavisen er taget til Store Heddinge for at møde filosoffen, der diskuterer etik i rela-
tion til landbrug, brug af dyr, bioteknologi og dyrlægegerning, og som ofte har trukket 
overskrifter for udtalelser, der opfattes som vildt kontroversielle. 

Pia Kjærsgaard har skældt ham ud fra folketingets talerstol, andre politikere har 
krævet Dyreetisk Råd nedlagt under hans formandsskab, og folk har sendt bunkevis af 
hadefulde læserbreve til aviserne med lange lister over de pinsler, han burde udsættes 
for. Derfor er der en grund til, at han ikke er på Facebook: 

»Derinde trykker folk sig jo af fuldstændigt unplugged.«
Dyrevelfærdsdebatter fremkalder stærke følelser, og Peter Sandøe synes altid frisk 

på en fejde. Bedre argumenter, færre følelser lader til at være kernen i hans virke. Hans 
filosofiske udgangspunkt hedder utilitarisme. Nytteetik er det danske ord, og det hand-
ler om at stræbe efter størst mulig samlet lykke på tværs af individer. 

Fra den position har Peter Sandøe talt udskammede ting som dyreforsøg, kloning og 
buræg op – og på det sidste har han været med til at forsvare fede mennesker mod stig-
matisering. Selv siger han, at han blander sig i forsøget på at formulere sammenhæn-
gende syn på, hvad der fra en etisk synsvinkel er op og ned i en diskussion. 

 
Uskyldig dyresex
Øverst på reporterblokken – under kattehalen – står ’dyresex’. Et emne, der bragte San-
døe ud i den største shitstorm hidtil.

»Ja, det var vel højdepunktet af provokation, mit engagement i dyresex-debatten,« 
siger Sandøe om sagen, der rullede først i nullerne, hvor der rejste sig en folkestemning 
for et forbud mod enhver form for seksuel omgang mellem mennesker og dyr. 

Peter Sandøe påpegede et hykleri, for kriminaliseringen skulle ikke gælde i indu-
strien, hvor man fx stimulerer søerne før inseminering men kun for mennesker, der har 
sex med dyr for fornøjelsens skyld: 

»Det kan godt være, at det er klamt, men dele af det er fuldstændig uskyldigt i en 
dyrevelfærdssammenhæng. Alle kender den irriterende gravhund, der prøver at parre 
sig med ens ben. Hvis den får lov, er det ikke et dyrevelfærdsproblem – tværtimod for-
ringer det dyrets velfærd, at alle sparker den væk.« 

Peter Sandøe køber ikke argumentet om, at det altid er synd for dyrene – nytteetik-
kens modsætning er hysteri, fanatisme og moralsk panik.

»Der findes undersøgelser, der viser, at et vist antal kvinder lever med en seksuel 
relation til en hanhund. Det er ikke synd – jo, måske for kvinden, men i hvert fald ikke 
for hunden,« siger Peter Sandøe. 

Menneskets forhold til dyr er blevet dagsordensættende på Christiansborg de senere 
år, men det var ikke noget, der kastede faglig anerkendelse af sig, da Peter Sandøe blev 
formand for Dyreetisk Råd i 1992: 

 »Folk troede jeg var gået helt i kvindemode. Dengang emmede dyrevelfærd af høn-
sestrik og hattedame.« 

Men inden for de seneste ti år har alle partier fået sig en dyrevelfærdsordfører, 
noget Sandøe ser som en del af en værdipolitisk bølge: 

»Når man ikke har andet at være uenig om, så vokser det med at være god ved 
dyrene.« 

Intellektuel versus ekspert
Stuen i Store Heddinge lugter af brændeovn, espresso og våd hund.

»Dyrene er min kones,« siger Peter Sandøe, måske for at understrege, at han ikke er 
blødsøden. 

Der er voksdug og vandbakkelseskringle fra Karisebageren på bordet. Huset ligger 
langt ude på landet og er omgivet af gamle frugttræer. Hertil flyttede familien for 26 år 
siden på grund af hustruens dyrlægepraksis, som hun stadig passer. 

»Jeg kan godt have lidt ondt af de kollegaer, der bor i Charlottenlund. Herude går 

man ikke rundt og føler sig som noget særligt. Jeg kan godt lide at bo blandt jord-
bundne mennesker,« siger Sandøe og skærer et nyplukket cox orangeæble i både.

No nonsense-idealet har præget Peter Sandøe så længe han husker tilbage:
»Jeg har det problem, at jeg har svært ved at lade være med at sige, hvad jeg 

mener,« siger han og fortæller en historie, som den vågne læser måske er stødt på i 
medierne tidligere, men som passer så godt til Sandøes selvforståelse, at den tåler 
gentagelse. Den handler om, at forældrene ville sælge et bornholmerur, da Peter var 
ret lille: 

»De endte med at spærre mig inde i et værelse, for hver gang, der kom nogen for at 
købe det, sagde jeg ’lad være, det skal trækkes op hver tolvte time’,« siger Peter Sandøe 
og ser tilfreds ud:

»Jeg kan ikke lade være. Jeg kan ikke dy mig, jeg siger sgu hvad jeg mener fagligt,« 
siger han – men vil gerne tilføje, at han trods alt med alderen er blevet bedre til at 
stikke piben ind i andre sammenhænge. 

Peter Sandøe befinder sig bedre i rollen som intellektuel end i en ekspertrolle: 
»Jeg vil godt slå et slag for den intellektuelle, der tør favne de brede emner, for 

ellers bliver livets store spørgsmål overladt til folk, der formentlig er meget dårligere 
til at besvare dem – folk ude i den alternative litteratur eller med en fanatisk eller reli-
giøs tilgang til tingene.« 

12 timers arbejdsdag
Som universitetsansat har man privilegier, der forpligter, mener Peter Sandøe:

»Vi er nogle af de få mennesker i dette samfund, der er ansat uden at skulle tjene 
en bestemt sag – og det er en sindssygt vigtig opgave. Det er derfor, jeg gør en dyd ud 
af at komme med upopulære, men fagligt begrundede indspark i debatten. Hvis vi uni-
versitetsansatte forskere også begynder at udtale os efter, hvad der er politisk oppor-
tunt, har vi efter min mening tabt vores berettigelse. Men på SUND og SCIENCE er det 
antallet af fagfællebedømte publikationer, der tæller, og mange forskere har ikke tid 
til at bruge kræfter på at blande sig i den offentlige debat.« 

De fleste af Sandøes arbejdstimer går da også med at drive projekter og søge forsk-
ningsmidler, fortæller han, hvorfor en stor del af den forskning han brænder for, fore-
går i fritiden.

Peter Sandøe er ret sikker på, at han ville blive sendt på både mindfulness- og 
yogakurser for at geare ned, hvis han var ansat hos Novo Nordisk. Men det er han ikke, 
og hver morgen sidder den 61-årige bioetiker ’blandt andre pæne ældre mennesker’ i 
toget lidt i 6 og tænder sin pc. Typisk ser konen ham først igen 12 timer senere.

Verdensmester med mindreværdskomplekser
Direkte efter studentereksamen begyndte Peter Sandøe at læse filosofi som en slags 
sabbat inden han skulle videre på et mere seriøst studie, fortæller han. At han senere 
skulle trevle filosofiens slumretæppe op for at flette det sammen med de knaldhårde 
videnskaber, kunne man ikke vide på det tidspunkt. 

Men han hang ved, selv om han ikke har meget positivt at sige om Filosofisk Institut 
i halvfjerdserne:

»Dengang var Filosofisk Institut præget af en stor bande nulforskere. Da jeg fik et 
stipendium, havde jeg valget mellem at sidde i Danmark og være verdensmester eller 
at tage til Oxford og tage en mere ydmyg rolle.« 

For Peter Sandøe var valget indlysende, men angstprovokerende: 
»Jeg er altid søgt hen til dem, der var større og stærkere end mig selv. Jeg havde 

kæmpe mindreværdskomplekser dengang, og så tog jeg, en dansk bonderøv, til Oxford 
og mødte sindssygt velformulerede studerende, der var 5 år yngre end jeg.«

Den rationelt sindede Sandøe følte sig så alene og presset, at han begyndte at gå i 
kirke, men det gik over, da komplekserne tonede ud til fordel for en faglig vækkelse: 

»Det var en kolossal oplevelse for mig, at der var begavede mennesker, der læste 
det, jeg havde skrevet og som hjalp mig videre. Og jeg sagde til mig selv, ’hvis jeg 
nogensinde får min ph.d. her, så gider jeg ikke have mindreværdskomplekser mere. 
Siden er det gået godt – og de senere år er det gået rigtig godt.«

Uniavisen bemærker, at det vel er de færreste, der frivilligt vil vælge en ydmyg posi-
tion, hvis de har mulighed for at føle sig som verdensmestre.

»Det mener du ikke,« siger Peter Sandøe. 

gbg@adm.ku.dk

Professor i bioetik Peter Sandøe har pisset store dele af Danmarks 
befolkning af med sine udtalelser om dyreetik – fx dyresex.  

Her fortæller han, hvorfor han ikke kan holde kæft.
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IN YOUR FACE 
Katten er en hellig birma, 
der på grund af sine for-
nemme gener har været 

udstillingskat. Nu har hu-
struen, der er dyrlæge, fået 
ham af avleren, så han kan 

tilbringe resten af sine dage 
i en komfortabel retræte på 

husmandsstedet.

PETER 
SANDØE
1955: Født i Køben-
havn og opvokset i 
Sorgenfri
1984: Mag.art. i  
filosofi fra Køben-
havns Universitet
1988: Ph.d. i filo-
sofi fra Oxford 
Universitet
1992-1997: Leder 

af Bioetisk Forskningsgruppe ved Institut for 
Filosofi, Pædagogik og Retorik
1997-2002: Forskningsprofessor i bioetik ved 
Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole
1992-2012: Formand for Det Dyreetiske Råd
2002-: Permanent professorat ved Institut for 
Produktionsdyr og Heste og ved Institut for 
Fødevare- og Ressourceøkonomi
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HVAD GØR EN ASTRONAUT PÅ MARS som har brug for værktøj eller mad? Man kan 
jo ikke tage en raket ned til Silvan eller ringe efter en pizza. Løsningen? Den har et hold 
af studerende fra KU. De har ud fra to bakterier fundet en opskrift på ’bioplastik’, der 
kan klare mosten på Mars med ekstreme temperaturer og tryk. Man tager en 3D-prin-
ter, sætter bioplastik i og vupti har man en plastikhammer eller en rumfrikadelle. Cos-
mocrops kalder de studerende sig selv og er VM-bronzevinder i syntesebiologi. Nyhe-
den om det selvforsynende ’Marsbrug’ nåede ikke alene frem til Politiken, der bragte 
en hel side, men ramte også NASA, der gerne ville høre nærmere og dermed understre-
gede, at gode forskningsidéer kan have et astronomisk potentiale. 

HVORDAN BLIVER FLERE STUDERENDE nytænkende som Cosmocrops? Det var 
temaet på UCPH Innovation Day den 13. oktober. For det første skal vi ikke opfatte 
innovation som et fremmedlegeme, men som en naturlig del af universitetet, som 
immervæk har bedrevet banebrydende forskning i over 500 år før innovation blev et 
modeord. For det andet opfatter vi underviserne som de primære forandringsagen-
ter. Hvis de bygger innovation ind i undervisningen ud fra devisen ’Doing by Lear-
ning’, kan studerende motiveres til at springe ud som iværksættere. 

SELVFØLGELIG SKAL IKKE ALLE KU’s kandidater have eget CVR nummer, men alle 
studerende skal lære at omsætte deres kernefaglighed til problemløsning på enhver 
arbejdsplads. Selv den mest inspirerende underviser kan få brug for inspiration. Derfor 
står KU’s innovationskonsulenter også klar til at hjælpe med idéer. Undervisere kan 
også hente idéer fra kolleger i et netværk eller dykke ned i en værktøjskasse. 

DE MEST ORIGINALE IDEER vokser ofte i det uopdyrkede ingenmandsland mellem 
fagene – ligesom Cosmocrops’ hold der kommer fra flere fag: fra matematik til biotek-
nologi. For at understøtte tværfagligheden har KU oprettet UCPH Innovation Hubs på 
SUND og SCIENCE mens HUM, JUR og TEO i fællesskab åbner en hub næste år på KUA. 
Her kan studerende fra forskellige uddannelser mødes, få kontor, mødelokaler og råd-
givning – så længe de har det til fælles, at de har en god idé, som de vil forvandle til en 
god forretning.

GØR 
UNIVERSITETET 
MÆGTIGT IGEN! 
KÆRE HENRIK WEGENER. Inden længe overtager du posten med guldkæden og 
ansvaret: rektor på Københavns Universitet. Først og fremmest vil vi studerende gerne 
have lov til at byde dig velkommen i hulen – som vi også gør det med alle vores nye 
medstuderende hver eneste sommer. Derudover vil vi gerne, i bedste julestemning, 
sende dig en lille ønskeseddel. Så her er fem ting vi ser frem til at samarbejde om, når 
du overtager posten til marts. 

HVORDAN SKAL VORES kommende læger overskue komplekse hjerneoperationer, 
hvis de mest af alt har fået stress med fra studiet? På Københavns Universitet har vi en 
sørgelig rekord i studerende, der oplever stress og ensomhed i deres dagligdag. Hvis vi 
vil have dygtige kandidater – og det vil vi – så er vi nødt til at forbedre studiemiljøet. 
Det er ikke godt nok, når hver 5. kommende jurist føler sig ensom, og det er ikke godt 
nok, når 40% af alle studerende oplever fysiske symptomer på stress i hverdagen – over 
70% i eksamensperioderne. Vi vil gerne byde ind med de gode idéer til forbedring af 
studiemiljøet, men hvis vi skal knække kurven, kræver det, at universitetet tager ansvar 
og hjælper med at få idéerne ført ud i livet.

I DET FORGANGNE ÅR har vi vinket farvel til flere hundrede forskere, undervisere 
og ansatte. Det kan mærkes - uden tvivl hos kollegerne, men også hos os på auditorie-
pladserne. I krisetider skal vi stå sammen – mod nedskæringer, men også i det daglige: 
alt for mange steder har studerende ikke adgang til de steder, hvor forskere og under-
visere færdes. Vi har brug for at møde vores undervisere - også når vi bliver i tvivl om 
pensum og faglighed uden for undervisningen. 

VI HAR BRUG FOR en ledelse der bakker vores kamp for feedback op. Vi er nået et 
langt stykke ad vejen, efter mange år med både studenterprotester og frugtbare samar-
bejder på tværs af studerende, undervisere og ledelse. Men efter et år i nedskæringer-
nes tegn, er der behov for, at vi endnu engang sætter skub i arbejdet for mere feedback 
på vores uddannelser. Vi lover at sætte det øverst på vores dagsorden – vil du så ikke 
også sætte det øverst på din? 

Vi lærer bedst i fællesskab, når vi kan spørge holdkammerater eller ældre årgange til 

råds. Vi skal være sammen om at studere. Vi er ansvarlige for egen læring, men vi skal 
også være ansvarlige for hinandens. Det kræver fagmiljøer, hvor vi møder hinanden. 
Det kræver mere struktureret brug af læsegrupper, flere muligheder for faglig udveks-
ling – både studerende imellem og på tværs af undervisere og forskere.

I ØJEBLIKKET ER VORES timetalskrav det tætteste vi kommer på at sætte kvali-
tetskrav til undervisningen, og flere steder er det kun med nød og næppe – eller slet 
ikke – at det bliver overholdt. Vi vil gerne være de bedst mulige studerende, men det 
kan være svært, hvis der ikke er nok undervisning. Vi tror på, at der kan sættes mere 
ambitiøse mål for undervisningen på KU end blot kvantiteten. For det er svært at stille 
spørgsmål, hvis du sidder til forelæsning med flere hundrede andre, hvor der er ikke 
tid og plads til den enkelte, eller når alle de andre også synes Hegel er svær at forstå. 
Du bliver ikke dygtig til stemmebrug, hvis alle snakker i munden på hinanden. Og du 
bliver ikke en god kirurg af at kigge på andre, der fører kniven.

KU ER et stort sted. Det breder sig fra humanisterne på Amager til farmaceuterne på 
PharmaSchool og favner 40.000 studerende, 10.000 ansatte og måske 50.000 forskel-
lige idéer om, hvad Københavns Universitet er, hvad det skal blive til, og hvordan vi 
kommer derhen. 

Vores bedste råd til dig er: snak med folk! Besøg campusområderne, drik kaffe med 
de indvalgte og få en fornemmelse af, hvad der rører sig rundt omkring. Selv om det 
nok er forskellige steder, skoen trykker, så har vi én ting til fælles: Vi drømmer alle 
sammen om et universitet i verdensklasse, hvor vi kan få tid og plads til at udfolde 
vores faglighed. Vi glæder os til samarbejdet!

»Vi vil gerne – i bedste julestemning 
– sende den nye rektor en lille 

ønskeseddel«
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DOING BY 
LEARNING

VI ARBEJDER OGSÅ TÆT sammen med DTU og CBS inden for studenterinnovation, 
fordi denne kombination af fagligheder ofte er en vinderformel. På vores to do-liste 
står ønsket om at få flere studerende fra DTU og CBS til at indgå i vores hubs – og vice 
versa. Studerende fra andre universiteter er nemlig velkomne i KU’s hubs, hvis de 
arbejder sammen med vores studerende. 

OG RESULTATERNE? Over 50 hold har været i en hub siden de begyndte for 2 år 
siden. Og et kig i statistikken viser, at KU ifølge Uddannelsesministeriet er det univer-
sitet i Danmark, der producerer flest studenter start-ups – ca. 200 om året – omend 
DTU og CBS har flere, hvis man regner i procent. Ganske symbolsk var det også et hold 
fra KU, der for nylig vandt en innovationskonkurrence i Sydkorea, og kom i fornemt 
selskab, da de mødte statsminister Lars Løkke Rasmussen og en dansk erhvervsdelega-
tion. De studerende vandt med app’en Harpa, hvor lystsejlere kan reservere og betale 
havnepladser i over 50 havne i Danmark, Tyskland, Polen og Baltikum. »Hver gang 
jeg deler min idé, får jeg nye vinkler og input,« lyder det fra Harpas stifter Christian 
Elkrog, specialestuderende i økonomi. En udtalelse som også dækker KU’s arbejde med 
studenterinnovation.

Se mere på www.ie.ku.dk og https://intranet.ku.dk/undervisning.

»Ifølge Uddannelsesministeriet 
er KU det universitet i Danmark, 

der producerer flest studenter 
start-ups«

Studenter
kommentar

KUmmentar

AF MALOU ASTRUP, 
FORMAND FOR STUDENTERRÅDET

AF PROREKTOR THOMAS BJØRNHOLM OG 
PROREKTOR LYKKE FRIIS



DET SKER
Brug online kalenderen. Et uddrag af kommende begivenheder fra uniavisen.dk/calendar

DEC
×

FONDE 
& LEGATER

Lørdagsrundvisning i Botanisk Have
GUIDET TUR - Tilbring en kold vintereftermid-
dag i tropevarmen i Danmarks største levende 
plantesamling. På denne mørke årstid fokuse-
rer vi på de frodige væksthuse, deriblandt det 
berømte Palmehus fra 1874.
Pris: 150 kr. pr. person. Køb billet via Billetto.
dk. Billet fremvises ved fremmøde
Tid: 26/11 kl. 15.00-16.30
Sted: Hovedindgangen til Botanisk Have ved 
Nørreport Station 
Arr.: botanik.snm.ku.dk/aktiviteter/
rundvisninger/ 

Giftigt kryb – skal du være bange?
SCIENCE ESPRESSO - Morgenkaffe i selskab 
med eksperter fra SNM. Hører du til dem, der 
føler frygt eller ubehag ved synet af en edder-
kop? Så lad Nikolaj Scharff forsøge at kurere 
din frygt ved at fortælle om dyrenes biologi og 
præsentere nogle af de mange vandrehistorier 
på internettet.
Tid: 27/11 kl. 10.00-11.15
Sted: Zoologisk Museum,  
Universitetsparken 15
Arr.: snm.ku.dk. Book billet via billetto.dk/da/
events/science-espresso-giftigt-kryb

Shakespeare and the Law
SEMINAR - The Faculty of Humanities (Dept. 
of English, Germanic and Romance Studies) 
and The Faculty of Law (Centre of Studies of 
Legal Culture) have the pleasure of inviting 
you to a symposium on Shakespeare and the 
Law.
Tid: 28/11 kl. 16.00-18.00
Sted: Auditorium (Room 23.0.50), Faculty of 
Humanities, Njalsgade 126
Arr.: Please register no later than 25/11 at 
noon on jura.ku.dk/crs/english/calendar/
shakespeare-and-the-law/registration/

Mass Atrocities, Criminology and Inter-
national Criminal Law: Understanding 
the Interface
LUNCH SEMINAR - All faculty members, stu-
dents and other interested parties are hereby 
invited to participate in a series of lunch semi-
nars arranged by iCRIM, the Faculty’s Research 
Group on International Crime and Criminal 
Law. 
Tid: 29/11 kl. 12.15-13.00
Sted: Faculty of Law, Annex B, the Annex Buil-
ding, Studiegaarden, Studiestræde
Arr.: Please register no later than 25/11 at 
noon on jura.ku.dk/icrim/english/calendar/
international-crime-criminal-law-29-nov/
registration_form/

Når man kradser i overfladen: 
Relevant videnskabshistorie og 
videnskabsteori
TILTRÆDELSESFORELÆSNING - Pro-
fessor MSO og leder af sektionen for 

videnskabshistorie og videnskabsteori ved 
IND, Henrik Kragh Sørensen, illustrerer og 
diskuterer relationerne mellem naturvidenskab 
inkl. matematik og kultur. 
Tid: 29/11 kl. 14.00-15.00 med efterfølgende 
reception
Sted: Auditoriet, Geologisk Museum, Øster 
Voldgade 5
Arr.: www.ind.ku.dk/begivenheder/2016/naar-
man-kradser-i-overfladen-relevant-videnskabs-
historie-og-videnskabsteori/

Exploring Career Opportunities 
SYNAPSE SEMINAR - Come and hear about 
different career possibilities that exist within 
the life science industry. The life science sector 
in Denmark employs thousands of people 
with a life science degree, but not everyone 
ends up working as a research scientist in the 
industry. In fact most people end up in various 
exciting jobs that you’ve probably never heard 
of such as IMP coordinator, drug safety advisor 
and QA specialist
Tid: 29/11 kl. 17.00-21.00
Sted: Lundbeck Auditorium, Biocenter, Ole 
Maaløes Vej 5
Arr.: Please register on www.synapse-connect.
org/event/exploringcareeropportunities/

Knogler og Kranier, Foredrag 
AFTENKONSULTATION - Vores knogler gem-
mer på informationer om, hvem vi er og hvilke 
sygdomme, vi bærer rundt på. Disse infor-
mationer bevares i knoglevævet længe efter, 
vi er afgået ved døden. Mød to forskere, der 
med forskellige formål afdækker knoglernes 
hemmeligheder.
Tid: 30/11 kl. 19.00-21.00
Sted: Medicinsk Museion
Arr.: Køb billet (100 kr./studerende 
75 kr.) via https://billetto.dk/da/
aftenkonsultation-knogler

På en måde skal vi dø
FOREDRAG - Med udgangspunkt i sin nye 
bog vil hospitalspræst Lotte Mørk tale om 
tabuer og døden. Er vi blevet overfølsomme 
over for vores egen dødelighed?
Tid: 30/11 kl. 19.30
Sted: Sankt Johannes Kirke, Sankt Hans Torv
Arr.: Studentermenigheden, www.smikbh.dk

Kritik af krigens fornuft – et perspek-
tiv på selvreferentielle systemer fra 
11. til 21. århundrede

DISPUTATSFORSVAR - Lektor Gorm Harste 
forsvarer sin doktordisputats for doktorgraden 
i statskundskab
Tid: 1/12 kl. 13.00-19.00
Sted: Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, 
Øster Farimagsgade 5, bygning 35, lokale 
35.01.06, indgang fra Gammeltoftsgade
Arr.: Afhandlingen ligger til gennemsyn på Det 
Samfundsvidenskabelige Fakultet, Fakultets-
sekretariatet, lokale 12.1.34. Bogen udgives 
ligeledes ved Aarhus Universitetsforlag

Understanding plant species’ respon-
ses to climate change: the need for popula-
tion and community ecology
CPSC LECTURE - Professor Jonathan Levine, 
Institute of Integrative Biology at ETH Zürich: 
Now is an exciting time to be a plant ecolo-
gist, as curiosity-driven motivations for science 
converge with the need for ecological informa-
tion addressing major global challenges.
Tid: 1/12 kl. 15.00-16.00
Sted: Copenhagen Plant Science Centre, Thor-
valdsensvej 40, lecture room A2-70.03
Arr.: cpsc.ku.dk

Gender bias: Merit, Metrics, and 
Research Management
DEBATE MEETING - While an increasing 
number of students in the Life Sciences are 
female, women continue to be strongly under-
represented among the faculty, especially in 
leading positions. The reasons for this wide 
gender gap are complex and hotly debated. 
With the Women in Science symposium series 
we aim to distinguish facts from fiction in this 
debate and to identify possible solutions to 
the problem.
Tid: 2/12 kl. 13.00-17.30
Sted: Lundbeckfond Auditorium, Biocenter, 
Ole Maaløes Vej 5
Arr.: Please register no later than 30/11 on 
www1.bio.ku.dk/events/genderbias/

Valuing Buddhist Things: Religious 
objects and knowledge transfer in  
British India’s hill stations
FORELÆSNING - Center for Contemporary 
Buddhist Studies invites you to a public guest 
lecture by Emma Martin, Lecturer in Museo-
logy at University of Manchester and Senior 
Curator Ethnology at National Museums 
Liverpool.
Tid: 5/12 kl. 10.00-12.00
Sted: KUA2, University of Copenhagen, room 
will be announced upon registration
Arr.: Please register to ccbs@hum.ku.dk.

Aesthetics and the limits of quantum 
physics
HISTORY OF SCIENCE SEMINAR – By Henrik 
Zinkernagel. Physicists have often emphasized 
the beauty of theories and explanations. 
Such beauty is typically expressed in terms 
of simplicity and symmetry in the equations 
of the theory in question. But there is more 
to aesthetics in physics than beauty. Thus, a 
broader conception of aesthetics includes, for 
instance, the joy of insight and the notion of 
the sublime.
Tid: 5/12 kl. 14.15-16.00
Sted: Aud. A, Niels Bohr Institute, Blegdams-
vej 17
Arr.: Niels Bohr Archive, nbarchive.dk

Julius Thomsen: En Dansk Kemikers Liv 
og Virke
FOREDRAG - Kemikeren Julius Thomsen 
(1826-1909) var den mest betydningsfulde 
danske naturforsker i perioden mellem Ørsted 
og Bohr.
Foredrag af professor, dr.phil. og dr.scient. 
Helge S. Kragh, Niels Bohr Institutet.
Tid: 6/12 kl. 17.00-18.30
Sted: Aud. 10, H.C. Ørsted Institutet, Universi-
tetsparken 5
Arr.: videnskabshistorisk.dk

UNIVERSITETSAVISEN 6 ◆ 2016  25

Professor Ludvig Wimmer og Hustrus 
Legat til fremme af videnskabelige, 
særlig historiske og sproglige studier 
ved Københavns Universitet
Formål: Støtte til fremme af videnskabelige, 
særlig historiske og sproglige studier ved 
Københavns Universitet 
Målgruppe: Yngre videnskabsmænd, der har 
lagt fremragende videnskabelig dygtighed for 
dagen, særlig ved arbejder vedrørende Nor-
dens historie, nordisk sprog eller sammenlig-
nende sprogvidenskab. Studerende vil normalt 
ikke kunne komme i betragtning.
Tilskud: Et antal portioner af varierende 
størrelse.
Ansøgning: Skal ske elektronisk. Link til 
on-line-ansøgningsformularen findes på http://
hum.ku.dk/omfakultetet/legater 
Ansøgningen skal inkludere Cpr. Nr., Privat 
adresse og E-mail adresse samt en kort rede-
gørelse for formålet med ansøgningen, et 
budget, publikationsliste og relevante eksa-
menspapirer. Vær opmærksom på at hvert felt 
i ansøgningsformularen kun kan indeholde én 
fil af max. 20Mb. Spørgsmål til ansøgnings-
proceduren kan fås hos sagsbehandler Anette 
Reinhardt Pedersen på E-Mail: vipadmin@hum.
ku.dk
Ansøgningsfrist: 14. december 2016.

AF MALOU ASTRUP, 
FORMAND FOR STUDENTERRÅDET

http://snm.ku.dk
http://www.ind.ku.dk/begivenheder/2016/naar-man-kradser-i-overfladen-relevant-videnskabshistorie-og-videnskabsteori/
http://www.ind.ku.dk/begivenheder/2016/naar-man-kradser-i-overfladen-relevant-videnskabshistorie-og-videnskabsteori/
http://www.ind.ku.dk/begivenheder/2016/naar-man-kradser-i-overfladen-relevant-videnskabshistorie-og-videnskabsteori/
https://billetto.dk/da/aftenkonsultation-knogler
https://billetto.dk/da/aftenkonsultation-knogler
http://www1.bio.ku.dk/events/genderbias/


•  Født i 1975 på Lolland, hvor han er 
vokset op

• Uddannet kok som 21-årig
•  Ansat af Eurest, der driver kantinen i 

Nørregade, siden 2006 
•  Bor med sin mand på Islands Brygge 

– de har dannet par lige så længe som 
Frederik og Mary (12½ år)

•  Fritiden går med fitness, fester og 
feriehustur

Jesper Holm

AF GRY BARTROFF GAIHEDE  FOTO LIZETTE KABRÉ

Da han var fire år gammel, sjoskede Jesper i 
sine røjsere ned til købmanden, der lå fire 
huse nede ad villavejen. Her købte han 
seks æg på klods. Tilbage i sandkassen 
lavede han en god sandkage.

»Min mor så mig fra køkkenvinduet sidde og blande 
friske æg med sisand. Hun kom ud og spurgte hvor jeg 
havde æggene fra, og jeg svarede, at jeg havde hentet 
dem hos købmanden, for man kan jo ikke lave en rigtig 
sandkage uden æg.«

Det er ganske vist, at Jesper Holm har villet være kok altid: 
»Fra jeg kunne sidde op, har jeg foretrukket pladsen 

ved komfuret, hvor der skete vidunderlige ting. Det bed-
ste var min oldemors køkken, for jeg elskede det, hun 
tryllede frem: Brunede løg med masser af sukker - og 
bagefter skulle der flødeskum på rouladen.«

I et årti har tusinder af faste og flygtige KU-gæster 
nydt godt af Jesper Holms madglæde. Han er kok i 
kantinen ved Frue Plads, der dagligt bespiser 200-250 

frokostgæster, men det er en parentes i opgaveporte-
føljen, der omfatter både offentlige og interne recep-
tioner, kaffemøder og frokosttallerkener i rektors 
administration. 

Hellere kaffe end kokain
Efter kokkeskolen prøvede Jesper sig selv af i nogle år på 
forskellige restauranter, og i dag er han glad for at hans 
daværende chef hev ham med til kantinekøkkenet på 
Københavns Universitet.

»A la carte-branchen er barsk, tonen er ofte hård, og 
mange tyr til alkohol og stoffer for at geare ned.«

Jesper er i færd med at forberede buffet til KU’s for-
nemme årsfest med royalt besøg, en arbejdsdag, der 
begyndte 7 morgen og slutter klokken 23. Kokken holder 
den kørende på kaffe – og så er han høj på den gode 
energi, der hersker på køkkenholdet:

»Vi arbejder 6 mand på 28 kvadratmeter i vores lille 
tetriskøkken. Det kræver, at vi respekterer hinanden og 

arbejder ekstremt disciplineret,« siger Jesper og giver 
svar på tiltale til sin chef, Charlie, der cirkulerer om os 
med drillende bemærkninger.

»Charlie er tidligere Michelinkok, og under hans 
ledelse er her sket gode ting: der udsigt til både kølerum, 
flere blus og hæve-sænkeborde, siger Jesper, mens Char-
lie demonstrerer den nye ovn, der kan spille høj popmu-
sik, når timeren går i gang.

»Jeg sværger, jeg havde svært ved at falde i søvn, fordi 
jeg glædede mig så meget til at komme ind og i gang med 
at lave mad i den ovn,« siger Jesper.

Den lollandske koks livret er stadig brun sovs og 
kartofler, men han kan anbefale restaurant Pluto i Bor-
gergade, hvor menuen er flabet, tjenerne er freeeesh, og 
stemningen er helt vildt festlig.

Kantinen ved Frue Plads er kun for ansatte og har en 
kundetilfredsheds-score på 96. 

gbg@adm.ku.dk

DRONNINGEMUNDFULD
Jesper afpudser en kalve-
filet til vitello tonnato. Den 
italienske klassiker skal ser-
veres til KU’s årsfest, hvor 
Dronning Margrethe del-
tager. Kokkens tip: Frite-
rede kapers får tuncremen 
op at flyve.

Kokken i 
tetris-køkkenet

[Kok] 

KAPACITET
I køkkenet, der er bygget 
til 80 anretninger, forbe-
reder teamet op til 1.300 
kuverter, når der fx skal 
afgives lægeløfte i Fest-
salen på Frue Plads.
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Eva og Robert 
Voss Hansens Fond 
foretager uddeling af midler til 
lægevidenskabelig forskning i december 2016. 

Oplysninger om uddelingen og ansøgningsformat 
fremsendes efter anmodning til følgende 
e-mailadresse: hepo@rh.dk. 

Annoncer modtaget efter 02.12.16 kl. 16 
vil ikke komme i betragtning.

Uniavisen.dk/opslagstavlen

KØB. SÆLG. 
BYT. FIND.



“Jeg genfandt
min kærlighed

til sangen.”
Ayoe Angelica, sangerinde

“Jeg drømte
om at blive 

skuespiller.”
Mikkel Wallentin, hjerneforsker

“Jeg ændrede 
fuldstændig syn på, hvad 

jeg ville med mit fag.”
Jesper Zuschlag, skuespiller

Find det,
du er god til
hojskolerne.dk/

pitstop

PITSTOP - FORDYBELSE - FÆLLESSKAB - 70 HØJSKOLER - 300 VALGFAG 
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