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Dets sejre er ved at ende som nederlag, og dets bedste tankegods er glemt. 
Efter 50 år er ånden fra 1968 ved at udånde.
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MED DETTE NUMMER af Uniavisen sætter vi gang i artikelse-
rien Hvem er vi? 

MÅLET ER at stoppe op og tegne et øjebliksportræt af Køben-
havns Universitets næsten 10.000 m/k store medarbejderflok 
– og øje nogle af de store linjer, man let kan gå glip af i den 
daglige nyhedsstrøm om besparelser, reformer og beskæftigel-
sestal. Hvilke udviklinger har der været i personalesammensæt-
ningen? Hvem er vi blevet flere og af færre af? Hvad tjener vi?

FØRSTE ARTIKEL i serien finder du på side 6-11, som giver 
dig et overblik over løn og personaleudvikling – og præsenterer 
nogle tal, du måske/måske ikke kender. Fx:

VI ER 9.390 ansatte på Københavns Universitet (målt i den 
lettere upersonlige, men meget retvisende Excelark-egnede 
enhed ’årsværk’ i 2017). Det er 750 færre end i 2015, året inden 
regeringens to procentbesparelser resulterede i den største 
fyringsrunde i nyere tid på KU ved årsskiftet 2015/16.

DER ER FLERE af os, der arbejder med forskning og uddan-
nelse, end for seks år siden – og færre, der arbejder med 
administration. Både målt nominelt og procentuelt. 58 % af 
de KU-ansatte er videnskabeligt personale, 42 % arbejder med 
administration. I 2012 var tallene 54 og 46 %. Men bag cifrene 
gemmer sig, at det især er den gruppe af administrativt ansatte, 
der arbejder med forskning og undervisning (såkaldte TAP-
FU’er), der har måttet holde for i besparelserne.

VI ER BLEVET flere konsulenter og færre laboranter. I dag 
beskæftiger KU 370 specialkonsulenter mod 192 i 2012. Men 
før du (måske) tænker i kolde hænder og djøfisering, så læs den 
forklaring på stigningen i antallet af konsulenter, som en fæl-
lestillidsrepræsentant giver på side 7.

DER ER OVER 1,5 millioner kroners forskel på den laveste 
og den højeste årsløn, der bliver givet til en KU-medarbejder. 
Bedst betalt er rektor Henrik C. Wegener – om end flere 

4  MALTES SPALTE
Christoffer Zieler har tegnet Maltes Spalte for Uniavisen 
siden 2002. I år er han blevet kåret som årets bladtegner. Det 
betyder, at du kun skal bladre én gang for at se prisbelønnet 
satire.

6  HVEM ER VI?
Hvem tjener mest og mindst på Københavns Universitet? 
Hvilke medarbejdsgrupper har vind i sejlene – og hvilke grup-
per skrumper? Og hvad driver udviklingen og sammensætnin-
gen af KU’s medarbejderflok? Det undersøger Uniavisen over 
de næste måneder. Vi starter med at give det store overblik 
– og lader dig møde seks af de vidt forskellige typer ansatte, 
der holder KU kørende.

12  FORÅRFESTIVALSGUIDEPLAKAT
Lige til at flå ud og hænge op: En kombineret plakat og guide 
til årets universitetsbegivenhed, KU’s Forårsfestival 2018.

14  FARVEL, 1968
»Bryd professorvældet. Medbestemmelse nu.«. Sådan lød 
parolerne, da de studerende gjorde oprør – og sejrede – i 
1968. I dag, 50 år senere bliver sejre vendt til nederlag. Ånden 
fra 1968 er ved at udånde. Men er det nu også en skidt ting?

18  DUMME & DOVNE 
De studerende er dummere og mere dovne end nogensinde, 
stod der i flere medier for et par måneder siden. Vi sendte en 
universitetshistoriker i arkivet for at se, om det altid har stået 
så skidt til i KU’s 540-årige historie. Og det har det.

19  KUMMENTAR
For første gang i Uniavisens historie: En fælles kommentar 
fra rektoratet og Studenterrådet. Hvad er det, de er enige om?

Foto Lizette Kabré

Vi er KU

20  KALENDER
Du kan se Clement, storpolitik og gys på KU i denne måned. 
Og ikke nødvendigvis på samme dag.

22  MIT JOB
Han fik lov at vælge forkert af sine forældre – og alligevel 
har han haft et job, han har glædet sig til hver eneste dag de 
sidste 20 år.

stjerneforskere nærmer sig hans årsløn på 1,8 millioner. I mange 
tilfælde medbringer topforskerne dog selv deres lønninger i form af 
eksterne midler.

MEN TALLENE ER kun en del af historien. Vi snakker også med 
seks medarbejdere – fra glasvaskeren over specialkonsulenten til 
fakultetsdirektøren – om deres syn på det arbejde, de udfører for uni-
versitetet. Fælles for flere af dem er stoltheden over deres job, men 
også bekymringen over de besparelser, der tvinger dem til at løbe 
hurtigere.

DET NÆSTE stykke tid fortsætter vi med at tegne et portræt af KU’s 
medarbejderflok på uniavisen.dk. Har du kommentarer og ideer til 
temaer og spørgsmål, vi kan tage op, så send en mail til uni-avis@
adm.ku.dk.

Med venlig hilsen
Dennis Christiansen, ansvarshavende redaktør (og chefkonsulent – en 
medarbejdergruppe, der er vokset med 50 % siden 2012)

KOLOFON
KONTAKT

Tlf. 35 32 28 98
E-mail: uni-avis@adm.ku.dk

www.uniavisen.dk

Besøgsadresse: Store Kannikestræde 
18, baghuset

Postadresse: Nørregade 10, 1165 København K

REDAKTION 
Ansvarshavende redaktør: Dennis Christiansen 

Redaktionschef: Gry Bartroff Gaihede
Journalister:  Claus Baggersgaard, Christoffer 

Zieler og Anders Fjeldberg. 

Forside: Ritzau/Scanpix

Art director: Mette Iversen, 
mail@metteiversen.com

REDAKTIONEL FRIHED
Universitetsavisen er redaktionelt uafhængig af 
ledelsen, hvis officielle standpunkt står at læse 

i KUmmentaren her i bladet.  Resten af avisen 
redigeres efter gængse  journalistiske kriterier 

og kan ikke tages som udtryk for  ledelsens 
synspunkter og prioriteringer. Universitetsavisen 

udgives af et uafhængigt bladudvalg af ansatte 
og studerende, se www.universitetsavisen.dk/

om-universitetsavisen.

ANNONCER 
DG Media  

Store Kongensgade 72, 1264 København K  
tlf. 70 27 11 55, www.dgmedia.dk.

Tryk 
Color Print, Mors

Oplag: 13.000

Medlem af Danske Specialmedier.

Avisen udgives af Københavns Universitet 6 
gange årligt til alle studerende og ansatte.

Debat- og læserindlæg modtages gerne  
per e-mail.

Deadlines i 2018:
 Nr. Deadline Udkommer
 3 23/5 1/6
 4 15/8 24/8

Indhold nr. 2 – 2018

SIDE 2

Som ufaglært hører 
glasvasker Aase 
Sander til blandt KU’s 
lavest lønnede. Side 7

Studerende har 
alle dage lagt ryg 
til kritik for dum-
hed og dovenskab. 
Side 18



ROSSI N IS BERØMTE OPE RA — 

I NSTRUERET AF MARTI N LYNGBO

 ★★★★★  Berlingske

 ★★★★★  Frederiksborg Amts Avis

 ★★★★★  Kulturkupeen.dk

2 9 / 0 5  K L .  2 0
K R .  1 6 5



SIDE 4

D ebatten om universiteternes fremtid er 
kedelig og fastlåst, mener leder af Institut 
for Medier, Erkendelse og Formidling på 
KU Maja Horst, som sammen med sin 

mand, professor Alan Irwin fra CBS, netop har udgivet 
debatbogen Hvad vil vi med universiteterne?

»Den offentlige debat foregår primært mellem to 
positioner: ’Samfundsingeniørerne’, som mener, at 
universiteterne er et redskab i konkurrencestatens 
tjeneste. Og ’frihedskæmperne’ som siger, at universi-
tetet skal være autonomt,« siger Maja Horst.

De fastlåste positioner fører til forældede 
diskussioner – som den om, hvorvidt politikerne 
skal blande sig i hvad der foregår på universitetet. 
Ifølge Horst er det skib allerede sejlet. Tænketanken 

DEA har fx identificeret 22 styringsinstrumenter, 
politikerne bruger til at holde universiteterne i ørerne. 

»Og der må man omvendt sige, at det jo er 
rimeligt nok at stille spørgsmålstegn ved, om vi bare 
kan være helt fri. Universiteterne er finansieret af 
skatteborgernes penge, så selvfølgelig skal vi stå til 
regnskab for, hvordan vi bruger dem – eller rettere 
for, hvad det er for nogle mål, vi forsøger at opnå, og 
hvorfor vi tror, at de ting, vi gør på en bestemt måde 
hjælper til at nå de mål. 

Det er fuldstændig legitimt, at politikerne stiller de 
overordnede mål op. Men jeg vil gerne have større frihed 
til, at vi selv finder ud af, hvordan vi skal nå dem.«

Læs hele interviewet med Maja Horst på  
uniavisen.dk.

52.891
ANTALLET AF ANSØGERE, DER I ÅR HAR SØGT 
OM AT BLIVE OPTAGET PÅ EN VIDEREGÅENDE 

UDDANNELSE PÅ KVOTE 2. DET ER TRE PROCENT 
FÆRRE END SIDSTE ÅR.

U n i - f o d b o l d 
m i n d e s  a f d ø d  s t u d e r e n d e 

m e d  n y t  t r o f æ
Vinderne af årets universitetsfodboldturnering vil modtage en ny 

pokal opkaldt efter Jonathan Morell, der døde sidste år. Det fortalte 
medarrangør Krestian Sørensen, da der i marts blev trukket lod til 
kvartfinalerne ved et arrangement på TeoBar på Søndre Campus. 

Jonathan Morell var formand for HUMrådet og var med på holdet fra 
Etnologi, der vandt universitetsfodboldturneringen i 2016. Pokalen er 

sponsoreret af Studenterhuset.

Af Christoffer Zieler

To fastlåste positioner forplumrer hele uni-debatten, skriver 
institutleder i ny debatbog

»Det er rimeligt nok at 
stille spørgsmålstegn ved, 

om vi kan være helt fri«

KU  RUNDT

Maja Horst



Sommerskoler på 
Roskilde Universitet

30. juli - 10. august 2018

Repoliticising Capitalism - contradictions, critique and alternatives
Do you want to widen your horizon for critical thinking and methodological reflection?

10 ECTS 

13.-24. august 2018 

Magt, medier og politisk kommunikation
Vil du vide mere om politisk kommunikation og konsekvenserne for magt, styring, demokrati, social- og politisk identitet?

10 ECTS 

4 kursusdage fra 14.-28. august 2018 

Projektledelse
Vil du have indsigt og værktøjer til at kunne arbejde med projektledelse i offentlige organisationer?

5 ECTS 

Ansøgningsfrist: 1. maj 

ruc.dk/sommerskoler
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H v e m  t j e n e r  m e s t  o g  m i n d s t  p å  Kø b e n h a v n s  U n i v e r s i te t ? 
H v i l ke  m e d a r b e j d s g r u p p e r  h a r  v i n d  i  s e j l e n e  –  o g  hv i l ke 

g r u p p e r  s k r u m p e r ?  V i  s t a r te r  m e d  a t  g i v e  d e t  s to r e 
o v e r b l i k  –  o g  l a d e r  d i g  m ø d e  s e ks  a f  d e  v i d t  fo r s ke l l i g e 

t y p e r  a n s at te ,  d e r  h o l d e r  K U  kø r e n d e .
Tekst og foto CLAUS  BAGGERSGAARD

Hvem er vi på KU
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Moderniseringsstyrelsen.
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SIDE 7

69 ledere på Københavns Universitet tjener alle 
mere end en million kroner om året. Det gælder 
rektor, der er KU’s bedst lønnede med en årlig 
hyre på 1,8 millioner kroner, 2 prorektorer, uni-
versitetsdirektøren, 6 dekaner, 11 prodekaner, 

8 vicedirektører, 6 fakultetsdirektører og 34 institutledere.
Men også topforskerne er med helt fremme lønmæs-

sigt, viser en aktindsigt, som Uniavisen har fået. 13 af de 
20 bedst lønnede på KU er videnskabelige medarbejdere 
ført an af stammecelleforsker Steven Goldman, der med 
en årsløn på 1,75 millioner kroner kun er 45.000 kroner 
under rektor. De 13 forskere har alle en årsløn over 1,3 
millioner kroner.

I den nedre ende af lønstigen finder man laboratorieassi-
stenter, servicemedarbejdere, rengøringsassistenter, sanitø-
rer, køkkenmedhjælpere og glasvaskere, der tjener mellem 
269.000 og 343.000 kroner om året.

Lektor Jørgen Stamhus, der forsker i løndannelse og ny 
løn i den offentlige sektor på Aalborg Universitet, kalder 
det en trend, at forskere, som er gode til at skaffe eksterne 
forskningsmidler, belønnes med mere i løn.

»Pengene følger pengene i den forstand, at det bliver let-
tere at få bevilget et løntillæg af ledelsen, hvis du kan lave 
dit eget indkomstgrundlag,« siger han.

Lektor Thomas Vils Pedersen, fællestillidsrepræsentant 
for de videnskabeligt ansatte (VIP) på KU, mener, at 
evnen til at tiltrække eksterne midler ikke i sig selv bør 
være afgørende for lønnen for forskere, men han oplever 
ingen udbredt utilfredshed blandt VIP’erne med, at en 

gruppe topforskere får en god løn.
Også når det gælder deres antal, går det op og ned for 

de ansatte på KU. Den gruppe, som er vokset mest i antal er 
specialkonsulenterne, der er steget fra 192 til 370 årsværk 
fra 2012 til 2017, men også adjunkter og postdocer har haft 
vokseværk.

Signe Møller Johansen, der selv er specialkonsulent og 
fællestillidsrepræsentant for teknisk-administrative AC-
medarbejdere på KU, siger, at AC-klubben siden 2013 har 
arbejdet målrettet for klare karriereveje, så flere får mulig-
hed for at bevæge sig fra fuldmægtig til specialkonsulent og 
også gerne til chefkonsulent. Man oplevede, at det var for 
svært på institutterne, men lettere i fællesadministrationen 
og på fakulteterne, så tillidsrepræsentanterne ønskede mere 
lige muligheder og vilkår.

»Det handler om at tiltrække og fastholde dygtige med-
arbejdere, og i den sammenhæng var KU for dårlig til at 
bruge stillingsstrukturen for AC-TAP. Der er en forventning 
om, at vi ansatte er fleksible og omstillingsparate, og det vil 
folk gerne se afspejlet i deres ansættelsesvilkår,« siger Signe 
Møller Johansen.

Hun tilføjer, at AC-klubben i 2017 har vedtaget en poli-
tik, der skal gøre det lettere for TAP’er i forskningsmiljøerne 
at blive specialkonsulenter, da det stadig er for svært på 
nogle institutter.

Hvad siger tallene
En fuldmægtig på KU tjener i gennemsnit 42.000 
kr. per måned, en specialkonsulent 50.800 kr. og en 

chefkonsulent 60.500 kr., men ifølge tillidsrepræsentan-
ten handler det for mange ikke om lønnen.

Ph.d.’er, rengøringsassistenter, bioanalytikere og labo-
ranter er derimod blevet hårdt ramt af sparekniven.

Antallet af ph.d.-studerende er faldet med 358 årsværk, 
hvilket kan forklares med den store sparerunde på KU i 
2016, hvor der blev skåret cirka 100 millioner på ph.d.-
området. Som konsekvens af de usikre vilkår organiserede 
de sig i deres egen forening i marts i år.

Faldet i rengøringsassistenter skyldes primært, at ren-
gøringen gennem en årrække er blevet udliciteret, men 
tilbagegangen i laboranter og bioanalytikere undrer Tina 
Wandall, fællestillidsrepræsentant for bioanalytikerne på 
KU. Laboranterne er gået tilbage med 54 årsværk og bio-
analytikerne med 20. Hun har forgæves spurgt i Hovedsam-
arbejdsudvalget om det er ledelsens tilsigtede politik.

»Hvis du spørger forskerne, mangler de laboranter og 
bioanalytikere ude i laboratorierne. Vores arbejdsopgaver 
er ikke forsvundet, men det er pengene,« siger Tina Wan-
dall, der er bekymret for konsekvenserne:

»Med færre fastansatte teknikere på laboratorierne er 
det sværere at få løst miljø- og sikkerhedsmæssige opgaver. 
Der kommer til at mangle kontinuitet og teknisk knowhow 
og dermed kvalitet på laboratorierne. De studerende 
(BA, KA og ph.d.) må i større omfang lære hinanden op, 
og så vokser risikoen for at der opstår fejl, der ikke ret-
tes,« siger hun.

På de næste sider sætter vi ansigter på seks af de menne-
sker, der gemmer sig bag tallene. 

G L A S V A S K E R
ANTAL ANSATTE: 7 (5,5 ÅRSVÆRK) 
MÅNEDSLØN I GENNEMSNIT: 28.613 KRONER
(inklusiv pension, tillæg og vederlag)

AASE SANDER har været glasvasker på Biomedicinsk Institut i otte år. 
Lønnen er blandt universitetets laveste, men hun er alligevel glad for sit arbejde.

Aase Sander har et job, hvor hun gør det godt, hvis ingen opdager, at hun er der. 
Hun er glasvasker på SUND, og så længe der er rene kolber, målebægre, spande og 
flasker i laboratorieskabene, er forskerne tilfredse.

»Jeg er typen, der har det godt med, at jeg har de og de områder, jeg skal sørge 
for, og jeg har det godt, så længe jeg passer mine pligter,« siger Aase Sander og tøm-
mer en glasflaske, der har fået en tur med flaskerenseren.

På instituttet er de to, der samler glas ind i laboratorierne. I 2012 var der ni af 
slagsen på KU, i dag er der syv, og de hører til blandt de ti lavestlønnede, ufaglærte 
grupper på KU.   

Det bliver til i omegnen af 100 glas om dagen, som først håndvaskes og siden 
skoldes og tørres i store maskiner. Inden glasvaskerne går hjem, sættes rene glas 
tilbage i skabene ude i afdelingerne, så de er klar til næste dag. Blandt arbejdsopga-
verne er også at sende kitler til rens. 

Aase Sander fortæller, at det bedste ved jobbet er, at ingen blander sig:
»Jeg er glad for mit arbejde, fordi vi får lov til at passe og selv, og fordi der er 

brug for os. Vi har et godt forhold til forskerne, men de ville klage, hvis der mang-
lede glas,« siger hun.

Lønnen er hun ikke tilfreds med:
»Jeg ville gerne have mere, men jeg tror ikke på det. Der er ikke de store mulig-

heder for at efteruddanne sig, og det er svært at opnå mere i løn ved lønrunderne. 
Jeg kan ikke rigtig sige andet end at brugerne er glade for mig,« siger Aase Sander 
og tilføjer:

»Jeg fik faktisk en lønforhøjelse og et engangsbeløb for nogle år siden, men som 
ufaglærte er vi jo en lavtlønnet gruppe.«

K o n t o r f u n k t i o n æ r
ANTAL ANSATTE: 391 (370,1 ÅRSVÆRK)
MÅNEDSLØN I GENNEMSNIT: 35.622 KRONER 
(inklusiv pension, tillæg og vederlag)

VICKI ANTOSZ er ansat som kontorfunktionær i Fællessekretariatet for Antropologi 
og Sociologi på tredje år. Jobbet er svært at beskrive, da opgaverne er så mange og 
forskelligartede. 

»Jeg ved, det er en kliché, men jeg er lidt en blæksprutte, siger Vicki Antosz. Hun er 
en af i alt 391 kontorfunktionærer på KU – et antal, der har ligget nogenlunde stabilt 
de sidste seks år.

»Jeg laver primært … Nej, der er ikke noget, der er primært,« ler hun. »Jeg har 
mange ad hoc opgaver,« siger hun og kalder sit arbejdsliv lettere kaotisk.

»Der er lidt brandslukning over det i øjeblikket. Heldigvis har jeg en god chef, 
som jeg tager en del prioriteringssnakke med,« siger Vicki Antosz.

Hun har titel af forskningssekretær og er ph.d.-sekretær på Antropologi, men hun 
er også med til at arrangere forskellige events på de to institutter. Der skal blandt 
andet være to store konferencer til sommer, så hun er i gang med koordinere alt det 
praktiske fra servicering af talere til håndtering af papers.

Hendes vigtigste opgave er dog at hjælpe forskerne med at søge om fondsmidler. 
Hun kender de tekniske krav, fondene har til ansøgningerne og har sat sig ind i EU’s 
ansøgningssystem. Desuden står hun for layout af ansøgninger, bogudgivelser og 
eventmateriale, da hun har arbejdet som grafiker.

Vicki Antosz er meget glad for sit arbejde, men det kunne være dejligt ikke at 
have helt så travlt, siger hun:

»Jeg øver mig meget i at trække vejret og lægge det fra mig, når jeg går hjem. Til 
gengæld er jeg også med til at lave nogle virkelig sjove ting,« siger hun, der er oveni 
er tillidsrepræsentant for HK’erne på SAMF.

En af de opgaver hun holder mest af, er at stå for modtagelsen af internationale 
ansatte og støtte dem i kommunikationen med det offentlige og hjælpe dem med at 
løse diverse praktiske problemer.

»Når du kommer fra Kina, er det for eksempel ikke særligt logisk, at de laver nøg-
ler i en hælebar,« smiler hun.

>>



SIDE 8

ANTAL ANSATTE: 295 (281,8 ÅRSVÆRK)
MÅNEDSLØN I GENNEMSNIT: 35.677 KR
(inklusiv pension, tillæg og vederlag)

MARIT WARRER har været laborant på KU siden 1972 og 
har overlevet adskillige fusioner og fyringsrunder, der har 
kostet mange af kollegaerne jobbet. Til juni er det slut, da 
arbejdet har givet hende slidgigt.

I 
2011 var der ansat 343 laboranter på Køben-
havns Universitet. I 2017 var de 295 tilbage. 
Laboranter, bioanalytikere og laboratorietek-
nikere er nogle af de personalegrupper, der er 
blevet hårdest beskåret på universitetet. 

Og det kan tydeligt mærkes, at det er tyn-
det ud blandt kollegerne, siger Marit Warrer, en af de 
ansatte, der har været på KU i den længste tid. 

Tidligere var en laborant typisk tilknyttet én forsk-
ningsgruppe, men i dag assisterer de forskerne i flere 
grupper, og de har fået nye opgaver oveni, hvilket gør 
det vanskeligt at få dagligdagen til at hænge sammen, 
fortæller hun. 

»Det hedder sig, at vi skal dele vores tid ligeligt mel-
lem undervisning og forskning, men det eneste sted vi 
kan skære, er i forskningen, og det er synd,« siger Marit 
Warrer, der stadig synes, at det er sjovt at gå på arbejde, 
selv om hænder og knæ smerter på grund af gigten.

Hun vurderer, at hun nu reelt bruger cirka en tredje-
del af arbejdstiden på forskning.

Som laborant deltager hun i møderne, hvor for-
skerne diskuterer deres resultater og beslutter, hvilken 
vej de skal med forskningsprojekterne. Hun står også 
for den praktiske udførelse af videnskabelige forsøg, 
og hun underviser de studerende i laboratorieteknik-
ker og forbereder materialer til kurser. En stigende del 
af arbejdstiden bliver opslugt af andre opgaver, som 
er havnet hos laboranterne på grund af nedskæringer, 
fortæller hun. 

»Der er ikke blevet færre arbejdsopgaver, tværtimod, 
men der er blevet færre laboranter, og oveni skal vi 
tage os af ting, som vi reelt ikke er uddannet til,« siger 
Marit Warrer. 

L A B O R A N T

F a k u l t e t s d i r e k t ø r
ANTAL ANSATTE: 6 (6 ÅRSVÆRK)
MÅNEDSLØN I GENNEMSNIT: 92.432 KRONER
(inklusiv pension, tillæg og vederlag)

KRISTIAN BOYE PETERSEN, fakultetsdirektør på Det 
Humanistiske Fakultet, bruger det meste af sin arbejdstid 
på økonomi og strategi, men lavpraktiske opgaver  
fylder også. 

Kristian Boye Petersen hører som blot en af seks fakul-
tetsdirektører på Københavns Universitet til blandt 

universitetets øverste ledelse – og de bedst lønnede.
Alligevel spænder jobbet fra de store diskussioner 

om strategi og økonomi med dekan og institutledere til 
rent lavpraktiske ting, fortæller han.  

»Du bliver nødt til at involvere dig i detaljerne, hvis 
du vil have en fornemmelse af, hvad der foregår ude 
i organisationen. Personlige relationer er vigtige at 
pleje, hvis du vil have noget gennemført. Jobbet hand-
ler meget om at træffe beslutninger og få tingene til at 
ske,« siger han.

Kristian Boye Petersen vurderer, at han bruger 

60-70 procent af arbejdstiden på politik, strategi og 
økonomi.

På Humaniora handler ledelse særligt meget om øko-
nomi, da fakultetet er hårdt ramt af nedskæringer. De 
forsøger hele tiden at finde steder at effektivisere driften 
(både på bygninger og andet), for at undgå at måtte 
spare på løn, men det er vanskeligt.

Han nævner som eksempel, at undervisningslokalerne 
på det nye Søndre Campus med fordel kunne have været 
større, da man på grund af nedskæringer har været tvun-
get til at udvide holdene.  

»Hvis det foreslås at rive nogle vægge ned, er det min 
rolle at sige ’fint nok. Det koster x antal kroner. Hvem 
skal vi så afskedige?’ Så pressede er vi økonomisk,« siger 
han. 

Kristian Boye Petersen husker tilbage på en dag i 
februar 2016, hvor han havde ni ansatte til samtale om 
uansøgt afsked.

»Da jeg kom hjem om aftenen, var jeg helt tværet ud, 
men jeg er klar over, at det var værre for dem, der blev 
afskediget. Det er bare ikke sjovt for nogen,« siger han. 

På de gode arbejdsdage handler jobbet også om at 
bringe forskellige mennesker sammen og få dem til at 
samarbejde.

Det kan for eksempel være, når de studerende arran-
gerer det årlige melodi grand prix og skal bygge scene og 
sætte lys med hjælp fra det tekniske personale. 

»Jeg har kontakterne og overblikket, men når folk 
først begynder at snakke sammen, kan jeg godt gå igen,« 
siger Kristian Boye Petersen.

Hun oplever, at laboranter er blevet altmuligmænd, der 
skal stå for ting som vareindkøb, lagerstyring, pris- og 
fakturatjek, drift af vandanlæg og apparatur, dyrepas-
seropgaver, affaldshåndtering – for bare at nævne nogle.

Marit Warrer blev ansat i december 1972 på en 
fondsbevilling på det daværende Mikrobiologisk Insti-
tut i Botanisk Have, hvor hun primært arbejdede for 
to ph.d.-studerende. Siden har hun været igennem 4-6 
fusioner og omstruktureringer, og instituttet er blevet 
stadigt større, og ledelsen er rykket stadigt længere væk. 

Hun har været valgt til forskellige styrende organer 
som TAP-repræsentant og har senest virket nogle år som 
laboranternes tillidsrepræsentant i Biocenteret, så hun 

mener at have et vist indblik i udviklingen på KU.
»Ledelsen mister til tider overblikket over, hvad der 

sker på gulvet, og faggrupperne mister blik for hin-
andens arbejde og forståelse for, at vi løfter i flok. Vi 
laboranter er kommet i klemme, da det i nedskærings-
tider kan virke lettere at undvære en laborant end en 
forsker,« siger Marit Warrer.

Ifølge Marit Warrer er laboranterne det faste anker 
i en forskningsgruppe, der sørger for, at de studerende 
får udført forsøgene på den rigtige måde, så spildtid 
undgås (et fejlslagent forsøg kan tage op til 14 dage at 
omgøre), og så forskningsresultaterne bliver umiddel-
bart sammenlignelige.

KU I TAL



>>

Udvikling i antal 
ansatte 2012-2017

De 10 største  fa ld  i  anta l  ansat te  inden for  KU’s  medarbe jdergrupper

De 10  største  st ign inger  i  anta l  ansat te  inden for  KU’s  medarbe jdergrupper
2012 2017 ÆNDRINGSTAL 

Specialkonsulent 
192,1 370,3 +178,2 

Adjunkt 
214,5 364,3 +149,8

Postdoc 
823 961,4 +138,4

Professor 
409,5 497,4 +87,9

Videnskabelig assistent 
312,7 387 +74,3

Akademisk medarbejder (forskning og undervisning) 
64,6 131,7 +67,1

Lektor
1020,3 1073,9 +53,6

Chefkonsulent
109 153,2 +44,2

Dyrepasser
35,8 79,9 +44,1 
HR-medarbejder
8,8 49,5 +40,7

Ph.d.-studerende/-stipendiat
1579,4 1221,7 -357,7

Rengøringsassistent
112,3 40 -72,3

Laborant
336,1 281,8 -54,3

Professor mso
118,7 96 -22,7

Økonomimedarbejder
50,4 28,8 -21,6

Laboratorietekniker
41 20,8 -20,2

Bioanalytiker
69,6 49,5 -20,1

Retsmedicinsk akademisk personale
43,3 25,4 -17,9

Ingeniørassistent
41,6 27,2 -14,4

Studie-/eksamensmedarbejder
32,8 20,2 -12,6

Antal ansatte 
2012-2017 (målt i årsværk)

Tal er hentet fra loenover-
blik.dk fra hhv. 4. kvartal 

2012 og 4. kvartal 2017. 
Medarbejdergrupperinger 

med tre ansatte eller 
derunder, deltidsstil-

linger sam elev- og 
studentermedhjælpstillinger 

er ikke inkluderet.

Nye stillinger 
(årsværk)
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Der er indskrevet i alt 3.096 
ph.d.-studerende på KU 
(2017), men kun cirka halv-
delen er lønnet af universi-
tetet, resten af fx hospitalet, 
de arbejder på. 

Tilbagegangen skyldes formentlig, 
at KU har udliciteret det meste af 
rengøringen til private firmaer.

Nedlagte stillinger 
(årsværk)
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H V E M  
E R 
V I ?

 Vi er omtrent lige 
så mange som  

i 2012
I 2012 udgjorde de 

ansatte på KU 9.272 
årsværk. Medarbej-
derantallet toppede 
i 2015 med 10.140 

årsværk, faldt i 2016 
– efter den store 
fyringsrunde – til 

9.763 og er nu nede 
på 9.390.

Kilde: KU’s årsrap-
port 2017

 
Ingen ændring i 
kønssammen-

sætningen
53 % af KU’s medar-
bejdere er kvinder, 

47 % er mænd. 
Andelen er uændret 
sammenlignet med 

tal fra 2012.
Kilde: Loenoverblik.

dk – tal er uden 
ansatte i fleksjob og 

lignende beskæf-
tigelsesordning og 
uden stillingskate-
gorier på under tre 

personer.

 
Flere VIP’er  
end TAP’er

I 2017 var 58 % 
af de ansatte på 

KU VIP’er – det vil 
sige videnskabeligt 
personale (forskere, 
undervisere, ph.d-

studerende) – mens 
42 % var TAP’er (tek-
niske-administrativt 

personale). I 2012 
var fordelingen 54 % 

VIP og 46 % TAP.
Kilde: KU’s årsrap-

port 2017

 
Færre TAP’er 
arbejder med 
forskning og 
undervisning

Andelen af arbejds-
styrken udgjort af 

TAP’er, som primært 
arbejder med 

forskning og under-
visning (TAP-FU’er), 
er faldet fra 20 % i 

2012 og udgør nu 17 
%. Andelen, som pri-
mært arbejder med 
administration (TAP-

AS), er i samme 
periode steget fra 

25 % til 26 %.
Kilde: KUnet. 

Bemærk: tal er uden 
deltidsansatte.

ANTAL ANSATTE: 379 (370,3 ÅRSVÆRK)
MÅNEDSLØN I GENNEMSNIT: 50.798 KRONER
(inklusiv pension, tillæg og vederlag)

CAROLINE VOLF står som strategisk indkøbskonsulent for indkøb af labo-
ratorieudstyr for millioner. For to år siden blev hun som belønning for sin 
indsats omplaceret fra fuldmægtig til specialkonsulent.  

Specialkonsulenterne er den medarbejdergruppe, som er 
vokset mest i antal på Københavns Universitet de seneste 
seks år.

I 2012 var der 197 ansatte med titlen specialkonsulent, 
et tal, der steg til 379 i 2017. 

Caroline Volf, der blev ansat på KU for tre år siden, er 
en af dem. Hun havde oprindelig titel af fuldmægtig, men søgte selv om 
avanceringen.

»Jeg havde skrevet en lang ansøgning med en detaljeret oversigt over 
mine arbejdsopgaver. Jeg blev omplaceret, fordi jeg har taget initiativ til 
nye tiltag, og fordi jeg har kompetencerne. Jeg var mere interesseret i at 
få titlen og i at få anerkendt min indsats end i at få en højere løn,« siger 
Caroline Volf. 

Hun tilføjer, at det ikke skal forstås sådan, at det ikke er vigtigt for 
hende at få en ordentlig løn, og at hun er glad for de cirka 2.000 ekstra 
månedskroner, der fulgte med titlen.

Caroline Volf er uddannet cand.mag. i filosofi og havde troet, at hun 
skulle være gymnasielærer. Men hun havnede i et privat medicinalfirma, 
hvor hun skulle byde ind på offentlige udbud. 

Løbende har hun efteruddannet sig med kurser i projektledelse og 
udbudsret på kandidatniveau. Hun syntes, at det kunne være spændende 
at komme over på den anden side af bordet som ordregiver, og så søgte 
hun jobbet på KU.

Indkøb af laboratorieudstyr var et uopdyrket område på universitetet, 
da hun blev ansat. Der var kun en enkelt aftale om indkøb af en særlig 
slags frysere, husker hun. Der indkøbes laboratorieudstyr for langt over 
100 mio. kr. årligt til hele KU.

»Jeg har aftaledækket området sammen med min kollega, som jeg har 

S P E C I A L -
K O N S U L E N T

P r o f e s s o r  m s o
ANTAL ANSATTE: 98 (96 ÅRSVÆRK)
MÅNEDSLØN I GENNEMSNIT: 64.298 KRONER
(inklusiv pension, tillæg og vederlag)

SVENSKE ULRIKA K. Stigsdotter er professor i landskabsarkitektur med 
særlige opgaver inden for ’Health Design’. Kombinationen kvinde og profes-
sor gør hende til lidt af et særsyn på KU.

593 forskere (årsværk) på KU er nået til det øverste trin på den akade-
miske karrierestige og kan kalde sig enten professor eller professor mso 
(med særlige opgaver). 449 af dem er mænd, 144 er kvinder.

Ulrika K. Stigsdotter er en blandt de 144, og derfor lidt af et særsyn på 
KU. Hun kom til Danmark i 2006 for at starte et nyt forskningsområde, 

hvor man forsøger at forstå sammenhængen mellem mennesker, sund-
hed og natur.

Hun har været forskergruppeleder for en mindre gruppe, der blander 
mange overraskende discipliner, fx landskabsarkitekter, psykologer og 
økologer siden 2013, og hun er netop blevet forlænget med tre år. 

Forskerne designer blandt andet haveanlæg, der sammen med natur-
baserede behandlingsprogrammer forebygger og behandler psykiske 
lidelser som stress, PTSD og spiseforstyrrelser. De driver to forsknings- 
undervisnings- og demonstrationsanlæg i Arboretet i Hørsholm, terapi-
haven Nacadia og helseskoven Octavia.

Ulrika K. Stigsdotter forklarer, at der var skepsis over for det nye 
forskningsområde, så de startede med at dokumentere deres naturba-
serede behandlings effektive resultater. I et klinisk randomiseret forsøg 
med 80 patienter har de sammenlignet effekten af deres naturbaserede 
terapi med kognitiv adfærdsterapi, som er en anerkendt og dokumente-
ret terapiform. 

De nye resultater, som snart er offentlige, viser, at den naturbaserede 
terapi virker lige så godt som kognitiv adfærdsterapi. Patienterne gik 
sjældnere til læge og var sygemeldte i kortere tid. 

Mennesket har to opmærksomhedssystemer, siger Ulrika K. Stigsdot-
ter. Når vi opholder os i byen, sorterer hjernen hele tiden de mange lys- 
og lydindtryk. I naturen kan hjernen nøjes med at scanne omgivelserne:

»Du bliver ikke mentalt træt af se en fugl eller høre bækken risle,« 
siger Stigsdotter, der undersøger hvorfor.

I øjeblikket bruger hun næsten al sin tid på funding og undervisning, 
da det kræver et stort arbejde at få fondsmidler.

»Det er et pres, fordi mine kollegaer i forskergruppen er projektan-
satte og afhængige af, at pengene kommer ind for at de kan fortsætte,« 
siger hun, der er i gang med at rejse midler til et projekt, der vil under-
søge, hvordan man kan give mennesker med funktionsnedsættelse 
bedre mental, fysisk og social sundhed ved naturens hjælp, og denne 
gang har de først lavet en forundersøgelse og herefter præsenteret 
resultaterne for en række fonde i anlægget i Hørsholm. Det udløste til-
sagn om 9,5 millioner kroner til projektet, der koster 14 millioner at 
gennemføre. 

et fantastisk godt samarbejde med. Det er et stort ansvar at forhandle 
kontrakter på fx 40 millioner kroner hjem, da klagesager kan koste 
universitetet store summer, hvis vi begår fejl. Vi skal hele tiden være 
opdateret på nye kendelser på området og opbygge et stort produkt-
kendskab,« siger hun.

Blandt arbejdsopgaverne er at gennemføre EU-udbud, forhandle kon-
trakter, indhente tilbud og forhandle priser.

Desuden har hun meget kommunikation med brugerne i stillingen, 
og det har en meget høj prioritet. Ifølge Caroline Volf er det langsigtede 
mål at etablere KU som én samlet organisation på markedet. I dag er der 
mange leverandører, som har oprettet de forskellige institutter på KU 
som selvstændige kunder med lokale rabataftaler, så de samme laborato-
riehandsker kan koste 90 kroner for et institut og 30 kroner for et andet.

»Jeg kan sagtens forstå, at de bliver ærgerlige på et institut, hvor de 
har haft en rigtig god rabataftale, som de ikke længere skal bruge, men 
samlet set er det en besparelse for KU, at vi køber ind sammen og på ens 
vilkår, og det arbejder vi for i Indkøbssektionen ved at udarbejde større 
rammeaftaler,« siger hun.

KU I TAL



FORSKNING

Risplanten har gæller

O l e  P e d e r s e n 
Professor i ferskvandsøkologi på afdeling 

for Freshwater Biology siden 2017. 
Ansat ved Københavns Universitet siden 

1996. Arbejdede allerede i sin ph.d. 
fra 1994 med vand og gastransport i 

undervandsplanter. 

Mange af verdens vigtigste 
afgrøder risikerer at rådne op 
på markerne, hvis de globale 
klimaforandringer giver flere 
oversvømmelser, der sætter dem 
under vand i længere perioder.

Det gælder også ris, en af 
menneskets vigtigste afgrøder.

Ole Pedersen, professor i ferskvandsøkologi, er optaget 
af at være på forkant med konsekvenserne af klimaforan-
dringerne. Samtidig er han en af de forskere inden for den 
akvatiske forskningsverden, der ved mest om, hvorfor ris 
kan tåle at stå neddykket under vand i op til en uge.

Den grundlæggende forklaring er, at risplanter har en 
særlig nanostruktur på bladene, som ved oversvømmelse 
skaber en luftlomme. Den er kun en tyvendedel af en milli-
meter tyk, og forskerne kalder det en gasfilm.

Ved hjælp af nogle avancerede mikro-elektroder, han 
selv har udviklet, har Ole Pedersen kunnet aflure risplan-
ten nogle af dens hemmeligheder. Professoren kan måle 
plantens udveksling af CO2 og ilt med omgivelserne via 
gasfilmen, og det har afsløret, at risplanter ’ånder’ igen-
nem gasfilmen – meget lig den måde som gællerne virker 
på hos fisk.

Derfor kan fotosyntesen fortsætte for risplanten i op til en 
uge. Hvis der imidlertid kommer en større oversvømmelse i 
fx tre uger, vil risplanterne gå til.

Men ikke hvis det står til Ole Pedersen og hans ligesin-
dede. På fx Filippinerne eksperimenter et internationalt cen-
ter med at flytte en gruppe særlige gener (kaldet Sub-One) 
fra en indisk risplante over i kommercielle ristyper. Det gør 
dem mere modstandsdygtige over for voldsommere og læn-
gevarende oversvømmelser, og det giver ham håb.

»Det er utroligt at se risbønder på Filippinerne stå 
ved deres mark med den nye ristype, som har været 
oversvømmet i tre uger, og de oplever måske at få et 30 
procents udbyttefald, men inde på nabomarken, hvor 
risbonden har anvendt en gammeldags sort, er alting bare 
dødt. Derfor ved jeg, at det kan lade sig gøre,« siger Ole 
Pedersen.

Genjagten
På Filippinerne er det FN’s International Rice Research 
Institute (IRRI), der har forædlet risplanterne, og Ole 
Pedersen har indledt et samarbejde.

Han er tillige i dialog med australske forskere, der ved alt 
om at flytte rundt på planters egenskaber ved forædling, og 

Risplanter ’ånder’ igennem en tynd gasfilm, der virker som gællerne hos fisk. KU-forsker har været med 
til at lokalisere det gen, som gør ris vandafvisende i dagevis. Nu vil han løse en våd klimaudfordring.

Af ANDERS FJELDBERG. Foto CARSTEN SEIDEL

for fire år siden tog han hul på et samarbejde med 
japanske forskere, der har fundet genet, Leaf Gas Film 
1 (LGF1), der omslutter risplanten med beskyttende 
film. Japanernes opdagelse blev publiceret i tidsskriftet 
New Phytologist i marts 2018.

Det er LGF1, der står for at lave nogle meget fine nano-
strukturer på overfladen af risplanternes blade. Nanostruktu-
rerne gør det umuligt for vand at trænge ind i bladene, og jo bedre 
LGF1 virker i afgrøder, jo mere vandafvisende bliver de – det gæl-
der også i fx hvede, hvis genet er til stede.

Fundet af LGF1 var særlig vigtigt, fordi IRRI lod Ole Pedersen 
og hans samarbejdspartnere vide, at hvis de ikke kunne identificere 
den præcise nedarvning, der styrer risplanters vandafvisende egen-
skaber, ville det være umuligt at komme videre med forædlingen af 
nye oversvømmelsestolerante typer af ris. 

Men det lykkedes, og Ole Pedersen antager, at det vil tage 
cirka 10 år at få resultaterne at se ude på markerne; den tid, det 
plejer at tage, fra man har opdaget nogle egenskaber, til kom-
mercielle kultivarer eller sorter er udviklet. Næste etape beskriver 
biologen således:

»Vi skal have flyttet de specifikke egenskaber ved LGF1 over i de 
højtydende, kommercielle sorter, uden at det sker på bekostning af 
deres specialiserede sygdomsresistens eller evnen til at optage 
kvælstof, fosfor og andre ting. Vi har i dag har mange forskellige 
sorter i både Sydøstasien, Japan, Afrika og Mellemamerika, så vi er 
nødt til at gøre det mange gange, og det vil tage nogle år.« 

Lysspillet i risplantens 
overflade kommer fra et 
ganske tyndt luftlag, der ligger 
som en film mellem plantens 
blad og vandet udenom og 
bryder solens lys.

Ét enkelt gen giver risplanten 
dens fantastiske 
vandafvisende egenskaber. 
Der er med vilje ikke udtaget 
noget patent på genet, så nu er 
det ’open source’ for alle, der vil 
anvende det til videre forædling.
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STAKKELS GAMLE STUDENTEROPRØR. DETS 
SEJRE ER VED AT ENDE SOM NEDERLAG FOR 

UNIVERSITETET I DAG, OG DETS BEDSTE TANKE-
GODS ER GLEMT. OG HVOR FINDER MAN 
EN LEVENDE 68’ER, NÅR NU NUTIDENS 

STUDERENDE ER SÅ KLEMT? 
Af CHRISTOFFER ZIELER. Foto LARS HANSEN/RITZAU SCANPIX

ÅNDEN 
ER VED
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>>

FRA 1968
AT UDÅNDE

Studenteroprøret på KU kulminerer 
i 1970, da studerende besætter 

rektors kontor og indtager festsa-
len på Frue Plads. De protesterer 
mod udkastet til en styrelseslov, 

der ender med at give de dem 
demokratisk valgt repræsentation 

i både studienævn, fakultetsråd og 
Konsistorium (universitets øverste 

myndighed dengang).

SIDE 15



S tudenteroprøret i 1968 fylder rundt, men der 
bliver ikke nogen markering på Københavns 
Universitet. 

Jo, bevares, der ryger nogle billeder på 
SoMe og sådan, siger de i Kommunikations-
afdelingen, men KU, der var centrum i Dan-
mark for det store opbrud, går på ingen måde 
all-in, som det ellers skete for 10 år siden. 
Dengang i 2008 arrangerede universitetet en 
kæmpe 68’er-konference, og der blev lavet 

hjemmeside om periodens kernebegivenheder som professorvældets ødelæggelse 
i 1968, studenternes erobring af talerstolen ved universitetets årsfest samme år og 
besættelsen i 1970 af rektor Mogens Fogs kontor. Hele pakken, så at sige.

De efterhånden temmelig gamle mennesker, der omkalfatrede samfundet og kultu-
ren fik siden kanoniseret deres bedrifter, da de sad på magten. I dag ser generation 68 
trætte ud, og skal man tro en undersøgelse bragt i Politiken har de også i vid udstræk-
ning forladt deres ungdoms politiske idéer. 

I ironiske men stedse mere bitre indlæg om perioden har Studenter-
rådsformanden fra 1968, Christian Nissen, beskrevet, hvordan datidens 
studenterpolitiske top frem for at være opflammet af en reel politisk 
vækkelse, brugte ånden i oprøret til at fremme deres egen indflydelse. 
Ligesom MeToo-bevægelsen i dag har kastet noget magt op i luften, som 
andre kan gribe efter, fandt datidens studenterelite ud af at surfe oven 
på demonstranternes bølge, selv om den i udgangspunktet truede med 

at skylle dem med sig. 
»Oprøret var lige så meget rettet mod mig som mod professorerne. Da vi skiftede 

kurs i Studenterrådet, var det ikke mindst af taktiske grunde, for ikke at blive løbet 
over ende. Sådan tror jeg, mange havde det. Vi var ikke specielt venstreorienterede, 
men vi ville have indflydelse,« sagde Nissen i marts måned til Politiken. 

Snarere end en årsag til fest er 1968 ifølge flere iagttagere en anledning til at 
begræde, hvad der er galt med universitetet i dag. Ikke mindst for de studerende.

»Kuleskørt,« er det udtryk Ralf Hemmingsen (f. 1949) bruger om et aktuelt forslag 
fra et regeringsudvalg under Uddannelses- og Forskningsministeriets departements-
chef Agnete Gersing om at tage magten fra de studienævn, hvor studerende som en 
direkte konsekvens af studenteroprøret fik magt til at være med til at skabe deres egne 
uddannelser. 

Gersing har begrundet forslaget med, at de nuværende studienævn giver »uklart 
ledelsesansvar,« hvilket er »noget hø«. Afskaffelsen er således praktisk. Og endda til 
gavn for de studerende selv, siger hun: 

 »Jeg synes, det er i de studerendes interesse, at ansvaret for uddannelsernes kva-
litet er en entydig ledelsesopgave, fordi det simpelthen gør det lettere for ledelsen at 
tage hånd om den,« har hun sagt til mediet RUC Paper. 

Repressiv tolerance, bare uden tolerancen 
Ralf Hemmingsen, som var rektor for Københavns Universitet 2005-2017 og nu er 
vendt tilbage til en stilling sammesteds som professor i psykiatri, blev student som 
18-årig i 1968. Dermed var han akkurat for ung til selv at deltage i universitetsoprøret. 
Men bevægelsens bredde og prægnans gik ikke hen over hovedet på Hemmingsen, 
som har skrevet om, hvordan han i sommeren 68 med egne øjne i Paris så, hvordan 
myndighederne efter forårets gadekampe under det såkaldte Maj-oprør asfalterede 
de brostensbelagte gader for at forhindre, at de unge fik kasteskyts til forventede nye 
konflikter. 

 Ralf Hemmingsen siger, at forslaget om stækkede studienævn på de danske univer-
siteter i dag er udtryk for, at tingene bevæger sig i den forkerte retning. 

 »Man talte meget om repressiv tolerance dengang, altså hvordan man håndterede 
opstanden ved at imødekomme noget af den. Men i dag er systemet rent repressivt. Jeg 
taler ikke om universitetsledelsen, som jeg selv var del af, men i dag har vi en situation, 
hvor nogle af de værdier, man kan ekstrahere fra 68, og som jeg anser for at være posi-
tive, er under pres. Det gælder idéen om det decentrale råderum, altså at personer, der 
har en fælles opgave i et lokalsamfund, på et studie eller en uddannelsesinstitution, 
har en betydelig frihed til at tilrettelægge opgaverne selv. Det er måske fortærsket at 
nævne, men hvad er det, de fremstormende asiatiske samfund interesserer sig for i 
Danmark? Det er den korte magtdistance og det personlige råderum.« 

»Jeg er bange for, at balancen er tippet til fordel for en monolitisk, model-økono-
misk tilgang til at styre – nødvendighedens politik. Det ser man konkret i det forslag 
om at trække tænderne ud på studienævnene på universiteterne, som regeringen er 
kommet med,« siger han.

 »For studerende på 19-20 år, der går på KU og er på vej til at få samfunds-
bærende funktioner i deres senere tilværelse, er det kuleskørt ved hjælp af 
autoritet at tage deres i øvrigt begavede bidrag til udviklingen af dagligdagen 
væk og marginalisere det som en form for rådgivning,« siger Ralf Hemming-
sen. »Det er Charles de Gaulle før 1968, vi er på vej hen imod her.« 

Tidsånd i fjæset
KU’s forrige rektor blev selv kritiseret for at være repræsentant for en ny 
tids topstyring. Men få vil påstå, at Ralf Hemmingsen som rektor ikke selv 
udkæmpede drabelige kampe på vegne af sit og (med vekslende grad af sammenhold) 
de øvrige danske universiteter imod The Man, altså skiftende regeringers vedvarende 
bestræbelse på at tage kontrollen med akademia. Og i spørgsmålet om studienævnenes 
magt er der perfekt samklang mellem den tidligere rektor og de studerendes ledende 
skikkelse i dag. 

Sana Mahin Doost (f. 1994), forkvinde i Danske Studerendes Fællesråd, kalder 
studienævnene for det »ultimative symbol« på, hvad 68’erne opnåede og siger, at 

På universitetshi-
storie.ku.dk med 
billeder, tidslinjer 
og fascinerende 
øjenvidneberet-

ninger.

Præsident de 
Gaulle, der på 
mange måder 

var en antitese 
til studenterbe-
vægelsen, vandt 
parlamentsvalget 
i 1968 og sikrede 
de gamle syste-

mers overlevelse i 
Frankrig. 

I studenterkredse har 
departementschefen 

fået øgenavnet Dolores 
Umbridge efter en 

bureaukratisk head-
mistress på troldmands-

skolen Hogwarts, og 
muligvis Harry Potter-
bøgernes samlet set 

ondeste karakter næst-
efter Voldemort.

departementschef Gersings ønske om at tage magten fra de stu-
derende er en »uhyggelig tendens«.  Dagen før vores samtale 
har Sana Mahin Doost stået i spidsen for en protestaktion ved 
Uddannelsesministeriet:

 »Vi havde dominobrikker med for at vise, at demokratiet 
falder brik for brik. Det startede jo i 1992, hvor man begyndte 
at give rektor mere magt og indskrænke de kollegiale organer, 
og så kom den store reform i 2003 med de eksterne bestyrelser 
og ansatte rektorer, og senest i 2017 kom bestyrelsesformændenes udpegning tæt-
tere på ministeriet. Og vi frygter, at 2018 bliver det år, hvor man tager opgøret med 
studienævnene.«

Demoen foregik under 68’er-banneret »Bryd professorvældet - Medbestemmelse 
nu,« men med det twist, at professorvældet var erstattet med ’ministervældet’. Som 
det er typisk for den slags aktioner, fik de studerende en venlig modtagelse af mini-
ster og andre ledende folkevalgte.

»De kigger lidt, og så smiler de og siger, at det skal være op til universiteterne selv, 
hvor meget de studerende skal inddrages, men at det da ville være dumt af dem ikke 
at lytte til os. De taler udenom,« siger Sana Mahin Doost.

Hun griner, da Uniavisen spørger, om det var repressiv tolerance, men de kolde 
fakta er, at hvor oprøret i 68 resulterede i en styrelseslov, der opfyldte de studerendes 
ønsker om medbestemmelse, er det lidt svært at se, hvor de studerende skal finde 
afgørende politisk opbakning i dag.

»Tidsånden er rigtig meget imod de studerende. Vi oplever paralyserende refor-
mer som fremdriftsreformen, der er med til at slukke noget af det engagement, der 
findes på campus. Putter man folk i hamsterhjul og sætter dem til at ræse imod sig 
selv, lammer man dem. Professorvældet før 1968 var dybt problematisk, men der var 
trods alt en faglig bund i det, professorerne sagde. I dag er det nærmest ikke engang 
ministrene, der styrer længere, men embedsværket. Men trods de her ting, formår vi 
stadig at mobilisere.«

Det er en fair pointe. I marts 2018 lykkedes det studenterbevægelsen at skaffe 
tilstrækkeligt med underskrifter til at få Folketinget til at stemme om landets første 
borgerforslag om at afskaffe uddannelsesloftet, der forhindrer unge i at skifte uddan-
nelsesspor. På forhånd havde de afgørende partiers ordførere dog meldt ud, at de end 
ikke agtede at overveje at gentænke deres hidtidige politik.

»Engagementet er udfordret af en ungdomsfjendsk politik. Vi er en lille ungdoms-
generation, man nemt kan køre over. Så lover man skattelettelser, når vi bliver ældre, 
men det er der ingen garanti for – vi har et enormt usikkert arbejdsmarked, fordi man 
har truffet valg om usikre arbejdsvilkår,« siger Sana Mahin Doost. 

»Det skaber stress, afmagt og en angst for, hvad morgendagen byder. [Uddannel-
sesminister] Søren Pind siger nu, at han er bekymret over, at de unge er den mindst 
lykkelige gruppe i samfundet. Det er jo noget, vi har sagt til skiftende ministre i åre-
vis, og det har de grinet af.«

Sejrherrerne beholdt selv krigsbyttet
Men hvis man tror, at 68’erne selv vil komme de studerende til undsætning 50 år 
senere, tager man fejl, ifølge Doost.

»Jeg har læst en del interview i anledning af 50-året for 1968, hvor 68’erne brok-
ker sig over, at ungdommen ikke er, hvad den har været, men man må spørge: hvor 
fanden er 68’erne selv henne? De har da ikke formået at kæmpe videre, selv om de 
havde nogle helt andre vilkår. I Berlingske fortæller de, at de ikke behøvede at gå ud 
på arbejdsmarkedet. De siger: ’Vi kunne lave lige, hvad vi ville, det var så fedt. De 
unge går til fitness, men vi smed bh’en’. Alle de der opstillinger, hvor man må spørge: 
hvilke vilkår har man for at udfolde sig i dag?«

Hun siger, de gamle oprørere har svigtet deres efterfølgere.
»Jeg har det ambivalent med 68. Den kamp, de kæmpede, var enormt inspire-

rende, og når vi i dag har medbestemmelse og kollegiale organer, er det fordi, de kræ-
vede deres ret, og de er også grunden til, at vi har universiteter, der er åbne og ikke 
elitære. Så de opnåede mange ting, som vi står på, og det er jeg glad for. Men meget 
er siden blevet rullet tilbage, og derfor spørger vi os selv: Da man lavede fremdrifts-
reformen, dimensioneringen, SU-reformer, og vi stod meget alene, hvor var 68’erne 
da?« spørger Sana Mahin Doost.

»De rettigheder, de fik, kom dem selv til gode, men det er måske mere relevant at 
dømme et studenteroprør på, hvad det efterlader af kollektive rettigheder til næste 
generation. Her er 68’erne ikke lykkedes, for hele lortet er stort set rullet tilbage. Når 
vi i dag kæmper for studienævn – der for mig er det ultimative symbol på, hvad man 
opnåede i 68 – taler 68’erne ikke om det i Berlingske, de peger bare fingre ad den 

nuværende ungdom. Jeg kan godt tænke: var det bare for jer selv? Har I fået 
for travlt med jeres huse ude i Gentofte, og jeres lækre stillinger i DR?«

Oprørets sejr blev eftertidens nederlag
Mens det er svært at forestille sig en politisk leder som Sana Mahin Doost uden 
68’erne – og for den sags skyld hendes delvise fadermord på dem 50 år senere, 
er det samme ikke tilfældet for juraprofessor – og universitetskrønikeskriver 
blandt meget mere – Ditlev Tamm (f. 1945). 

Doost efterlyser 68’erne i genopstået form; Tamm giver dem skylden for 
nutidens miserer.

Han, der selv betragtede begivenhederne lidt fra sidelinjen i slutningen af sin egen 
studietid, har skrevet unådigt om 1968-rektoren og socialisten Mogens Fog, som slog 
dørene op for studenteroprøret ved den 5.000 mand store demonstration i april 1968. 
I en anmeldelse af et bogværk om Fog skiver Tamm: »Det var som om universitetet 
opgav at kæmpe for sine egne værdier.«

»Opgøret med autoriteter generelt var det gode ved 68-oprøret. Desværre er de 
gamle autoriteter i dag på universitetet blevet erstattet af nogle nye – og værre,« siger 
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Ditlev Tamm, der selv fik en stilling på universitetet som nyuddannet jurist og dermed 
mulighed for at se, hvordan de nye kollegiale organer, der opstod efter 1970, funge-
rede. Ikke godt. Fagligheden blev fortrængt i en kamp, der handlede om magt, ikke 
magten til at bygge et bedre universitet, har han argumenteret.

Dermed blev det ifølge Ditlev Tamm 68’erne selv, der kom til at 
bane vejen for nutidens magthavere – de politikere, embedsmænd og 
ansatte chefer, der regerer over, hvad der engang var et kollegialt styret 
universitet. 

Paradokset er, at 68’erne ved at politisere og ideologisere universite-
terne i frihedens navn, og ved at give køb på fagligt grundlag og forud-
sætninger, plantede en mistillid til saglig viden i samfundet, som nedbrød 
den almindelige respekt for universitetet og skadede dets omdømme. I 
det tomrum kunne politikerne tage kontrollen, siger Ditlev Tamm.

»Styrelsesloven fra 2003  er i virkeligheden det afgørende brud i universitetets 
historie,« siger han. 

»Efter den tid var man som professor marginaliseret og blev ikke inviteret til univer-
sitetets årsfest. Der måtte jeg erkende, at KU ikke var mit universitet længere, sådan 
som jeg havde kendt det. Det var blevet et ledelsesuniversitet med en hierarkisk top 
uden videre føling med de ansatte. Nøgleordet er nok ’ansatte’. Jeg havde aldrig tænkt 
på mig selv som ansat, men som professor i et fag. En del af min bevæggrund for at 
blive professor var netop at man ikke var ansat i en underordnet position, men havde 
selvstændigt ansvar for sit fag.« 

68-oprøret kunne ikke gentage sig
Men hvis ånden fra 1968 kan være svær at spore i dag, kan man muligvis trøste sig 
med, at periodens politiske kampe måske slet ikke er den ideelle prisme at se tingene 
igennem for den, der vil føre udviklingen af universiteterne ind i en ny tid. 

Det siger professor og leder af Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Maja 
Horst. Sammen med CBS-professor Alan Irwin har hun skrevet den aktuelle debatbog 
Hvad vil vi med universiteterne?, der blandt andet anbefaler en høj grad af selvstyre på 
universiteterne, hvilket ellers kan lyde lidt 68’sk. 

»Jeg opfatter i den grad mig selv som barn af ungdomsoprøret – født i 1969 – og jeg 
er meget præget af det, der skete. Men jeg ønsker mig da ikke tilbage til den samme 

ånd, som herskede dengang,« skriver hun i en mail. 
»Jeg synes, det er mere relevant at spørge, hvad vi har fået ud af oprøret, som vi sta-

dig sætter pris på i dag. Og der er da mange ting. Først og fremmest opgøret med auto-
riteterne og det forhold at studerende og professorer nu arbejder sammen side om side 
i laboratorierne. Vores mangel på hierarki gør os i stand til at være langt mere kreative 
end mange andre grupper rundt omkring i verden.«  

 Maja Horst og Alan Irwins bog er bygget op om en debat mellem de to arketyper 
frihedskæmperne og samfundsingeniørerne, som ifølge forfatterne er uproduktiv.

 »Den debat har arvet noget fra ungdomsoprøret, men ikke kun. Der er mange 
andre oprindelser. Disse positioner forhindrer os i at beskæftige os med en masse pro-
blemer, udfordringer og muligheder, som universiteterne står overfor. På den måde 
kan man godt sige at 68’ernes idealer også kan stå i vejen for nytænkning.« 

Ifølge Maja Horst er verden simpelthen helt anderledes i dag. Hun bemærker (lidt 
ironisk, måske?), at oprøret i 1968 fandt sted, »dengang man havde en velfærdsstat.« 
På visse måder var verden mere privilegeret, hvilket kan have givet datidens politiske 
bevægelse et lidt indskrænket verdensbillede, og måske endda – som Sana Mahin 
Doost også sagde – kan have gjort 68’erne lovlig egoistiske.

»Først og fremmest er verden i dag mere global og hyper-kompeti-
tiv,« skriver Maja Horst. »De globale udfordringer som klima, migra-
tion og fattigdom er nogen, vi kun kan løse, hvis vi arbejder sammen 
om det. Der synes jeg ikke, 68 rigtigt har noget at komme med. Det 
samme med forandringen af det akademiske arbejdsmarked og ska-
belsen af et akademisk prekariat. Der synes jeg heller ikke at ånden 
fra ’68 bidrager med meget.«

Parolerne på demonstranternes bannere på Frue Plads i 1968 var 
Bryd professorvældet og Medbestemmelse nu. 50 år senere er det 
ikke professorernes magtudøvelse fra røgfyldte old boys-lokaler, de 
studerende forsøger at skære sig igennem. I dag står kampen mellem 
de studerende og teknokraterne på Slotsholmen, som smiler venligt, 
men har kontrakt på at få forrentet deres SU-investering, og helst lidt gesvindt. Mini-
stervælde, nej tak! Lyder overskriften på aktuel en klumme fra Studenterrådet anno 
2018. Og medbestemmelsen, den hænger også med mulen, ikke mindst, hvis studie-
nævnene bliver lagt i graven.

 Der er ikke nogen pæn måde at sige det på, men 1968 er nok falmet som brand. 

Universitetsrefor-
men, der indførte 
bestyrelser som 
øverste ledelse 

af landets univer-
siteter med eks-
ternt udpegede 

medlemmer.

I de senere år har 
samfundsforskere 

karakteriseret 
Danmark som en 
konkurrencestat, 
der drives som 
en virksomhed, 
hvori borgeren 

kan betragtes som 
forbruger og uddan-

nelse som et red-
skab til at vinde nye 

markedsandele.

19. april 1968 besætter studerende 
Psykologisk Laboratorium i Studie-
gården. De kræver at få 50 procent af 
pladserne i studienævn og alle andre 
organer på KU.
24. april kan de studerendes forhand-
ler, Erik de Place Andersen, triumfe-
rende fremvise en aftale, han har ind-
gået med rektor, som opfylder kravet 
om repræsentation i studienævnet 
på Psykologi. 
Foto: Busser/Ritzau Scanpix

Demonstration i Studiegården. Konflikten var startet natten til 21. 
marts 1968, da seks studerende havde sneget sig ind og skrevet  
BRYD PROFESSORVÆLDET og MEDBESTEMMELSE NU på gavlen.'
Foto: Christen Hansen/Scanpix

Studerende har forskanset 
sig under besættelsen af 
Psykologisk Laboratorium i 
april 1968.
Foto: Willy Lund/Scanpix
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For mange studerende er helt  uegnede t i l  at  gå på universitetet, 
skrev aviserne i  v inter og pustede nyt l iv i  debat ten om ungdommens 
manglende akademiske parathed.  Men den klagesang er l ige så 
gammel som universitetet selv,  v iste det sig,  da vi  sendte en 
universitetshistoriker i  arkivet. 

Af MORTEN FINK-JENSEN og GRY BARTROFF GAIHEDE  

DE STUDERENDE 
ER HISTORISK 
DUMME 
OG DOVNE

Dummepeter: Næste 
gang nogen udskam-
mer de studerende 
som dovne, kan 
du vifte dem om 
næsen med dette 
tilbageblik.

Fo
to

 tu
m

bl
r.c

om

1 5 9 3
Indtil 1623 kunne man blive optaget på KU ved at fremvise en anbefalings-
skrivelse, et testimonium, fra en latinskolerektor eller en præst. Testimo-
niet var en erklæring om, at man var egnet til at studere både hvad angik 
evner, sædelighed og flid. Med andre ord: at man ville passe sit studium 
uden for megen ballade, druk og hor. Mange mente alligevel, at studen-
terne ikke passede deres studier godt nok. I 1593 klagede Kongens kansler 
til KU over, at mange studerende ikke gik til forelæsninger, men i stedet 
turede rundt i byen og opførte sig utåleligt og ulideligt. Professorerne 
burde derfor holde bedre opsyn med de studerende og sørge for, at de 
fulgte undervisningen.
 

15 9 5 
Rigsråd Jørgen Rosenkrantz fulgte op, da han klagede til universitetet over 
at de studerende i stedet for at passe deres studier gik på havneknejper og 
lod sig finde med kort og terninger i skuder og kældre ved Stranden.

1 5 9 7
Internt på KU drøftede professorerne, som dengang også udgjorde univer-
sitetets ledelse, også de studerendes mangel på disciplin.  I 1597 udgav 
teologiprofessor Jørgen Dybvad en hel lille bog på latin om problemet med 
at få de studerende til at følge universitetets regler. Det var et problem så 
stort, skrev han, at han ikke kunne sove om natten. 

16 2 3
I et forsøg på at få bedre egnede studerende indførtes for første gang en 
adgangsgivende eksamen på KU. Begrundelsen var, at det faglige niveau 
hos mange af dem, der blev indskrevet, var for lavt. I begyndelsen bestod 
eksamen af en latinsk stil.

1 6 7 5
I 1675 blev eksamen udvidet til filosofikum, dvs. tilstrækkeligt kendskab 
til fagene på Det Filosofiske Fakultet, herunder latin, filosofi, matematik og 
astronomi.

 

1 7 3 9
Problemet med ukvalificerede studenter fortsatte dog, og i 1700-tallet blev 
en social dimension tilføjet. Mange af de studerende var ikke kun fagligt 

svage, men også fattige bondedrenge, som ifølge en kongelig forordning 
fra 1739 var til studeringer lidet bekvemme, ilde optugtede personer. 
Kongen indførte derfor en adgangsbegrænsning med det formål, at holde ringe, 
gemene og fattige drenge borte fra universitetet og i stedet satse på uddannel-
sen af børn fra bedrestillede kredse, som man antog, var bedre egnede.

1 7 5 0
Kongen forlangte, at universitetet skulle forbedre studieeffektiviteten. Løs-
ningen var blandt andet flere forelæsninger med tilstedeværelsespligt og en 
gentagelse af de sædvanlige formaninger til dem om at føre et skikkeligt 
og anstændigt levnet med færre drukture og slagsmål. Det hører dog 
med, at man begyndte at få blik for undervisningens karakter ved fx at hen-
stille til professorerne, at deres forelæsninger faktisk var studierelevante og 
at auditorierne blev bedre opvarmet om vinteren. 

1 7 8 8
Mens den mere voldelige side af studenterlivet efterhånden fordampede, 
blev der fra skiftende regeringers side bestandigt set med bekymring på 
gennemførselshastigheden. I 1788 blev undervisningsdeltagelse en betin-
gelse for, at man kunne gå til eksamen. Som kongen slog fast, skulle samt-
lige Studerende med bestandig Fliid og Opmærksomhed bivaane de 
Forelæsninger, der holdes. 

1 8 3 0 ’ e r n e 
Omkring en tredjedel fulgte ikke undervisningen og gennemførte heller 
ikke studiet, og et gennemsnitligt studiefrafald på 30-40 procent af en stu-
denterårgang var almindeligt et godt stykke ind i 1900-tallet.

 

1 9 5 0 - 1 9 7 5
I midten af århundredet toppede frafaldsprocenten med 60 procent. Løs-
ningen lå blandt andet i at fastholde de studerende med uddannelses-
støtte. SU’en blev uddelt første gang i 1970. Nu blev det største problem at 
skaffe plads til den voldsomme vækst i studenteroptaget. 5.000 studerende 
på KU i begyndelsen af 1950’erne steg til 30.000 i midten af 1970’erne. 
Karakterbaserede adgangskvotienter blev indført for at regulere optaget. 
Det øgede optag førte også til studenteroprørets krav om medbestem-
melse, men ikke til alles tilfredshed. En vittighedstegning i Politiken i 1971 
lod en Venstreminister sige: De unge skal ikke tænke så meget; de skal 
studere!

2 0 1 7 - 1 8
Folk får – for at sige det ligeud – for høje karakterer i gymnasiet. Jeg 
fatter ikke, hvordan de kan komme ind på Københavns Universitet […] 
sagde undervisningsadjunkt Siff Pors til Magisterbladet i august 2017. I 
2018 er den gennemsnitlige studietid for kandidatgraden nedadgående, og 
gennemførselsprocenten går opad. 

Hvorfor skal min undervisning bedømmes af dumme og dovne  
studerende, som slet ikke burde være på et universitet?

Sådan spurgte KU-lektor Steen Laugesen Hansen fra Niels Bohr 
Institutet i Uniavisen i 2015. Politiken genåbnede debatten i 
februar 2018 med en rundspørge blandt underviserne på landets 
universiteter. Af 5.000 besvarelser mente en tredjedel, at mange 

studerende i dag mangler helt basale færdigheder: matematikerne kan ikke 
regne, humanisterne kan ikke stave - og de gider ikke engang gøre forsøget.

Har vi nået et historisk lavpunkt? Eller har ledende skikkelser altid 
været fortvivlede over de studerendes ringe faglige ballast og slaskede 
indstilling til pensum? Det sidste. Universitetshistoriker Morten Fink-
Jensen gik på jagt i de gamle annaler, og vi kan roligt slå fast, at de voksne 
alle dage har sunget den samme gamle sang. 
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Én studerende eller ansat,  
der udsættes for sexchikane  

er én for meget

Af rektor Henrik C. Wegener, prorektor Lykke Friis, forperson Amanda Büchert, Studenterrådet og 
næstforperson Olivia Boesen, Studenterrådet

komment ar

I 1927 BLEV CHARLES LINDBERGH, efter at have 
krydset Atlanten i sit fly, den første Man of the Year 
i magasinet Time. 90 år efter gik titlen, nu Person of 
the Year, til igangsætterne af #metoo-bevægelsen, de 
såkaldte Silence Breakers. Enkeltpersonerne, som udløste 
#metoo-bevægelsen, har måske virkelig sat gang i noget 
svarende til Lindberghs flyvning. Altså et før og efter, 
og i øvrigt også med transatlantisk 
gennemslagskraft. Men at så mange 
historier først kommer frem nu, siger 
både noget om hvor svært det er at stå 
frem, og at tiden har arbejdet for, at 
det endelig kunne ske.

#METOO HAR KASTET LYS på, at alt 
ikke er, som det bør være. Lad os der-
for både som ledelse og som repræsen-
tanter for de studerende understrege, 
at sexchikane og upassende adfærd er 
fuldstændig uacceptabelt på Københavns Universitet.

LÆNGE HAR MANGE, især kvinder, skullet finde sig i 
for meget. Overgreb er blevet fortiet, og alt for lidt har 
set dagens lys. Det er utvivlsomt blevet bedre med tiden, 
og #metoo skubber grænserne endnu længere i den rig-
tige retning. Forhåbentlig. Bølgen hjælper på vej, men vi 
skal også selv ro.

#METOO GIVER ANLEDNING til, at enhver organisa-
tion vender blikket udad og derefter indad: Gør vi det 
godt nok? Kan medarbejdere og studerende få vejled-
ning og støtte, og ved de hvor og hvordan? Omgås vi 
hinanden på en god og sund måde?

NÅR EN PROCENT af KU’s medarbejdere svarer i 
arbejdspladsvurderingen, at de har været udsat for 
’uønsket seksuel opmærksomhed’, og når tre procent af 
de studerende i undervisningsmiljøvurderingen svarer, 
at de har været udsat for chikane/mobning, er det for 
mange. Én studerende eller medarbejder, der udsæt-
tes for sexchikane er én for meget! Og med #metoo in 
mente frygter vi, at der er flere end tallene viser. Der 
var jo heller ingen ’sager’ i Hollywood inden tabuet blev 
brudt. Kort sagt: KU har sandsynligvis også et mørketal. 
At få indsamlet mere præcise tal er helt grundlæggende, 

Ledelse og studerende står sammen i nultolerance mod krænkelser 
på Københavns Universitet. Der var ingen sager i Hollywood inden tabuet 

blev brudt, og KU har sandsynligvis også et mørketal, der skal frem i lyset.

og Danske Universiteter og Danske Studerendes Fæl-
lesråd vil derfor sammen lave en undersøgelse blandt 
de studerende på landsplan.

VI MENER, AT der er behov for, at man overalt på KU 
tager adfærdsnormer op i åben dialog. Når dialog er 
nødvendig skyldes det ikke mindst, at det er umuligt 

at nedfælde præcist, hvor grænserne 
går i alle situationer. En synliggø-
relse af problemet vil til gengæld 
være med til at øge bevidstheden 
om, hvordan vi omgås hinanden 
samt udbrede de normer, som vi 
ønsker at fremme. For at dette sker, 
må vi skride til konkret handling.

DE SAGER, SOM var med til at 
starte #metoo-bølgen, handlede 
om magtforhold, eller relationer om 

man vil, hvor den ene eksempelvis karrieremæssigt 
var afhængig af den anden. EU-kommissær Margrethe 
Vestager sagde det ret præcist: »MeToo gør det pludse-
lig synligt for enhver, hvad resultatet er, når magt bli-
ver defineret som noget, man ’ejer’. Altså når magt er 
noget, du har, og som giver dig nogle 
specielle rettigheder i forhold til andre 
mennesker.«

UDEN TYDELIGE KLAGEMULIGHE-
DER og indgange til hjælp er der risiko 
for, at netop ulige relationer kan blive 
udnyttet. På KU er der mange rela-
tioner, der i udgangspunktet er ulige. 
Både ansatte imellem, ansatte og stu-
derende imellem og også studerende 
og studerende imellem. Derfor er 
der – selv om langt de fleste forstår at 
indgå i ulige relationer uden problemer 
– grund til at også et universitet ser sig 
selv efter i sømmene.

ANSVARET FOR AT SIGE FRA ligger ikke kun hos 
offeret; der ligger også et ansvar hos omgivelserne. Det 
er ikke nemt at stå i en krænkende situation, hvis kol-
leger og/eller medstuderende ser væk. »Er det så min 

egen skyld? Forstod jeg situationen rigtigt? Husker jeg 
overhovedet rigtigt? « er spørgsmål, som kan melde sig 
hos den, der står alene efter en ubehagelig oplevelse.

KU SKAL BÅDE VÆRE en god arbejdsplads og et godt 
sted at studere. Vi arbejder konstant for at opretholde 
vores lange tradition for åbenhed, men selv i randen af 
de bedste traditioner kan der være noget, der halter.
 
DER VAR DERFOR en klar og utvetydig forventning 
– både til dem der har et ledelsesansvar, og til kol-
leger og studerende, som jo heldigvis selv i høj grad 
sørger for godt studiemiljø – om at løfte et medansvar 
for, at KU er et sted, hvor alle kan føle sig trygge og 
respekterede. Derfor skal vi arbejde med at trække 
kulturen i den rigtige retning, melde tydeligt ud og 
skabe dialog. Personalepolitisk Udvalg under Hoved-
samarbejdsudvalget har nedsat en undergruppe, som 
skal komme med input til mulige nye tiltag målrettet 
KU’s medarbejdere inden for temaet ’den gode adfærd’ 
i bred forstand og dermed også med fokus på seksuel 
chikane. Tilsvarende har KU’s Uddannelsesstrategiske 
Råd før påske drøftet, hvordan vi kommer videre: 
Føler studievejlederne sig godt nok klædt på til at 

rådgive, eller skal de opkvalificeres 
til formålet? Er der behov for en 
opdatering af KU’s ordensregler? 
Og i hvor høj grad skal vi bruge 
studiestarten i indsatsen? Sidst 
men ikke mindst skal der arbejdes 
på, hvordan emnet seksuel chikane 
fremover eksplicit skal indgå i 
undervisningsmiljøvurderingerne.

CHIKANE OG UPASSENDE 
adfærd er aldrig acceptabelt, uan-
set hvor det foregår. The Silence 
Breakers har bragt problemer frem 
i lyset og skabt rum for at komme 
videre. Herfra er det vores ansvar 

ude i samfundets forskellige institutioner at tage det 
op i vores konkrete omgivelser. For KU er det alfa og 
omega med tydelige værdier og klare rammer for, 
hvordan vi sammen skaber et trygt miljø på vores uni-
versitet, som alle føler sig hørt i.

STUDENTER-

OG LEDELSES-

» På KU er 
der mange 
relationer,  der i 
udgangspunktet 
er ulige«

» Det er  ikke 
nemt at  stå  i 
en krænkende 
situation, 
hvis  kolleger 
og/eller 
medstuderende 
ser  væk«
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20/4
Seminar on trade secrets
SEMINAR - This seminar focuses on some of the 
most topical issues involved in the protection of 
trade secrets as seen in the light of the new EU Trade 
Secrets Directive. Speakers include Professor Rochelle 
Dreyfuss, NYU, Ana Nordberg, LU, Timo Minssen, 
Thomas Riis and Jens Schovsbo, all UCPH.
Tid: Kl. 15:00 - 18:00
Sted: Søndre Campus, Njalsgade 46, lokale 6B-3-04
Arr.: CIIR - Centre for Information and Innovation 
Law and CeBIL - Center for Advanced Studies in 
Biomedical Innovation Law

24/4
Egyptological Conference in 
Copenhagen
KONFERENCE — The 4th annual Egyptological 
Conference in Copenhagen features international 
keynote speakers and is open to everybody interested 
in Ancient Egypt and the Middle East. The topic of 

the conference this year is “Science of Ancient Egypt” 
which can be interpreted both as the science used 
by the Ancient Egyptians and the approach used by 
modern scholars.
Tid: 24/4 - 26/4
Sted: Søndre Campus, Karen Blixens Vej 4
Arr.: Sasha Andersen, Alma el-Naaman, Bente 
Bladsgaard

Geert Hallbäck in memoriam: 
Strukturalismen i dansk 
Bibelvidenskab
FOREDRAG – Professor, dr.theol. Hans Jørgen Lunda-
ger Jensen fortæller om Geert Hallbäck, som var med 
til at introducere strukturalismen i dansk Bibelforsk-
ning, ikke mindst med bogen Strukturalisme og ekse-
gese fra 1983, og sit fortløbende semiotik-seminar.
Tid: Kl. 19:30
Sted: Søndre Campus, 'Markedspladsen', Det 
Teologiske Fakultet, Karen Blixens Plads 16
Arr.: Teologisk Forening
Pris: 25 kr.

25/4 
Allergiens tidsalder – eller hvordan 
vi alle bør lære at elske skidt og 
snavs
FOREDRAG - Aftenkonsultation om snavs, skidt 
og allergi. Det bliver op til professor Hanne 
Frøkiær at skille skidt fra kanel i diskussionen 
om hygiejnehypotesen – idéen om, at der er en 
sammenhæng mellem renlighed og allergi. Bliv 
klogere på allergier og mave-tarmbakterier, når Hanne 
Frøkiær deler ud af sin ekspertise. Efterfølgende vil 
museumsinspektør Malthe Bjerregaard sætte idéer om 
renlighed og hygiejne ind i et historisk perspektiv.
Tid: Kl. 19:00
Sted: Medicinsk Museion, Bredgade 62
Arr.: Medicinsk Museion
Pris: 75 kr. for studerende

14/4 
Filosofisk fugle- og botaniktur
NATURVANDRING - Tag en pause fra læsningen og 
inviter din studiekammerat på filosofisk fugle- og 
botaniktur med lektor i naturfilosofi Claus Emmeche, 
lektor ved biologisk institut Flemming Ekelund og 
studenterpræst Nicolai Halvorsen. Tilmelding er 
nødvendig på praest@sund.ku.dk.
Tid: Kl. 11:00 
Sted: Jægerspris Nordskov
Arr.: Studentermenigheden i København

16/4
Distinguished public lecture with 
Professor Steven L Schwarcz
FORELÆSNING - Duke University School of Law 
professor Steven L Schwarz talks about the regulatory 
efforts to extend bankruptcy-resolution techniques to 
try to protect the stability of the financial system.
Tid: Kl. 16:15 - 17:45
Sted: Søndre Campus, Njalsgade 76, Alf Ross 
Auditorium, lokale 9A-3-01
Arr.: Det Juridiske Fakultet og Forening for Bank- 
og Finansret

17/4
Digi-Talks: Morgendagens stjerner
DEBAT – Digi-Talks inviterer til en aften med fokus 
på, hvad du som samfundsfaglig studerende skal 
kunne for at blive en af morgendagens stjerner på 
fremtidens digitale arbejdsmarked. Åbningstale af 
erhvervsminister Brian Mikkelsen.
kl. 17:00 - 19:00
Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5A
Arr.: Digi-Talks

Mysteriet på indlandsisen: Nyt lys 
på 1. Thule-ekspedition
FOREDRAG – Ivan Tafteberg Jakobsen, lektor emeritus, 
fortæller om Knud Rasmussen og Peter Freuchens 
Thuleekspedition i 1912 ud fra transskriptioner af såvel 
Knud Rasmussens som Peter Freuchens dagbøger og 
gennemgang af de astronomiske observationsskemaer.
Tid: Kl. 17:15 – 18:30
Sted: Nørre Campus, Auditorium 10, 1. sal balkon syd, 
Universitetsparken 5
Arr.: Videnskabshistorisk Selskab

18/4
Onsdag med Kierkegaard
FORELÆSNING - Hvad kan Kierkegaard lære os 
om det almenmenneskelige? Søren Kierkegaard 
Forskningscenteret inviterer til åben forelæsning om 
Kierkegaards tanker om kærlighed, angst og sorg og 
livets vanskelighed.
Tid: Kl. 14:15 - 16:00
Sted: Søndre Campus, Karen Blixens Plads 16, Lokale 
6B-01-62 
Arr.: Søren Kierkegaard Forskningscenteret

Indblik i HR branchen
FOREDRAG – Kunne du tænke dig at arbejde inden 
for HR? Og vil du gerne vide mere om, hvordan man 
får en fod inden for? HR-medarbejdere fra PwC, Novo 
Nordisk, Rigspolitiet og Randstad fortæller, hvordan de 
er kommet ind i HR som studerende og nyuddannede.
Tid: Kl.  15:00 – 17:00
Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5A
Arr.: Karrierevejledningen på SAMF

Fra skyggerne af det vi ved
FOREDRAG — Med den norske tv-serie SKAM er et 
abstrakt begreb for første gang blevet hovedperson i et 
stykke helt konkret fortællekunst. Professor emeritus 
Poul Behrendt holder filosofisk salon om skam som 
historieskaber i samtidskunsten – især med henblik på 
Karl Ove Knausgårds bogserie Min Kamp.
Tid: Kl. 19:30 - 21:30
Sted: Skt. Hans Torv 30
Arr.: Studentermenigheden i København

19/4
LinkedIn workshop
OPLÆG OG WORKSHOP - Oplægsholderen Thomas 
Kantsø giver dig mulighed for at få udviklet din egen 
personlige LinkedIn profil. Hvad er et netværk? Hvor-
dan bruger man netværket? Og hvorfor er det en fordel 
for studerende at bruge LinkedIn. 
Tid: Kl. 15:00 - 17:00
Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5
Arr.: Projekt- & Karrierevejledningen i samarbejde  
med DJØF

North Korea: Between Threats,  
War and Media Spectacle
SEMINAR – At this event ToRS’ researchers present 
how North Korea is perceived in China, India, Japan, 
Russia and South Korea. We will discuss how and why 
the image of North Korea varies and question our own 
perception of one of the most secretive countries of 
the world.
Tid: Kl. 15:30 - 17:30
Sted: South Campus, Auditorium 23.0.50,  
Emil Holms Kanal 6
Arr.: Department of Cross-Cultural and Regional 
Studies & KulturKurser.dk

Sidste nyt fra rummet - meteoritter 
og exoplaneter
FOREDRAG — Hvordan har undersøgelser af meteorit-
ter givet afgørende viden om vores solsystems fødsel 
og udvikling? Og hvor langt er man nået i jagten 
på exoplaneter? Det vil foredragsholderne komme 
nærmere ind på ved aftenens Vin & Videnskabs 
arrangement.
Tid: Kl. 19:00 - 21:15
Sted: CSS, Chr. Hansen Auditoriet, Bartholinsgade 4A
Arr.: Statens Naturhistoriske Museum
Pris: Alm billet – 150 kr.

DET  SK E R
Brug online kalenderen. Et uddrag af kommende begivenheder fra uniavisen.dk/calendar

14/4 

Hvordan virker 
det effektive 
gys?
SEMINAR - Hvordan bygger man et effektfuldt 
gys op i forskellige medier? Hvordan sanser 
publikum det, og hvorfor opsøger vi et godt 
gys på film og tv, i spil og andre forlystelser? 
Mød en række fiktionsskabere og forskere, 
som tager udgangspunkt i en velfungerende, 
uhyggelig filmscene og fortæller, hvordan det 
effektive gys bygges op og opleves.
Tid: Kl. 12:00 - 14:00
Sted: Cinemateket, Gothersgade 55 
Arr.: Blodig Weekend filmfestival

2/5

Clement Kjersgaard: Hvad vil 
Danmark med Danmark?
FOREDRAG — KU-alumne og tv-vært Clement Kjersgaard tager temperaturen på det 
danske demokrati og rejser spørgsmålet: Hvordan ser den vestlige verdens fremtid ud?
Tid: Kl. 17:30 – 19:00
Sted: Københavns Universitet (lokale oplyses senere)
Arr.: Københavns Universitets Alumneforening, alumni.ku.fk
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»Jeg skulle have været sportsjournalist« 
Af GRY BARTROFF GAIHEDE. Foto LIZETTE KABRÉ

Jeg skulle selvfølgelig være fortsat i gymnasiet. 
Men fuck det, jeg går ikke og fortryder ting. Jeg 
er glad, hvor jeg er i dag,« siger Jesper Ovesen, 
betjent på KU på 20. år.  

Jesper, søn af en graverjournalist, som 
afslørede Cheminova og flere asbestskandaler, droppede 
ud af 1.g, fordi det hele stod lidt for stille, og han ville ud 
og tjene sine egne penge. Han havde ellers været i praktik 
på Det Fri Aktuelt og Radio Rita, for han skulle være 
sportsjournalist. 

»Det var i den bedste mening, at mine forældre gav mig 
stor frihed til selv at vælge. Du kan sige, at jeg fik lidt for 
meget plads til at gå den forkerte vej.« 

Jesper gik i lære hos Golman Herreekvipering, men 
forlod jobbet, fordi han »ikke magtede at stå og smile 
konstant«. Oplysningen virker mildt ironisk, for Jesper har 
måske Søndre Campus’ mest smilende fjæs.

I dag behøver Jesper ikke bruge krudt på at overveje 
sit outfit, for det er klaret med arbejdsuniformen fra Helly 
Hansen med Det Humanistiske Fakultet broderet på 
fleecetrøjens bryst.

Arbejdsdagen starter kl. 7. Undervisningslokalerne skal 
gøres klar til forelæsninger på KU’s folkerigeste fakultet. 
Posten skal sorteres, særarrangementer og karrieredage 

sættes op, håndværkere skal bestilles. ID- og nøglekort 
fikser ikke sig selv; pakker skal håndteres og studerende 
serviceres. 

Og undervejs skal der jokes - både med de nære 
kollegaer på driftsgangen, professorerne og de studerende. 

»Vi har det godt sammen, alle sammen. Vi driller 
hinanden - på den gode måde, selvfølgelig, og vi passer på 
hinanden. Jeg vil ikke sige, at jeg er lalleglad - men der er 
ingen grund til at gøre tingene sværere, end de er.« 

Tager gerne 15 år til
Sportsglæden udfoldede Jesper i mange år som 
fodboldtræner for FREMs drenge. Men han har droslet 
ned for at få tid til sin egen fitnesstræning, familien i huset 
på Røde Mellemvej og turene med Freja, en elsket dansk-
svensk gårdhund.

På spørgsmålet om Jesper er frisk på ti år mere på KU, 
svarer han:

»Ja. Og gerne 15, hvis det står til mig. Jeg er ikke 
vågnet en eneste dag i mine tyve år på Københavns 
Universitet og har tænkt åh nej, jeg gider ikke i dag. 
Dem havde jeg godt nok nogle stykker af i mine år som 
postbud.« 

Jesper nyder miljøet i bygningerne på Karen Blixens 

Vej – og det skyldes ikke de nye, fine HAY-møbler, smiler 
han, men at han sætter stor pris på sine samtaler med 
fakultetets ansatte. Om alt mellem himmel om jord. 
Politik, historie og samfundsforhold især:

»Annette Lassen har skrevet de fedeste bøger om 
de islandske sagaer. Det interesserer mig! Jørgen Bæk 
Simonsen ved alt om historie – og han inviterede mig ind 
til en forelæsning en dag, vi faldt i snak. Institutlederen 
på INSS og jeg er begge vokset op på Gasværksvej, så vi 
deler et stykke vesterbrohistorie. Og så er det altid en fest 
at møde Vincent Hendricks. Professorerne har ingen fine 
fornemmelser, og alle vil gerne snakke, bare du møder 
dem åbent og nysgerrigt.« 

En ting er dog begyndt at nage. Jesper synes, at flere 
folk har fået skyklapper på:

»Det er måske mig, der er blevet gammel. Altså, jeg er 
begyndt at hænge mig i små ting. Derude sidder seks mand 
på en bænk og ryger smøger lige under ikkerygerskiltet. 
Jeg er selv ryger, men det ville da være fedt, hvis folk 
havde lidt mere respekt. Tænk over, hvor rart her faktisk 
er, og hvor godt vi kunne have det, og tag så lige en kop 
med hen til kantinevognen på vejen.« 

Der er ingen grund til at gøre tingene sværere, end 
de er. 

»

Betjent  
Jesper  Ovesen

50 år.  Betjent på Søndre Campus 2. 
Ansat i 1999 i Studieadministrationen 

i Fiolstræde, på HUM siden 
2009. Butiksuddannet, har været 

selvstændig vognmand og postbud 
inden tiden på KU. I træningscenteret 

4-5 dage om ugen. 
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Når du er medlem af en af de organisationer, som  
Lån & Spar samarbejder med, kan du få en studiekonto  
hos Lån & Spar.  Med 5 % på kontoen kan du faktisk  
få penge ud af at have penge i banken – og hvis du skal 
bruge en kassekredit på op til 50.000 kr., er Lån & Spar 

blandt de billigste.

Der er meget mere. Se alle dine fordele på studiekonto.dk   
Her kan du også søge online. Ellers send en mail til  
lsb@lsb.dk eller ring på 3378 2000 og book et møde.

For at få Danmarks bedste studiekonto, skal du samle hele din privatøkonomi 
hos os og være medlem af en af de organisationer, som Lån & Spar samarbejder 
med. Du får studiekontoen på bag grund af en almindelig kreditvurdering. Du kan 
have studiekontoen i op til 3 år efter endt uddannelse. Hvis du bruger hele 
din kasse kredit på 50.000 kr., vil det koste dig 625 kr. i omkost ninger efter tre 
måneder. Stiftelsesomkostninger 0 kr., debitorrente (variabel) 5,09 %, ÅOP 5,1 %.  
Efter tre måneder skylder du 50.625 kr. Kreditten er gældende indtil videre og 
uden faste afdrag. Alle rentesatser er variable og gældende 1. januar 2018.  

5% Danmarks  
absolut bedste  
Studiekonto
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Studiekonto – ganske kort

 Du får 5 % i rente på de første 20.000 kr.  

– derefter 0,10 %

 Vælg en kassekredit på op til 50.000 kr.  

Du betaler kun 5 % i rente

 Visa/Dankort og MasterCard  

– med samme pinkode 

 StudieOpsparing – som giver 0,50 %  

på HELE opsparingen

 Du kan hæve med Visa/Dankort fra alle  

automater i Danmark uden gebyr

 Du kan veksle valuta uden at betale gebyr

  Behold dine fordele i op til 3 år efter  

endt studie

  Søg nemt og hurtigt via mobilen.  

Download app’en Zapp i App Store eller 

Google Play og søg om en studiekonto

Univavisen_180319_Studie-pige_265x380.indd   1 20/03/2018   12.54



Studiemiljøprisen
2018
Sætter du pris på et godt studiemiljø? Nu har 
du muligheden for at indstille en person eller 
enhed, som har gjort en ekstraordinær indsats 
for at udvikle et godt og attraktivt studiemiljø 
for KU’s studerende.

  

Vinderen modtager en præmie

Innovationsprisen 
2018
Fremragende forskning omsat til innovative 
resultater til gavn for samfund og erhvervsliv.  
Passer denne beskrivelse på dig eller på en for-
sker eller forskergruppe, du kender? Så tal med 
din institutleder eller innovationsansvarlige om 
at indstille en kandidat. 

Vinderen modtager et kunstværk samt 
25.000 kroner

Undervisningsprisen 
2018
Har du en fantastisk underviser, som fortje-
ner et skulderklap? Så indstil din kandidat til 
Undervisningsprisen. 
Med prisen ønsker Københavns Universitet at 
påskønne undervisning af den højeste kvali-
tet. Prisen kan tildeles både fast-og deltids-
ansatte lærere.

Vinderen modtager en porcelænsugle og 
25.000 kroner

Læs, hvordan du indstiller din kandidat på www.aarsfest.ku.dk/indstil

Indstillingsfrist for alle priserne er tirsdag den 15. maj 2018

Priserne uddeles ved årsfesten fredag den 16. november 2018

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

Kender du KU’s bedste underviser, mest innovative 
forsker eller nogen, der gør en forskel for studiemiljøet?

Så har du nu chancen for at få 
din kandidat i rampelyset.
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