Re k t o r s i ge r, d e r i k ke e r
nogen krænkelseskultur
på universitetet. Vi siger,
jo, der er. Men det er
svært at tale om, når ingen
gider være de krænkede …

Guiden til den bedste
campus-kaf fe. Vores
udsendte har drukket sig
igennem et brunt hav for
din skyld
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5 FØLER SIG MISFORSTÅET I KRÆNKELSESSAG

18 MØRKT UDTRÆK

Karoline Brix Andersson satte spørgsmålstegn ved sin
professors brug af køn i statistikundervisningen. Vi har
mødt den studerende, som er blevet omtalt i alle større
medier, men som ingen huskede at snakke med.

Vores udsendte mundskænk har drukket sig igennem
fire campusområder i en veritabel kaffe-crawl. Et nyttigt
studenteroverblik over, hvor man kan få kaffe på KU, og
hvad den koster.

6 UPOPULÆR MATCHMAKING

20 KOMMENTARER

Dekanen på Science sagde, at han ikke ville fusionere
institutter, hvis medarbejderne var imod. Nu har han så
gjort det alligevel. Men hvorfor?

De studerende skriver, at medierne burde fokusere på de
studerende, der oplever sexkrænkelser; rektor skriver, at
kritiske spørgsmål fra studerende til deres undervisere
aldrig kan blive et problem.

To unge forskere ved navn Zugenmaier og Dideriksen har
bygget et stykke udstyr, der kan sende information fra
kvantecomputere 50 kilometer gennem et kabel – ved
stuetemperatur. Kvanteinternettet er så småt på vej.

10 KRÆNKELSESDEBATTEN, DER IKKE VIL DØ
Det er svært at tale om krænkelser på Københavns
Universitet, når ingen vil være den krænkede part.

12 MEGET SJÆLDNE TING
Bare nyd synet af polyhistor Ole Worm (1588-1654)’s
rekonstruerede raritetskabinet. Alle hjem burde have et
raritetskabinet. (Marie Kondo ville flippe ud).

14 DOBBELTMENNESKET

21 KALENDER
Kan klimaet klare en valgkamp? Spørger de på
Geologisk Museum. Hos Psykologisk Selskab
for Forskningsmetodologi foredrager de om
børns humor.

22 HUN ARBEJDER MED RAV
Københavns Universitet købte for nylig
57.000 klumper rav, der nu befinder sig på
en skjult lokalitet i sikkerhed for eventuelle damer fra Politiken Plus-segmentet.
Sree Gayathree Selvantharan katalogiserer de mange små vinduer til fortidens
insektfauna.

»Jeg har aldrig følt mig helt nørdet nok til at være på et
universitet,« siger Ditlev Tamm, professor i retshistorie
og velklædt universitets-ikon. Stort jubilæumsportræt.

Illustration Signe Parkins

9 KVANTEINFO VED STUETEMPERATUR

Er der en krænkelseskultur på Københavns Universitet?
Oh, yes …

Krænkelsesdebatten bør føre til selvkritik
DEBATTEN OM KRÆNKELSESKULTUR, der begyndte på
Københavns Universitet, er blevet en national kulturdebat
med al den ustyrlighed og polarisering, det fører med sig. Det
er spændende, men det er også en hovedpine for universitetets ledelse, der skal forklare, at KU ikke er ved at sælge ud af
forskningsfriheden for at tækkes krænkelsesparate hængemuler. Bøvlet er det også for universitetets tillidsfolk, der aldrig
så snart de var færdige med at formulere retningslinjer mod
krænkelser, skal skrive hele bunken om igen inden Sankt Hans.
Hvem havde lige regnet med efter #MeToo, at folk ville flippe
ud over regler imod krænkelser?
DET ER FORSTÅELIGT, hvis man bliver fristet til at parkere
debatten. Rektor kalder i en kommentar på side 20 i dette blad
krænkelseskulturen for et medieskabt fænomen. Og det har han
nok en pointe med, men vi taler nu alligevel på side 10 med nogle
folk, der siger, nej, den debat skyldes også KU’s egen kultur.
PÅ TILSVARENDE VIS kan man mene – som rektor synes at
gøre i et aktuelt interview med Politiken – at det er kritikerne,
der misforstod KU’s retningslinjer og læste dem ude af kontekst.
Og det kan også være rigtigt. Men vi taler nu også med en forsker, der argumenterer for, at retningslinjerne i sig selv burde
være tænkt bedre igennem – ikke mindst så KU-ansatte ikke i
fremtiden, som det skete for en lektor sidste år, bliver kaldt til
tjenstlig samtale, uden at der foreligger en formel klage.

KRÆNKELSESDEBATTEN ER KOMPLEKS, men er det skidt?
Vi forsøger at blande vinklerne. På side 6 bringer vi en kritisk
historie om en gruppe medarbejdere fra Biologisk Institut,
der føler sig kørt over af en dekan, som har tvangsfusioneret
deres institut med Statens Naturhistoriske Museum. Det er
ikke nogen smuk fusion. Men det betyder jo ikke, at vi ikke skal
have blik for, at museet er et vidunderligt sted. Så vi har besøgt
kvinden, der står for håndteringen af selvsamme museums
nyerhvervede samling af ravklumper, og i bladets billedopslag
svømmer vi helt hen i det museale.
KOMPLEKS ER OGSÅ dette nummers portrætterede forskerprofil. Professor i retshistorie Ditlev Tamm har brugt de seneste
årtier på at udfordre sit fags grænser med litteratur. Senest har
den 73-årige snarlige professor emeritus kastet sig over juraens
forhold til køn. »En ældre hvid mand, vi kan li’« var vi lige ved
at skrive i en parafrase over Euromans faste format ’en kvinde,
vi kan li’. Men det var sgu for krænkende. Så lad os nøjes med
at erklære, at vi er nede med Ditlev Tamm og hans brede
dannelsesbegreb.
Med venlig hilsen
Christoffer Zieler, ansvarshavende redaktør (konstitueret)
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ET PROBLEM ved debatten er, at ’krænket’ er blevet et skældsord, man bruger om folk, hvis holdninger, man ikke deler.
De såkaldt krænkede siger sjældent, hvis nogensinde, at de
er krænkede. Tværtimod, når det såkaldte krænkelsespoliti og det er altid studentergruppen Front, folk nævner – bliver
angrebet, er det ikke kun fordi de hidser sig op over ting, andre
regner for tilforladelige. Det skyldes også, at Fronts argumenter er en ubehagelig konfrontation med flertallets magelige
vanetænkning.
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Avisen udgives af Københavns Universitet 6
gange årligt til alle studerende og ansatte.

APROPOS VANETÆNKNING har vi også talt med en studerende om at blive centrum for en mediestorm om sine ord,
uden at nogen lige huskede at spørge hende, hvad hun egentlig
havde sagt (side 5).
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Læs
Environmental Risk
på RUC

Interesserer du dig for virkeligheden,
så er RUC noget for dig. Du arbejder
tværfagligt og får værktøjerne til at
arbejde med fx håndtering af miljørisici.

Åbent Hus
27. februar
13-18

Justin Hoffman

UNIVERSITETET
I VIRKELIGHEDEN

Vilkår
eller
vendepunkt?

KU RUNDT
Så mange procent af ansættelserne på Københavns Universitet blev i årene 2015-2017 besat uden jobopslag, står der i en
ny rapport fra Det Forsknings- og Innovationspolitiske Råd. På Aalborg
Universitet var det kun 1 procent i samme periode. Faktisk ligger
Københavns Universitet på en førsteplads blandt landets universiteter,
når det gælder andelen af håndplukkede ansatte uden opslag.
Så hvorfor hader Københavns Universitet den fri konkurrence om job?
Helt så enkelt er det ikke. En forklaring er, at Københavns Universitet henter mange penge – tre milliarder om året – i
forskningsfondene, og de vil selv bestemme, hvem der skal
ansættes for deres midler.
Ledelsen på Københavns Universitet vil nu tygge på, om universitetet
lever op til egne mål om at tiltrække de bedst mulige forskere. »Der er
ingen tvivl om, at vi skal arbejde seriøst med at få tiltrukket de dygtigste forskere. Det gør vi allerede. Men om det er nok, at 60 procent
af stillingerne bliver slået op, må vi sætte os ned og drøfte
internt,« siger HR-vicedirektør Lisbeth Møller.
I samme omgang kunne universitetet skrue op for konkurrencen om de
job, der faktisk bliver slået op, siger lektor Dan Hirslund, medstifter af
en forening for forskere i midlertidige ansættelser:
»Ofte handler det om, at man kender folk rigtig godt og har
prikket dem på skulderen, inden man slår stillingen op. Beslutningen er med andre ord taget på forhånd, og så kan stillingsopslagene jo
være lige meget,« siger han.
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Så mange timer varer filmen ’Figures in Landskape’, som fremover vil køre permanent som en del af den kunstneriske udsmykning af Mærsk Tårnet på Nørrebro. Som titlen antyder, handler den islandske kunstner Ragnar Kjartanssons
filmværk om hvide kittelklædte figurer, der bevæger sig igennem et landskab, der
i øvrigt er håndmalet. »Tanken er, at værket skal fungere som et spejl for dem,
der går forbi det,« siger Kjartansson. Tag ind og se filmen – og tårnet, hvis du
mangler at opleve det også – det er gratis.

Af Christoffer Zieler

Er det nummer, Københavns Universitet indtager på den fine
Leiden-rangliste over verdens bedste forskningsuniversiteter.
Men vi skal højere op! siger universitetets bestyrelse.
Og vi skal råbe fra hustagene, hvor gode, vi er!
Tidligere har rektor afholdt sig fra at prale af gode ranglisteplaceringer af frygt for at skulle forklare sig, når KU rutsjede ned ad
skalaerne igen i dårlige tider, men den attitude kan han godt droppe.
»Argumentet om at man ikke må skryde eller larme, når det
går godt, må begraves nu,« sagde medlem af bestyrelsen og itvirksomhedsstifter Carsten Krogh Gomard på et møde i bestyrelsen
den 28. januar. »Vi har brug for de her rankings for at forklare, hvor
gode vi er, ligesom en gymnasieelev har brug for karakterer for at vise,
hvor dygtig han eller hun er.« Pral frejdigt, rektor.

Ragnar Kjartansson, Figures in Landscape, a time piece, 2018. Video, 168 hours. Commissioned
by the Danish Building and Property Agency for the Faculty of Health, University of Copenhagen.
Courtesy of the artist, Luhring Augustine, New York and i8 Gallery, Reykjavik.
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SIDE 4

E VALUERING

»Opfattelsen af køn
er gammeldags«
Biologistuderende føler sig misforstået i en ny krænkelsessag på Københavns Universitet.
Vi har mødt den studerende, som er blevet omtalt i alle landets større medier, men som
ingen har snakket med.
Te kst o g foto SI GN E BJ E R R E

K

aroline Brix Andersson var godt klar over, at det var et
sprængfarligt emne, hun kastede på bordet, da hun på et
internt evalueringsmøde på Biologisk Institut i december sidste år satte spørgsmålstegn ved sin undervisers brug af køn i
statistikundervisningen.
»Jeg fortryder ikke det, jeg har sagt, men latterliggørelsen
på studiet og i medierne gør nok, at der er risiko for, at andre
vil holde sig tilbage med at give udtryk for holdninger, som
deres undervisere er uenige i, af frygt for at det bliver blæst op til en sag af denne her
størrelse.«
Karoline er førsteårsstuderende på Biologi og har de seneste par uger fra sidelinjen fulgt mediernes dækning af det, der er blevet udråbet som endnu en krænkelsessag. Hun er forundret over, at man som underviser vælger at latterliggøre de studerende i medierne i stedet for at tage dialogen med dem.
»Jeg forventer ikke, at undervisningen automatisk bliver lavet om, når studerende
evaluerer den negativt, men jeg synes, at man i det mindste kan forvente at underviserne er villige at overveje fremsagte kritikpunkter og til at indgå i en diskussion med
de studerende, der har fremsat kritikken.«
Karoline Brix Andersson mener, at undervisere har pligt til at skabe et rum, hvor
de studerende kan udtrykke deres mening om undervisningen, uden at underviserne
opfatter det som et personligt angreb.
»Jeg synes, det er så vildt, at Dean Jacobsen (underviseren, red.) er gået til medierne med det her i stedet for at kontakte mig, så vi kunne have en dialog om det. Nu
er det i stedet kommet til at handle om, at det er synd for en underviser, at nogen
føler sig stødt over hans statistikeksempler.«

Havde håb et p å dialog

at man som underviser enten må udvide sine kategorier eller vælge at bruge nogle
andre eksempler.«
Hun køber ikke argumentet om, at der kun findes to biologiske køn:
»Så enkelt er det ikke. Der er masser af eksempler på, at der er mennesker og dyr,
der bliver født med XXY, XXX og XYY og derfor ikke er entydigt hun- eller hankøn.
Derfor mener jeg, at vi bliver vi nødt til at revurdere vores opfattelse af menneskets
køn som enten han eller hun,« siger Karoline Brix Andersson.

Banket p å plads af dekan
Samtidig med at historien kører rundt i medierne, bliver den med hastigt tempo delt
på Twitter og Facebook, hvor de biologistuderende har en lukket gruppe.
»Der er mange grove kommentarer og en hård tone. Mange af mine medstuderende har udtrykt, at de synes, det er synd for Dean. Det virker som om, at de ukritisk
er hoppet med på mediernes forsøg på at skabe forargelse,« siger Karoline.
To dage senere sender dekan på det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, John
Renner Hansen, helt usædvanligt en pressemeddelelse, om at Biologis »undervisning
fortsætter som hidtil.« Her skriver han, at »i biologiens verden bliver vi fysisk set født
med enten han- eller hunkøn,« og at man derfor vil fortsætte med at bruge »relevante
eksempler, som de biologistuderende på Københavns Universitet kan forholde sig til
i undervisningen.«
»Jeg har aldrig sagt, at man ikke må tale om mænd og kvinder på Biologi. Det eneste jeg har prøvet at sige, er, at der er mennesker, der ikke identificerer sig med deres
biologiske køn, og at man derfor som underviser skal være opmærksom på, hvordan
man omtaler og bruger køn i undervisningen.« siger Karoline og peger på, at der på
andre institutter er en helt anden åbenhed i måden at anskue køn på.
»Jeg ved, at man for eksempel på Antropologi har indført kategorien ’intetkøn’ i statistikkerne. Man kunne også vælge at have en kategori, der hedder ’andet’,« siger hun.
»På engelsk ved vi godt, at der er forskel på ’sex’ og ’gender’. Her er ’sex’ det biologiske køn, mens ’gender’ handler om kønsidentitet, som for mange er mere flydende.
Men på dansk bruger vi ordet ’køn’ om både biologisk køn og kønsidentitet,« siger
Karoline Brix Andersson og tilføjer, at vi i mange år er gået ud fra, at man identificerer sig med det køn, man får tildelt ved fødslen.
»Men sådan er det bare ikke længere. Det bliver vi nødt til at acceptere, også selv
om vi læser biologi.«

Midt i sin eksamenslæsning bliver Karoline Brix Andersson den 13. januar konfronteret med den første af flere artikler, hvor hun intetanende optræder som part i det,
der af hendes underviser Dean Jacobsen bliver bekrevet som en ’absurd’ sag.
»Må man nu heller ikke omtale mennesker med ’han og ’hun’?« lyder overskriften
på artiklen, hvoraf det fremgår, at studerende på Biologi finder Dean Jacobsens statistikeksempler om mænd og kvinder upassende. Han har derfor besluttet sig for at
rette ind for ikke at krænke nogen, men han udtaler, at det er en ’absurd’ sag, og at
han tænker, at kritikken er ’bizar’.
»Det er tydeligt, at han ikke har forstået det, jeg forsøgte at
sige på mødet i december,« siger Karoline Brix Andersson. Mødet
var et såkaldt fokusgruppemøde, hvor der ud over Karoline Brix
Andersson var fire andre studerende og tre fagansvarlige undervisere til stede.
»Målet med fokusgruppemøderne er at skabe dialog, så de
studerende har mulighed for at sige til, hvis der er noget, der
skal justeres i undervisningen. Jeg syntes derfor, at det var relevant af påpege det upassende i at bruge kategorierne mand eller
kvinde i en opgave, der lige så godt kunne handle om giraffer.
Det handler ikke om, at jeg personligt føler mig stødt. Jeg identificerer mig med mit biologiske køn, men der er studerende,
der har det anderledes, og for dem kan det være ubehageligt at
Biologistuderende
skulle presses ned i en af de to kategorier.«
I de følgende dage cirkulerer historien rundt i alle landets
Karoline Brix Andersson
større medier. Karoline Brix Andersson forbereder sig på at
skulle forklare sig til journalisterne, men ingen ringer.
»På den ene side passer det mig fint. Jeg har ikke behov for
at tage diskussionen med min underviser i medierne. Men det
undrer mig, at ingen tilsyneladende er interesseret i at høre min
side af historien.«

»Det eneste jeg har
prøvet at sige, er, at
der er mennesker,
der ikke identificerer sig med deres
biologiske køn«

Andre kønsidentiteter
Karoline siger, at sagen er blevet fordrejet i medierne.
»Ideen med opgaven var, at vi skulle finde gennemsnitsalderen på mandlige og kvindelige studerende. Det kan virke harmløst. Men problemet er, at der er studerende, der har en anden
kønsidentitet end deres biologiske.
»For dem kan det virke stødende at skulle tvinges til at
identificere sig som enten mand eller kvinde. Derfor mener jeg,
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SCIENCE

Fusionen

ingen vil have
Den største fusion i årevis på Københavns Universitet er en realitet. En mørklagt sammenlægning af Statens Naturhistoriske Museum og Biologisk Institut er
hastet igennem på rekordtid. Tilbage står flere hundrede rådvilde og frustrerede
medarbejdere, der hverken er blevet spurgt, hørt eller har fået svar.
Af K R I ST IA N J ES SE N . I l l u st rat i o n R ASM U S M E I SL E R

Ifølge dekan på Det
Natur- og Biovidenskabelige Fakultet John
Renner Hansen kan en
beslutning om institutsammenlægninger ikke
tages i plenum.

SIDE 6

SCIENCE

»

S

kal man gennemføre sådan en fusion, må man have medarbejderne med. Vi måtte konstatere, at det kunne vi ikke få.«
Citatet tilhører dekan på det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet John Renner Hansen. Det kunne stamme fra
den meget omdiskuterede fusion mellem Statens Naturhistoriske Museum og Biologisk Institut, som netop er blevet
en realitet.
Men det gør det ikke. Det er fra Uniavisen den 14.
november 2014, da en planlagt sammenlægning af Datalogisk og Matematisk Institut måtte skrottes på grund af
drøje protester fra de ansatte på begge institutter. Dengang
måtte selvsamme dekan, John Renner Hansen, bøje sig for presset og opgive fusionen.
Måske er det belært af erfaringen fra 2014, at John Renner Hansen denne gang
har valgt at gennemføre fusionen uden at inddrage de ansatte. Endnu et nederlag vil
ikke se godt ud på Renners cv som leder af landets største naturvidenskabelige forsknings- og uddannelsesinstitution. Selv skriver dekanen til Uniavisen, at der ikke er
tale om en »en beslutning, der kan tages i plenum.«
Men den manglende medarbejderinddragelse har ikke kun skabt vrede på begge
berørte institutter – den har også resulteret i dyb splittelse mellem ledelse og medarbejderstab. De ansatte, Uniavisen har talt med, føler sig snigløbet af et uigennemskueligt parløb mellem dekan og institutleder på Biologi Niels Kroer.

Tr ynet af pres tigeprojek t
Skyerne hænger januartungt over beton- og glasklodserne, der udgør Biologisk Institut på Ole Maaløes vej 5 på Nørre Campus. Det er her, skyttegravene i slaget om den
igangværende fusion kan findes, og man skal ikke mange meter ind bag svingdøren
før det står klart, at det ikke er en populær beslutning, som Renner og Kroer har
hastet igennem. Modstanden mod fusionen er bredt funderet på instituttet.
Ud af de cirka 200 fastansatte forskere og teknisk personale på Biologi underskriver og indsender 117 ansatte den 21. november 2018 et fælles brev til rektor Henrik
Wegener og prorektor Bente Stallknecht med CC til John Renner Hansen og Niels
Kroer. I brevet udtrykker de stor frustration og mistro til fusionens bæredygtighed.
Uniavisen har bedt om et interview med instituttets frontkæmpere imod fusionen,
og de møder talstærkt op.
»Vi er ganske enkelt blevet trynet. Det er en uønsket fusion og et prestigeprojekt,
som kun er i John Renners interesse,« siger de seks forskere som fælles afsender.
I mødelokale 1.0.19 sidder akademisk medarbejder Caspar Elo Christensen samt
John Mundy, Søren Johannes Sørensen, Olaf Nielsen, Lars Ellgaard og Stine Helene
Falsig Pedersen, der alle er professorer på Biologisk Institut. De siger, de er rystede
over den måde, som fusionsprocessen er foregået på, og på spørgsmålet om hvem der
er glade for fusionen, lyder det samstemmende svar: »Ingen – jo, vel kun Renner og
institutleder Niels Kroer.«
Professor Olaf Nielsen uddyber: »Beslutningen er truffet hundrede procent topdown og strider imod alt det, som universitetet står for. Den åbne dialog og debat har
været totalt fraværende. Universitetet er efterhånden blevet en kopi af det private
erhvervsliv, hvor præstations- og overskudskrav er de herskende elementer. Selvfølgelig skal der være styr på økonomien, men der skal også være plads til visioner, til at
være inkluderende – og have rum og plads til at være en smule anarkistisk. Det er ved
at forsvinde.«
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Især Niels Kroers parløb med dekanen uden om de ansatte på Biologi, har fået medarbejdere til at miste respekt for ledelsens beslutninger. Ifølge Niels Kroer selv blev
han først oplyst om fusionen den 8. oktober 2018 (hvilket dekanen bekræfter). Og
når han bliver spurgt om, hvorfor han ikke tog instituttets medarbejdere på råd i
så drastisk en forandring, lyder svaret ifølge medarbejderne, at Kroer er overbevist
om, at Museet skulle ind under Biologi med eller uden ham selv ved rattet.
Samme forklaring fremfører Niels Kroer ved en nytårsreception for Biologi den
11. januar i Mærsk Tårnet, hvor de ansatte har fået lov at debattere fusionen (på
sms) med deres ledelse. Men de kritiske ansatte kalder det en søforklaring:
»Det er uforståeligt, at institutlederen ikke har sagt fra over for Renner. Renner
har valgt Biologisk Institut, fordi instituttet kører godt. Vi har været igennem en
række fyringsrunder, men nu er der styr på økonomien, og vi henter mange midler
ind fra private fonde. I det hele taget har instituttet et godt ry og nyder international respekt. Netop derfor kunne Kroer sige nej. Ingen ville jo fyre ham, selv om
han havde lyttet til sine medarbejdere, og sagt nej til fusionen,« lyder det samstemmende rundt om bordet.
Mistilliden til Kroers loyalitet over for sine egne folk blev ifølge de ansatte kun
større, da institutlederen over for mere end 200 ansatte til førnævnte nytårsreception på engelsk ytrede: »I must be loyal to my superior.«

Strider mo d b åde sjælen og uniloven
Hele forløbet fra 1. november 2018 har ifølge medarbejderne været et miskmask
af fortielser, mangel på respekt, på visioner og på basal menneskelig empati og
forståelse.
»Den måde det er foregået på, strider ikke kun mod universitetets sjæl – det
strider også mod universitetsloven, der klart siger, at ved store og væsentlige
ændringer skal medarbejderne involveres. Det gjorde man da Datalogi og Matematik skulle fusioneres, men det har man så valgt ikke at gøre her. Og det er stærkt
bekymrende,« siger Caspar Elo Christensen.
Selv afviser dekan John Renner, at de ansatte ikke bliver hørt. »Det her ikke er
en beslutning, der kan tages i plenum,« skriver dekanen til Uniavisen, men han
lover, at de ansatte bliver »dybt involveret i implementeringsfasen af fusionen.«
Et klart svar på, hvorfor deres institutleder ikke inddrog medarbejderne, mener
forskerne stadig ikke, de har fået. Og hvad har man faktisk lagt til grund for den
fusion, som ingen tilsyneladende er interesseret i? Økonomi? Eller videnskabelige
visioner? Ikke ifølge Lars Ellgaard og Søren Johannes Sørensen:
»Der er aldrig blevet præsenteret en forskningsmæssig vision for fusionen. Der
er faktisk en total mangel på faglige visioner. Ikke nok med det, så er det virkelig
kritisabelt, at der tilsyneladende ikke er lavet en økonomisk analyse af fusionen.
Der er sat 25 millioner kroner af, som skal subsidiere de grupper, som ikke har nok
undervisning de første fem år (og derfor ikke får uddannelsesindtægter, red.) –
men hvad med bagefter? Der er ingen økonomiske beregninger, der underbygger
en fusion.«
Stine Helene Falsig Pedersen tilføjer:
»Vi kan ikke se nogen videnskabelige fordele. Biologi har et fremragende forskningsmiljø, som nu bliver truet af en ny uigennemskuelig konstruktion. Oveni vil
sammenlægningen udvande den forskningsmæssige profil og vores organisation.«
Ingen i det gråmalede mødelokale på Nørrebro kan se en eneste fordel for deres
institut ved fusionen: >>

SCIENCE

»Vi er ganske
enkelt blevet
trynet«

»Der er ingen, ud over ledelsen, der ønsker en fusion. Der er ingen økonomiske fordele for Biologi. Der er ingen forskningsmæssige fordele, og der er ingen visioner for
instituttet. Sammenhængskraften på et ellers velfungerende institut bliver sat under
pres, og begge institutter risikerer at miste dygtige folk,« lyder det fra de seks erfarne
medarbejdere på Biologisk Institut.
Selv om sammenlægningen er vedtaget, nærer de fortsat et håb om, at deres
protester kan få rektor til at gribe ind og stoppe den fusion, som de ansatte siger er
blevet trukket ned over hovedet på dem.

Fe d de al for St atens Naturhis toriske Mus eum?
Sammenlægningen kaldes i en skriftlig kommentar fra dekanen en nødvendighed
for fremtidssikringen af Museet, der i de senere år har haft tocifrede millionunderskud, som den nuværende ledelse ikke har været i stand til at gøre noget ved. Blandt
andet har Museet med dets få studerende manglet uddannelsesindtægter fra staten,
ligesom det har været dyrt at huse højt profilerede forskningscentre. Ved fusionen
adskilles museumsaktiviteterne og forskningsdelen, idet sidstnævnte rykkes ind i
Biologisk Institut.
Det nye storinstitut bliver fakultetets suverænt største med en omsætning i omegnen af 500 millioner kroner og en stab på 7-800 ansatte, og det kommer til at udgøre
næsten 25 procent af fakultetets samlede budget. Faktisk bliver det nye biologiske
institut økonomisk større end hele Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, der er universitetets fjerdestørste.
Hvor Biologi har plus på bundlinjen, er det altså en helt anden sag med Statens
Naturhistoriske Museum, der har opbygget store underskud. I slutningen af november 2018 fyrede Museet med direktør Peter Kjærgaard i spidsen 17 medarbejdere og
fik samtidig eftergivet en gæld af fakultetet på 50 millioner kroner. Altså en gældssanering, efter fusionsplanerne var blevet fremlagt. I dag udtrykker dekan John Renner
»fuld tillid til Peter Kjærgaard.«
Troede man, at de ansatte på Statens Naturhistoriske Museum er lykkelige over
den økonomiske redningskrans, de har fået i forbindelse med fusionen, må man tro
om igen. Her er der nærmest ingen positivitet at spore – især ikke hos de mediedøbte
’stjerneforskere’, der ad flere omgange i november og december har klaget deres nød
i dagspressen.
I Politiken den 16. november gik fem museumsprofiler ud og advarede mod
fusionen, som de siger »kan smadre Statens Naturhistoriske Museums position som
verdens førende naturvidenskabelige forskningsmuseum.« Og kritikken kommer ikke
fra hvem som helst. Professorerne Eske Willerslev, Minik Rosing, Martin Bizzarro,
Carsten Rahbek og Tom Gilbert står i spidsen for egne forskningsgrupper på Statens
Naturhistoriske Museum, og de er blandt nogle af de mest citerede naturvidenskabelige forskere i verden.
Hvis dekan Renner havde håbet på, at dansk forsknings mediedarlings ville være
gelinde i deres fusionsmodstand, blev han overrasket:
»Jeg synes, at det er utrolig trist og et stort tab for dansk forskning,« sagde Eske
Willerslev til Politiken. Minik Rosing, der i årevis har engageret sig personligt i arbejdet med at få etableret et nyt naturhistorisk museum i Botanisk Have, sagde, at »det
er til at græde over.«
Faktisk gik forskerne så langt som til at foreslå, at beholde Museet som et selvstændigt institut med en museumsdel, der er indkapslet som en isoleret sektion med

museumsdirektør Peter Kjærgaard. Det ville tillade forskerne på begge institutter at
profilere sig skarpere og kunne tiltrække flere eksterne bevillinger, sagde de. Forslaget blev bakket op af de ansatte på Biologi, men mødte ikke lydhørhed hos dekan
John Renner.

»Tilliden for svinder, når man kører folk over«
Hvis ikke de ansatte, hvem har John Renner da involveret undervejs i sine fusionsplaner? Har han kørt sit helt eget løb? Der er mange spørgsmål, der stadig flagrer i
kølvandet på fusionen. Måske er det en del af dekanens strategi, for selv på universitetets højeste niveau, bestyrelsen, kom nyheden om fusion ind fra sidelinjen som et
nærmest skjult dagsordenspunkt.
»På sidste bestyrelsesmøde den 6. december 2018 stod fusionen som et ’fortroligt
orienteringspunkt fra daglig ledelse’. Her blev vi i bestyrelsen orienteret om fusionen,« siger medarbejdervalgt medlem af Københavns Universitets bestyrelse for det
videnskabelige personale professor Anja C. Andersen.
Ifølge Anja C. Andersen er det fint, at der er et armslængdeprincip – men derfor
kan man godt undre sig over måden, fusionen er foregået på, siger hun.
»Personligt er jeg forundret over sagsforløbet. Jeg savner at høre dekanen tale om
visionen for det samlede institut. Det virker meget, som om fusionen kun er drevet af
nød som følge af en række økonomiske problemer. Der mangler, så vidt jeg er orienteret, en ordentlig dialog med de menige medarbejdere. Der har været orienteringsmøder med de mest kendte forskere på Statens Naturhistoriske Museum. Men det jeg
savner mest, er nogle analyser, der kortlægger problemer eller muligheder ved fusionen i forhold til, hvad det kommer til at betyde for KU’s forskning og undervisning,«
siger Anja C. Andersen.
»Det vi gør, skal helst være drevet af, hvordan vi skaber de bedste rammer for det.
Sådanne analyser er vi jo gode til rent videnskabeligt, så det er bemærkelsesværdigt
med en proces, som ikke er baseret på de sædvanlige principper, vi plejer at hylde i
forbindelse med videnskaben,« siger hun.
Ifølge professoren kan den manglende lyst til at inddrage medarbejderne måske
skyldes, at ledelsen fra starten indså, at en fusion ikke ville kunne lade sig gøre, hvis
man tog de ansatte med på råd. Men den topstyrede beslutning har ifølge Andersen
skabt et endnu større skel mellem ledelse og medarbejdere. Og beslutningen kan
have store konsekvenser for Københavns Universitets internationale
anseelse:
»Det er vist ingen hemmelighed, at fusionen kan have den bagside, at
instituttet mister nogle af sine mest internationalt kendte forskere. Det er
mit indtryk, at der foregår en masse forhandlinger i øjeblikket, som kan
have stor indflydelse på, hvem der bliver - og hvem der går,« siger Anja C.
Andersen.
Som bestyrelsesmedlem nikker hun genkendende til en generel holdning blandt medarbejderne om, at der er sket et skred i den måde, de
behandles på:
»Det er forståeligt, at de føler sig overhørt. Det kommer til at tage lang
tid at genetablere en tillid, når man insisterer på retten til at køre folk
over,« siger Anja C. Andersen.
Fusionen mellem Statens Naturhistoriske Museum og Biologisk Institut
vækker mange følelser. Uniavisen har interviewet mere end 30 ansatte fra
begge steder. Vi har fået en række aktindsigter, modtaget intern mailkorrespondance og prøvet at indhente svar fra relevante personer. Dekan
John Renner Hansen har ikke ønsket at lade sig interviewe, men har
skriftligt besvaret en række spørgsmål fra Uniavisen.
Dekanen skriver blandt andet, at han nødig ser, at stjerneforskerne
tager deres gode tøj – og millioner af forskningskroner – og forsvinder:
»Jeg kan ikke forhindre nogen i at forlade os, men jeg ser naturligvis helst
og arbejder meget intenst på, at vores dygtige forskere fra Statens Naturhistoriske Museum bliver på Københavns Universitet, det er klart.«
John Renner Hansen bekræfter desuden, at sammenlægningen til et
nyt storinstitut ville være sket med eller uden institutleder Niels Kroer ved
roret, uden at det dog betyder, at institutlederen er blevet truet med en
fyring, hvis han ikke støttede op. »Jeg er bekendt med, at han har sagt, at
såfremt han valgte at sige nej til at være leder af det nye institut, ville det
ikke have ændret på beslutningen og at en anden sandsynligvis ville blive
sat i spidsen i stedet, hvilket kunne have været en mulighed under en eller
anden form,« skriver John Renner Hansen.
Alle dekanens svar samt avisens spørgsmål kan læses på uniavisen.dk.
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Speed til kvantecomputeren
Fremtidens kvanteinternet vil blive afhængigt af mange nye teknologier. I en kælder
under Niels Bohr Institutet arbejder to unge forskere på, at kvantecomputere kan
forbindes sikkert over store afstande.

E

Af A N D E RS FJ E L D B E RG. Foto CA RST E N SE I D E L

t globalt internet har vi haft i årtier, men i fremtiden får vi nok også
et globalt kvanteinternet.
Det vil gøre kommunikation mellem to kvantecomputere mulig
– fx fra Hamborg til København. Selv om en ægte kvantecomputer
endnu ikke helt er opfundet, arbejder mange forskellige forskergrupper verden over på at gøre ubrydelig kommunikation mellem
dem mulig i en formentlig nær fremtid.
To af dem er postdoc Michael Zugenmaier og ph.d.-studerende
Karsten B. Dideriksen på Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet. De
begyndte på deres eksperimentrækker i 2013 og i efteråret 2018 fik de endelig optaget
en artikel med deres forskningsresultater i det videnskabelige tidsskrift Communications Physics.
Det særlige ved Zugenmaiers og Dideriksens metode er, at de bruger udstyr, der
i princippet fungerer ved normal stuetemperatur. Andet udstyr kan kun fungere ved
temperaturer, der ligger få tusindedele af en grad over det absolutte nulpunkt på cirka
-273,15 °C, fortæller Karsten B. Dideriksen, i et tætpakket laboratorium med måleudstyr i en kælder under det gamle Niels Bohr Institut på Blegdamsvej.
»De andre forskergruppers stærkt nedkølede udstyr fungerer i princippet væsentligt
bedre end vores, men den kraftige nedkøling af udstyret er så teknisk kompliceret og
økonomisk kostbar, at jeg tvivler på, at det er løsningen til at skabe verdens fremtidige
kvanteinternet,« siger Karsten B. Dideriksen.
Der er altså nogle lavpraktiske fordele ved at kunne bruge udstyr, der virker ved
stuetemperatur, og derfor er de to NBI-forskeres resultat vigtigt. Deres udstyr består af
en lille glaskapsel, der indeholder cæsiumatomer på gasform. Glaskapslen er beklædt
med en belægning, der gør, at atomerne forbliver i deres kvantetilstand, selv om de støder mod glasset tusindvis af gange.

’samarbejder’ nu. Forskerne kalder det, at hele systemet er exciteret (anslået).
Det gør det muligt at gemme informationen – der indeholder data fra kvantecomputere – som de to forskere kan gendanne op til 0,00025 sekund senere ved
at affyre en ny laserimpuls ind i kapslen. Det lyder som meget kort tid, men i Karsten B. Dideriksen og Michael Zugenmaiers kvanteoptiske verden er det et markant
fremskridt.
Som de første har de to forskere kunnet holde på informationen så længe ved
normal stuetemperatur, og heri består deres gennembrud. De 0,00025 sekund
svarer til en fjerdedel af en tusindedel af et sekund. På den tid kan et signal sendes
igennem et lyskabel over 50 km. Det er måske nok til, at man kan begynde at sende
kvantedata over større afstande.
Dog er Zugenmaier og Dideriksen bevidste om, at deres metode ikke er klar til
produktion endnu – og måske heller aldrig bliver det. Indtil videre har de ved flere
års ihærdigt arbejde efter trial and error-metoden udviklet og forbedret på forsøgsopstillingen, men spørgsmålet er, om der er mere at gøre herefter.
»Nu er vi nået frem til, at der stadigvæk er så meget støj i vores målinger, at
detektoren opfanger for mange uvedkommende fotoner til at få et brugbart resultat
i praksis, og spørgsmålet er, om det skyldes nogle tekniske udfordringer, vi kan gøre
noget ved, eller om der er nogle fundamentale fysiske problemer, der gør videre
fremskridt fysisk umulige. Her har vi mange udfordringer, ligesom alle andre grupper på Niels Bohr Institutet og alle andre i verden, der også arbejder med at bygge
grundstenene til kvanteinternettet,« siger Karsten B. Dideriksen.

0,0 0 025 afgørende s ekund
Hvordan kommunikation over et kvanteinternet kommer til at virke i praksis, er for
kompliceret at beskrive her. Derfor holder vi os til et par af de videnskabelige og tekniske udfordringer, de to forskere har skullet overvinde i deres forsøgsopstilling.
Det gælder om at kunne sætte cæsiumatomerne i gassen i glasbeholderen i en
bestemt kvantetilstand. Det sker ved at lyse på beholderen med en laser. På et givet
tidspunkt rammes bare et enkelt af alle de mange cæsiumatomer på sådan en måde af
laserlysstrålen, at atomet udsender et lysglimt, fordi det skifter til en anden tilstand.
En detektor uden for kapslen opfanger lysglimtet (der udgøres af en foton), og fordi
det ikke er muligt at afgøre hvilket atom, der skifter tilstand, siger kvantemekanikken, at samtlige atomer i beholderen er hensat i samme kvantetilstand. Alle atomer

Karsten B. Dideriksen
og Michael Zugenmaier
har siden 2014 arbejdet med kvanteoptik på Niels
Bohr Institutet under Eugene S. Polzik-gruppen, der
siden 2001 har forsket i kvanteoptik. Den kvantemekaniske teori anvendes til studiet af lys og dets
vekselvirkning med stof. Foruden de to står også
professor Anders S. Sørensen, ph.d. Boris Albrecht og
professor Eugene S. Polzik bag.

Beholder med cæsiumatomer, der svæver i en
gassky ved stuetemperatur.
Cylinderen er cirka 1 cm på
den lange side. Cæsium er et
grundstof og har den fordel
for forskerne, at det ikke
forbinder sig til molekyler,
men forbliver i en tilstand af
enkeltatomer.

I beholderen er et centralt kammer, der
måler 0,3mm x 0,3mm x 10mm. Cæsiumatomerne kan diffundere ind og ud af
kammeret, og konstruktionen er med til at
forbedre forsøgsopstillingen.
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Den sarte debat,
der ikke vil dø
Er der en krænkelseskultur på Københavns Universitet? Oh, yes.
Men hvad det betyder, er straks sværere at få hånd om, for der
er ikke nogen, der gider være de krænkede.
Af CH R I STO F F E R Z I E L E R. I l l u st rat i o n SI GN E PA R K I N S

H

vis Henrik Wegener var ved at være træt i masken efter
flere måneders debat om universitetets retningslinjer
imod krænkende adfærd, skjulte han det. »Det har været
ganske fornøjeligt og også vigtigt,« sagde rektor for
Københavns Universitet, idet han skålede nytåret ind
med sin centraladministration i festsalen på Frue Plads.
Det var den 7. januar. Den dag var landets politikere
så småt ved at være færdige med at tale om Den danske
sang er en ung blond pige, som man ikke måtte synge på
CBS, fordi den ikke var inkluderende, og det var et par
uger siden, at Weekendavisen havde skrevet om en pinlig affære, hvor en KU-lektor
blev kaldt til tjenstlig samtale på KUA, så han kunne blive kureret for rygter om sin
påståede eurocentrisme - en sag, Magisterforeningen siden gik ind i på lektorens
side. Selv den mexicanske sombrero, som en prodekan havde nægtet en flok jurastuderende at iføre sig under ved en introfest, var også ved at være blevet tygget igennem og fordøjet.
Men rektor havde ikke krænkelsesfri endnu. Da han skålede, var der kun en uge
til, at Jyllands-Posten gik breaking med historien om lektor i Biologi Dean Jacobsen,
der ’rettede ind’ og undlod at bruge statistikeksempler om mænd og kvinder, fordi
studerende angiveligt havde klaget over, at han ikke tog højde for, at en del mennesker ikke længere er så binære. »Må man nu heller ikke omtale mennesker med ’han’
og ’hun’?« Spurgte Jyllands-Posten, såret.
Den 23. januar vedtog Hovedsamarbejdsudvalget på KU at omformulere reglerne imod krænkende adfærd på landets største universitet. 1-0 til fornuften,
måske. Eller bare lidt tilbagespil i den vedvarende debat om, hvad der er god adfærd
i Danmark i dag.
Groft sagt har debatten været ført af to hold. På den ene side dem, der - som jurist
og ytringsfrihedsaktivist Jacob Mchangama - fremførte, at universitetet havde tabt
sutten ved at vedtage regler for at tilgodese et segment af studerende, der ikke tåler
at blive krænket. Og på den anden side - ja, ikke så mange. De fleste pegede som
modstandere på gruppen Front, der bekæmper diskrimination, men Front bruger
ikke selv ordet ‘krænkelser’, hvilket vi vender tilbage til.

omgang heller ikke tages alvorligt af undervisere eller ledelsen, men må trække
hjælp ind udefra for at blive hørt. Der foregår både kollegialt og blandt studerende
ting, som ikke kommer rektor for øre, og som ikke er kommet frem i debatten i
offentligheden, fordi folk ikke vil risikere yderligere social marginalisering eller at
komme uden for den eksisterende hakkeorden,« siger Karen Lisa Salamon.

S afe sp ac e for fler t allet
Krænkelsesdebatten er præget af, at det er svært at se, hvornår det handler om principielle emner som akademisk frihed og ytringsfrihed, eller om basal social omgang
mellem studerende og forskere. I en leder argumenterer Dagbladet Information fx
for, at »det er vigtigt at huske, at universitetet er et sted, hvor voksne mennesker skal
dannes. Det gør de blandt andet ved at blive udfordret på deres holdninger.« Men er
en mexicanerfest en slags akademisk teori, man skal lære at forstå med risiko for at
få forandret sit verdensbillede?
Ifølge Karen Lisa Salamon bliver diskussionen af de studerendes aktiviteter og
synspunkter ofte ført på et overfladisk niveau. »Sagen om hatten var kompleks. Den
indgik jo i et helt amerikansk eller Trump’sk tema om ’white trash’ og ’ghetto’. Hvis
det bare var en mexicansk temadag, hvor man skulle spise tacos og have hatte på,
havde de udenlandske studerende næppe reageret, men det var jo en temafest med
et latterliggørende galleri over alle de grupper, som i forvejen ligger ned i USA. Det
har meget lidt med jura at gøre; det sparker rent nedad, og er et sårende og problematisk tema til en fest, der skal rumme alle mulige mennesker,« siger hun.
Også KU-professor Christian Lund har kritiseret sit akademiske bagland for at mangle
rummelighed. I et debatindlæg om ung blond pige-sagen argumenterer han for, at det
truende måske ikke er de påstået krænkede, som ikke vil synge flertallets elskede melodier, men det store flertal, som ikke vil give plads til kritik af deres normer.
»Hvis et lille pip fra en underviser på CBS kan udløse så voldsom en reaktion fra
politikere fra første til femte geled, fra medierne og fra ikke så få akademikere, må vi
ikke være blinde for, hvilket landsdækkende safe space vi er i færd med at skabe, og
hvem og hvad det holder ude,« skriver Christian Lund.

D et handler om rammerne, ikke dags ordenerne

S ombrero en va r ikke før s te s ag
Krænkelsesdebatten, som den jo alligevel hedder, har simret i nogle år på KU, så
måske burde det ikke overraske ledelsen, at den på et tidspunkt kunne eksplodere
mellem fingrene på dem. Det har dog hidtil mest handlet om de studerendes interne
relationer.
Sexistiske studieintroforløb på Statskundskab var fx en stor sag for fire-fem år
siden, og de jurastuderende har haft kontroverser om en fest, hvor de gjorde nar ad
hjemløse. I efteråret 2017 holdt de medicinstuderende efter årelang tradition en
jøde-temabar, der spillede på en fordom om jøder som nærige. »Vi tager imod både
shekels og kroner, når vi bytter og handler Kahlua til yderst favorable priser i bedste
jødestil.« Det blev stoppet af dekanen, men nogen større diskussion af krænkelser
fulgte ikke.
Det var Karen Lisa Salamon, som i 2017 gik forrest i kritikken af jødebaren på
Medicin. Hun havde allerede i 2015 debatteret et lignende, men grovere, rus-forløb
med blackface og latterliggørelse af jøder på Antropologi, hvor hun var lektor, og
nu efterspurgte hun i Uniavisen en refleksion fra universitet og studerende om den
socialisering, der foregår i akademia. Salamon, der siden sagde sin stilling op for
at blive selvstændig konsulent, er fortsat kritisk over for, at racistiske stereotypier
ufiltreret i flere omgange fik lov at indgå i officielle velkomstfester og offentligt
rusmateriale.
»Efter at have bidraget til debatten fik jeg henvendelser fra studerende, der
beskrev en tavshedskultur og et til tider ubehageligt studiemiljø på Institut for Antropologi,« siger hun. De studerende skrev, at de uden held havde forsøgt at få en debat,
om hvorvidt det var i orden at bruge studieintrodagene på at karikere de folkeslag,
man senere skulle lære at forske i. Karen Lisa Salamon siger, at hendes indtryk er, at
kulturen hos flertallet af studerende ikke ligefrem er hensynsfuld.
»Det er interessant, at der allerede er foregået en debat i studentermiljøet, inden
de her ting sker. Og at de studerende, der bliver trumfet af andre studerende, i første

Lige før 2018 sluttede, holdt Københavns Universitet et stort debatmøde om krænkelser, og Karen Lisa Salamon siger, at hun var overrasket over at finde »en meget
homogen skepsis over for det, der bliver omtalt som politisk korrekthed.« Hun siger,
at universitetet er præget af en »akademisk machismokultur,« hvor idéen om hærdelse gøres til ideal for de studerende. »Måske skulle man hellere fokusere på at
civilisere folk?«
Det er en anden markant deltager i debatten enig i. »Det går galt, hvis vi tror, at
universitetet skal være til for at hærde folk,« siger lektor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Thomas Brudholm. »Det er jo ikke en kaserne.«
»Jeg vil have fokus på retningslinjerne, for de er med til at sætte rammen for vores
måde at fungere sammen på på denne arbejdsplads,« siger han, der har medvirket til
at argumentere så grundigt imod linjen i de nuværende krænkelsesregler, at de nu
skal laves om. Vi skal helst undgå, siger han, at tingene udvikler sig som i USA, hvor
dialogen mellem studerende, undervisere og ledelser på steder som Reed College og
Yale til tider er løbet helt af sporet. »Indtil denne vinter var mine cases fra USA, England og Sydafrika, men nu er Danmark også med,« siger Thomas Brudholm.
»Jeg har prøvet i min egen undervisning af diskutere de her ting. Og jeg kan se
en fare i, at hvis jeg fx har 60 studerende, sidder der to-tre som har aktivistiske synspunkter, og så kan det hurtigt blive en diskussion mellem dem og mig. Jeg tager mig
i at sikre at få de andre på banen,« siger Thomas Brudholm.
»Der er nogle studerende, fx fra Antropologi, der har sagt til mig, at de kan synes,
at de mangler ord i en meget hård diskussion, hvor de møder meget aktivistiske
studerende.«

Hun holder øje me d diskrimination
Aktivist Tara Skadegaard Thorsen, der blev kandidat i filosofi fra KU i sommer, taler
ikke om sarthed. Ej heller om krænkelser, og det vil overraske dem, der lærte hende
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at kende fra Kristeligt Dagblads portræt med titlen ‘Tara Skadegaard Thorsen holder
øje med krænkelser'.
Som talsperson for studentergruppen Front er hun blevet den danske debats
inkarnerede billede af krænkelsesparathed, men hun siger, at hun bad avisen fjerne
en passus om, at hun holdt øje med krænkelser, hvorefter redaktionen gjorde det til
overskriften.
»Vi arbejder ikke med krænkelser i Front, men vi vil gerne have, at universiteterne
tager samfundsansvar,« siger hun.
Front forsøger at mindske negative indvirkninger, siger hun. »Det betyder ikke så
meget, hvad jeg personligt føler, det handler om retten til ikke at blive diskrimineret,
og spørgsmålet er, om du har en positiv effekt på retten til ikke at blive diskrimineret. Er den negativ, skal det håndteres, så det handler om, hvordan virksomheder og
organisationer tager samfundsansvar med menneskerettighederne som princip.«
Thorsen afviser, at det skulle være et problem, hvis aktivisterne i Front sætter
andre til vægs ved at insistere på at diskutere diskrimination i universitetsmiljøet,
som Thomas Brudholm beskriver.
»Jeg har aldrig før oplevet, at det var dårligt, at studerende læste op og engagerede sig kritisk i deres undervisning. Hvis en studerende kommer og siger, ‘jeg har
læst en tekst og tænker, at den er ret applicerbar i det her fag,’ ville vedkommende
normalt få ros, men når det kommer til diskrimination og eurocentrisme er det, som
om det pludselig er en trussel mod forskerens akademiske frihed. Jeg kan ikke lade
være at tænke, at det må være nogle gode argumenter, for ellers ville underviseren jo
kunne svare igen på kritikken,« siger Tara Skadegaard Thorsen.
Så de allermest krænkelsesparate er ifølge medierne ikke interesserede i at tale
om krænkelser. Det er indviklet. Måske er det ikke mærkeligt, hvis krænkelsesdebatten ikke har kunnet trylles væk af universitetsledelsen med lidt charme og kronikker.
»Det er nogle meget sværere problemstillinger, end mange har villet se,« siger lektor Thomas Brudholm, der kalder debatten fedtet og sovset. »Krænkelsesbegrebet er
enormt komplekst, og der har været mange dagsordener på spil samtidig om emner
som seksuel chikane, mobning og ytringer, samt #MeToo og akademisk.«
Oveni er der konkurrerende opfattelser af krænkelse som begreb. »Vi bruger det
om fx menneskerettighedskrænkelser, men også om den subjektive fornemmelse af
at føle sig krænket,« siger Thomas Brudholm, der selv forsøger at skære igennem og
vise en vej ud af problemet:
»Jeg mener, at hvor det gælder den yderste grænse for ytringer i akademiet, bør vi bare følge dansk strafferet. Den er
gennemtænkt og afprøvet, og der er en retspraksis.
Hvis du krænker andre ved at overtræde racismeparagraffen, så har de krænkede sgu fat
i den lange ende. Det er ulovligt. Der
er kriterier, retspraksis og domme,
der tilsammen generer tilstrækkelig
klarhed om, hvad der ikke kan tolereres. Holdt vi os til det, ville det
ikke være så svært.«
Brudholm vil dog også
gerne se, at folk kan snakke
sammen om det, der ligger i
gråzonen mellem ulovligheder
(nultolererance) og det, nogen
føler krænkende eller ikke kan
lide at høre:
»Det er her, tolerancen kommer i spil,« siger han. »Hvis
en underviser bruger

ordet ‘bøsselort’, når han slår sit ben, er det et dumt og tankeløst skældsord, og det
skal man som studerende kunne sige. Men man skal ikke kræve underviseren fyret,
og ledelsen skal ikke starte en tjenestemandssag.«

Kunne du prøve at lade være me d at være krænket?
Et sted i dette gråzone-krænkelsessammensurium finder vi studenterkulturen og
dens udklædninger og stereotypiseringer - det karnevaleske, ville Karen Lisa Salamon kalde det. Og når studenterfesterne møder kritik, lyder svaret fra de studerende
ofte, at de opfører sig, som de gør, med de bedste hensigter og at der er tale om en
ironisk leg.
For Front er det bare ikke et relevant forsvar. »Jeg har set det mange gange,« siger
Tara Skadegaard Thorsen. »Jeg tror, der sker en konceptuel misforståelse, hvor folk,
der bliver kritiseret, tror, at det må være fordi kritikerne fx ikke forstår ironien i at
klæde sig racistisk ud, når man ikke er racist. Men kritikerne forstår jo godt, at der er
en ironisk distance. Uafhængigt af intentionen er det stadig racistisk. Ligesom sexistiske jokes er sexistiske, selv om de er jokes.«
Ingen vil være den krænkede. Det er derfor, Front bliver kaldt krænkede, når de
måske snarere er engagerede.
Thomas Brudholm kan godt forklare, hvorfor man ofte ser, at mange afskriver
dem, der vover at sige, at de er blevet krænkede.
»Den krænkede, især den der insisterer på sin forurettelse og fremturer i sin uforsonlighed, kræver noget af os, og det er ofte ubehageligt, forbundet med skyld og
skam, soning og straf, ansvar og omfordeling. Derudover kan den krænkede ses – fx
hos Nietzsche – som hadefuld, syg, svag og hyklerisk, et ressentiment-menneske der
syder i selvkredsende nid og nag,« siger Thomas Brudholm. Og den patologisering af
krænkelse er problematisk.
»Det er vigtigt at tage den moralske erfaring, der kan ligge i krænkelsen seriøst.
Men du kan ikke bare sige, jeg føler mig krænket, eller jeg tror, at nogen andre føler
sig krænkede. Du må forklare hvorfor.«
Og det er svært.
Læs en længere version af denne artikel på uniavisen.dk
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Er en udklædningsfest en slags akademisk teori, man skal lære at forstå
med risiko for at få forandret sit
verdensbillede?
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Meget sjældne ting
Af GRY BA RT RO F F GAIH ED E Foto J ENS AST RU P

Dette kunstværk bærer titlen Ole Worms Museum 1655. Kunstneren hedder Rosamond Purcell, og installationen er en del af Statens Naturhistoriske Museums permanente samling.
Værket er en rekonstruktion af polyhistor Ole Worms (1588-1654)
kuriositetskabinet, som det tager sig ud i et kobberstik tegnet af G. Wingendorp til kataloget over Ole Worms samling Worms Museum eller
Historien om meget sjældne ting. Samlingen blev brugt både til undervisning og forskning.
Museum Wormianum, som det også kaldtes, blev det første systematisk indrettede museum i dansk regi. Udstillingen bestod primært af
sjældne og usædvanlige kuriositeter, for det var det, Ole Worm fandt
interessant. Det, som man allerede var bekendt med, fandt ingen prominent plads. Worms samling består både af det, vi i dag ville kalde kulturhistoriske, arkæologiske og etnografiske genstande, såvel som naturligt
forekommende og af naturen skabte ting.

Fra kobb er s tik til genskab els e
Om arbejdet med rekonstruktion og indsamling af genstande siger Rosamond Purcell:
»Da huder, ben og alskens andre ting blev sat ind, blev der en tung,
skrøbelig, ordinær og ildelugtende trængsel. Kobberstikkets karakter af
anatomileksikon har nu forvandlet sig til et rum, der næsten ikke kan
rumme Worms genstande; skabningerne er ikke længere en labyrint af
linjer, men vinger, der presser sig mod knogler; horn, sværd og tænder,
der presser sig mod luft.«
Installationen er midlertidigt demonteret, men den bliver udstillet
igen. Hvor og hvornår er dog endnu ikke afklaret.
Kilder: Jens Astrup, Statens Naturhistoriske Museum og museumshistorier.dk.
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Ditlev Tamm bærer
sjaler og støvler
med hæl. Og han
skriver på en bog
om juraens forhold
til køn.

PORTRÆT
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Ditlev Tamm er jurist, men skabshumanist. Han er succesrig, men selvkritisk.
Pligtetiker og hedonist. Renæssancemenneske og first mover.
Af GRY BA RT RO F F GA I H E D E . Foto J O NAS P RY N E R

Ditlev Tamms ranke snart 73-årige skikkelse mødes guldalder og
avantgarde. Selv kalder han sig »en blandingsperson«, der på trods
af to doktorgrader aldrig har følt sig nørdet nok til universitetet.
Ditlev Tamm fejrede 40-års jubilæum som professor i retshistorie
på Københavns Universitet i december 2018, og i den anledning
tager han imod Uniavisen i sit hjem i indre by.
For at komme til stuen i herskabslejligheden på tredje sal må man
kante sig igennem en lang smal entre, hvis ene langside er beklædt
med Ditlevs Tamms overdådige overtøjsgarderobe. Her hænger frakker i stærke farver og grafiske print fra eftertragtede modehuse i lag,
blandt andet en cape i russisk zobel. Dertil kommer sjaler og hatte.
Han skelner ikke skarpt mellem herre- og dametøj, som han bruger i flæng.
Hjemmet er indrettet som et spejl af ham selv. Lysekroner og guldindrammede
portrætter af tiptiptipoldeforældrene får modspil af ultramoderne italiensk design og
modig samtidskunst. Hele herligheden holdes sammen af bøger. Bøger i indbyggede
reoler i alle rum en suite, bøger på og under sofaborde, bøger i stabler langs væggene.
Vi rydder en lille sofa for bøger på fotografens anmodning. Bogen L’abbé de Choisy
ou l’ingénu libertin om en heteroseksuel transvestit, der var medlem af Det Franske
Akademi i det 17. århundrede, og som Tamm er ved at forberede et konferenceoplæg
om, indikerer, at han er optaget af den historiske udvikling i kønsopfattelsen.
Læderindbundne lovsamlinger og en bog med titlen Queer bugseres væk i stabler
– til stor inspiration for Tamm, der siger, at det vel nok ser pænt ud, når færre bøger
breder sig over arbejdsværelsets gulvplanker.
Ditlev Tamm er en veloplagt vært. Da mit blik fanges af et keramisk kunstværk
formet som bladet fra et tempeltræ, reciterer han hele Goethes digt Ginkgo biloba
(den latinske betegnelse for tempeltræ) på et formfuldendt tysk.

Fashionis to
Lejligheden er stadig pyntet op til jul, selv om vi er sidst i januar. Det er fordi Ditlev
Tamm haster af sted til Rom, når højtiden er overstået. Her lejer han og hustruen
hvert år en lejlighed i hele januar måned, og så arbejder de derfra på behagelig
afstand af Københavns evindelige tusmørke.
Han serverer kirsebærvin fra Frederiksdal, en kompleks vin for kendere. Og finsk
juleslik, små bitre tyttebær i hvid dragé.
»For mig som historiker og glødende EU-tilhænger er Rom et af de mest interessante steder, man kan opholde sig, en vigtig både kulturel, politisk og menneskelig
bærepille, der har været en væsentlig del af mit intellektuelle liv, siden jeg var helt
ung,« siger Tamm. Han er landet i Kastrup for blot halvanden time siden og har stadig propper i ørerne fra kabinetrykket.
I dag er det ikke alene historien, lyset og bibliotekerne, der trækker i Italien. Det

D itl ev T am m
Født 1946. Cand.jur. 1970. Dr.jur. i 1977 på en afhandling om
Anders Sandøe Ørsted. Professor i retshistorie i 1978. Dr.phil. i
1984 på disputatsen Retsopgøret efter besættelsen.
Forfatter til en lang række andre bøger, herunder Konseilspræsidenten (1996) om Estrup og hans tid, Det høje C (1999) om
Det Konservative Folkeparti, Jorge Luis Borges – en introduktion
(2002), Bournonville (2005), Grever, baroner og husmænd
(2014), Juraens 100 bedste historier (2016) og De klogeste og
skarpeste – om Carlsbergfondet, bryggeriet og vores øl (2018).

er også her, han finder meget af sit bedste designertøj, herunder et par fuchsiafarvede støvletter i hesteskind.
I et interview med Uniavisen i 2010 fortalte Ditlev Tamm om sin livslange tvivl
på egne evner. Han sagde, at hans ondeste drøm er, at nogen finder ind til kernen
af hans arbejde og konkluderer, at han er fake.
Med den støjende påklædning han vælger i dag, er der ingen der kan påstå, at
han ikke har noget tøj på. Han kæder selv sin ekspressive stil sammen med det akademiske mindreværd:
»Måske hænger min interesse for fashion sammen med min tvivl på, om jeg er
god nok. Jeg har nok aldrig følt mig helt nørdet nok til at være på et universitet.
Hele min opdragelse til og med min karriere på Det Juridiske Fakultet er konservativ. Men jeg er altid trådt ved siden af og har studeret sprog, litteratur og historie
ud over juraen, så jeg er jo blevet en mærkelig blandingsperson af en jurist med
humanistiske idealer.«
Ditlev Tamm var for længst fyldt 50, da han foldede påfuglehalen ud og overgav sig
til maksimalismen. Indtil da havde han klædt sig blegt med grå jakke, blazer og slips.
»For knap 20 år siden tænkte jeg, nu kan det være nok, og købte mig et par højhælede støvler og en rød jakke. Og så er det jo blevet værre og værre,« siger han
med et grin.
»Hvorfor skulle man gå med en grå jakke, når man kan gå med sådan en, der
udstråler skønhed, og som er skabt af mennesker, der har sans for det,« siger han
og lader hånden glide hen over jakkeærmets brokadestof.

4 0 0 gensidige likes
De jurastuderende på Københavns Universitet har deres egen Facebookgruppe, og
da et medlem op til Ditlev Tamms jubilæumsforelæsning postede et foto af ham i
et cool outfit, udløste opslaget knap 400 likes og et meterlangt kommentarspor af
positive tilkendegivelser.
Og inspirationen går begge veje. Ditlev Tamm taler om de studerende med stor
sympati. Forventer man en vis opgiven fra den lærde professor over nutidens udannede ungdom, må man tro om igen:
»I vores fag det en stor fordel at kunne sprog, når man skal tilbage til kilderne,
og det er da et tab i undervisningen, at man ikke kan forvente, at alle har samme
uddannelsesbaggrund og kan læse tysk og også har lyst til at stave sig igennem en
tekst på et romansk sprog. Men sådan er det jo. Til gengæld har de studerende i dag
en meget bred vifte af interesser, og jeg hører ikke til dem, der synes at tingene var
bedre i gamle dage. For et par måneder siden var jeg på en studierejse med 15 studerende, og de kunne alle sammen et eller andet spændende.«
Ditlev Tamms pædagogiske metode er pragmatisk. Han prøver at møde de studerende der, hvor de er. Han har åbnet et kursus i latin for jurister, og han siger til
sine elever, at verden åbner sig for den, der taler flere sprog:
»Jeg gør meget ud af at fortælle mine studerende der gerne vil arbejde mere
seriøst med videnskaben, at de kan springe over i køen, hvis de kan flere sprog.«
Gennem karrieren har han i stigende grad rusket i fagets traditioner som en
modbevægelse mod hvad han kalder »en dannelsesmæssig indsnævring, der reducerer juraens sagsområde til en teknisk videnskab.« For eksempel har han været
dybt involveret i kurset Law and Literature, fordi han mener, at indsigt i litteratur,
sprog og retorik skaber bedre jurister.
Han overvejede selv at læse historie, og kulturfagene har han altid fået kilet ind:
»Da jeg læste jura, gik jeg til græsk, fordi jeg fortrød, jeg var blevet nysproglig,
og jeg lærte også spansk. Og da jeg jo holdt meget af italiensk, fulgte jeg også den
italienske lektors forelæsninger over Dantes Guddommelige Komedie, så jeg har
ikke på noget tidspunkt følt mig begrænset af det juridiske studium. Og når man kommer fra et lille land som Danmark, er det så vigtigt at man orienterer sig meget bredt.«
Ud over de klassiske sprog har Tamm kendskab til både russisk, kinesisk,
hebraisk, arabisk og hollandsk. Finsk taler han ikke helt så godt, som han gerne
ville – hans hustru er finne og dekan på universitetet i Helsinki, hvor Tamm er
æresdoktor. >>
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»Måske hænger min interesse
for fashion sammen med min
tvivl på, om jeg er god nok«

»Hvis man vækkede mig om natten og bad mig holde et foredrag om noget, jeg ved
noget om, ville jeg kunne gøre det på engelsk, tysk, fransk, italiensk og spansk. Der
kan jeg tale frit og sige, hvad jeg vil. De andre sprog ville kræve manuskript.«

Et profes s orat ind fra højre
Ditlev Tamm kerer sig om sine studerende og vil gerne have dem godt i vej. Han
husker, hvordan hans egen studietid var præget af undervisernes komplette mangel
på interesse for de studerende og hvad der i dag lyder som et hårrejsende fravær af
talentpleje:
»Dengang i tresserne var der ikke noget egentligt akademisk miljø på Jura. Professorerne kom, holdt deres forelæsning og gik igen. Nogle var ikke gode, nogle var
blændende, men bortset fra særligt professor i retsvidenskab Bernhard Gomard,
var der dengang ingen rollemodeller, der ansporede de studerende til at skrive. Det
kom først i næste generation.«
Derfor lå det heller ikke i kortene, at Ditlev Tamm skulle gå forskervejen. Han
har i tidligere interview fortalt om sin familie, der er præget af jurister på både
mødrene og fædrene side i flere generationer. Faderen var højesteretsdommer,
men rådede sønnen fra at gå samme vej: Du vil ikke kunne holde ud at høre på
alt det, mente han, som til gengæld var født til sit job. Selv var Ditlev Tamm altid
grundlæggende i tvivl om bukserne kunne holde, om han havde evner og stamina
til en akademisk karriere, noget der blev betragtet som meget krævende der, hvor
han kom fra.
At han blev videnskabsmand (Tamm siger videnskabsmand, ikke forsker) skete
ved et tilfælde, siger han, og fortæller, hvad der på fyrre års afstand lyder som en
vild røverhistorie, men som ikke desto mindre er faktuel:
»Professoren i retshistorie døde pludseligt, et år før jeg blev kandidat, og der var
ikke nogen til at føre faget videre. Jeg havde hverken skrevet noget eller arbejdet
videnskabeligt, men jeg havde klaret mig godt, og man vidste, at jeg var historisk
interesseret, og så fik jeg at vide, at man ville betale mig et år, hvis jeg ville tage til
udlandet og læse retshistorie, så faget kunne få en ny start i København.«
Eftersom ingen på fakultetet kendte nogen retshistorikere i hverken ind- eller
udland, besluttede Ditlev Tamm at tage på roadtrip med en ven ned gennem
Europa i jagten på et universitet med en stærk retshistorisk tradition. Han fortæller,
hvordan det bragte ham til universitetet i Freiburg, hvor en professor i romerret gik
meget praktisk til værks og tog ham under sine vinger.
»Noget løfte om en stilling lå der ikke i fakultetets tilbud, men jeg kunne nok
ane, at hvis jeg levede op til forventningerne, så var der måske for enden en mulighed for et professorat, hvis jeg var god nok. Men vejen var lang og forudsatte, at jeg
troede på mig selv som akademisk jurist.«
Af Tamms beretning kan man høre, at han arbejdede som en gal for at komme i
trinhøjde med det europæiske niveau for retshistorie, og at det var i Tyskland, han
udviklede sit brede dannelsesbegreb og blev polyhistor:
»Jeg havde meget høje tanker om det at være professor. For at repræsentere et
fag skal man være usædvanligt dygtig, tænkte jeg, så jeg satte mig ordentligt ind i
sagerne. Mange af kilderne er skrevet på latin, og i den tyske tradition læser man
også fransk og italiensk,« siger han og tilføjer:
»De fleste af de europæiske jurister, der har retshistorien som fag, er nok i virkeligheden skabshumanister.«

En disput at s for lidt
Ditlev Tamm vendte hjem fra Freiburg med fulde lommer og blev professor på
Københavns Universitet i en alder af 32 år. Han forsvarede sin juridiske doktorafhandling i 1977, og syv år senere afleverede han disputs nummer to og kunne nu
kalde sig dr.jur. et phil. Hvad driver et menneske til at skrive to disputatser?
»Jeg hører jo til dem, og det er en del af drivet, der aldrig synes at det er godt
nok. Jeg skrev en juridisk disputats og syntes, at det kunne jeg godt gøre lidt bedre,
og nummer to, Retsopgøret efter besættelsen, tog jo dobbelt så lang tid at lave.«
Retsopgøret var det juridiske opgør med danskere, der havde hjulpet den tyske
besættelsesmagt. Folketinget indførte efter befrielsen i 1945 en række love, der
med tilbagevirkende kraft dømte 13.000 danskere for landsskadelig virksomhed.
46 blev henrettet.
Tamm tilbragte år i Rigsarkivet med næsen i kilder og sagsakter, og han endte
med at konkludere, at domfældelserne var præget af juridiske kompromisser og en
del inkonsekvens fra selv de øverste domstole. Værket blev en bestseller, hans konklusioner nåede langt uden for universitetets grænser, skabte heftig debat, og endte
med at ryste forfatteren i sin grundvold:
»Jeg har fået en borgerlig og autoritetstro opdragelse, men endte med at skrive
en af de mest kritiske bøger, der er skrevet om danske juridiske myndigheder.«
Arbejdet gjorde ham ikke kun kritisk over for den snævre, tekniske forståelse af
juraen. Det tilfredsstillede også den del af ham, som Tamm kalder ’syttenhundredetalsoplysningsmennesket’, fordi han med værket »lykkedes at skabe et mere informeret grundlag for diskussionerne, der før var præget af mange løse meninger.«
Efter bogen om retsopgøret kom der kort sagt flere farver på professorens palet,
og Tamm tog stadig mere aktiv del i samfundsdebatten.
Han har skrevet biografier og bøger om både jura, politik, litteratur, ballet,
populærkultur (fx titlen Adidas i Danmark), og som debattør har han kastet al sin
prestige ind i flere værdipolitiske sager. Han er hovedårsag til, at de konservative
måtte opgive at flytte Rigsarkivet fra København til en mark uden for Odense. Det
ødelagde hans forhold til partiet, men for Tamm var sagen det vigtigste.
Uniavisen vil vide, hvad han er mest stolt af at have udrettet, men sådan spiller
klaveret ikke:
»Jeg er ikke et menneske, der er stolt af noget af den slags. Jeg er selvfølgelig
glad, når noget lykkes. Det er min grundholdning, at hvis man har nogle evner, er
man forpligtet til at bruge dem i samfundets og andres tjeneste. Jeg har prøvet. Jeg
kender andre, der har arbejdet mere og er kommet længere. Men jeg har gjort, hvad

jeg kunne, det skal man, det er min grundopfattelse.«
Den underliggende pligtetik gør også, at Ditlev Tamm aldrig jinxer en opgave
eller et hverv. Han er også opmærksom på, ikke at stivne i en form, som han ved
fungerer:
»Jeg kan stadig være nervøs, for jeg er en streng bedømmer af mig selv. Det har
været en væsentlig drivkraft – både at man skal holde et niveau, og at det altid kan
blive bedre. Det er aldrig godt nok. Man skal ikke tro, at man har sagt noget, som der
ikke – med rette – kan komme nogen og kritisere.«
Efter en pause tilføjer han:
»Det vil jeg sige om den videnskabelige tilværelse i almindelighed. Den er ganske
hård. Og hvis man ønsker andres ros, så er det ikke den vej, man skal gå.«

Nos t algi giver ingen mening
Fire årtier i universitetets tjeneste er det foreløbig blevet til. Til sommer bliver Ditlev
Tamm professor emeritus og drosler ned for nogle af de akademiske forpligtelser.
Så skal tangotræningen intensiveres, bøger skal læses og flere skrives, og der bliver
måske mere plads til at dyrke den hedonisme, der på paradoksal vis karakteriserer
Tamm ved siden af pligtetikken.
»Jeg fylder 73, og jeg har været så lykkelig foreløbig at undgå plagsomme fysiske
skavanker. Men når man har nået min alder og ser fremad, vil man være meget naiv, hvis
man så en uendelig linje. Nu er tiden også kommet, hvor jeg skal give plads til andre.«
Ditlev Tamm har oplevet eliteuniversitetet blive til masseuniversitet. Afskaffelsen af medarbejderdemokratiet. Nedskæringer. Hvis han skal tage temperaturen på
Københavns Universitet i 2019, hvordan ser det så ud?
»Jeg siger tit, at jeg har været meget privilegeret, fordi jeg kom på et universitet
i 1964, hvor man kunne følge de fag, man ville og kunne skifte studium, hvis man
ville. Der var ikke eksamen hele tiden, så der var årelange forløb, hvor man havde
mulighed for at studere. Også som professor har jeg nydt stor frihed. Det var naturligvis dejligt, at universitetet tidligere havde den tiltro til stedets professorer, at de
underviste som de fandt passende og skrev det, de følte for. Det kom der ofte meget
ud af, men det er jo alt sammen væk, og sådan er det.«
Men Ditlev Tamm ser sig ikke sentimentalt over skulderen:
»Jeg mener ikke, at nostalgi giver mening, for vi lever i en anden tid, hvor universitetet er forpligtet til at uddanne langt flere mennesker. På den måde er universitetet også meget sjovere i dag. Der er, hvad der skal være på et universitet – mange
meninger, der brydes og en masse dygtige mennesker i alle aldre. Det meste af
udviklingen er positiv,« siger Tamm, der – ikke overraskende – fremhæver universitetets deltagelse i store udenlandske netværk som et kæmpe plus.

Flydende græns er for køn
At Tamm træder tilbage fra første geled, betyder ikke, at han læner sig tilbage. Han
har netop færdiggjort en bog om Carlsberg, og han har fået forskningsmidler til at
nyoversætte de danske middelalderlove, der fortjener at foreligge i en ny, kommenteret udgave, siger syttenhundredetalsoplysningsmennesket.
Han er også i gang med et projekt, hvor han på ny udfordrer juraen og ved hjælp
af litteratur og sprog undersøger, hvor den kommer til kort. Lyset tænder i hans øjne,
når han fortæller, at han skriver på en bog om udviklingen i kønsopfattelsen og juraens forhold hertil.
»Arbejdstitlen er Kønnets grænser. Jeg vil afsøge et felt, jeg synes er så spændende
som historiker. I dag har man globalt grundlæggende den samme diskussion om
juraens forhold til køn. Vi er i et historisk øjeblik, hvor man over hele verden møder
samme udfordringer, når det gælder definitionen af køn og juraens forhold til kønnets grænser. Hvis man tilhører en seksuel minoritet, kan man via nettet i dag konstatere, at man ikke er alene. Man kan få kontakt med andre, og man kan medicinsk
ændre ved ting man ikke har kunnet tidligere.«
På entusiasmen forstår man, at han har et liberalt syn på hele spektret af kønsopfattelser. Hvor juraen måske står lidt stivnakket tilbage over for tidens flydende
kønsbegreb, vil Tamm gerne tale om menneskerettigheder:
»Spørgsmålstegnet ved det binære kønsbegreb optager mig. Det er under opløsning i dag, hvor vi ser mange variationer af transgender, og hvad skal vi så stille op
med det i lovgivningen? Hvor langt rækker menneskerettighederne, i forhold til hvad
man accepterer, og hvad er konsekvenserne?«
Samfundet udvikler sig, og Ditlev Tamm føler fortsat, at han er forpligtet til at
bruge sine evner i samfundets og andres tjeneste:
»Det kan jeg godt hjælpe med,« siger han efter at have lyttet interesseret til beretningen om min 11-årige søn, der er lidt træt af at svare på spørgsmål om sin seksualitet, fordi han går med smykker.
Måske har de seksuelle minoriteter i den globale queerbevægelse fundet deres
juridiske talsperson i denne professor emeritus, der er rundet af et konservativt
miljø, men undervejs er sprunget ud som intellektuel first mover ved at kombinere
juraen med sit brede dannelsesbegreb:
»Det er min grundopfattelse, at juraens opgave er at hjælpe folk og ikke gøre livet
besværligt for dem, og derfor skal man jo være åben og bruge den viden og de erfaringer, man i dag har om køn til netop juridisk at favne så meget som muligt.«
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»Det vil jeg sige om den
videnskabelige tilværelse
i almindelighed. Den er
ganske hård. Og hvis man
ønsker andres ros, så er
det ikke den vej, man skal
gå,« siger Ditlev Tamm,
der har været professor i
retshistorie i 40 år.

CAMPUSKAFFE

Den gode, den onde
og den der
smager af tjære
Fra mosevand til livseliksir. På Københavns Universitet findes de studerendes
yndlingsbryg i alle afskygninger. Uniavisen tjekker cafeer, kaffeautomater og
pulverkaffelagre ud og viser vej til de bedste (og værste) kaffesteder.
Af L I V ROS SA N D E R

SØNDRE CAMPUS
1 . Den højt elskede: HELGA
På KUA (Hov, Søndre Campus) er HELGA elsket af både høj og lav. Her kan man
drikke økologisk fairtrade Peter Larsen kaffe i bløde lædersofaer, mens man øver
sig på kongerækken. Her er rart, og kaffen er billig. Rygterne fortæller, at studerende fra TORS også begiver sig over tagterrassen for at nyde HELGAs sorte guld.
I øvrigt er musikerne fra IKK og enkelte vildfarne jurister også blevet spottet her
ved lejlighed.
Pris: 4 kr.
Åbningstider: mandag–torsdag 9–17, fredag 9–23.45

2. Den kreative: Roland Bar

På Nørre Campus
samler Cafeen?
studerende på
tværs af fag – dog
mest til øl.

I Roland Bar, der hovedsagelig befolkes af studerende fra Institut for Kunst og Kultur, smager selv kaffen kreativt. Kaffen er dog hverken kompleks eller har blomsteragtige noter, men Roland Bar er alligevel et sted man godt gad hænge ud. Alle der
kommer gennem døren, bliver hilst på, og mellem siddepladser i alskens planer og
brætspil galore føles det lidt som at være hjemme i stuen hos den skægge tante.
Pris: 5 kr. (+ 5 kr. i pant, som man får tilbage når man tilbageleverer kaffekoppen)
Åbningstider: mandag–torsdag 9–17, fredag 9–23.45

NØRRE CAMPUS
1. Den tværfaglige: Cafeen?

3. Den til weekendkrigerne: Hava Java

Den hedder Cafeen?, men stedet er nu snarere en bar. Og øllene får da som regel
også langt mere opmærksomhed end kaffen. Kaffen står på hjørnet af bardisken
og er gratis, hvis du er medlem. Det kan du blive for en flad tyvekrone om året.
Kaffen kommer enten i porcelænskrus fra en umage samling eller i papkrus og
smager som om den har stået der i nogle timer. Der er ikke frisk mælk, men der
er coffee creamer og rare naturvidenskabelige studerende fra alskens fag.
Pris: Gratis (forudsætter medlemsskab)
Åbningstider: mandag-onsdag 12-19, torsdag 12-22, fredag 12-03

Du får bønne i ugedrift hos Hava Java i KUA2 og KUA3. Hos humanisterne i KUA2
hedder kaffebaren også 'Mødestedet', mens juristerne i KUA3 endnu ikke har
navngivet deres. Det er ikke den billigste kaffe på campus, men den holder københavnerstandarden og de store kopper er rent faktisk store. Kæmpe plus. Begge
kaffebarer har åbent både lørdag og søndag. Gigantisk plus.
Pris: 12 kr.
Åbningstider: KUA3: mandag-fredag 7.30–18, lørdag–søndag 9–16
KUA2: mandag–fredag 7.30–21, lørdag–søndag 9–16.30

2. Den med disko: Studenterklubben
Medicinernes underjordiske studenterklub scorer mange point på at være det
eneste kaffespot med en diskokugle i loftet. Der serveres blå Irma-kaffe, the og
diverse kulsyreholdige drikke – og når der er mælk, kan man få et skvæt i kaffen.
Man kan låne spil eller læse dagens avis i virvaret af medicinstuderende, der
åbenbart ikke går rundt i kittel hele tiden. Skuffende. Og så er der bordfodbold.
Stort plus.
Pris: Gratis
Åbningstider: mandag–fredag 11–17

3. Den opfindsomme: Biocentret
Drypvis på Nørre Campus finder man såkaldte 'fancy' kaffemaskiner der kan
spytte andet end gårsdagens filterkaffe ud. I kantinerne på HCØ og August
Krogh koster en espresso 18 kroner, men på Biocentret kan du nøjes med en
10'er. Hvis du så også blander den op med vand, får du en americano. Se, det er
smart. Og bare rolig, hvis du hellere vil have den kaffe du kender, kan du også
få det.
Pris: 5 kr. for en lille kop, 10 kr. for en stor
Åbningstider: mandag–torsdag 7.45-14.30, fredag 7.45–14

HELGA er et
historisk refugium.
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TEST

Væksthuset er både
KU’s flotteste, dyreste og
varmeste kaffespot. Altså
om sommeren. Om vinteren er der lukket.

FREDERIKSBERG CAMPUS
1. Den med Liselotte: Gimle
Frederiksberg Campus har to kantiner – Gumle og Gimle. Pålidelige kilder siger,
at man bør gå i Gimle, når kaffetørsten melder sig. Ikke fordi kaffen her er bedre
end så mange andre steder, men fordi du her finder Liselotte aka verdens mest
engagerede og rare kantinedame. I løbet af dagen er der ikke meget kø til kaffen, men akkurat i frokostpausen er der hvide kitler hele vejen ned ad trappen.
Så der må du enten indstille dig på at stå i en kø der er Black Friday værdig eller
springe kaffen over.
Pris: 5 kr. for en lille kop, 10 kr. for en stor
Åbningstider: mandag–torsdag 7.45–14, fredag 11–13.30

2. Den med udsigt: Væksthuset
I KVL’s skønne have finder du nok KU's bedste kop kaffe med den smukkeste
udsigt. Desværre er det sandsynligvis også den dyreste. Væksthuset er koldt
(og lukket) om vinteren, men om sommeren er glashuset som regel fyldt – og
svedperlende varmt. I betragtning af, at Væksthuset netop er et væksthus, giver
temperaturudsvingene mening. Selv om kaffen bestemt er langt over middel, er
det svært at afgøre, om den er prisen værd.
Pris: 25 kr. (inkl. studenterrabat)
Åbningstider: (om sommeren) tirsdag–søndag 10 – 18

3. Den til DIY-folket: Biblioteket
Når kaffetrangen melder sig på KUB Frb., ville du i gamle dage have kunnet søge
mod et monstrum af en kaffeautomat. Desværre er den afgået ved døden, og
der er intet der tegner til, at den bliver erstattet af
en anden pulverkaffe-med-pulvermælks-løsning.
Men frygt ej! Det er stadig muligt at få sit daglige
fix – hvis man altså er lidt fremsynet. På biblioteket står en nespresso-maskine til fri afbenyttelse
(tror vi nok), så hvis du selv har kapsler med,
kan du stadig få dig en kop sort guld. Den gode
nyhed er, at plebejer-kapslerne fra Netto fungerer
glimrende.
Pris: Prisen på dine kapsler
Åbningstider: Mandag–torsdag 8–20, fredag 8–18,
lørdag–søndag: 10–17

Gimle

TIP

Frederiksberg og Nørre Campus kæmper
måske om at have KU's værste kaffe. 'På en
god dag er den kun dårlig' sagde en naturressourcestuderende. Til sene eftermiddagsstunder kan du medbringe din egen instant-blanding og bruge tekøkkenet ved hovedindgangen
på Thorvaldsensvej – eller gå på A-vej.

CITY CAMPUS
1. Den internationale: Studenterhuset
Studenterhuset er især de internationale studerendes mekka, men kaffen kan
nydes af alle. Her får du baristakaffe til studiepris, og alle KU-studerende får
rabat på alt. Et koncept der er til at forstå. Filterkaffen er udmærket – ikke
udpræget spændende, men hverken super bitter eller mega vandet. Cappuccinoen kommer med skumkunst, men er varierende i styrke. Pris, kvalitet, mængden af stikkontakter og muligheden for medbragt mad taget i betragtning, er det
klart et anbefalelsesværdigt spot.
Pris: 12 kr. og 6 kr. for refill. Inkl. studenterrabat
Åbningstider: mandag–torsdag 9–23.45, fredag 9–03, lørdag 10–02,
søndag 10–22

2. Den med kø: Kommunen
Kommunen er CSS’ bankende hjerte, både når det kommer til fredagsbarer og
kaffetørst. Kaffen er Peter Larsen – og både økologisk, fairtrade og billig. Desværre er den ikke noget at skrive hjem om. Kaffen i de 12 forskellige termokander, der står på disken og venter på de kaffehungrende horder, veksler mellem
ualmindelig vandet og tjærelignende sort. Men der er både et bredt mælkeudvalg, mulighed for ½ liters-kopper og chokoladekiks til en krone – og det
hjælper alt sammen gevaldigt.
Pris: 4 kr. for en lille og 8 kr. for en stor kop
Åbningstider: mandag-fredag 8–16

3. Den udefinerbare: Jacques Delors
I en kælder på CSS står et monstrum af en kaffeautomat. Kaffeautomaten hører
til de statskundskabsstuderendes fredagsbar og yndlingshangout – Jacques
Delors, og kan spytte virkelig mange interessante drikke ud. Den er åben, når alt
andet er lukket, men bør kun benyttes i desperate tilfælde. Den brune substans i
koppen er i bedste fald suspekt, og man kan ikke smage forskel på latte, cappuccino og wiener melange.
Pris: 3 kr.
Åbningstider: mandag–fredag 8–20

I cafeen Jacques Delors, der
er opkaldt efter en tidligere
EU-parlamentsformand, kan
du få ubestemmelig væske
fra en automat.

SIDE 19

Studenter-

Vi glemmer
de studerende i
krænkelsesdebatten

KOMMENTAR

DER ER NU GÅET mere end et halvt år siden Københavns Universitet for alvor kom i mediemøllen. Og
nu har medierne i samlet flok fået malet et portræt
af de studerende, som ikke bare hænger skævt, det
er fuldstændigt ugenkendeligt! De studerende på
Københavns Universitet er blevet portrætteret som
krænkelsesparate på baggrund af enkelte studerendes klager som gik viralt. Men vi er altså 40.000
studerende!
DER ER SKET meget i uddannelsessektoren det
seneste halve år, men mediedækningen har hverken
handlet om ministeriets uddannelsesudspil, stressramte studerende eller nedskæringernes konsekvenser. Den har derimod handlet om, at alle studerende
på Københavns Universitet er blevet krænkelsesparate, at udklædningsfester er blevet forbudt, og at
universitets retningslinjer er med til at stække forskningsfriheden. Ingen af disse historier er heldigvis
sande, men det er desværre den gængse fortælling
om Københavns Universitet og de studerende. Flere
af os studerende har siddet med venner eller familie
og forklaret dem, at vi studerende ikke har mistet
jordforbindelsen, og at ledelsen ikke ved at danne en
diktaturstat.
DEBATTEN SPREDTE SIG som et grimt rygte i en
skolegård, og situationen udviklede sig ud af kontrol
og saglighed. Men det er vigtigt at huske, at blot fordi
artiklerne er mange og højlydte, er de ikke nødvendigvis retvisende eller sande. Som filosofiprofessor
Vincent Hendricks så ofte siger: Hvad der er sandt,
går ikke nødvendigvis viralt, og hvad der går viralt,
er ikke nødvendigvis sandt.

HVIS EN STUDERENDE i dag skriver en kritik i en
evaluering, kan det nemt fremstilles som en krænkelsessag. Men det er vigtigt ikke at forveksle krænkelse
med kritik. Hvis en studerende i en evalueringssituation udfordrer indholdet af et kursus, er det hverken
problematisk eller udtryk for en krænkelse. Snarere
er det eksistensberettigelsen for universitetet, at de
studerende har mulighed for og vilje til at kritisere
undervisningen og den forskning, der bliver fremlagt.
Det skal selvfølgelig ikke udelukkes, at de studerende
kan tage fejl i deres kritik, men det er utroligt vigtigt,
at de har mulighed for at ytre den.

Af fo rretningsud va lget i S tud e nte rråd et
ve d Kø be nhavns U nive rsitet

den krænkede altid har ret, men det er derimod et
signal om, at døren altid står åben, hvis man har
oplevet noget krænkende. Krænkelser er ikke altid
nemme at snakke om, og det kan give tryghed for os
studerende, at Københavns Universitet har retningslinjer for håndtering af sådanne sager. Derfor er retningslinjer vejen frem.

EN ANDEN CENTRAL misforståelse i skellet mellem
kritik og krænkelse er, at vi i krænkelsesdebatten
glemmer de studerende, der har oplevet reelt krænkede adfærd. Der må nemlig ikke herske nogen tvivl
om, at der er studerende der bliver krænket. Danske
Studerendes Fællesråd og Danske Universiteters
rapport fra november viser, at 1.194 studerende har
oplevet seksuel krænkende adfærd, men det er sjældent blevet nævnt i debatten. Så et problem med seksuelle krænkelser har vi, og en af de måder ledelsen
har taget hånd om dette, er via deres retningslinjer
for håndtering af krænkelser.

FORMULERINGER I RETNINGSLINJERNE har
spredt en frygt for, at de studerende vil misbruge
dem til at klage over hvad som helst. Denne frygt og
mistillid til vores dømmekraft som studerende er der
heldigvis ingen grund til at nære. Mængden af klager
over fx undervisere har været på et konstant lavt
niveau i mange år. Men mængden af medieomtale
har derimod været voldsomt stigende. Det ene fører
ikke til det andet. I stedet for at medierne bekymrer
sig om de over tusinde af vores medstuderende der
har oplevet seksuel krænkende adfærd, så går debatten fortsat på, hvorvidt vi studerende er blevet krænkelsesparate eller ej.

GENNEM DET SENESTE halve år er det især disse
retningslinjer der er blevet kritiseret. Særligt brugen
af ordet 'nultolerance', og sætningen om at man tager
udgangspunkt i den krænkedes oplevelse, har mødt
kritik. Men selv om retningslinjerne endnu ikke er
formuleret til perfektion, skal man ikke underkende
deres værdi. Sætningen om at man tager udgangspunkt i den krænkedes oplevelser, betyder ikke, at

MEN DET ER vigtigt, at vi ikke lader os påvirke. Og
vi skal som studerende blive bedre til at være kritiske over for den måde medierne fremstiller vores
universitet, vores studieliv og vores medstuderende
på. Vi skal være bedre til at pege på alt det ’bullshit’
som medierne skriver om os. Det er os, der bedst ved,
hvordan det er at være studerende på Københavns
Universitet!

Ledelses-

KOMMENTAR

Krænkelseskultur made by medier

»MÅ MAN NU HELLER IKKE omtale mennesker med
’han’ og ’hun?« Sådan lød overskriften på en artikel i
Jyllands-Posten i midten af januar. Et par timer senere
havde de øvrige store danske aviser lavet kopi-artikler
– fra Ekstra Bladet og BT til Berlingske og Politiken. På
de sociale medier fik læserne clickbait-overskrifter som
”Ny krænkelsessag på Københavns Universitet: Lektor i
biologi kom til at tale om mænd og kvinder”.
JOURNALISTERNE KØRTE HISTORIEN som en episode i en krænkelsesserie. Den er heldigvis mere medieskabt end universitetsvirkelig. Fakta fortaber sig et sted
i forargelsen. Flere af de genbrugte oplysninger fra Jyllands-Posten var forkerte, og de blev ikke mere rigtige af
at blive gentaget.
PÅ TWITTER KRITISEREDE nogle, at små sager bliver
pustet store. Andre undrede sig over, at ingen journalister fandt og talte med de såkaldt klagende og
krænkede studerende. Det er der gode grunde til: Der
er ingen klagesag, og det er ikke en sag, der har været
drøftet bredt på instituttet eller i studienævnet blandt
studerende og forskere.
SAGEN HANDLER OM en kommentar givet efter en
undervisning på Biologi. I forbindelse med sandsynlighedsberegning i statistikundervisningen blev en

underviser spurgt ind til brugen af eksempler med
kvinder og mænd (opfundne data). Episoden blev
første gang nævnt i december som andenhåndsberetning på et internt dialogmøde om universitetets
personalepolitiske retningslinjer for håndtering af
krænkende adfærd. Efter det jagtede Jyllands-Posten
den pågældende forsker.
I DEBATTEN OM KRÆNKELSER spiller medierne en
særlig rolle i forhold til at eksponere enkeltsager og
polarisere debatten. Som rektor har jeg svært ved at
få øje på alle de krænkelsesparate studerende, som
medierne prøver at fremmane. KU modtager hvert år
kun ganske få formelle klager over undervisningen
og ikke et stigende antal. Sidste år var der 7 klagesager over undervisere og året inden 12.
DET ER MERE end velkomment, at studerende rejser spørgsmål om såvel akademiske, didaktiske og
trivselsmæssige temaer. En forsker på KU bør altid
kunne begrunde undervisningsmæssige valg og
prioriteringer fagligt og i forhold til akademiske standarder. Spørgsmål eller indvendinger fra studerende
medfører naturligvis ikke per automatik ændringer af
undervisningens gang.
DEN OFFENTLIGE DEBAT har vendt tingene på
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hovedet. Uanset hvad udgør de studerende ikke en
trussel for de udlærte akademikere ved at stille kritiske spørgsmål. Forskere og politikere må acceptere,
at de studerende stiller spørgsmål, som ikke overholder spillereglerne for den akademiske debat. De
studerende er netop ikke professorer eller lektorer,
men studerende. Forskerne skal vise deres faglige
overskud og overblik og vejlede de studerende om,
hvad der udgør lødige videnskabelige argumenter
og belæg, og hvad der ikke gør det. Universitetet har
først for alvor et problem, hvis en underviser ikke
kan forklare og forsvare sine eksempler, sine valg af
teorier eller for den sags skyld sin adfærd i undervisningen med akademiske argumenter.
DE STUDERENDE HAR alle dage udfordret underviserne. Det er godt. Det er både et udtryk for den
ikke-uddannedes kritiske blik på underviserens
akademiske belæg. Og det er de unges nye perspektiver, der brydes med de ældres måske mere
konservative blik på verden. Professorerne skal tåle
spørgsmål uden at føle deres faglige integritet og
autoritet truet.
VIDENSKABEN TÅLER MEGET og udholder alt. Og
jeg håber på, at alle ikke tror på alt, hvad de læser i
medierne om en såkaldt krænkelseskultur på KU.

FEBRUAR
MARTS

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

11/2
Humor hos børn

28/2
Hør om Skovskolens uddannelser

FOREDRAG – Professor Hans Vejleskov vil komme ind på
aspekter af humor som led i udviklingen af social kognition hos børn, humor som modent personlighedstræk og
humor anvendt som metode at undersøge forståelse og
sider af kognitiv udvikling.
Tid: 19.30
Sted: Dansk Psykologforenings lokaler, Stockholmsgade 27
Arr.: Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi

ÅBENT HUS - Kigger du efter en grøn erhvervs- eller
professionsbacheloruddannelse? Så kig forbi Åbent Hus
på Skovskolen i Nødebo. Elever, studerende, undervisere
og studievejledere står klar til at fortælle og svare på
spørgsmål om uddannelserne: Have- og parkingeniør,
Natur- og kulturformidler, Skov- og landskabsingeniør,
Skov- og naturtekniker (EUD)
Tid: 17.00-21.00
Sted: Skovskolen, Københavns Universitet, Nødebovej
77A, 3480 Fredensborg
Arr.: Skovskolen

20/2
Nobelkavalkade
VIN OG VIDENSKAB – Uddelingen af nobelpriserne er et
af årets absolutte højdepunkter i videnskabens verden.
Fire prominente danske forskere vil præsentere 2018’s
nobelpriser i hhv. medicin, fysik og kemi, plus medicinprisen fra 2017.
Tid: 19.00-21.15
Sted: Chr. Hansen Auditoriet, Center for Sundhed og
Samfund, Bartholinsgade 4A
Arr.: Statens Naturhistoriske Museum
Entré: Billetter sælges via https://billetto.dk/e/
nobelkavalkade-billetter-323344

Kan klimaet klare en valgkamp?
DEBAT — Egner klimaet sig som et valgemne på nationalt
plan? I så fald hvordan får man det på dagsorden? Og
ikke mindst: Hvordan forhindrer man, at klimadebatten
bliver en kampplads for enten rød eller blå politik?
Tid: 19.00-20.30
Sted: Auditoriet, Geologisk Museum, Øster Voldgade 5-7
Arr.: Statens Naturhistoriske Museum
Entré: Billetter sælges via https://billetto.dk/e/
jorden-kalder-billetter-324772.

27/2
Fremtidens digitale skole

5/3
Den civile retspleje under forandring

KONFERENCE – Konferencen sætter fokus på, hvilke
digitale læringsredskaber og muligheder, der findes i dag
– og kommer med bud på, hvilke udfordringer vi skal løse
for at komme fra nutidens skole til fremtidens digitale
skole. En dag fyldt med ny viden henvendt til politikere,
embedsmænd, undervisere, forskere, virksomheder,
skoleledere, organisationer mv. Tilmelding på https://
science.nemtilmeld.dk/107/ senest 20/2
Tid: 8:30-16:05
Sted: Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg, auditorium
A2-81.01
Arr.: Datalogisk Institut, m.fl.

FORELÆSNING – I denne tiltrædelsesforelæsning vil
professor Clement Salung Petersen belyse de seneste
årtiers store forandringer i den civile retspleje og deres
betydning for dens grundlæggende principper. Han vil
desuden komme med sit bud på, hvordan den juridiske
forskning og jurauddannelserne bør forholde sig hertil.
Tid: 15.00-16.00
Sted: Det Juridiske Fakultet, Alf Ross auditoriet, 3. sal,
rum 9A-3-01, Njalsgade 76
Arr.: Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

8/3
Detecting fake news and sexism with
deep natural language understanding
AI SEMINAR – Speaker is Isabelle Augenstein, Assistant
Professor in the Machine Learning Section
at Department of Computer Science.
The series highlights advances and
challenges in research within Machine
Learning, Data Science, and AI.
Tid: 15:00
Sted: Small UP1, DIKU, Universitetsparken 1,
University of Copenhagen
Arr.: Wouter Boomsma and Aasa Feragen, Department of
Computer Science

21/3
Metabolism Day
CONFERENCE — Metabolism Day will bring together
researchers within the field of metabolism to discuss
science. During the day, eight invited speakers will
present current insights into metabolic diseases and
energy control. Register on https://cbmr.ku.dk/metabolismday2019/ no later than 22/2
Tid: 8:30-20:00
Sted: Niels K. Jerne Auditorium, Maersk Tower,
Blegdamsvej 3B, 2200 Copenhagen N
Arr.: Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic
Research

3/4

i stand til at foretage timelange dyk i dybhavet og jage i
komplet mørke.
Tid: 19.00-21.15
Sted: Chr. Hansen Auditoriet på Center for Sundhed og
Samfund, Bartholinsgade 4A
Arr.: Statens Naturhistoriske Museum
Entré: Alm. billet: 150 kr, billet for studerende og årskortholdere: 110 kr.

Bønner &
4/4
Vil vi leve i en verden uden bier?

DEBAT — Jorden kalder: Debataften på Statens Naturhistoriske Museum. Aftenens debattører vil diskutere
årsagen til den kraftige tilbagegang af bier, herunder
pesticidernes indvirkning, og hvad vi alle kan gøre for at
stoppe udviklingen.
Tid: 19.00 – 20.30
Sted: Auditoriet, Geologisk Museum, Øster Voldgade 5-7,
KBH K
Arr.: Statens Naturhistoriske Museum
Entré: Billetter købes via https://billetto.dk/e/
jorden-kalder-billetter-324774

Brætspil

3/4
Dybhavsekspeditioner og
hvalforskning

VIN OG VIDENSKAB — I aften skal vi til havs og i dybet
med to danske professorer. Dybhavsforsker Ronnie Glud
vil fortælle om nylige videnskabelige ekspeditioner til
nogle af Jordens dybeste havkløfter, og Peter Teglberg
Madsen skal berette om, hvordan han med højteknologisk udstyr undersøger, hvad der gør visse havpattedyr

Fonde og legater
Overretssagfører Sigurd Jacobsens
Mindefond
Fonden støtter studieophold af mindst et halvt års varighed ved et universitet eller tilsvarende højere læreanstalt
i Europa.
Studieopholdet skal være relevant for følgende emne:
Økologiske produktionsmetoders betydning for globale
klimaforandringer. Ansøgningsskema kan rekvireres
pr. e-mail: co@ibfelt-siebert.dk. Ansøgningsskema skal
fremsendes med almindelig post til advokat Ole Liedke,
Vimmelskaftet 43, 1161 København K i tre eksemplarer
senest den 15. maj 2019. I ansøgningsskemaet skal
ansøger angive sin e-mailadresse.
For yderligere oplysninger kan henvendelse ske til e-mail:
co@ibfelt-siebert.dk.
NB! Såfremt ansøgerne ikke har modtaget svar på legatansøgningen senest den 1. august 2019 vil dette være at
betragte som et afslag.

Martin Levys Mindelegat

Formål: Enhver sprogvidenskabelig undersøgelse der
kræver ophold i udlandet.
Målgruppe: Unge forskere der studerer lingvistik eller
filologi, og som ved mindst et udgivet arbejde har godtgjort at kunne yde noget virkelig betydningsfuldt.
Tilskud: 100.000 kr. i alt til uddeling til én eller flere
kandidater.
Ansøgning: Skal ske elektronisk. Den skal sendes
via mail til hrsc@hrsc.ku.dk. Da der ikke længere er en
særskilt ansøgningsformular, er det vigtigt tydeligt at
påføre følgende på forsiden: navn, adresse, cpr.nr., e-mail
og evt. telefon nr. Som udgangspunkt overføres der til
NEM-konto. Hvis man ønsker at benytte en anden konto,
skal denne også anføres på forsiden. Husk at mærke
ansøgningen med legatets navn.
Ansøgningen skal inkludere en projektbeskrivelse på
max. 3 A4-sider, et budget, en publikationsliste og
relevante eksamenspapirer.
Spørgsmål til ansøgningsproceduren kan fås hos sagsbehandler Anette Reinhardt Pedersen på e-mail: hrsc@
hrsc.ku.dk
Det forventes at modtagere af tilskud, senest et år efter
tildelingen, indsender en kort rapport (ca. en A4-side) om
den sprogvidenskabelige undersøgelses forløb i udlandet

og om hvordan beløbet er blevet brugt. Rapporten sendes
til eep@hum.ku.dk.
Ansøgningsfrist: 1. marts 2019.

Stud.mag. Per Slomanns Legat
Der opslås et antal legatportioner fra stud.mag. Per
Slomanns legat til uddeling i 2019:
Legatet skal i følge fundatsen støtte studiet af sprog,
fortrinsvis sammenlignende sprogvidenskab. Hertil
regnes også rejser og studierejser der i så fald vil være
fritaget for skat.
Ansøgning: Der kan kun søges online. Bemærk at
ansøgningen skal indeholde cpr-nummer, privatadresse
og e-mailadresse samt evt. budgetoverslag, bilagt
projektbeskrivelse. CV og dokumentation i form af
publikationsliste og eksamensbeviser sendes med.
Derudover skal der, hvis IKKE man ønsker pengene
overført til sin NEM-konto, angives registreringsnummer
og kontonummer for den konto pengene i givet fald skal
overføres til. Yderligere oplysninger om proceduren kan
fås hos legatsagsbehandler Anette Reinhardt Pedersen,
e-mail: hrsc@hrsc.ku.dk, att.: Anette R.P. Forespørgsler
om ansøgningens indhold stiles til legatbestyrelsens
formand, professor mso, dr. phil. Birgit Anette Rasmussen på bao@hum.ku.dk..
Ansøgningsfrist: Den 1. april 2019.
Der kan ikke indsendes ansøgning eller yderligere materiale efter ansøgningsfristens udløb.
Send din ansøgning til: hrsc@hrsc.ku.dkog angiv i emnelinjen: Slomanns legat, att. Anette Reinhardt Pedersen.
Yderligere oplysninger kan eventuelt fås hos legatbestyrelsens medlemmer, formand: professor mso, dr. phil.
Birgit Anette Rasmussen (bao@hum.ku.dk) og lektor,
ph.d. Michael Lerche Nielsen (lerche@hum.ku.dk) og
professor).

Bønner & Brætspil
Hver torsdag aften i ulige uger er der ’Bønner &
Brætspil’ for unge voksne – og voksne unge –
i Christians Kirke på Christianshavn.
Vi begynder kl. 17 og slutter cirka 19. Det er gratis at
være med, og du behøver ikke melde dig til på forhånd.
Første gang er d. 14. februar.
- så kom

ind og tag plads Drik bønnerne

Spis kagen Spil spillene og find et

nyt sted

at føle dig hjemme
Adressen er:
Christians Kirke,
Strandgade 1
1401 København K

For mere information:
Jannie Elisa Fjordside,
kirke- og kulturmedarbejder
i Christians Kirke:
7081jaf@km.dk
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S ree Gayat hree
Selvan t haran
37 år. Bor på Nørrebro med sin
danske mand og deres to mindre
børn. Født og opvokset i Malaysia, men har arbejdet på Statens
Naturhistoriske Museum i otte
år. Er uddannet i entomologi, den
gren af zoologien, der beskæftiger
sig med insekter.

I løbet af de kommende to
år skal ca. 57.000 stykker
baltisk rav systematiseres. Hvert ravstykke kommes
i en lille plasticpose, der
opbevares i en gennemsigtig
plastikboks. Hver boks kan
rumme mellem et og syv
stykker rav.

Døgnflueeksperten
i ravkammeret
Af SI G N E BJERRE. Foto JONAS P RY NER

F

ingrene glider hen over det glatte stykke rav, mens Sree Gayathree
Selvantharan nærstuderer det med stor koncentration.
»Se!« lyder det pludselig begejstret. »Her er en bille!«
Sree peger på en lille plet inde i ravklumpen. For det utrænede øje
ligner det et sort sandkorn. Men for hende er der ingen tvivl.
Hun registrerer sin observation i en database og noterer det sirligt
ned på et hvidt papkort, der bliver forseglet i en lille plasticpose sammen med ravklumpen. På kortet står der, at det er et stykke ’baltisk rav’, og at ravklumpen ud
over billen indeholder en myg og ’stjernehår’.
Vi befinder os i et lille kontor på fjerde sal af Zoologisk Museum, som er en del
af Statens Naturhistoriske Museum. På skrivebordet ligger to store poser fyldt med
rav, der skal sorteres og registreres.
Når det er gjort, er der endnu 57.000 stykker rav, der ligger i et hemmeligt rum
og venter på at komme igennem Srees hænder og kyndige blik.
»Ravet i sig selv er ikke så interessant. Det interessante er, hvad der er indeni,«
siger Sree, der er 37 år og uddannet biolog.
Sree Gayathree Selvantharan er netop kommet tilbage fra barsel har fået til
opgave at katalogisere den store samling af baltisk rav, som Statens Naturhistoriske Museum for nyligt har købt af en privat samler.
Samlingen har stor videnskabelig værdi, fordi mange af stykkerne indeholder
insektfossiler og dele af planter. Ravstykkerne fungerer derfor som små vinduer til
fortidens insektfauna, og museets forskere forventer, at ravstykkerne gemmer på
helt nye arter, der ikke tidligere er beskrevet af videnskaben.
»Det jeg kigger mest efter er insekter. Men jeg ser også efter små plantestykker,
som jeg alt sammen registrerer til senere forskning,« siger Sree.

Foretrækker diamanter
Da hun som ung entomologistuderende skrev speciale om døgnfluenymfer på
universitetet i Kuala Lumpur i Malaysia, forestillede hun sig ikke, at hun 10 år
senere skulle sidde og kigge på rav i Danmark.
Faktisk anede hun intet om hverken rav eller Danmark. Men en dag på et
kursus om industriel økologi mødte hun en sød dansk mand. De forelskede sig.
Han skulle egentlig bare have været i Malaysia i tre uger, men endte med at
blive der i seks måneder.
To år senere giftede de sig og flyttede til Danmark, og en dag de var ude at
gå en tur, kom de forbi Zoologisk Museum:
»Jeg blev så glad, da jeg fandt ud af, at vi boede næsten lige ved siden af
museet. Jeg havde ikke noget at lave på det tidspunkt, så jeg tænkte, at jeg
måske kunne hjælpe med noget frivilligt arbejde på museet.«
Sree skyndte sig hjem og skrev en mail til lederen af entomologisk afdeling.
45 minutter senere fik hun svar. Lederen tilbød hende, at hun kunne få en
rundvisning på museet dagen efter. Sree begyndt straks at gå til hånde, og fem
måneder senere fik hun sin første projektansættelse.
»Jeg har været her i otte år nu og elsker mit arbejde. Mine kollegaer er
søde, og jeg får lov til at beskæftige mig med min store interesse: insekter.
Det er et stort privilegium.«
Hun trækker et lille stykke rav med et smykkevedhæng op af posen
og smiler.
»I Malaysia ser man ingen, der går rundt med rav om halsen. Det ville jeg
heller aldrig selv gøre. Det er lidt for hippie-agtigt. Jeg er mere til diamanter,«
siger Sree Gayathree Selvantharan og bryder ud i et stort grin.

SIDE 22

KOM
FORAN
MED
AU
SUMMER
UNIVERSITY*
90+ KURSER I JULI OG AUGUST. ANSØG MELLEM 15 JANUAR OG 1 APRIL 2019

*OG FÅ TID TIL FAGLIG FORDYBELSE
au.dk/summeruniversity

KONTAKTLINSER HOS THIELE

INGEN OPSTARTGEBYRER PÅ VORES ABONNEMENTER
HOS THIELE FÅR DU UDEN BEREGNING INDIVIDUEL RÅDGIVNING OG SERVICE

LIGE NU

50%
PÅ KONTAKTLINSER

- OG ALTID
1-DAGSLINSER FRA KR. PR. MÅNED 149,-

Rabatten er baseret på et 12 mdr. abonnement, gives i kun 3 mdr. og fordeles over hele abonnementsperioden.
Tilbuddet gælder alle der ikke har haft linseabonnement hos Thiele indenfor de sidste 3 mdr. og gælder indtil 1. marts 2019.

