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Årsfest med hug til regeringen 
Universitetets selvstændighed undergraves når stadig flere forsk-

ningsmidler øremærkes til politisk bestemte formål, lød budskabet 

i festtalerne.  læs side 10-11

institut strandet i nedslidte bygninger
Først smuldrede murværket, og nu er der risiko for at vinduerne 

falder ud. Ansatte og studerende på ToRS må leve med elendige 

fysiske rammer i Snorresgade.  læs side 7

overklassens universitet
Ny forskning viser at Københavns Universitet optager  

markant færre mønsterbrydere end de andre universiteter.

læs side 8

Fyringssæson
Københavns Universitet går en kold 
tid i møde. Færre studerende og 
lange studietider giver røde tal på 
bundlinjen – og udsigt til nedskæ-
ringer på Sundhedsvidenskab og  
fyringer på Naturvidenskab.   
læs side �
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Nyheder

Kort nyt

AktivitetskrAv

Af Julie Caspersen

Humaniorastuderende på Kø-
benhavns Universitet vil nu 
samle studenterorganisationer 
fra hele landet til en konferen-
ce for at diskutere hvordan 
man forhindrer at forsinkede 
studerende smides ud af uni-
versitetet.  

Konferencen er en reaktion 
på de aktivitetskrav der bety-
der at bachelorstuderende der 
er mere end to år forsinkede, 
bliver smidt ud, mens kandi-
datstuderende kun har et år at 
give af før fakultetet skruer 
bissen på.

»Hvis en studerende bliver 
smidt ud efter seks til syv års 
studier, får vedkommende in-
tet ud af sit hårde arbejde – og 
samfundet spilder de penge 
der allerede er investeret i 
vedkommendes uddannelse,« 
siger Anders Dalsager der er 
talsperson for Humrådet der 
har taget initiativet til konfe-
rencen. 

Hanne Løngreen, prodekan 
for uddannelse på Det Huma-
nistiske Fakultet, synes at det 
er en overreaktion at indkalde 
til landsdækkende konference. 

»Studenterpolitikerne maler 
et rædselsscenarium op som vi 
prøver at undgå via samtaler 
og forbedrede studieplaner. Vi 
vil ikke smide folk ud bare for 
at smide dem ud. Tværtimod 
vil vi gøre alt for at de stude-
rende har en eksamen med sig 
når de forlader os,« siger hun 
og understreger at aktivitets-
kravene tidligst vil få konse-
kvenser i 2011.

konference skal vise alter-
nativer til udsmidninger
Humrådet regner med at kon-
ferencen kan blive startskud-
det til en landsdækkende kam-
pagne mod aktivitetskrav. 
Samtidig håber de at konfe-
rencen vil kunne pege på alter-
native tiltag der kan hjælpe 
studerende til at blive hurtige-
re færdige.

»Vi vil vise at det ikke skaber 
gode studerende at bruge trus-
ler. Der er brug for positive in-
citamenter for en hurtig gen-
nemførelse. Det kunne være 
mere vejledning og mere un-
dervisning. For eksempel har 
jeg kun fire timers undervis-
ning om ugen på min overbyg-
ning,« siger Anders Dalsager.

Konferencen skal vise politi-
kerne, universitetsledere og 

almindelige danskere at ud-
smidninger er spild af samfun-
dets ressourcer, og som An-
ders Dalsager påpeger, så kan 
der være mange sociale og 
økonomiske grunde til at man 
bliver forsinket i sit studie.  

Om de studerende så plan-
lagde 100 konferencer, så kan 
Hanne Løngreen ikke se hvor-
dan det skulle ændre noget, så 
længe det politiske landskab 
ser ud som det gør. Hun påpe-
ger at studieplanerne allerede 
er blevet mere transparente, at 
der er kommet mere vejled-
ning, og at ingen vil opleve at 
blive smidt ud fra universitetet 
fra den ene dag til den anden. 
Dermed ser hun ingen mulig-
hed for at ændre aktivitetskra-
vene til kandidaten så længe 
fakultetet er under det økono-
miske pres som færdiggørel-
sesbonusserne har betydet.

»Politikerne forventer at vi 
planlægger vores studier så 
det er fuldtidsstudier. Med de 
nuværende aktivitetskrav ac-
cepterer vi en studietid på 25 
procent, og jeg har svært ved 
at se at det er stramt. Jeg tror 
at de studerende har sovet i ti-
men og ikke har opdaget at 
universitetet er nødt til at ska-
be nogle rammer,« siger pro-

Humanister fortsætter 
kamp mod aktivitetskrav
Humrådet på Københavns Universitet indkalder studerende til  

en landsdækkende konference mod udsmidninger af forsinkede  

studerende

dekan for uddannelse Hanne 
Løngreen.

Humrådet der er den fælles-
politiske organisation for alle 
der læser på Det Humanistiske 
Fakultet, har allerede fået po-
sitive tilbagemeldinger fra 
Studenterrådet på Aarhus Uni-
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Bladlus angriber juletræer

FORSKNING – Bladlus hygger sig i det varmere klima og angri-

ber nu også juletræer til skade for Danmarks ti milliarder kroner 

store årsproduktion, fremgik det af en pressekonference af-

holdt af Skov og Landskab på Life den 24. november. Heldigvis 

kan forskning i juletræers genetik give bedre holdbarhed så et 

juletræ mister færre af de hundredtusinder af nåle der nemt 

kan sidde på selv et lille juletræ. Skov & Landskab har også si-

den 1990´erne arbejdet på at udvikle en dansk produktion af ju-

letræsfrø til normansgranen, og de første frøplantager begyn-

der nu at give frø. Endelig forskes der i at gøde juletræer med 

flisaske som erstatning for fosfor- og kaliumgødning. Danmarks 

Naturfredningsforening deltog også på pressekonferencen og 

pegede på problemerne med juletræsplantagernes økologiske 

belastning af vore skove og marker.   

Negativ akkreditering rammer  
studerende

OVERFLYTNING – En minister kan pålægge universiteter at over-

tage en studerende fra en uddannelse der er blevet lukket på 

grund af negativ akkreditering. Sådan lyder svaret fra videnskabs-

minister Helge Sander på et spørgsmål fra SF’s forsknings- og uni-

versitetsordfører Jonas Dahl om hvilke rettigheder studerende har i 

forhold til at færdiggøre deres uddannelse i tilfælde af at uddan-

nelsen skal lukke på grund af negativ akkreditering. Jonas Dahl er 

utilfreds med svaret da han mener at det skaber en voldsom usik-

kerhed for især de studerende i forhold til at skulle vælge en ud-

dannelse som kun har fået betinget akkreditering i et år, og også 

for de undervisere der er tilknyttet uddannelsen. Formand for Dan-

ske Universiteter Jens Oddershede synes dog at det lyder rimeligt 

at ministeren kan pålægge universiteter med tilsvarende uddannel-

ser at overtage de studerende hvis deres uddannelse må lukke. Så 

længe de studerende kan vælge studieretning uden at skulle be-

kymre sig om ikke at kunne færdiggøre uddannelsen, ser han det 

ikke som et væsentligt problem. 

versitet. Konferencen bliver af-
holdt den 24. januar i Køben-
havn. Alle brede studenteror-
ganisationer er inviteret, og al-
le universitetsstuderende i 
Danmark vil være velkomne.

jca@adm.ku.dk

sluk en ildebrand

BRANDSKOLE – Alle danske universiteter får et gratis brand-

slukningskursus på internettet: ’Brandskolen’. En kampagne på 

alle fakulteter på Københavns Universitet (KU) for Brandskolen 

begynder i december 2008, og igen i foråret og i efteråret 2009. 

Kurserne er for alle ansatte og studerende på KU og skal funge-

re som en basis-branduddannelse. Ifølge en pressemeddelelse 

udsendt for 

’Brandskolen’ kan 

for eksempel stu-

derende på et 

universitet hvor 

der er mange 

mennesker sam-

let, føle sig usikre 

på evakuerings-

planer og hvad de 

skal gøre i tilfæl-

de af brand; 

brand som kan 

opstå i blandt an-

det et universitets 

laboratorieudstyr, 

kopimaskiner eller 

køleskabe. 

Kurset er udviklet af TrygFonden og ligger nu på:  

http://ku.powerlearn.dk 

UeNiGHeD – De studerende 

kalder aktivitetskravene uret-

færdige, men det synspunkt  

finder ikke sympati hos ledelsen 

på Hum.
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Nyheder

UNiversitetslov

Af Julie Caspersen

»Jeg synes 6500 underskrifter 
er et hårdtslående argument,« 
siger lektor Claus Emmeche 
mens han vejer en træstamme-
tyk papirrulle i hånden.
 Han er en af de seks initia-
tivtagere til underskriftsind-
samlingen for en ny universi-
tetslov. Helt præcist 6488 un-
derskrifter er det blevet til si-
den man for første gang kunne 
klikke sig ind på den såkaldte 
petition i maj. I oktober slutte-
de indsamlingen, og i dag, 
onsdag den 19. november, har 
initiativgruppen fået lov til at 
præsentere deres sag for Ud-
valget for Videnskab og Tek-
nologi på Christiansborg. 

»Vi har opridset fem punkter 
som vi er utilfredse med i un-
derskriftsindsamlingen. Det er 
en stor mundfuld som vi har 
bedt folk om at skrive under 
på. Derfor synes vi at det er et 
tungtvejende argument som vi 
præsenterer i dag,« forklarer 
Claus Emmeche der er leder af 
Center for Naturfilosofi og Vi-
denskabsstudier ved Niels 
Bohr Instituttet.

De fem punkter stiller krav 

om en skærpet lov mod bru-
gerbetaling, demokratisk valg-
te organer med reel magt over 
universitetets anliggender, sik-
ring af både den enkelte for-
skers og universitetets forsk-
ningsfrihed og sikring af den 
forskningsbaserede undervis-
ning.

Formålet med dagens besøg 
på Christiansborg er at sikre at 
forårets evaluering af universi-
tetsloven ikke bare bliver en 
ad hoc-sag udført af personer 
der ser på universiteterne ud 
fra et økonomisk perspektiv. 
Den tykke rulle papir med un-
derskrifterne skal sende et sig-
nal om at der på universitetet 
er et stort antal personer der 
forventer at blive hørt.

Nysgerrige politikere
Bunken af underskrifter gør al-
lerede et vist indtryk da de 
overrækkes til Videnskabsud-
valgets formand Marianne Jel-
ved.

»Det her er nærmest en hel 
nåleskov. Jeg har nu ikke skre-
vet under,« griner hun og tilfø-
jer lavmælt: »Jeg har jo min ta-
lerstol herinde.«

Universitetets repræsentan-
ter forsvinder ind i udvalgslo-
kalet, og døren forbliver luk-

ket i lang tid – længere end de 
15 minutter der er afsat til be-
søget. 

Dørene på Christiansborg er 
godt isolerede. Der trænger ik-
ke en lyd igennem – ikke en-
gang nede ved gulvsprækken, 
og den fremmødte presse der i 
mellemtiden er stivnet i tænk-
somme rodinske positurer, fa-
rer sammen da universitetets 
bjørnebande igen træder ud.  

»Vi blev modtaget med 
åbenhed og nysgerrighed. Po-
litikerne ville dog gerne have 
konkrete eksempler på at den 
nuværende universitetslov ik-
ke fungerer. Her har vi lidt af 
et kommunikationsproblem 
fordi vi mangler folk der vil stå 
frem,« fortæller Claus Emme-
che.
 I løbet af indsamlingen er 

der ikke desto mindre kommet 
mange historier frem om hvor 
den nuværende universitetslov 
ikke fungerer. De er alle blevet 
videregivet elektronisk til ud-
valgsformand Marianne Jel-
ved. Claus Emmeche og Co. 
havde valgt at de ikke ville 
fremlægge nogen konkrete hi-
storier under udvalgsmødet el-
ler foredrage på anden måde 
fordi de ville give politikerne 
tid til at stille spørgsmål – en 
mulighed som de tog til sig.  
  »Faktisk virkede det som om 
at mange af politikerne ikke 
ved hvad der foregår på uni-
versitetet. De kigger på en 
skrivebordsmodel og overser 
at virkeligheden ser anderle-
des ud,« siger Pia Mejdahl 
Daugbjerg om politikernes 
spørgelyst. Hun er i kraft af sin 

tidligere stilling som formand 
for Studenterrådet en af initia-
tivtagerne bag underskrifts-
indsamlingen.

Den nuværende formand for 
Studenterrådet synes også at 
audiensen hos politikerne 
kunne have forløbet bedre. 

»Det var ærgerligt at der blev 
brugt tid på at diskutere om 
der skal være detailstyring eller 
ej. Sagen er at vi skal finde ud 
af hvordan man kombinerer 
universitetsdemokrati med en 
handlekraftig ledelsesform,«  
siger studenterrådsformand 

6500 vil have en  
ny universitetslov 
Uni-folket var skydeskiver for spørgsmål  

da de præsenterede den færdige underskrift-

indsamling på Christiansborg

Forskerblog er en succes

MEDICINSK MUSEION – En dansk blog om medicin i museumssammen-

hæng,’Biomedicine on Display’,har for nylig præsteret blogpost nr. 1001. 

Bloggen laves og skrives af medarbejdere på Medicinsk Museion, Det 

Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Bloggen 

har ifølge en pressemeddelelse hver måned cirka 8.000 læsere fra hele 

verden. Bloggen skrives på engelsk, begyndte i 2004 og bruges fortrins-

vist som et virtuelt forum til at dele idéer og erfaringer med andre muse-

er over hele verden. Primusmotor bag bloggen er professor og museums-

chef Thomas Söderqvist, men de fleste af museets medarbejdere delta-

ger, og blogpost nr. 1001 er da også skrevet af museumsinspektør Søren 

Bak-Jensen. 

Se: http://www.corporeality.net/museion 

Universitetslov får hug af s og DF

ADMINISTRATIV EKSPLOSION – I en ny undersøgelse af forskningsvil-

kårene for universitetsansatte gennemført af Magisterbladet mener seks 

ud af ti forskere at de er blevet belæsset med flere administrative byrder 

efter Universitetslovens indførelse. Samtidig eksploderer udgifterne til 

administration, alene på Århus og Københavns universitet med ekstra 

240 millioner kroner fra 2005 til 2007. Det får nu Socialdemokratiet og 

Dansk Folkeparti til at kræve universitetsbureaukratiet endevendt. På 

spørgsmålet om forskerne har oplevet at bundne opgaver har givet dem 

mindre tid til at forske i selvvalgte emner efter universitetslovens indfø-

relse fra 2003, svarer kun 1,4 procent at de har fået mere tid til selvvalgt 

forskning. Resten svarer ’uændret’ (50 procent), ’ja’ (45 procent) og ’ved 

ikke’. 

listen klar til kU’s klimakongres

STATUS – Mens FN’s klimakonference er lavet især for verdens politiske le-

dere og finder sted i København i efteråret 2009, så holder IARU-universi-

teterne en klimakongres ’mest for forskere’ allerede den 10.-12. marts. IA-

RU består af en næsten tre år gammel alliance af 10 forskningsuniversite-

ter fra hele verden, herunder KU. Status på IARU´s klimakongres er nu iføl-

ge et sagsnotat til KU´s bestyrelse at hele 15 hovedtalere, en lang række in-

ternationale top-klimaforskere og organisationsrepræsentanter, nogle po-

litikere fra EU samt Danmarks statsminister foruden klimaministeren og vi-

denskabsministeren har bekræftet deres aktive deltagelse i kongressen. 

Foruden repræsentanter fra de ti IARU-universiteter vil 84 lande være re-

præsenterede alene igennem deres forskere. 1.400 abstracts er allerede 

modtaget og således tæt på målet om i alt 1.500 abstracts. Ni stjernespon-

sorer støtter allerede konferencen og et mediepartnerskab forventes ind-

gået med store internationale tidsskrifter som Time, Scientific American og 

National Geographic. 

Farma fik pris for  
sammenhold 

UNDERVISNINGSMILJØ – De studerende på 

Det Farmaceutiske Fakultet på Københavns 

Universitet (KU) har været så begejstrede for 

deres undervisningsmiljø at de indstillede de-

res fakultet til Undervisningsministeriets Un-

dervisningsmiljøpris 2008. Nu har Det Farma-

ceutiske Fakultet fået prisen på 25.000 kroner 

overrakt af undervisningsminister Bertel Haar-

der den 8. december. Undervisningsministeriet 

havde modtaget de studerendes beskrivelser 

af at have et unikt studiemiljø med en åben 

og lydhør ledelse, med talrige traditioner og 

skikke og med engagerede studerende der er 

involverede i at skabe en tryg studiestart både 

fagligt og socialt. KU´s egen undervisningsmil-

jøundersøgelse fra 2008 viste da også den hø-

jeste svarprocent fra netop farmaceutstude-

rende hvad angår positive oplevelser af under-

visnings- og studiemiljøet.  

Mattias Jørgensen.
 Han bakkes op af initiativta-
gerne bag indsamlingen:

»Det her er ikke bare et ven-
streorienteret krav. Set med 
internationale øjne er forhol-
dene på danske universiteter 
helt exceptionelle,« uddyber 
lektor på RUC Birger Steen 
Jensen og fortsætter: 

»Den her underskriftsind-
samling har gjort at vi har fået 
brudt med tavsheden og den 
opgivende attitude, der har 
været blandt de ansatte.«  

jca@adm.ku.dk

ArGUMeNter i lANGe BANer – Lektor Claus Emmeche og 

andre fra initiativgruppen bag indsamlingen overrakte både en 

elektronisk og en trykt version af de 6500 underskrifter for en ny 

universitetslov til videnskabsudvalget. For at understrege den op-

bakning som initiativet har haft, blev en fysisk udgave af under-

skrifterne luftet på Christiansborg Slotsplads.
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Natur-
videnskab  
nedlægger  
70 stillinger
Det Naturvidenskabelige Fakultet 
skal spare 45 millioner kroner  
og Det Sundhedsvidenskabelige  
Fakultet cirka 25 millioner kroner  
i 2009. Afskedigelser kan ikke 
undgås  

BUDGet

Af Claus Baggersgaard

Krisen kradser på Københavns 
Universitet (KU) der forudser 
et underskud på godt 80 milli-
oner kroner til næste år hvoraf 
50 millioner skyldes it-investe-
ringer. 

Situationen er specielt al-
vorlig på Det Naturvidenska-
belige Fakultet (Nat) hvor der 
skal skæres 45 millioner kro-
ner i 2009 i forhold til i år. 
Trods besparelsen bliver un-
derskuddet på 30 millioner 
kroner i 2009. KU’s bestyrelse 
kræver balance mellem udgif-
ter og indtægter i 2010. 
 Nat-dekan Nils O. Andersen 
skønner at omkring 70 stillin-
ger må skæres væk, nogenlun-
de ligeligt fordelt på vip- og 
tap-området. 

»Det sker med stor beklagel-
se. Institutlederne, samar-
bejdsudvalgene og jeg vil gøre 
hvad vi kan for at processen 
forløber på en ordentlig måde, 
og at reduktionerne får så mil-
de personalemæssige konse-
kvenser som muligt,« siger 
Nils O. Andersen.

De berørte institutter er Bio-
logisk Institut, Niels Bohr In-
stitutet, Kemisk Institut, Data-
logisk Institut og Statens Na-
turhistoriske Museum. Insti-
tutlederne beslutter i uge tre 
hvem der skal afskediges.

Ifølge Nils O. Andersen skyl-
des de økonomiske problemer 
blandt andet faldende indtæg-
ter fra studieaktiviteter (STÅ). 
Således faldt optaget i septem-
ber 2008 med 25 procent fra 
et stabilt niveau på omkring 
1.000 til 750. Den nye ordning 
hvor en del af midlerne til uni-
versiteterne bliver fordelt som 
en færdiggørelsesbonus, ko-
ster også. Derudover oplever 
fakultetet et fald i de frie basis-
midler i forhold til det forven-
tede da de nye globaliserings-
midler i høj grad er øremærke-

de til politisk forudbestemte 
formål, samt strategiske KU-
satsninger.

Brug af reserverne
Bestyrelsen godkendte bud-
gettet på mødet den 3. decem-
ber efter det havde været præ-
senteret for Hovedsamarbejds-
udvalget (HSU). Ifølge Poul 
Erik Krogshave, næstformand 
for HSU, så medarbejderre-
præsentanterne ikke anden 
udvej end at acceptere ned-
skæringerne på grundlag af de 
politisk fastlagte budgetpræ-
misser. 

»Vi luftede så højlydt som vi 
kunne vores forslag om at 
trække mere fra egenkapita-
len, men det ønskede bestyrel-
sen ikke. Konsekvensen bliver 
nu at nogen enten får et tilbud 
om en frivillig fratrædelses-
ordning eller en fyreseddel,« 
siger Poul Erik Krogshave.

KU´s egenkapital er på nu-
værende tidspunkt på cirka en 
halv milliard kroner.

Bestyrelsen accepterede 
derimod på forslag fra besty-
relsesmedlem og HK-fællestil-
lidsrepræsentant Ingrid Kryhl-
mand at afsætte 15 millioner 
kroner i stedet for ti millioner 
kroner til frivillig fratrædelse. 
Desuden får de afskedigede 
fortrinsret til at komme til 
samtale ved besættelse af ledi-
ge stillinger på andre fakulte-
ter.

Mens det står klart at Nat 
kommer til at afskedige med-
arbejdere, var situationen ved 
redaktionens slutning stadig 
uafklaret på Det Sundhedsvi-
denskabelige Fakultet (Sund). 
Det har ikke været muligt at få 
en kommentar fra dekanatet 
på Sund, men ifølge Ingrid 
Kryhlmand der også er med-
lem af fakultetets samarbejds-
udvalg (FSU), blev mødet den 
4. december aflyst med be-
grundelsen at administratio-
nen stadig regner på tallene.
 »Det er mit indtryk at ledel-

PrivAt FiNANsieriNG

Af Stine Maiken Brix

Smilet var bredere end en firesporet motorvej da 
dekan for det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 
(Sund) Ulla Wewer holdt hof for pressen den 25. 
november. Anledningen var at Sund med en stor 
donation fra Nordea-fonden har fået mulighed for 
at oprette et splinternyt forskningscenter som skal 
hedde Center for Sund Aldring. 

På Nordea-checken står i første omgang 150 mil-
lioner kroner, og hvis det går godt, følger 150 milli-
oner kroner mere til de næste fem år. 

»En fantastisk dejlig udsigt,« storsmilede den gla-
de dekan mens hun trykkede hånd med Nordea-
fondens bestyrelsesformand Mogens Hugo. Han 
kvitterede med komplimenter for en gennemarbej-
det ansøgning som passer perfekt til fondens formål 
om at fremme det gode liv. 

Også KU-rektor Ralf Hemmingsen og videnskabs-
minister Helge Sander var troppet op for at takke 
mange gange for de ekstra forskningsmillioner. 
Centeret skal samle danske og internationale top-
forskere og skabe ny viden om hvordan flere men-
nesker får et sundt liv gennem hele livet. 

I første omgang bliver det et center uden mursten 
hvor forskerne skal arbejde fra deres eksisterende 
kontorer. Men både Ulla Wewer og Ralf Hemming-
sen benyttede ministerbesøget til at presse på for 
flere kroner til en ny bygning som kan huse moder-
ne laboratorier og forskningskontorer. 

De har længe ønsket sig et Panumtårn der kan af-
hjælpe pladsproblemerne på Det Sundhedsviden-
skabelige Fakultet. Helge Sander ville dog ikke dele 
julegaver ud på forskud, men erklærede at »donati-
oner som denne gør at vi skal finde en løsning på 
det.«

tværfagligt og internationalt 
Sund aldring bliver det samlende strategiske emne 
for fem forskningsprogrammer der spænder fra cel-
le- til samfundsniveau. 

»Med alder følger en lang række sygdomme som 
demens, hjerte-karsygdomme og sukkersyge. Vi vil 
skabe mere viden om hvordan vi kan forebygge og 
behandle og dermed øge livskvaliteten igennem he-
le livet,« fortæller Ulla Wewer om centerets kom-
mende arbejde. 

På centeret skal forskere løse mysteriet om ald-
ringsprocesserne på tværs af faggrænser. Ambitio-
nen er at bringe både biomedicinske, psykologiske 
og sociale faktorer som medvirker i aldringen i spil. 

»De fleste kommer fra Sund, men vi har også for-

skere fra Samfundsvidenskab og Humaniora. Det er 
et projekt i sig selv at lave tværvidenskabeligt arbej-
de fordi vi bruger helt forskellige forskningsmeto-
dologier,« siger Ulla Wewer. 

Aldersforskningen er en del af samarbejdet i IA-
RU, International Alliance of Research Universities, 
hvor Københavns Universitet er kommet i stue med 
de store drenge fra Yale, Oxford, Cambridge, Berke-
ley og fem andre universiteter fra Vesten og Sydøst-
asien. Sammen med Peking Universitet bliver KU 
tovholder på forskningsprogrammet om aldring og 
sundhed. 

»Med det nye center kan vi for alvor gøre os gæl-
dende på den internationale scene inden for det her 
område,« mener rektor Ralf Hemmingsen. Han 
drømmer om at KU kan tiltrække forskere fra ver-
denseliten. 

Det bedste bud på et scoop er indtil videre profes-
sor Vilhelm Bohr, som skal stå i spidsen for et del-
projekt om aldersrelaterede hjernesygdomme. Bag 
sig har han en lang og international forskerkarriere 
hvor grundforskning om ’DNA-repair’, altså studiet 
af hvordan cellernes arvemasse bevares intakt, har 
været et centralt omdrejningspunkt. 

Navnet på lederen af det nye center er endnu ik-
ke offentliggjort, men SUND lover, at de har et godt 
emne i kikkerten.

Uden eksterne ingen forskning
Det er anden gang på kort tid at Det Sundhedsvi-
denskabelige Fakultet hiver en stor pose penge fra 
eksterne aktører hjem til forskningen. I 2007 gav 
Novo Nordisk Fonden intet mindre end 600 millio-
ner kroner til at starte et center for proteinforsk-
ning. 

Har Sund slet ingen betænkeligheder ved at finan-
siere så stor en del af forskningen med eksterne mid-
ler? 

»Nej, det har vi ikke,« svarer prodekan Birgitte 
Nauntofte. »Vi råder frit over midlerne. Vi har skre-
vet nogle gode ansøgninger som fondene har til-
trådt. Vi vælger selv vores projekter – det er ikke 
fondene, som beder os om at forske i et bestemt 
område.« 

Bliver fakultetets prioriteringer så ikke styret af 
fondenes formålsparagraffer og virksomhedernes in-
teresser? 

»Det mener jeg ikke. Man kan slet ikke drive 
forskning alene for basismidlerne som vi får tildelt 
fra staten. Derfor søger alle forskere her på fakulte-
tet penge. Hvis ikke vi trækker midler hjem udefra, 
så kan vi slet ikke have forskningsaktivitet. Du kan 
simpelthen ikke forske uden at hente penge.« 

150 millioner kroner  
til forskning i sund aldring

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har ingen betænkeligheder  

ved at lade Nordea-Fonden betale for Center for Sund Aldring.  

For alternativet er at der slet ikke bliver ny forskning
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sen gør alt for at undgå at  
afskedige folk,« siger Ingrid 
Kryhlmand.
 Budgettet for 2009 viser at 
Sund skal spare cirka 25 milli-
oner kroner.

smertegrænsen nået
Rektor Ralf Hemmingsen me-
ner at bestyrelsen har strakt 
sig langt i bestræbelserne på at 
undgå smertefulde besparel-
ser. Der trækkes således sam-
let næsten 140 millioner kro-
ner fra egenkapitalen i 2008-
2009.

 »Det er ikke forsvarligt at 
køre videre med så stort et hul 
i budgettet. Der er en trend 
mod lavere studenterstrøm-
ning til Nat som vi må tilpasse 
os, og vi har brug for en egen-
kapital af en vis størrelse i til-
fælde af dårlige tider, eller 
hvis vi skal medfinansiere sto-
re forskningsprojekter,« siger 
Ralf Hemmingsen.
 Han tilføjer at man bruger 
millioner i bestræbelserne på 
at gennemføre nedskæringer-
ne så smertefrit som muligt.
 »Nat får lov til at køre med 

et underskud på 30 millioner 
kroner i 2009 så overgangen 
ikke bliver så brat, og fakulte-
tet har tid til at tilpasse sig 
med henblik på at skabe ba-
lance i 2010. Der er også afsat 
15 millioner til frivillige fra-
trædelser; så vi bruger et me-
get stort beløb på at sikre at 
processen foregår på en or-
dentlig måde,« siger rektor.

 
sander skyldig
Mattias Jørgensen, formand 
for Studenterrådet på KU, me-
ner at regeringen repræsente-

ret ved videnskabsminister 
Helge Sander har skylden for 
de økonomiske problemer på 
Nat. Flere midler bliver øre-
mærket til specifikke forsk-
ningsformål, ændrede optagel-
seskrav koster studerende, og 
universiteterne skal ansætte 
flere ph.d.-studerende der ikke 
har undervisningspligt. Det 
gør det vanskeligt at få under-
visning og forskning til at spil-
le sammen.
 »Konsekvensen er at vi stu-
derende får en dårligere un-
dervisning, og det er et pro-

blem ministeriet har skabt,« si-
ger han.

AC-tillidsrepræsentant og 
medlem af FSU på Nat Leif 
Søndergaard er enig i at politi-
kerne bærer det endelige an-
svar.
 »Så vidt jeg er orienteret, 
skyldes underskuddet en om-
fordeling af bevillingerne fra 
ministeriets side. Det virker 
fuldstændig grotesk at politi-
kerne på den ene side vil op-
prioritere det naturvidenska-
belige område, og vi på den 
anden side må skære ned, så 

regeringens politik hænger ik-
ke sammen,« siger han.
 Rektor Ralf Hemmingsen 
mener derimod at det er for-
kert at give videnskabsmini-
steren skylden for nedskærin-
gerne på Nat selvom KU havde 
håbet på at globaliseringsmid-
lerne var blevet fordelt hurti-
gere.

Undrende politikere
Videnskabsminister Helge 
Sander mener ikke at det lave-
re studenteroptag kan betyde 
at universiteterne får færre 
penge allerede nu, og at det 
kan bruges som forklaring på 
at de må skære ned.
 »Alt i alt er der kommet flere 
penge til universiteterne. Der 
er kommet 600 millioner mere 
i rene basismidler, så ved nær-
mere eftertanke tror jeg alle 
må medgive at de har fået me-
re,« siger Helge Sander til 
Dagbladet Information.

Dansk Folkepartis forsk-
ningsordfører, Jesper Langbal-
le, ser gerne en undersøgelse 
af hele taxametersystemet da 
det gør universiteternes øko-
nomi sårbare over for faldende 
studenteroptag.
 Marianne Jelved, forsk-
ningsordfører for De Radikale, 
forstår heller ikke hvorfor uni-
versiteterne varsler store un-
derskud nu på baggrund af 
sommerens lave optag. Hun 
ønsker dog en kulegravning af 
hvilke strukturer og politiske 
beslutninger der skaber pro-
blemer for universiteterne.   

clba@adm.ku.dk

københavns Universitets samlede budget (1.000 kroner)

   �008 �009

 Uddannelse 1.455.900 1.526.520

 Forskning  2.141.000 2.336.391

 Basistilskud 665.100 599.559

 Eksterne midler 1.488.937 1.695.799

 Bygningsrelaterede indtægter 197.644 177.139

 Andre indtægter 278.615 275.500

 indtægter i alt  6.��7.196 6.610.909

 Løn – VIP 2.096.544 2.302.298

 Løn – TAP  1.566.017 1.587.195

 Bygningsdrift 1.342.180 1.508.659

 Øvrig drift 1.298.930 1.292.068

 Afskrivninger 47.253 48.953

 ordinære driftsomkostninger i alt  6.��0.9�� 6.7�9.17�

 Finansielle poster 38.918 49.615

 Årets budgetterede resultat -8�.81� -78.6�0

Forventede stÅ-produktion (antal studenterårsværk)

 Fakultet �007 �008 �009 �010 �011 �01�

 Life 1.994 2.103 2.197 2.223 2.237 2.237

 Farma 898 946 938 953 963 974

 Hum 5.090 5.281 5.119 5.013 4.927 4.881

 Jur 2.482 2.510 2.674 2.697 2.819 2.739

 Nat 2.832 2.765 2.575 2.502 2.475 2.493

 Samf 3.423 3.528 3.440 3.386 3.346 3.315

 Sund 3.164 3.181 3.074 3.109 3.118 3.139

 Teo 329 357 318 307 295 284

 I alt 20.213 20.671 20.334 20.189 20.079 20.060

» NAT nødsages til at nedlægge et betrag- 

telig antal stillinger for at reducere kapaci-

teten til et niveau, der ventes at passe til 

2010. Reduktionen bringer ikke NAT’s 

2009-budget i balance. NAT nødsages  

dermed til at budgettere med et underskud 

i 2009, som vil være et tilpasningsår.«

» SUND arbejder med en reduktion af et  

antal aktiviteter svarende til en samlet  

besparelse i størrelsesordenen 25 mio. kr. 

Besparelsen er  indregnet i SUND’s budget 

for 2009.«

Kilde: Sagsfremstilling til bestyrelsen i forbindelse  

med behandlingen af budgettet for 2009

KU budgetterer med et underskud på cirka 78 millioner kroner næste 

år. En væsentlig årsag er at færre studerende tager eksamener der ud-

løser taxametertilskud fra staten. Naturvidenskab er særlig hårdt ramt.
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UDliCiteriNG

Af Claus Baggersgaard

En sejr, og så alligevel ikke. 
Rengøringspersonalet på Kø-
benhavns Universitet (KU) 
står tilbage med blandede fø-
lelser efter deres arbejde har 
været sendt i offentligt udbud. 
Godt nok vandt de interne ren-
gøringsafdelinger kampen om 
rengøringen 2-1 over de priva-
te konkurrenter, men firmaet 
Forenede Rengøring løb med 
opgaven på Det Humanistiske 
Fakultet (Hum) på Amager 
(KUA). De interne fortsætter 
derimod i Indre By og på Det 
Naturvidenskabelige Fakultet 
(Nat). 

»Resultatet er meget bedre 
end vi havde turdet håbe, men 
det er altid trist at måtte sige 
farvel til gode, gamle kolleger. 
Oveni kommer vi også til at lø-
be meget stærkt på resten af 
KU for at være konkurrence-
dygtige,« siger fællestillidsre-
præsentant Elsebeth Ander-
sen.

Rengøringspersonalet på 
Hum føler sig som de store  
tabere. 

»Der er blevet grædt mange 
tårer. Vores bud var konkur-
rencedygtigt, så det kan kun 
være småting der har fældet 
os. Vi sidder tilbage med en 
fornemmelse af at nogen skul-
le tabe, og det blev så uheldig-

vis os,« siger rengøringsleder 
Mette Holm.

De ansatte var til et infor-
mationsmøde med deres nye 
arbejdsgiver den 27. novem-
ber, men ifølge Mette Holm 
var de ansatte mere usikre ef-
ter mødet end før.

»Virksomheden kunne ikke 
oplyse hvor mange de skal 
bruge på Hum, og om nogen af 
os skal overflyttes til andet ar-
bejde andre steder, så vi har 
det alle meget dårligt,« siger 
hun.

De ansatte bliver nu ind-
kaldt til en individuel samtale 
af den nye arbejdsgiver i løbet 
af de kommende uger. Virk-
somhedsoverdragelsesloven 
sikrer dem mod at blive afske-
diget de næste 18 måneder, og 
at de fortsætter på samme 
overenskomstmæssige vilkår 
frem til 2011.     

Maskinerne kommer
Ifølge rengøringsassistent 
Naiyanet K. Olesen ødelægger 
usikkerheden arbejdsglæden. 
De 37 medarbejdere frygter at 
deres sammentømrede hold 
bliver splittet op.
 »De er nærmest som min fa-
milie nummer to fordi vi er 
sammen i så mange timer hver 
dag. Vi har det utrolig godt 
sammen, har en leder der støt-
ter os, og vi hjælper hinanden 
hvis nogen ikke kan nå arbej-
det,« siger hun.

 Birgit Christensen er en af 
de ansatte der frygter at blive 
tilovers da hun gør rent på et 
areal hvor det er muligt at be-
nytte store rengøringsmaski-
ner i stedet.  
 »Jeg risikerer at blive fejet 
til side af en eller anden ma-
skine, og det bryder jeg mig ik-
ke om. Jeg har hængt fast her i 
ti år, og det er udelukkende på 
grund af mine dejlige kolleger. 
Dem risikerer jeg nu at miste,« 
siger hun.
 Rengøringsfolkene under-
streger at de ikke har noget 
imod Forenede Rengøring, 
men de frygter at komme til at 
løbe stærkere, og at det vil gå 
ud over kvaliteten af deres ar-
bejde. 
 »Du får hvad du betaler for, 
så det er hverken vores eller 
virksomhedens skyld. Vi er og-
så en slags mennesker, men vi 
bliver presset og presset til vi 
ikke kan mere,« siger Dahab 
Sebahatlab.  

Koncernchef Peer Krogh fra 
Forenede Rengøring forstår 
godt at de ansatte bliver usikre 
når der pludselig kommer en 
ny arbejdsgiver, men tror at 
usikkerheden primært skyldes 
at det ikke har været muligt at 
informere dem om de konkre-
te planer endnu.
 »Vi vil gøre alt for at det bli-
ver en så positiv oplevelse som 
muligt. Vi har ikke aktuelle 
planer om at flytte nogen, men 

det er klart at vi vil prøve at ef-
fektivisere arbejdet,« siger 
han.

Ulige konkurrence
Fagforbundet 3F og Sanitører-
nes Fagforening er begge 
stærkt utilfredse med hvordan 
KU har håndteret udbuddet af 
rengøringen. Ifølge Jørgen 
Jørgensen, næstformand i Sa-
nitørernes afdeling i Køben-
havn, blev de interne rengø-
ringsafdelinger først pålagt af 
KU-ledelsen at lægge 25 pro-
cent i administrative omkost-
ninger oveni deres bud. Efter 
fagforeningen og fagforbundet 
havde klaget, blev der foreta-
get en ny beregning, og de ad-
ministrative omkostninger 
blev sat ned med en tredjedel. 
Han fastholder alligevel kritik-
ken da han aldrig har oplevet 
lignende krav i forbindelse 
med en udbudsrunde. Han 
mener at de administrative 
omkostninger til rengøringen 
kun udgør omkring fem pro-
cent. 
 »Det er svært at vinde en 
kontrakt med den slags krav, 
så man kan roligt mistænke 
universitetet for at have øn-
sket at få en ekstern leveran-
dør,« siger han.

 
sund proces
Universitetsdirektør Jørgen 
Honoré afviser at størrelsen af 
de administrative omkostnin-

ger har været afgørende for 
hvem der vandt udbuddet. Til-
buddene er blevet vurderet 
med en vægtning mellem pris 
og kvalitet på 60-40. Således 
var det et af de tre steder det 
næst billigste bud der vandt.

Det har kostet 200.000 kro-
ner i konsulentbistand at gen-
nemføre udbudsrunden, men 
universitetsdirektøren mener 
at pengene er givet godt ud 

»Det er en sund proces for 
en organisation, og resultatet 
viser at vi er ganske dygtige 
selv da vi ligger tæt på mar-
kedsprisen,« siger Jørgen Ho-
noré.

Han tilføjer at rengøringsaf-
delingen tabte på Hum fordi 
fakultetet er præget af store 
rengøringsarealer hvor det er 
muligt at benytte maskiner. 
KU er derimod billigere end de 
private hvor der er mange om-
råder fordelt på forskellige 
adresser som i Indre By.

Uheldig proces
Elsebeth Andersen og 3F kriti-
serer også at de interne rengø-
ringsafdelinger ikke har haft 

en repræsentant i styregrup-
pen der har håndteret udbud-
det. Hun peger på at driftsche-
fen og medarbejderne sad 
sammen med konsulentfirma-
et og blev enige om udbuds-
materialet da rengøringen på 
Panum var i udbud for et par 
år siden. 

»Det gav en helt anden følel-
se af at været med. Processen 
blev rost dengang, og man 
mente at vi kunne bruge mo-
dellen som drejebog fremover, 
men det har ledelsen måske 
glemt. Vi håber at KU bliver 
dygtigere til at håndtere ud-
bud i fremtiden,« siger hun.

Ifølge Jørgen Honoré kan 
medarbejderne godt få en re-
præsentant i styregruppen næ-
ste gang en arbejdsopgave skal 
i udbud, men vedkommende 
må forlade lokalet når grup-
pen foretager den konkrete 
prisvurdering af tilbuddene. 
 Kontrakten for rengøringen 
på henholdsvis Hum, Nat og i 
Indre By gælder for de kom-
mende fire år hvorefter opga-
ven skal udbydes igen.    

clba@adm.ku.dk

Rengøringen privatiseres  
på humaniora
Forenede Rengøring vandt udbuddet på Det Humanistiske Fakultet 
mens de interne rengøringsafdelinger fortsætter to andre steder.  
Fagforening kritiserer forløbet

FeJet  
vÆk – Birgit 

Christensen 

frygter at 

hendes arbej-

de overtages 

af en maskine 

når rengørin-

gen på Huma-

niora bliver 

udliciteret.

FOTOS: JASPER CARLBERG
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ArBeJsDMilJØ

Af Claus Baggersgaard

Regeringen vil have forskning 
og uddannelse i verdensklasse, 
men på Institut for Tværkultu-
relle og Regionale Studier 
(ToRS)er arbejdsvilkårene så 
dårlige at kravet må virke ab-
surd.  
 Københavns Universitet 
(KU) lejer den syv etager høje 
ToRS-bygning i Snorresgade 
17-19 på Amager af firmaet 
Essex Invest, men udlejers 
vedligeholdelse er så mangel-
fuld at der nu er risiko for at 
vinduerne kan falde ud og i 
værste fald ramme folk på ga-
den. De ansatte i nogle konto-
rer må leve med gener som 
træk, fugt og indtrængende 
vand. For cirka to år siden 
faldt der også stykker af mur-
værk af facaden, men det er 
blevet udbedret.
 »Vi vurderer at der er fare 
for personskade. Vinduerne er 
så defekte at der er risiko for 
at de falder ud, og der er tale 
om en facade der ikke er ble-
vet vedligeholdt ordentligt i 
40 år og derfor på nogle punk-
ter er i dårlig forfatning,« siger 
tilsynsførende Peter Neer- 
gaard Jessen fra 1. Bygnings-
inspektorat, Center for Bygge-
ri, Københavns Kommune.

Kommunen har anmodet, 
varslet og påbudt Essex Invest 
at bringe forholdene i lovlig 
orden gennem længere tid, 
uden resultat. Der er nu en po-
litianmeldelse på vej da ejeren 
ikke inden for fristen på et 
halvt år har afleveret en hand-
lingsplan. Peter Neergaard 
Jessen tilføjer at hvis indeha-
veren fortsat ikke vedligehol-
der bygningen, bliver næste 
skridt et bødeforlæg, og hvis 
der efterfølgende ikke sker no-

get i sagen, kan det eventuelt 
komme på tale at kommunen 
får arbejdet udført på indeha-
verens regning.

Murværk faldt ned
Erik Kimose Thomsen, vedlige-
holdelseschef på Det Humani-
stiske Fakultet (Hum), har 
fulgt sagen tæt. Bygningen har 
haft tre forskellige ejere siden 
KU lejede sig ind i 1995, men 
klagestrømmen fra medarbej-
derne på instituttet tog for al-
vor til i 2005. Vedligeholdelses-
afdelingen begyndte derfor at 
registre fejl og mangler. De har 
været talrige. Således knække-
de et gelænder på en udvendig 
bagtrappe i september 2006. 
Ingen kom dog til skade. Sene-
re samme år begyndte stykker 
af mursten at falde af facaden 
og ned på fortovet.
 »Det havde været katastro-
falt hvis nogen var blevet 

ramt,« siger vedligeholdelses-
chefen.
 Essex Invest fik herefter de 
grove fejl ved murværket ud-
bedret og gelænderet udskiftet 
så der ikke længere burde væ-
re fare for brugerne og tilfæl-
dige forbipasserende.

vinduerne skal skiftes
Vedligeholdelsesafdelingen 
gennemførte i februar 2007 en 
undersøgelse af alle lokaler i 
bygningen. Konklusionen lød 
at samtlige vinduer må udskif-
tes. Der blev holdt møder med 
indehaveren og indhentet til-
bud, men efter det viste sig at 
arbejdet ville løbe op i et milli-
onbeløb, gik processen i stå. 
Ifølge Erik Kimose Thomsen 
har KU ikke undersøgt sikker-
heden omkring vinduerne, 
men Essex Invest har sagt at 
der ikke er nogen risiko. 

I november sidste år obser-

verede en underviser dog at 
der faldt stykker af træ af vin-
duesrammerne, og kontaktede 
kommunen da han var nervøs 
for at nogen ville blive ramt. 
Medarbejderne er også per e-
mail blevet informeret om at 
de skal passe på med at åbne 
vinduerne da der er risiko for 
at disse kan falde ud.
 De juridiske eksperter i cen-
traladministrationen på KU 
har været inddraget i sagen si-
den 2006, men ifølge Lars 
Æbeløe Knudsen, områdeleder 
for Bygningsøkonomi, er det, 
efter underviseren klagede til 
kommunen, nu en sag mellem 
indehaveren og de kommuna-
le myndigheder.
 »Der er ingen tvivl om at ud-
lejer ifølge kontrakten har an-
svaret for det udvendige vedli-
gehold, men vi har haft meget 
svært ved at trænge igennem,« 
siger han.

Frygt for sammenstyrtning
Frank Sejersen, lektor og ar-
bejdsmiljørepræsentant, for-
klarer at de primære arbejds-
miljøproblemer har været 
træk, fugt og vand der trænger 
ind ved listerne. Det har også i 
perioder lugtet af afføring, 
men problemet er nu løst. Lo-
kalerne bliver endvidere me-
get varme når solen skinner. 
Endelig har sagen været en 
psykisk belastning for nogle af 
medarbejderne da det ned-
faldne murværk skabte rygter 
om at bygningen var faldefær-
dig.
 »Der er meget psykologi i 
det her. Folk tænker jo: ”Jeg 
sidder i en bygning der er ved 
at falde fra hinanden.” Så det 
handler ikke kun om at tinge-
ne er i orden, men også at 
medarbejderne føler at de er 
det,« siger han.

Frank Sejersen vurderer dog 

at arbejdsmiljøvilkårene nu er 
acceptable på nær i enkelte 
kontorer da fakultetet selv har 
udbedret de værste fejl og 
mangler. 

Må holde ud
Ifølge Erik Kimose Thomsen er 
årsagen til at ToRS stadig er at 
finde i Snorresgade, at opfø-
relsen af det nye KUA2 er ble-
vet udsat adskillige gange, 
blandt andet på grund af poli-
tiske beslutninger. Seneste ud-
sættelse skyldes byggestoppet 
som regeringen indførte med 
finansloven for 2008. Således 
var det meningen at Snorres-
gade skulle være rømmet i 
2004, men nu ser det ud til at 
det først sker når KUA2 sand-
synligvis står klar i slutningen 
af 2011 eller begyndelsen af 
2012.

Ingolf Thuesen, institutleder 
på ToRS, er ligesom medarbej-
derstaben frustreret over for-
sinkelserne, men han har 
svært ved at se alternativet til 
at blive i Snorresgade og holde 
ud.

»Det er klart at forholdene 
er meget midlertidige og kun 
bliver værre, men KU har pres-
set på overfor udlejer, så det er 
ude af vores hænder. Vi må 
gøre det så godt vi kan med de 
nuværende betingelser,« siger 
han.

Hum-dekan Kirsten Refsing 
ser også frem til at hele fakul-
tetet bliver samlet. 

»Det er klart at vi glæder os 
til at flytte, men vi har gjort alt 
hvad vi kunne for at sikre at 
forholdene er i orden på ToRS, 
og jeg har ikke kendskab til at 
det skulle være overhængende 
farligt,« siger hun.

Det er ikke lykkedes at få en 
kommentar fra Essex Invest.     

clba@adm.ku.dk

Institut strandet i nedslidte bygninger

Først smuldrede murværket, og nu er der risiko for  
at vinduerne falder ud. De ansatte på Institut for Tværkulturelle  

og Regionale Studier i Snorresgade må leve  
med elendige fysiske rammer 

Nyhed

FOTOS: ANDERS FJELDBERG
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UliGHeD

Af Julie Caspersen

Hvis du læser statskundskab, 
medicin eller litteraturviden-
skab på KU, er sandsynlighe-
den for at dine forældre er 
akademikere markant større 
end hvis du skulle have valgt 
at studere på hvilken som helst 
anden uddannelsesinstitution 
i Danmark. Det viser en ny 
ph.d.-afhandling der har un-
dersøgt forholdet mellem so-
cial oprindelse, valg af studie 
og kulturer på studierne.

Hvor det tidligere var en 
præstation i sig selv at få en 
gymnasial studentereksamen, 
så er det i dag forbeholdt to 
tredjedele af en ungdomsår-
gang, og over de sidste 50 år 
er antallet af unge der tager en 
lang videregående uddannel-
se, ottedoblet. Men de sociale 
selektionsmekanismer er ryk-
ket med op i uddannelsessy-
stemet, og selvom SU’en giver 
økonomisk lige adgang til alle 
studier, findes der stadigvæk 
uddannelser som domineres af 
elitens børn. 
 »Når de vedvarende ulighe-
der i forskellige samfunds-
gruppers uddannelsesniveau 
accepteres, er det fordi alle 
formelt set har lige mulighe-
der for at tage den uddannelse 
de gerne vil. Men det er et 
samfundsmæssigt problem når 
det viser sig at uddannelsesni-
veau systematisk varierer med 
social klasse,« siger ophavs-
mand til ph.d.-afhandlingen 
Jens Peter Thomsen fra Insti-

tut for Psykologi og Uddannel-
sesforskning på RUC.

Universitetet for diffust
For at forklare hvorfor der på 
trods af økonomisk og karak-
termæssig lighed findes en so-
cial skævhed inden for uddan-
nelsessystemet, har Jens Peter 
Thomsen i sin ph.d. undersøgt 
hvilke roller der tillægges stu-
derende på forskellige studier, 
og hvilken indflydelse studie-
miljøet har på hvem der søger 
om optagelse. 
 Det viser sig at studerende 
på CBS erhvervssprogsuddan-
nelser i langt højere grad end 
unifolket har et ni til fire-syn 
på det at studere. De har en in-
strumentel og praktisk tilgang 
til deres fag, og fokuserer på at 
pensum skal kunne omsættes 
til et job. I denne forbindelse 
er universitetet for mystisk, for 
diffust og »så bliver man lektor 
eller et eller andet«. Myten om 
den brugbare handelshøjskole 
og det uanvendelige universi-
tet lever i bedste velgående 
ifølge Jens Peter Thomsens 
undersøgelser, og det blokerer 
for lysten til at gå på universi-
tetet.

»For arbejderbørnene er det 
en barriere at de møder fag 
hvor der er en bestemt forfor-
ståelse af hvad den typiske 
studerende er, og denne for-
forståelse favoriserer akade-
mikerbørn som har en ressour-
ce af tavs viden med sig. De er 
langt mere socialiserede og 
forberedte, og ved hvordan 
man er god i en undervisnings-
situation fordi de så at sige 

kender pædagogikken hjem-
mefra. Man kan sammenligne 
det at begynde på statskund-
skab med at starte på et hånd-
boldhold hvor 70 procent har 
spillet bold i ti år,« siger Jens 
Peter Thomsen.

kvote � i modvind på kU
Hvis der skal ændres på den 
omstændighed, er det nødven-
digt at elitestudierne på KU 
udvikler en social samvittig-
hed. Men på statskundskab er 
man glad for at kunne tiltræk-
ke de bedste elever, og des-
uden har man svært ved at se 
hvordan man skulle kunne 
ændre den sociale sammen-
sætning.

»Vi har stort set ikke indfly-
delse på optagelseskriterierne 
og kan altså ikke bestemme 
hvem der kommer ind på vo-
res uddannelser. Og det har 
tidligere fra instituttets side – 
forgæves – været forsøgt at på-
virke kvote 2 optaget, som jo 
desværre blev skåret fra 20 til 
ti procent,« siger studieleder 
på Statskundskab Henrik Jen-
sen.

Idet Institutet blandt andet 
står for mange ikke-faglige ar-
rangementer der skal sørge for 
at nye studerende ikke tabes 
på gulvet, så mener Henrik 
Jensen ikke at arbejderbørn 
forfordeles hvad angår studie-
miljøet og de generelle ram-
mer for uddannelsen.

»Landbrugsskoleelever hvis 
forældre er landmænd, har 
sikkert også en relativ fordel 
med hjemmefra. Vi er en del af 
universitetssystemet og giver 

vores studerende en forsk-
ningsbaseret akademisk ud-
dannelse. Jeg er i øvrigt selv 
en såkaldt mønsterbryder 
(person der opnår højere ud-
dannelsesniveau end sine for-
ældre, red.), og havde nogen i 
min studietid foreslået at der 
af hensyn til mig og andre stu-
derende med tilsvarende so-
cial baggrund skulle laves sær-
lige faglige og pædagogiske 
tiltag, ville jeg nok have betak-
ket mig,« siger studieleder 
Henrik Jensen.

Andre boller på sDU
På medicinstudiet på SDU har 
man succes med at optage 
halvdelen af en årgang med en 
kvote 2 optagelsesprocedure 
der blandt andet omfatter et 
interview. Dermed har man 
som ønsket fået flere mænd og 
flere børn af ufaglærte. Det er 
dog ikke en model man lader 
sig inspirere af på KU. 

»Jeg misunder dem ikke 
den opgave. Vi har 1100 ansø-
gere, og den procedure ville 
derfor være for tidskrævende 
for os. Vi skal opstille nogle 
kriterier hvor man giver alle 
en mulighed, og derudover sy-
nes jeg ikke vi skal have mere 
social samvittighed end der til-
stræbes i gymnasiet og i folke-
skolen,« siger studieleder på 
medicin Jørgen Olsen.

Han ser det først og frem-
mest som sin opgave at sørge 
for at de studerende der gen-
nemfører studiet, har de rette 
kompetencer, og hvis der skal 
optages flere mønsterbrydere, 
må det ifølge Jørgen Olsen væ-

re et problem på politisk ni-
veau. Jørgen Olsen bakkes op 
af studieleder fra statskund-
skab Henrik Jensen.  

»Jeg kan godt se nogle for-
dele ved optagelsessamtaler, 
men selv hvis vi som institut 
egenhændigt havde kunnet 
bestemme optaget, ville der 
helt sikkert være et ressource-
problem. Vores studieadmini-
stration er under kraftigt bu-
reaukratiseringspres fra poli-
tisk hold og til dels også fra 
KU. Jeg ved ikke hvordan vi 
skulle kunne få ressourcer til 
at gennemføre samtaler med 
flere hundrede ansøgere. Selv 
hvis optagelsessamtaler kun 
gennemførtes for kvote 2 an-
søgere, ville det være en stor 
mundfuld,« siger Henrik Jen-
sen.

ingen vupti-løsninger
Henrik Jensen er overbevist 
om at man får mere klassemo-
bilitet for pengene ved at gribe 
fat lang tid før de unge over-
hovedet kommer ind på uni-
versitetet. Og her rammer han 
den skæve rekrutterings ømme 
punkt: Æblet falder nemlig 
stadig ikke langt fra den be-
rømte stamme, men nutidens 
klasseforskelle er svære at 

komme til livs. Videnskabsmi-
nisteriet nedsatte i foråret en 
idégruppe der skulle komme 
med forslag til hvordan man 
gør optagelsespaletten inden 
for universitetsuddannelserne 
mere farverig. Gruppen frem-
lagde for nylig en række for-
slag som dog er blevet be-
skyldt for ikke at opfinde den 
dybe tallerken. Det forstår 
Jens Peter Thomsen godt.

»Pointen er at de kulturelle 
barrierer betyder rigtig meget, 
og man skal starte tidligt for at 
ændre på det. Men universite-
terne kan godt tage en form 
for ansvar. Man kan gøre ud-
dannelsens rammer og mål 
klarere og tydeliggøre hvilke 
forventninger der er til den 
studerende, og så kunne man 
begynde at have det som mål-
sætning at rekruttere mere li-
geligt, selvom det er ressour-
cekrævende og må ses i sam-
menhæng med de øvrige krav 
der fra politisk hold stilles til 
universiteterne. Faktum er at 
der ikke er én hane man kan 
skrue på som er super effekt-
fuld. Det er små skridt hele ve-
jen,« siger han.

jca@adm.ku.dk

Studerende  
på KU er børn  
af eliten
Reelt set er der ikke lige muligheder i det 
danske uddannelsessystem. Ny forskning 
viser at KU optager markant færre møn-
sterbryderne end for eksempel Aarhus og 
Aalborg Universitet, CBS og Danmarks  
Pædagogiske Universitet

klAsseMoBilitet – En ny ph.d.-afhandling viser at klassesam-

fundet lever i bedste velgående. I dag er de sociale selektionsmeka-

nismer blot flyttet op i uddannelsessystemet. Hvis du læser medi-

cin, statskundskab eller litteraturvidenskab på KU, er du ubetinget 

havnet på landets mest elitære uddannelser. Her er sandsynlighe-

den for at dine forældre er akademikere frem for arbejdere mel-

lem 21 og 14 gange større.

Hierarki inden for  
uddannelsessystemet

Chanceulighed: Jens Peter Thomsen har i sin ph.d.-afhand-

ling ”Social differentiering og kulturel praksis på danske 

universitetsuddannelser udregnet” hvor stor sandsynlighed 

der er for at studerende på forskellige uddannelsesinstituti-

oner og studieretninger har akademikerforældre frem for 

arbejderforældre. Resultatet er markant. 

Nyhed

Ulighed mellem universiteter:

Øverst: Hvis du læser på KU eller RUC, er der ti gange større sand-

synlighed for at du har akademikerforældre frem for arbejderfor-

ældre.  

Nederst: Hvis du læser på SDU, Handelshøjskolen i Århus, Aalborg 

Universitet og Danmarks Pædagogiske Universitet, er sandsynlighe-

den for at du har akademikerforældre frem for arbejderforældre 

kun mellem fem og tre.

Ulighed mellem studieretninger:

Øverst: Blandt alle de undersøgte studieretninger breder KU sig 

over det meste af top ti med studier som statskundskab, medicin, 

litteraturvidenskab, sociologi, musikvidenskab og økonomi. Her er 

sandsynligheden for at du har akademikerforældre frem for arbej-

derforældre mellem 21 og 14 gange større. 

Nederst: Helt anderledes er det på studier som for eksempel civilin-

geniør og dansk på Ålborg Universitet og erhvervssprog på SDU og 

CBS. Her er sandsynligheden for at akademikerbørn bliver optaget 

frem for arbejderbørn kun mellem en og fire.

FOTO: SCANPIX
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Vogter af  
den kolde krig

Nyt MUseUM

Af Sune Engel Rasmussen

»Når folk bliver forsinket i de-
res studie, er det ikke nødven-
digvis fordi de ligger på den 
lade side,« forklarer han sig. 
Og sådan siger de jo alle sam-
men. Men lige præcis Anders 
Bertelsen har måske noget at 
have det i. Når han ikke slider 
polstringen af auditoriesæder-
ne for en bachelorgrad i Histo-
rie ved Københavns Universi-
tet, pryder han sig med titlen 
’daglig leder’ af Danmarks ny-
este koldkrigsmuseum – 
Stevnsfort. Og dermed må han 
vist siges at være i besiddelse 
af det der i studievejlederjar-
gon kaldes et ’relevant studie-
job’.

kU som anker
Stevns Klint ligger på kanten 
af Sjælland med udsigt til de 
gamle østbloklande på den an-
den side af Østersøen. Derfor 
var Stevns et strategisk vigtigt 
punkt for Danmark og NATO 
under den Kolde Krig, og da 
frygten for endnu en verdens-
omspændende krig greb om 
sig i starten af 1950’erne, byg-
gede man et atombombesikret 
fæstningsværk 18 meter nede i 
Stevns Klint. Herfra blev en 
væsentlig del af den danske 

koldkrigsstrategi udtænkt og 
koordineret, og dette er fæst-
ningsværket Anders Bertelsen 
har været drivkraft i at omdan-
ne til museum.

For historieforskere er den 
Kolde Krig som et sår der ikke 
vil hele, og jo dybere man for-
sker sig ned i emnet, jo mere 
betændt bliver det. Koldkrigs-
forskning er så at sige et 
sprængfarligt farvand at ma-
nøvrere i. I det farvand har 
Koldkrigsmuseum Stevnsfort 
tøjret sig til Saxo Instituttet 
ved Københavns Universitet 
som udgør projektets akade-
miske anker. 

sommerens bedst besøgte 
museum
»Det er vigtigt at museets for-
midling er godt videnskabeligt 
funderet, og derfor godkendes 
den også af Saxo Instituttet,« 
forklarer Anders Bertelsen da 
Universitetsavisen møder ham 
på Stevns.

»Det er ikke blot underhold-
ning vi leverer på Stevnsfort, 
målet er også at blive den bed-
ste formidler af den Kolde Krig 
i Danmark. Og Stevnsfort gi-
ver en anderledes vinkel på hi-
storisk formidling. I modsæt-
ning til de fleste andre museer 
har vi ikke samlet ting ind alle 
mulige steder, men blot beva-
ret det der allerede var her. 

Fortets ramme er i sig selv mu-
seets scenografi,« forklarer 
Anders Bertelsen om den un-
derjordiske fæstning der blev 
endeligt lukket ned i år 2000. 

Når man har benene plantet 
på denne side af jordens over-
flade, gør Stevnsfort ikke me-
get væsen af sig. Bortset fra to 
enorme kanoner som står i de-
res fulde, demonstrativt po-
tente størrelser i det høje græs 
og skuer ud over klinten i ret-
ning af Polen. Der er krummer 
i de kanoner. Det kan selv en 
uforbederligt militærafvigende 
karakter som Deres udsendte 
se. De blev brugt under 2. Ver-
denskrig på det tyske slagskib 
Gneisenau og kaster behageli-
ge skygger i græsset. Vi sætter 
os i ly af et 150 millimeter løb, 
og Anders Bertelsen fortæller 
om det nyåbnede museum. 

Da han i 2002 blev forelsket 
i Stevnsfort, stod den gamle 
koldkrigsfæstning og forfaldt, 
så Anders Bertelsen gik i gang 
med at søge støtte fra fonde og 
politikere. Efterhånden fik han 
begge dele, ligesom historie-
professor Poul Villaume fra KU 
blev tilknyttet, og i 2006 blev 
Stevnsfort en del af Østsjæl-
lands Museum. I løbet af to 
måneder har fortet haft knap 
24.000 besøgende, og var der-
med et af landets bedst besøg-
te museer i sommer.

Billig science fiction
Museets hovedattraktion lig-
ger 18 meter under jorden 
hvor fortets forskellige rum er 
forbundet af lange gange som 
er boret og hugget direkte ud i 
klinten. Set indefra er Stevns 
klint lidt af et æstetisk scoop. 
Fugt og alger har dekoreret 
klippevæggene i alle farvela-
depalettens grønlige toner, 
mens tykke lag af flintesten 
bølger sig vandret ned ad gan-
gene.

I mandskabsrummene, am-
munitionslagrene og komman-
docentralen står alt som det 
gjorde i midten af 1980’erne 
da fortet blev moderniseret 
sidst. Den Kolde Krigs sidste 
årti var også Commodore 64 
og bip-bip-spillenes æra. Det 
fornægter sig ikke i operati-
onsrummet hvor store runde 
radarskærme viser kysten om-
kring Stevns aftegnet i pang-
farver. Neongrønne slikkepin-
de bevæger sig op langs kysten 
på skærmen. Det må vel være 
skibe. Det ligner rekvisitter fra 
en billig science fiction-film, 
men operationsrummet var et 
centralt element for hele NA-
TO’s strategi i denne del af 
Europa, fortæller Anders Ber-
telsen.

Den 35-årige historiestude-
rende er tidligere kaptajn i hæ-
ren hvor han har tjent 15 år og 

blandt andet været udstatione-
ret i syv måneder i Irak i 2004 
som efterretningsofficer. Men 
når han taler om Stevnsfort, er 
det ikke kun med militærnør-
dens begejstring for krudt og 
kugler, men især med historie-
fortællerens begejstring for 
enkelthedens rolle i den store 
fortælling - at trække et forladt 
koldkrigsfort ud af sit lokal-
miljø og ind i en national og 
global historisk kontekst som 
også har relevans i dag.

»Den Kolde Krig er både vo-
res nære fortid, men den sæt-
ter også dybe spor i vores nu-
tid og den fremtid vi bevæger 
os ind i. Det har hele tiden væ-
ret en bevidst vision i arbejdet 
med museet,« siger Anders 
Bertelsen som selvsagt bruger 
mange timer på museet og har 
været nødt til at melde eksa-
miner fra undervejs i studiet. 
På Humaniora har man netop 
indført skærpede aktivitets-
krav for de studerende, men 
den travle museumsleder som 
også er far til to, mener ikke at 
et øget tidspres får ham hurti-
gere gennem sin uddannelse.

studiet er en luksus
»Jeg forsøger i forvejen at bli-
ve færdig så hurtigt som mu-
ligt. Men det er klart at en ar-
bejdsuge på 60 timer som jeg 
har haft de seneste måneder, 

har nogle familiemæssige kon-
sekvenser, så derfor er det og-
så studiet som bliver valgt fra 
hvis der er alt for meget at la-
ve,« forklarer han, men under-
streger at også universitetet 
har gavn af hans forsinkelser 
undervejs i studiet.
 »Samtidig med at jeg starter 
et museum, profilerer jeg jo 
også Saxo Instituttet og KU. Så 
hvis der er nogen der skal ar-
gumentere for at der bør være 
mere luft i studiet, er det da 
mig,« siger han.

Anders Bertelsen har allere-
de en stilling som mange hi-
storiestuderende drømmer om 
at besætte som færdiguddan-
nede. Så hvorfor overhovedet 
tage uddannelsen?
 »Studiet er en enorm luk-
sus,« svarer han og uddyber: 
»Hvis jeg pludselig skulle mi-
ste min plads hernede, kan jeg 
fra den ene dag til den anden 
lægge min tilværelse om og 
bare hellige mig studierne. 
Universitetet er berigende og 
inspirerende. Jeg har aldrig 
følt mig så meget hjemme som 
jeg gør på universitetet,« siger 
han mere overbevisende end 
nogen pr-mand på KU kunne 
gøre det.         

ser@adm.ku

Ikke alle betragter universitetsstu-
diet som en fuldtidsgesjæft, men 
hvorfor skulle man også det når 
man i forvejen er ansat i sit drøm-
mejob? Anders Bertelsen har over-
halet både karriereræs og bache-
lorgrad og startet Danmarks nye 
koldkrigsmuseum

Underjordisk fæstning

retro sCi Fi – Det ligner 

rekvisitterne til en billig 

science fiction film, men 

operationsrummet på Stevns 

Fort var i 1980erne centralt 

for hele NATOs strategi i 

Nordeuropa under den  

Kolde Krig.

UNDerGrUND – Gange-

ne 18 meter nede i Stevns 

Klint er ikke blot et æstetisk 

scoop, men udgør også en 

rejse gennem forskellige pe-

rioder af den Kolde Krig. 

»Ved at studere vores nære 

fortid kan vi opnå en bedre 

forståelse af nutiden og den 

fremtid vi bevæger os ind i,« 

siger museumsleder Anders 

Bertelsen.
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trADitioN

Af Claus Baggersgaard

Årsfesten på Københavns Uni-
versitet (KU) er ikke blot en 
anledning til at hilse pænt på 
Hendes Kongelige Højhed, lyt-
te til korsang, gufle kanapéer, 
hylde forskerne bag årets vi-
denskabelige landvindinger og 
lufte sit fineste sæt tøj.
 Det er også en kærkommen 
lejlighed både for ledelsen på 
KU og de studerende til at lade 
deres utilfredshed få frisk luft. 
Genstanden for kritikken, vi-
denskabsminister Helge San-
der (V), havde dog valgt at bli-
ve væk. Hendes Majestæt 
Dronning Margrethe 2.’s an-
kom derimod planmæssigt til 
lyden af trompetfanfarer. Ef-
terfølgende benyttede besty-
relsesformand Bodil Nyboe 

Andersen sin velkomsttale til 
at kritisere at regeringen for-
deler en stigende del af uni-
versiteternes midler i konkur-
rence.
 »Vi må konstatere at omfan-
get af de såkaldte basismidler 
– det vil sige de forsknings-
midler, universitetet selv kan 
disponere over – er stort set 
status quo. Det betyder at ud-
viklingsretningen i universite-
tets forskning ikke bestemmes 
af KU’s ledelse, men i stigende 
grad styres af politiske beslut-
ninger og afgørelser i forsk-
ningsråd og private fonde,« 
sagde hun.

 
Forskningen uforudsigelig
Rektor Ralf Hemmingsen be-
nyttede én af Europas største 
videnskabsmænd, kvantefysik-
kens fader Max Planck, som 
omdrejningspunkt for sin tale.

»Vi har brug for nye kvante-
spring inden for forskning og 
uddannelse, så læren af Max 
Plancks indsats er højaktuel: 
Ingen kan forudsige hvor og 
hvornår de store gennembrud 
kommer. Præcis derfor skal vi i 
Danmark værne om grund-
forskningen frem for at falde 
for fristelsen til at fordele flere 
og flere midler til emner der 
her og nu fremstår som rele-
vante. Vi er ganske enkelt nødt 
til at erkende at grundforsk-
ningen er det første led i føde-
kæden for anvendt forskning 
og innovation. Eller som Max 

Planck har udtrykt det: Indsigt 
må gå forud for anvendelse,« 
sagde rektor der også argu-
menterede for nødvendighe-
den af at investere i et nyt Pa-
num-tårn og en Niels Bohr 
Science Park for at forbedre de 
elendige vilkår for forskere og 
studerende.

kravet er medbestem- 
melse
Studenter-Sangforeningen 
stod for det musikalske puste-
rum. Efterfølgende var det 
Studenterrådets tur til at mar-
kere sig fra talerstolen. De stu-

derende vil ligesom KU-ledel-
sen have flere midler, men når 
det kommer til styringsforhol-
dene på universiteterne holder 
enigheden op.

»Vi har behov for en ny uni-
versitetslov. Væk med mini-
stervældet – og ind med et re-
elt selvstyre til universiteterne. 
Væk med rådgivende organer 
– og ind med besluttende or-
ganer der har en ligelig repræ-
sentation af de forskellige dele 
af universitetsbefolkningen,« 
sagde den netop afgåede for-
mand, Pia Mejdahl Daugbjerg, 
og tilføjede:

»Jeg kan en dag som i dag 
ikke lade være med at tænke 
på årsfesten for 40 år siden. 
Året var 1968 og også den-
gang ville de studerende tages 
med på råd, så de kaprede ta-
lerstolen. En parole fra den-
gang står stadig lysende klar 
den dag i dag. ’Kravet er med-
bestemmelse’. Det fik man til 
en vis grad dengang, men nu 
er den altså gal igen. Som stu-
derende er vi igen sat ud af 
spillet – men vi vil til stadig-
hed kræve at komme tilbage 
på banen.« 
 Ralf Hemmingsen konstate-

Rektor og bestyrelsesformanden 
benyttede deres festtaler til at 
markere universitetets utilfredshed 
med at flere forskningsmidler  
øremærkes til politisk bestemte 
formål

Årsfest med  
hug til  
regeringen

stUDeNtertAle – Studenterrådets taler, Pia Mejdahl Daug-

bjerg, kritiserede den stigende fokus på at få de studerende hurti-

gere igennem deres uddannelse frem for at sikre kvaliteten. Stu-

denterrådet siger væk med konkurrence og kontrol og ind med til-

lid og medbestemmelse.

koNGeliG eNtre – Hendes Majestæt Dronning Margrethe 2. 

ankom til årsfesten flankeret af bestyrelsesformand Bodil Nyboe 

Andersen og rektor Ralf Hemmingsen.

MAX PlANCk-tilHÆNGer – Rektor Ralf Hemmingsen brug-

te sin tale til at fejre 150-året for nobelpristageren og fysikeren 

Max Planck. Rektor mener at vi i Danmark og Europa kan vi lære 

meget af kvantefysikkens fader, og at vi har brug for nye kvante-

spring inden for forskning og uddannelse.

FOTOS: LIZETTE KABRÉ

Årsfest 2008  Reportage
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Protester, nej tak
En gruppe der kalder sig Aktivistiske Studerende, blev forhindret i at demonstre-

re foran hovedindgangen før årsfesten. Ifølge gruppens talsmand, Martin Borg-

holm Nissen, tilkaldte universitetets vagter politiet da den lille gruppe ville dele 

løbesedler ud og opføre et gadeteater. De fik besked på at flytte til Fiolstræde. 

Aktivistiske Studerende ville demonstrere mod videnskabsminister Helge Sanders 

manglende vilje til at debattere universitetsloven af 2003. En lov de mener har 

afskaffet studenter- og medarbejderdemokratiet og rettet fokus i forskning og 

uddannelse mod erhvervslivets behov. 

Gruppen opførte i stedet deres lille skuespil i Fiolstræde hvor de sad ved et lang-

bord og foregav at fejre årsfesten. Der blev holdt taler, og Helge Sander blev op-

fordret til at sætte sig og få den savnede debat med de studerende. Der blev ud-

delt løbesedler af studerende med tape for munden påskrevet ’CENSUR’ som 

symbol på at de taler for døve øren overfor det nuværende ledelsessystem. 

ÆresDoktorer – Årets seks æresdoktorer fra venstre Frances Raday, Thomas J. Scheff, C. Ronald 

Kahn, Jayaprakash Muliyil, Anne-Lise Børresen-Dale og Peter Bordier Høj sad på forreste række.  

GAUDeAMUs iGitUr – Studenter-Sangforeningen sang Gau-

deamus igitur, Ensom og mørk og snæver er vor bolig og Hellige 

flamme under overværelse af Hendes Majestæt Dronning Margre-

the 2. og Prins Henrik.

MeDAlJer – Rektor Ralf Hemmingsen uddelte guldmedaljer til Liva Hyttel-Sørensen, Andreas Hjarne Kunding, Mi-

chael Nebeling Petersen, Martin Thorben Høiby Serup og sølvmedaljer til Jeppe Engset Høst, Lasse Nielsen, Anne Katrine 

Blinkenberg Pedersen, Søren Skjerbek og Jacob Szpilman

rede derimod i sin tale at 68-
oprøret er slut, og at de stude-
rende ikke længere er ubudne 
gæster, men en naturlig del af 
den højlærde forsamling. De 
har også for længst fået paritet 
i studienævnene og stemmeret 
i bestyrelsen.

Bodil Nyboe Andersen slog 
på sin side fast at det for KU’s 
bestyrelse og daglige ledelse 
er afgørende at Folketinget 
fastholder den enstrengede le-
delsesstruktur der sikrer klare 
beslutnings- og kommunikati-
onsveje, når universitetsloven 
skal revideres til næste år.

 Ud over de politiske marke-
ringer blev der også plads til 
den traditionelle festforelæs-
ning leveret af professor Mere-
te Fredholm om emnet gene-
tikkens magiske univers. Uni-
versitetskoret Lille MUKO og 
MI22 – Bigband stod for mu-
sikken. 

clba@adm.ku.dk

Læs også Pia Mejdahl  
Daugbjergs tale side 12 og  
rektors KUmmentar, 2. sektion, 
bagsiden.

Årets HArAlD – Lektor Stuart James Ward, der stammer fra 

Australien, modtog undervisningsprisen som er opkaldt efter mate-

matikeren Harald Bohr. Prisen gives for at fremhæve og påskønne 

undervisning af den højeste kvalitet, og med æren følger en porce-

lænsugle og 25.000 kroner.
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Deres Majestæt, Deres kongelige højhed, Excellencer, 
mine damer og herrer

Man kan ikke slå ordet studerende op i Den Store Dan-
ske Encyklopædi. Københavns Universitet er nævnt, ja, 
men studerende? Ikke et ord. I Nudansk Ordbog står 
der blot: »en person som studerer ved en højere lære-
anstalt«. 

Måske er det et udtryk for at man for tiden har svært 
ved at finde ud af hvilken kasse vi skal puttes i? Er vi 
blot på gennemrejse mod arbejdsmarkedet? Kunder i 
universitetets uddannelsesbutik? Eller er vi en del af 
den institution der skal drive samfundet fremad ved at 
nå nye erkendelser? En ting er dog sikker: Der bliver 
ført mange diskussioner om os – men stadig færre med 
os. 

For nok får vi i dag tilbudt pladsen her på talerstolen 
– og nok har vi stadig pladser i en række organer her på 
universitetet. Men vores indflydelse er samtidig konse-
kvent blevet udhulet og nedpriori-
teret i samtlige styrelses- og uni-
versitetslove der er vedtaget siden 
1970. 

Dengang fik vi det der siden er 
kaldt verdens mest liberale sty-
ringslov. I dag står vi tilbage med 
en universitetslov der de facto har 
fjernet forskningsfriheden, har 
frataget de studerende enhver overordnet indflydelse 
på universitetet og som høster kritik for at være en af 
verdens mest uliberale og detailstyrende universitets-
lovgivninger.

De fleste organer er blevet gjort rådgivende frem for 
besluttende, og der er indført såkaldt professionelle le-
delser. Ledelser hvor beslutninger helst skulle være 
truffet i går – i stedet for igennem dialog med dem de 
påvirker. Ledelser der er inspireret af en gammeldags 
virksomhedsstruktur, og hvor loyaliteten ikke ligger 
hos dem de skal være ledere for, men hos lederne over 
dem. 

Hastighed udhuler kvalitet
Generelt virker det som om hastighed er blevet et 
trumfkort som skal spilles uanset konteksten. Det gæl-
der beslutningsprocesserne i sig selv; men ikke mindst 
gælder det i alle spørgsmål der vedrører de studerende 
og vores studier. Kvalitet er blevet et hult begreb fordi 
hastighed i sig selv er blevet det vigtigste kvalitetspara-
meter. 

Konsekvenserne kan vi måske ikke se lige nu, men 
de kommer til at vise sig. Og det er samfundet der bli-
ver den store taber. For hvad skal vi med kandidater 
der ikke har haft mulighed for at udnytte deres poten-
tialer? Er der virkelig ikke en sammenhæng mellem 
kvalitet og tid? Er to år fx nok til at tage en kandidatud-
dannelse? 

Det ville egentlig være befriende hvis man var ærlig 
og sagde: »Beklager, men kandidater af en ordentlig 
kvalitet vil simpelthen tage for lang tid!« – og så tage 
diskussionen derfra!

verdensklasse i hvad?
Her ville man dog få et problem med et andet mantra 
som vi måske ikke mærker så frygtelig meget til, men 
som vi til gengæld hører en masse om: Verdensklasse. 

Jeg ved ikke hvad det betyder. Og det handler måske 
om at det i dag er reduceret til en slidt kliche når vi hø-
rer politikerne udtale sig om universiteterne. Det viser 
sig nemlig at verdensklasse åbenbart er når man indfø-
rer en økonomisk omfordeling mellem universiteterne, 
færdiggørelsesbonussen, der medfører klapjagt på de 
studerende der tager udlandsophold, studierelevant 
arbejde, og som går hen og får børn under studietiden. 

Det har også vist sig at være verdensklasse når vi har 
undervisning to til fire timer om ugen! Umiddelbart ly-
der det ikke rigtigt i mine ører. Og det handler om at 
verdensklasse har vist sig at kunne rumme alle de ting 
som vores universiteter består af. Men vigtigst af alt 
har verdensklasse vist sig at være et universitet der er 
udemokratisk, ineffektivt og detailstyret ned i aller-
mindste detalje. Verdensklasse er åbenbart når aftager-
interesser og ministeriet får lov at overtage studienæv-
nenes arbejde med at skrue vores uddannelser sam-
men.

Og verdensklasse har sandelig også vist sig at være 
konkurrence. Konkurrence som det nye mantra. Kon-
kurrence som løsningen på alle problemer. Vi har set 
konkurrencen på alle niveauer. Lige fra optaget af stu-
derende til en konkurrence om hvor hurtigt de bliver 
færdige. 

�900 Happiness
Tag som eksempel optaget. I dag laver alle universite-
terne glittede brochurer der skal fortælle om indholdet 
af deres uddannelser – og male et glansbillede af hvad 
det vil sige at være studerende på lige netop deres uni-
versitet. 

For konkurrencen er benhård, og som taxametermo-
dellen er skruet sammen i dag, har universitetet sim-
pelthen ikke råd til ikke at deltage. Hvis optaget svig-
ter, betyder det tab af økonomiske midler. Så er der ik-
ke råd til at tænde for varmen i forelæsningslokalet – 
eller til den seneste forskningsindsats. Verdensklasse!

Markedsføringen af universiteterne som fantastiske 
steder med studerende der glitrer som var de lige 
sprunget ud af 2900 Happiness, har bare også nogle ret 
alvorlige konsekvenser. 

For det første bliver de studerende skuffede – helt 
grundlæggende skuffede. For den verdensklasse de 
blev tudet ørene fulde af, findes simpelthen ikke.  
Underviseren ved ikke hvad de hedder, der er ikke al-
tid stole nok til undervisningen, og de bliver undervist 
af løst ansatte undervisere fordi de forskere der kunne 
have leveret forskningsbaseret undervisning, skal 
knokle for at hente bevillinger hjem til instituttet. 

Og for det andet er det en katastrofe fordi den glitte-
de verden forsøger at bilde de studerende ind at de ik-
ke behøver engagere sig. Hvis de ikke er tilfredse, kan 
de jo bare vælge en anden vare på hylden. Uddannel-
sesmarkedet byder sig til med varer på alle hylder. Så 
når forringelserne slår igennem, bliver de ekstra tydeli-

ge for de studerende der var blevet vildledt til at tro, at 
det var noget nær Harvard de var startet på. 

studerende er ikke kunder
Tænk engang hvis universiteterne ikke skulle bekymre 
sig om faldende taxameterindtægter og havde turdet 
være ærlige og sagt: »Vi håber I vil læse her hos os. Her 
er langtfra perfekt, men vi håber du vil være med til at 
her bliver bedre.« Men i stedet bliver vi spist af med en 
kundementalitet hvor vores klagemuligheder er mere 
relevante end indflydelse og medansvar. 
 Vi er en væsentlig større ressource som studerende 
end vi nogensinde vil blive det som kunder. Som stude-
rende kan vi bidrage til forskningen og til udviklingen 
af samfundet – hvorimod vi som kunder er placeret på 
passiv forsørgelse. Uden visioner og uden bidrag til 
samfundet. Som kunder kan vi kun bidrage til os selv – 
og det håber jeg så sandelig ikke at nogen er interesse-
rede i. 

Verdensklassebegrebet er lige så 
malplaceret som elitebegrebet. Elite 
er noget man er, ikke noget man kal-
der sig. Verdensklasse er noget re-
sten af verden anerkender at vi har i 
Danmark, ikke en slidt kliche man 
kan bruge til at legitimere alt mel-
lem himmel og jord.

kravet er medbestemmelse
Essensen af det jeg her har skitseret er at vi har behov 
for en ny universitetslov. Væk med ministervældet og 
ind med et reelt selvstyre til universiteterne. Væk med 
rådgivende organer og ind med besluttende organer 
der har en ligelig repræsentation af de forskellige dele 
af universitetsbefolkningen. Der er simpelthen brug for 
nytænkning på universitetsområdet. 

Væk med konkurrence og kontrol og ind med tillid. 
Tillid til at vi faktisk har ikke bare evnen, men også ly-
sten til at gøre en forskel i vores fælles hverdag. Og vi 
kan jo begynde med at aftale at vi alle får afgørende 
indflydelse på den evaluering af loven som står for dø-
ren. Vi må sikre at en kommende universitetslov ikke 
kun bliver til glæde for OECD, men kommer til at tjene 
det danske samfunds reelle langsigtede interesser og 
ikke mindst fungere for os der udgør universitetet.

Jeg kan en dag som i dag ikke lade være med at tæn-
ke på årsfesten for 40 år siden. Året var 1968, og også 
dengang ville de studerende tages med på råd. De ville 
ikke finde sig i datidens forstokkede universitet, og års-
festen blev brugt som en anledning til at markere util-
fredsheden. Der var flere motiver til at kapre talersto-
len, og jeg er langt fra enig i dem alle sammen, men 
der er en parole fra dengang der stadig står lysende 
klar den dag i dag: ’Kravet er medbestemmelse’. Det fik 
man til en vis grad dengang, men nu er den altså gal 
igen. Som studerende er vi igen sat ud af spillet – men 
vi vil til stadighed kræve at komme tilbage på ba-
nen.(…)

Årsfest 2008  Studentertale

Af Pia Mejdahl  

Daugbjerg,  

Studenterrådet 

» I dag står vi tilbage med en universitetslov der de facto har fjernet 

forskningsfriheden, har frataget de studerende enhver overordnet 

indflydelse på universitetet, og som høster kritik for at være en af 

verdens mest uliberale og detailstyrende universitetslovgivninger.«

Kravet er stadig  
medbestemmelse

markedsføringen af universiteterne som fantastiske 
steder med unge der glitrer som kom de fra 2900 
Happiness, forsøger at bilde de studerende ind at de 
ikke behøver at engagere sig. For som kunder kan  
de jo bare vælge en anden vare på hylden
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leX AQUiliA

Af Julie Caspersen

Sui generis. Tussen piber mens 
den bliver svunget hen over 
tavlen. Det betyder at vi står 
over for et retsforhold der skil-
ler sig ud. Et tilfælde ’af sin 
egen art’. 

»Det er jo cool hvis man ikke 
ved hvordan man skal forklare 
noget. Så kan man ligesom 
skubbe problemet væk ved at 
kalde det en ordning sui gene-
ris,« siger professor i retshisto-
rie Ditlev Tamm med slet 
skjult ironi mens han med tus-
sen i hånden visualiserer hvor-
dan han skubber noget fra sig.

Med ordene Rome gave civi-
lisation the law er det i efter-
året blevet tilbudt de stude-
rende at tage et dyp ned i jura-
historiens hellige vande: Et la-
tinkursus gennemgår en række 
skelsættende og originale ro-
mertekster som en øjenåbner 
til klassiske retsprincipper fra 
en civilisation der stammer fra 
før Kristi fødsel og som et ind-
blik i modersproget over dem 
alle. 

11 studerende er mødt op i 
Metro Annekset denne iskolde 
novemberdag. Udenfor i Fiol-
stræde klaprer kvinder af sted 
på frosne fliser i moderigtige 
støvler a la 2008. Indenfor i et 
lummert klasselokale skal en 

rejse 2000 år tilbage i tiden til 
at finde sted.

Barberen i rom 
Efter at have dissekeret en 
række latinske udtryk, er det 
tid til at kigge på dagens ro-
mertekst. 

»Culpa-reglen. Hvor kan 
man læse om den?« spørger 
professor Ditlev Tamm.

»I tykke bøger,« lyder det 
stønnende fra første række.  

Heldigvis bliver der ikke no-
get med tykke bøger i dag, for 
den tekst der udleveres, er kun 
syv linjer lang selvom den lig-
ger til grund for vor samfunds 
måde at tænke skyld på. Stik 
mod forventning er teksten 
(Ulpian, kommentar til ediktet, 
18.bog) ikke proppet med pa-
ragraffer og tungt sprog. Den 
fortæller at nogen spiller bold 
og kommer til at støde kraftigt 
til bolden så den rammer en 
barber på hånden hvorved en 
slave der er ved at blive barbe-
ret, får halsen skåret over. 
Hvem bærer nu skylden for 
slavens død? Udgangspunktet 
for at finde den skyldige er en 
lov fra 286 før Kristi fødsel der 
hedder Lex Aquilia.

Teksten er, når den først er 
oversat, let forståelig og blot-
tet for enhver unødvendig de-
talje. Den romer der i sin tid 
forfattede linjerne, og som i 
øvrigt hed Ulpian, har foreta-

get et imponerende stykke 
sproglig barbering. Uden dik-
kedarer og i simple vendinger 
bliver der redegjort for en 
handling og for hvem der bæ-
rer ansvaret for konsekvensen. 
Af uforklarlige grunde føles 
det bare – sejt. Er det nørdet?

Det er en art lidenskab der 
får eksamenspressede stude-
rende til at dyrke frivillig latin-
undervisning, men de under-
streger at man skriver bedre 
som jurist ved at kunne latin 
og samtidig er mere sikker i 
dansk grammatik.

»Jeg er overrasket over hvor 
relevant det har været. Jeg 
tænkte at ’nu tager jeg bare 
det her med’, men jeg har vir-

kelig fået noget brugbart ud af 
det,« forklarer studerende Kri-
stine Elmo Andersen. 

 I en tid hvor de små sprog-
fag er trængte, er det tanke-
vækkende at der uden om 
budgetter og læseplaner er op-
bakning til noget så eksakt 
som passiv infinitiv og ablati-
ver.

Den skyldige udpeges
Det er barberen der bærer 
skylden for slavens død. Han 
er ansvarlig ligesom enhver 
barber der driver salon et sted 
hvor der hyppigt går nogen 
forbi og der bliver spillet bold, 
ville være. Ikke desto mindre 
så må den der betror sig til en 

barber der driver sin virksom-
hed et farligt sted, ipsum de se 
quaeri debere – han må rette si-
ne bebrejdelser mod sig selv. 

»Fantastisk sætning,« udbry-
der professor Ditlev Tamm. 

»Det er jo højdepunktet af 
kynisme. Måske du også liiige 
kunne have tænkt dig lidt om,« 
griner han og påpeger at det er 
en god sætning at huske, for 
»det sker jo tit i virkeligheden 
at dem der accepterer risici, 
udelukker at de dermed selv 
har et ansvar.« 

Med disse ord bevæger pro-
grammet sig videre til næste 
fase: En frivillig prøve. Der er 
en afslappet stemning og 
dæmpede spørgsmål som »jeg 

tænkte pååå – hvordan over-
sætter du den dér?«, hviskes 
mellem bordrækkerne. Det er 
ikke hard core, mere en hobby, 
forklarer nogle af de studeren-
de.

Latin for jurister: Cui bono? 
Hvem har gavn af det? 

»Jura er mere end hvad der 
er gældende ret her og nu. Ju-
rister er en del af en lang tradi-
tion, og det er en glæde at give 
folk mulighed for at lære no-
get om denne del af retshisto-
rien. Jo mere viden, jo bedre 
jurist,« siger professor Ditlev 
Tamm og tilføjer: »Det er mod 
strømmen, og der går nørd i 
den.« 

jca@adm.ku.dk

Passion for lov og latin
Op gennem Europas historie har tusindvis af mennesker siddet bøjet over de samme  
syv linjer fra Romerretten fordi de udgør kernen i juraens væsen. For tiden granskes de af  
jurastuderende på et frivilligt latinkursus, men alle med en nørd i maven er velkomne

sProGNØrDeri – På et fri-

villigt latinkursus kan studeren-

de med en passion for klassisk 

lærdom slå to fluer med et 

smæk ved at gennemgå latinske 

tekster om Romerret.

om latinkurset

Et nyt latinkursus i studiekredsform begynder til foråret. Delta-

gelse på dette kursus er for dem der har gået i efteråret, eller 

som kender lidt til latin. Til efteråret udbydes et nyt begynder-

kursus. På dette kursus er det intet krav at du i forvejen kender 

til latin på noget niveau. Tilmelding til forårskurset kan ske til 

Hanne Christensen på Hanne.Christensen@jur.ku.dk

   Kurset er frivilligt og ikke meritgivende, men studerende som 

ønsker det, vil kunne aflægge en frivillig prøve, og der kan gi-

ves skriftligt bevis for deltagelse.

   Undervisningen finansieres af Ernst Andersen og Tove Dobels 

fond, og der lægges vægt på at skabe en underholdende ind-

gang til det latinske sprog.

   Non scholae sed vitæ discimus – Vi lærer ikke for skolen, men 

for livet.
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ØkoNoMi

Af Jes Andersen, videnskabsjournalist

Det er med økonomien som det er med biler. Jo 
mere friktion, jo mindre effektivitet. Biludvikle-
re har testet køretøjernes vindmodstand i over 
et halvt århundrede. Nu foreslår en professor 
fra økonomistudiet ved Københavns Universitet 
at også økonomiske beslutningstagere skal be-
gynde at bruge ’vindtunneler’ før de slipper de-
res kreationer ud i det fri. Jean-Robert Tyran 
byder sig til, med værktøjer fra eksperimentel 
økonomi.

Professor Jean-Robert Tyran er ved første 
øjekast fuld af modsigelser. I et højloftet kontor 
der er velisoleret med lærebøger, tager han 
imod i et ulasteligt cremefarvet jakkesæt. Men 
på fødderne bærer han et par trekking-sandaler 
der mere antyder bjergvandring end bonede 
gulve. Han skriver artikler spækket med ord 
som ’risikoaversion’, ’disincentiveffekt’ og ’pen-
geillusion’. Men han møder omverdenen med 
et drenget smil der langt fra afslører en hjerne i 
den økonomividenskabelige overhalingsbane. 
Og så har han valgt at lade sig ansætte som pro-
fessor på Københavns Universitets Institut for 
Økonomi. Men han er født og uddannet i et af 
den internationale bankverdens mest legenda-
riske centre: Schweiz.

At der som økonom skulle være nogen selv-
modsigelse i at vælge Danmark frem for 
Schweiz, afviser professor Tyran på det aller-
mest kategoriske. Tyran tilhører en forsknings-
retning i lømmelalderen. Han er eksperimentel 
økonom. Og netop den eksperimentelle økono-
mi har særligt gunstige vilkår i Danmark. 

opgør med økonomi som eventyr
Hvis husleje og telefonregning hører ind under 
begrebet uforudsete udgifter, lyder eksperi-
mentel økonomi nok skræmmende velkendt. 
Men der er ingen grund til panik. Med eksperi-
mentel økonomi forsøger økonomer helt enkelt 
at tilføre lidt naturvidenskabelig metode til et 
felt der ellers lider under at være lige lovligt te-
oretisk, forklarer Jean-Robert Tyran.

»Da jeg læste økonomi, var det en meget ab-
strakt videnskab. Fjern fra virkeligheden og 
skræmmende upræcis. Meget af det var nær-
mest eventyrfortælling.«

For at tilføre teorierne lidt virkelighed, arbej-
der eksperimentelle økonomer med observatio-
ner af ægte økonomiske transaktioner. Efter Ty-
rans mening giver det en afgørende forskel når 

teoretikerne bliver tvunget til at forholde sig til 
ægte adfærd.

»Adfærd er et datasæt som man er nødt til at 
tage alvorligt. Det er ligesom astronomi. Man er 
nødt til at kigge gennem teleskopet, og det man 
ser, er man nødt til at tage alvorligt. Man kan 
ikke tillade sig bare at teoretisere. Man er nødt 
til at respektere sine observationer.«

Økonomisk laboratorium på computer
Et økonomisk laboratorium ligner mest af alt en 
internet-café. Økonomisk Institut på Køben-
havns Universitet har 50 computere stående i et 
af de højloftede rum på det gamle Kommune-
hospital. Og når et eksperiment kører, ser det 
nærmest ud som om forsøgskaninerne spiller 
computerspil. Alle spillene handler bare om at 
... nå ja, at handle. Reglerne forsøger at eftergø-
re forskellige aspekter af et ægte økonomisk sy-
stem. Og spillerne skal bare handle eller lade 
være. Holde på pengene eller solde løs. Stole på 
handelspartnere. Eller mistro dem. Lidt ligesom 
i et strategispil. 

Men her hører ligheden med computercaféen 
også op. For det plejer at koste penge at deltage 

i et computerspil. Og det gør det ikke i det øko-
nomiske laboratorium. For at sikre at de med-
virkende agerer så virkelighedstro som muligt, 
spiller de om rigtige penge. Penge de får lov til 
at tage med hjem når spillet er færdigt.

Det gør det dyrt at gennemføre et eksperi-
mentaløkonomisk forsøg. Men ikke nær så dyrt 
som at indføre en forfejlet økonomisk politik, 
mener professor Tyran.

»I løbet af de seneste få uger er tusindvis af 
milliarder dollars blevet tilintetgjort. Så det vil-
le have været meget godt hvis vi var lidt dygti-
gere til at forstå hvad de psykologiske drivkræf-
ter er bag for eksempel sådan en boble. Hvor-
dan virker den? Hvad er omstændighederne?«

Og finansielle bobler er netop en af de ting 
Tyran studerer i sit økonomi-laboratorium.

Økonomisk boblevækst kan studeres
Bobler der blæses op og brister, er lige pludselig 
blevet en del af hele menneskehedens forestil-

lingsverden. Den 16. marts blev en af verdens 
største investeringsbanker, den amerikanske 
Bear Stearns, pludselig sat til salg for en brøk-
del af de aktiepriser alle troede på bare et par 
uger forinden. Og i ugerne derefter lærte alver-
den at sige subprime-lån, kreditkrise og likvidi-
tetskrise. Alene i Danmark har regeringen måt-
tet rykke ud med en bankgaranti på over halv-
treds milliarder kroner for at sikre de danske 
banker mod fallit.

Men bobler er ikke noget nyt fænomen. 
I 1636 kunne man se hollændere der købte 

tulipanløg for hvad der svarer til tusindvis af 
nutidsdollars. Få uger senere var løgene noget 
nær værdiløse.  I 1720 kollapsede det britiske 
South Sea Company efter at aktier i slavehan-
del var steget fra 100 pund til tusind pund på et 
år. Og i 1929 gik bunden ud af et amerikansk 
aktiemarked hvor investorer i vid udstrækning 
havde handlet for lånte penge. Det er altså nær-
mest umuligt helt at undgå de skræmmende 
økonomiske kollaps, men der er håb forklarer 
Tyran.

»Bobler og brist sker gang på gang. Og det 
betyder at man kan studere dem systematisk. 

Man kan studere dem i laboratoriet fordi de op-
træder med sådan en regelmæssighed.«

Det kan altså lade sig gøre at studere hvad 
der skal til for at gøre boblen mindre, og hvilke 
omstændigheder der bidrager til boblevækst. 
For eksempel har forsøg i laboratoriet vist at 
billige kreditter, det vil sige lave renter, blæser 
grundigt i bobleværket, fortæller professor Ty-
ran.

»Det virker indlysende nu. For det står i alle 
aviserne. Vi i faget har vidst i et godt stykke tid 
at det var undervejs. Men det er svært at få no-
gen til at lytte mens boblen vokser, for så har al-
le for travlt med at investere og blive rige.«

De ’hysteriske kællinger’ under lup
Investorer er blevet kaldt hysteriske. Derfor er 
det næppe overraskende at en vigtig sidegren i 
eksperimentel økonomi er psykologien. Særligt 
socialpsykologi. Og i boblesituationen er der en 
helt specifik psykologisk adfærd det er vigtigt at 

kende og forstå: Lemmingeeffekten. Den situa-
tion hvor alle løber samme vej ... For det gør al-
le andre.

Når en økonomisk boble begynder at vokse, 
sker der på et tidspunkt det at den opbygger det 
økonomer kalder ’momentum’. Væksten får en 
fremdrift der i sig selv holder den i gang.

Det får den fordi stadig flere køber aktier i 
håb om at priserne vil blive ved med at stige. 
Selv de der er rationelle nok til at vide at priser-
ne er gået ind i boblefasen, spiller med. 

Hvis først momentum begynder at optræde, 
vil kollapset komme før eller siden. Derfor er 
det vigtigt at undgå den selvforstærkende frem-
drift, forklarer Tyran.

»Når boblen er virkelig stærk, ser man inve-
storer som indrømmer at aktierne handles til 
langt over den reelle værdi. Men de køber alli-
gevel. For alle nærer en tro på at priserne vil sti-
ge bare lidt mere«.

Det at investorer tjener penge på at tro på 
boblen lige til det øjeblik hvor de pludselig ta-
ber penge, gør det meget svært at forhindre 
bobler. Men Tyran mener alligevel at den eks-
perimentelle økonomi vil kunne gøre gavn net-

op på vej ind i en boblesituation.
»Vi kan beskrive de situationer hvor det er 

sandsynligt at der vil opstå en boble. Derfor kan 
vi advare når det er ved at ske. For eksempel 
kan vi advare nationalbankerne. For rentesat-
serne er meget vigtige i den sammenhæng.«

realistiske forsøg på internettet
De fleste økonomiske eksperimenter har været 
baseret på studerende der sad og spillede spil i 
en computercafé. Og det har gjort det fristende 
bare at skrive resultatet af. For når alle de del-
tagende har været unge, veluddannede og ind-
sigtsfulde, kunne man frygte at virkeligheden 
ville afvige fra laboratoriet. 

Derfor er Tyran særligt stolt af et nyt tiltag 
for hans økonomiske eksperimenter. Han er be-
gyndt at udføre dem på internettet. 

Muligheden for at afvikle eksperimental-øko-
nomiske forsøg over internettet er i bund og 
grund det der har ført professor Tyran til Dan-

Ny serie: opbrudsforskere
Hvis man gør som man plejer, sker der aldrig noget overraskende. 

Og så hænger man fast i dyndet. Men nogle mennesker vælger at 

bryde med det vante. De bryder op. Og så får livet mening, krydde-

ri og nye baner. Også i videnskaben kommer de nye resultater til 

dem med de skæve idéer og nye metoder. Til de forskere der bry-

der op. 

Verdens  
finanser på spil
Den eksperimentelle økonomi er mere naturvidenskabelig  
end den traditionelle økonomis abstrakte teorier. Professor  
Jean-Robert Tyran arbejder med at kunne forklare aktie- 
markedernes ’hysteriske kællinger’

» Bobler og brist sker gang på gang. Og det betyder at man kan  
studere dem systematisk. man kan studere dem i laboratoriet fordi  
de optræder med sådan en regelmæssighed.«                      Professor Jean-Robert Tyran

Interview
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mark. Der er nemlig ingen andre steder i ver-
den hvor så mange har adgang til internet. Der 
er ingen steder hvor så mange bruger e-ban-
king. Og så det vigtigste: Der er ingen steder i 
verden hvor folk stoler så meget på hinanden. 
Og det sidste er afgørende for eksperimenter-
nes succes. For forskernes metode står og falder 
med at de betaler folk for at deltage i eksperi-
menterne. Hvis deltagerne ikke stoler på at de 
får deres penge, kan resultaterne ikke bruges til 
noget. Men når det virker, er økonomiske eks-
perimenter over internettet til gengæld også 
uovertrufne, siger Jean-Robert Tyran:

»Vi kan føre laboratoriet ind i folks dagligstu-
er så de agerer i omgivelser der er velkendte for 
dem. Der kan vi undersøge en gruppe med un-
ge og gamle, med uddannede og knapt så ud-
dannede, og så videre. Vi kan altså se hvordan 
mennesker fra alle tænkelige baggrunde reage-
rer i situationer hvor de skal foretage realistiske 
økonomiske valg.«

Pengeillusionen snyder de fleste
De fleste vil hellere være rige og raske end syge 
og fattige. Det behøver man næppe nogen øko-
nomiske laboratorier for at gennemskue. Det 
overraskende er at de færreste helt forstår hvor-
når de bliver fattigere. De falder for pengeillusi-
onen.

Pengeillusionen er Tyrans særlige forsknings-
felt. Og det er ikke helt så okkult som det umid-
delbart lyder.

»Penge som sådan er irrelevante. Det der vir-
kelig tæller, er hvor mange timer jeg skal arbej-
de for at få råd til en bil. Eller hvor mange øller 
jeg må undvære i aften hvis jeg køber en pizza 
nu. Det er den ægte vekselkurs mellem objek-
ter. Penge er bare en praktisk metafor for denne 
her vekselkurs. Problemet er at de fleste men-
nesker tænker i pengetermer i stedet for at tæn-
ke i virkelige værdier.«

Professor Tyran har studeret hvordan penge-
illusionen skævvrider økonomiske mønstre og 

skubber markeder ud af balance. En af de ting 
han har opdaget, er at folk gerne finder sig i at 
få mindre købekraft hvis bare der er flere penge 
i lønningsposen.

»Vi ser en større modstand mod nominel løn-
tilbagegang end mod reel løntilbagegang. Altså 
at folk har mere imod en nedgang i løn end 
mod nedgang i købekraft. Så hvis man kan ca-
mouflere tab gennem inflation, så er konse-
kvenserne ikke så slemme.«

Arbejdsgivere vil altså kunne slippe godt fra 
at give lønforhøjelser der ikke holder trit med 
prisstigningerne. Bare tallet på lønsedlen er hø-
jere end sidste år ved samme tid. 

Hvis verden virkelig er på vej ind i en ny in-
flation, er det en indsigt som kan få stor betyd-
ning på begge sider af forhandlingsbordet når 
næste overenskomst skal hives i land. Tyran ad-
varer dog mod at tro at arbejdstagerne ligefrem 
er dumme.

»Hvis købekraften bliver ved med at falde, 

skal folk jo nok regne den ud til sidst, for i sid-
ste ende vil der bare være for lidt folk kan kø-
be.«

observationer er hans livsblod
Begreber som pengeillusion lyder som noget 
der kun kan interessere en økonom. Men ekspe-
rimentel økonomi har allerede vist sin værdi for 
helt almindelige mennesker. For eksempel har 
ny viden fra feltet ændret den måde vi handler 
brugte ting over nettet. 

Auktionswebsitet eBay er blevet til i et sam-
arbejde mellem eksperimentelle økonomer, for-
retningsfolk og programmører. Det økonomer-
ne kunne tilføre projektet, var helt ny viden om 
hvordan man kunne skabe tillid i et system hvor 
ingen kendte dem de handlede med. Men Ty-
ran mener at eksempler som indsigten om pen-
geillusion og udviklingen af eBay kun er toppen 
af isbjerget. Faktisk mener han at eksperimen-
tel økonomi vil revolutionere måden vi tænker 
på økonomi.

»Den observerende tilgang er ekstremt vigtig. 
Før i tiden startede økonomer med en teori. De 
sagde: Lad os antage sådan og sådan. Nu bliver 
vi nødt til at sige: Lad os observere hvad rigtige 
mennesker gør, og lad os så forklare det med en 
teori.«

Jomfrueligt videnskabeligt land
Selv om eksperimentel økonomi har eksisteret 
som fag i henved femten år, mener Tyran stadig 
at det er noget af et ’blebarn’. Som naturviden-
skabelig retning sammenligner han det med fy-
sikken i årene efter Galileo Galileis første fysik-
forsøg fra det skæve tårn i Pisa. Så selv om det 
er et spændende felt hvor forskerne opdager 
nye ting hver eneste dag, mener Tyran også at 
man skal tage laboratorieresultaterne som for-
slag mere end som eksakt videnskab.

»Hvis det virker i laboratoriet, er det ikke 
ensbetydende med at det også vil virke ude i 
virkeligheden. Men hvis det ikke virker i labora-
toriet, mener jeg man skal være yderst skeptisk 
over for om det vil virke i et ægte økonomisk sy-
stem.«

Eksperimentel økonomi er altså på mange 
måder som vindtunneller. Der er ingen garanti 
mod friktion og overforbrug. Men nogle få la-
boratorieforsøg kan forhindre fejl i den virkeli-
ge verden hvor fejltagelser virkelig koster dyrt.

Universitetsavisen har besøgt tre videnskabsfolk der har slået op med ’plejer’. 

Læs i nummer 13 om geologen der leder efter liv i de døde sten.

Læs i dette nummer om økonomen der genopliver teoretisk økonomi med naturvi-

denskabelige observationer.

Læs i næste nummer om astrofysikeren der laver verdensklasseforskning med de te-

leskoper de andre havde kasseret.
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Jean-Robert Tyran arbejder med 

på økonomistudiet ved Køben-

havns Universitet.
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MADANMelDelse

Af Christoffer Zieler

August Krogh-bygningen er 
omgivet af egetræer. Når det 
blæser, falder deres blade af 
og lægger sig i let smattede 
bunker, nænsomt rystet med 
regnvand og økologiske agern. 
Og fordi husene i denne del af 
Universitetsparken er beklædt 
med rektangler af lyse sten er 
det af en eller anden grund 
utænkeligt at man skulle kun-
ne beskæftige sig med andet 
end en type af naturvidenskab 
netop her.

Indenfor er kantinen Kroghs 
Køkken stor på en snæver må-
de, men hyggeliggjort af en 
bambusskillevæg og en venligt 
udseende opstilling af flasker 
med eddike, urter i olie, hok-
kaido-græskar og kurveflet. 
Simply Cooking driver stedet, 
og firmaets brand udstrækker 
sig til postevandet der lidt 
selvmodsigende sælges i en 
lækkert udstyret flaske under 
navnet Simply Water. Stolene 
er af en omfavnende type med 
armlæn.

Dagens varme ret er hvid 
fisk med kartofler der er mos-
let sammen med squash og ka-
pers og en overvældende 
mængde frisk dild. Der serve-
res også en kold nudelsalat 
med chili, nødder, ingefær, sa-
lamiskåret forårsløg og blan-
dede salater. Jeg tager begge 
dele og en kondivand.

Medspiser Jacob Rask (J.
R.), hvis seneste bog Cowboy 

Joe lovpriser et heterosexistisk 
mandeideal der udelukkende 
’spiser’ whisky, fravælger de 
varme retter og kaster sig over 
den feminine salatbuffet. Han 
vælter grådigt puylinser, hve-
dekerner og dansker-feta op 
på sin tallerken. Dertil en wrap 
– eller, hvis man foretrækker 
det danske udtryk, en omvik-
ling – foruden en brik med 
chokolademælk. 

Fordi J.R. lever sammen 
med en glutenallergiker, be-
nytter han sig også af chancen 
for at frådse i hvidt brød af 
den luftige type der kan absor-
bere andre slags mad. Og selv 
om jeg advarer ham om at kæ-
resten vil kunne lugte hans 
hvedeånde derhjemme, vil 
han ikke lytte (så nu er de sik-
kert skilt). Rugbrød er der og-
så. Det er gedigent og fint med 
en beslutsom skorpe der ikke 
vil tænderne det godt. Tomat-
suppen er sluppet op. 

Prispolitikken er – sådan 
som det lader til at være tilfæl-
det på mange af universitetets 
kantiner – uigennemskuelig 
for fremmede. Man vælger og 
håber det ikke går så galt. Det 
gør det heller ikke. Damen sor-
terer kyndigt varerne, og pri-
sen er lav – 83 kroner, langt 
under KUA-niveau. Vi matcher 
faktisk niveauet fra universi-
tetsledelsens billige luksusbuf-
fet i det indre København.

Frygtsom krydring
»Det ligner en tyk pangasius,« 
siger J.R. og peger på min fisk, 
»men jeg er ikke sikker.«

Han kan ikke koncentrere 
sig om sin salat, er ikke glad 
for den. Jeg påpeger at den er 
pæn. Han indvender at det er 
som om ingen enkelt bestand-
del har måttet overdøve resten 
hvilket har resulteret i at hele 
molevitten smager dæmpet, 
som om man spiser det igen-
nem et kaffefilter. Den løsnede 
wrap viser sig at indeholde 
chili con carne med skært ok-
sekød frem for hakkevare. Det 
er en god ting, men også den 
er tøvende krydret. 

»Denne wrap er tilberedt af 
et frygtsomt menneske,« siger 
J.R. »Jeg tror man har kogt 
con carnen, mikset det hele og 
derefter skruet ned for sma-
gen.« 

Jeg lytter til ham og siger så: 
»Ha! Du trak nitten med din 
kedelige salat og din kedelige 
wrap! Min fisk var nemlig 
fremragende!«

Maden er ærlig talt vældig 
god. Jeg glemte at fotografere 
min fisk fordi jeg havde for 
travlt med at spise den. Det ir-
riterer mig at J.R. ikke er lige 
så imponeret blot fordi han 
var mindre heldig. Jeg ved  
at den virkelige årsag til hans 
blaserthed er den tid han har 
tilbragt i reklameindustrien. 
Denne væmmelige branche 
kæler for sine folk; i visse til-
fælde indtil de bliver helt hud-
løse. Et eksempel: Først hyre-
de J.R.’s bureau en japansk 
kok, men han blev fyret fordi 
han var lidt for glad for 
tempura. Og derefter lykkedes 
det bureauet at shanghaje en 

mesterkok fra en dejlig kro. 
Hvorefter de fyrede J.R.. Så-
dan er livets kredsløb. 

Nu planlægger han en 700 
sider lang dadaistisk digtsam-
ling med titlen ’Skoven græ-
der’ som skal holde ham med 
bibliotekspenge i de kommen-
de år. 

»Min tyske trykker kan ikke 
fremstille bøger over 700 si-
der. Det er derfor den ikke er 
på tusind.« Siger J.R.

rotter, snøfler og  
mysterier
Denne kantine repræsenterer 
måske bedst de naturviden-
skabelige fag i den forstand at 
den udgør en slags kulinarisk 
missing link mellem KUA og 
den gode mad i det private er-
hvervsliv. Men hvad studerer 
man egentlig her på Nørre 
Campus?

»Det er noget man forbinder 
med voksne rotter,« er der én 
der siger ved nabobordet. Men 
rotter bruger vel alle viden-
skabsfolk i et eller andet om-
fang. Samtalerne giver os ikke 
noget nærmere spor af præcis 
hvad de bestiller i August 
Krogh-bygningen. Vi ser os 
omkring. 

»Brænder man flere protei-
ner når man vokser?« spørger 
en anden. Det er en hel læse-
gruppe der har slået sig ned. I 
løbet af et par sekunder gør de 
kål på en pakke snøfler.

70 procent af gæsterne i den 
velfyldte kantine er virkelig 
pæne. Måske fordi de får en 
god, ernæringsrigtig kost. På 

gamle KUA har der efter sigen-
de været eksempler på skør-
bug og folk med rynker i pan-
den selv om de ikke var fyldt 
30. Ja, man behøver slet ikke 
at gøre opmærksom på hvor 
slatne humanister kan virke.

Det eneste problem i August 
Krogh-bygningen er trøjerne. 
Overalt frastødes blikket af 
bluser af forvasket bomuld. 
Det er svært at sætte en finger 
på det præcise problem før det 
pludselig rammer én: Alle her-
ude i dag er iført børnetøj.

Vi henter kage. To giganti-
ske plader af bradepandekage 
med citruscreme, kokosdrys 
og mandelflager, dertil kakao 
og en wienermelange. Samlet 
pris: 24 kroner. Kagen er hvi-
nende sød, men også både 
saft- og luftig. Det er ingen 
dum kage. Selv J.R. er glad. 
Kakaoen er også fin, den sma-
ger ikke spor af kaffe selv om 
de to slags drikke bliver født 
ud af den samme dyse.

August Krogh vandt Nobel-
prisen for sin opdagelse af den 
kapillarmotoriske regulations-
mekanisme. Det ved alle. Men 
nøjagtig hvad man studerer 
herude, får vi ikke svar på i 
dag. For vi blev distraheret da 
vi skulle undersøge det. Men 
hvem de end er, disse stude-
rende med deres rotter og 
snøfler, så spiser de godt.

christoffer@zieler.dk 

Omvikling med gluten  
og pyntegræskar

Den gådefulde August Krogh-bygning  
i Universitetsparken serverer dejlig  
mad som bygger bro til en  
fremtid inden for det private  
erhvervsliv. Universitetsavisen  
spiste den

madanmeldelse
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Deltag i debatten

Skriv kort og præcist og oplys altid navn, adresse 

og stilling. Et læserbrev bør være på højst 2.000 

enheder med mellemrum eller 300 ord. Et syns-

punkt må ikke overskride 4.000 enheder med 

mellemrum eller 600 ord. Redaktionen forbehol-

der sig ret til at redigere og forkorte indsendte 

læserbreve.

Debatindlæg indsendes på e-post til  

uni-avis@adm.ku.dk. 

Deadline: Se kolofonen på bagsiden af sektion 2.

sØNDre CAMPUs – Formanden for Søndre Campus-grup-
pen, humanioradekan Kirsten Refsing, har formået ikke blot at 
udelukke de studerende, men to hele fakulteter fra planlægnin-
gen af det fremtidige Søndre Campus.

Planlægningen af Søndre Campus har været en længere pro-
ces. Det er snart ved at være et par år siden at Søndre Campus-
gruppen blev nedsat for at de tre fakulteter der i fremtiden skal 
bo under samme tage – Jura, Teologi og Humaniora – kunne fin-
de den bedst mulige løsning for denne sammenflytning. Efter 
henvendelse fra Studenterrådet kom der endog studerende med i 
denne gruppe så den største brugergruppe på det kommende 
campus også kunne deltage i planlægningen af dette store bygge-
ri.

Desværre blev februar i år dog endestationen for Søndre Cam-
pus-gruppen da campusbyggeriet blev taget af finansloven i for-
året og al campusplanlægning sat i bero. Men det viser sig nu at 
planlægningen på ingen måde er i bero.

Jura og teologi tilsidesat
Fra alle sider har et vigtigt argument for fakulteternes samarbej-
de været at man for at spare kvadratmeter i fremtiden bliver nødt 
til at arbejde med en samlet lokaleressource – og ikke en fakul-
tetsopdelt. Derfor skal fx undervisningslokaler på KUA2 som skal 
huse Hum-institutter, tilgodese alle tre fakulteter. Og derfor er 
samarbejdet gennem hele planlægningsprocessen vigtigt.

Der blev i februar 2008 afholdt seks heldags workshops vedrø-
rende Søndre Campus for alle der var en del af projektet. Men 
det var kun Humaniora der var inviteret! Det nye KUA2-nyheds-
brev viser at disse workshops på et meget detaljeret plan har lagt 
grunden til hvordan hele Søndre Campus kommer til at se ud. 

Denne kreative proces har således helt og aldeles været uden 
nogen som helst form for inputs eller deltagelse fra Jura og Teo-
logi. Dette er i direkte strid med rektoratets tanke om en samlet 
campusløsning der binder fakulteterne sammen og på bedste vis 
opfylder målsætningerne om det gode studiemiljø, det gode ar-
bejdsmiljø og ikke mindst det tværfakultære samarbejde.

Humanioras dekan har altså formået – på trods af sit hverv 

som formand for Søndre Campus-gruppen – at tilsidesætte to he-
le fakulteters interesse og udelukkende fokuseret på Humanioras 
ønsker samtidig med at hun har ’fortrængt’ de studerende. Dette 
på trods af at store dele af de arealer der nu er ved at være fær-
digplanlagt, skal benyttes af alle tre fakulteters medarbejdere og 
studerende.

Fagråd er frustrerede
På en henvendelse i starten af november om Søndre Campus-
gruppen lød svaret at »Jura og Teologi har vist hægtet sig lidt af, 
Jura fordi de er ved at lave interimflytninger, og Teologi fordi de 
helst ikke vil tænke på det.« 

På denne måde er nedfrysningen af Søndre Campus-gruppen 
dermed gået fra at være forårsaget af en ændret finanslov til en 
uvilje og manglende interesse fra de to øvrige fakulteter – en vir-
kelighed man på ingen måde kan genkende på hverken Jura eller 
Teologi. 

Her er der i stedet en kraftig følelse af at være blevet kørt ud på 
et sidespor og bevidst være blevet udelukket for ikke at besvær-
liggøre processen. Humrådet og fagrådene på Jura og Teologi er 
dybt frustrerede over processen, og anser den manglende inddra-
gelse som dybt problematisk. Derfor har vi klaget til vores re-
spektive dekaner.  

I KUA2 nyhedsbrevet kunne man læse at processen er »irrever-
sibel« da den igangværende projektering følger en stram struk-
tur. Endvidere oplyser nyeste udgave af Humanist at projekte-
ringsprocessen bliver endeligt lukket i februar. Dermed sagt at 
alt der er besluttet uden om Jura, Teologi og studerende ikke kan 
ændres, og at der nu er 1,5 måned tilbage til at få indført de sid-
ste ord. Som medlemmer af Søndre Campus-gruppen sidder vi 
nu tilbage i dybeste forargelse over at gruppen ikke er blevet op-
lyst denne alt afgørende deadline. 

På trods af at der på Humaniora er lavet en vældig fin plan for 
brugerinddragelse, har man altså formået at udelade 2/3 af bru-
gerne. Hvis dette skulle være brugerinddragelse, vil vi opfordre 
Kirsten Refsing til at tage et af de udmærkede kurser i begrebsde-
finition der udbydes på hendes eget fakultet. 

Synspunkt

» Humanioras dekan har altså formået – på trods af sit hverv som 

formand for Søndre Campus-gruppen – at tilsidesætte to hele  

fakulteters interesse og udelukkende fokuseret på Humanioras 

ønsker samtidig med at hun har ’fortrængt’ de studerende« Anders Fruelund Niebuhr (Jura), Emil Bjørn Saggau 

(Teologi) og Beate Sløk-Andersen (Humaniora) – stu-

denterrepræsentanterne i Søndre Campus-gruppen

To fakulteter uden indflydelse  
på planlægning af ny campus

svAr – Jeg må indrømme at jeg har svært ved at genkende je-
res beskrivelse af vores byggeproces. Som det fremgår af novem-
berreferatet på campushjemmesiden, blev vi allerede i 2007 – 
med jeres deltagelse – i campusgruppen for Søndre Campus eni-
ge om kun at lave få fælles løsninger på tværs af fakulteterne i 
KUA2. Det drejer sig om en fælles driftsafdeling og måske en re-
ception. Med hensyn til undervisningslokalerne blev vi enige om 
at kigge på fælles tiltag i forbindelse med KUA3. Derfor har der 
ikke været brugere fra Jura og Teologi med i den konkrete plan-
lægning af KUA2. Det er logisk nok.

Aktiviteterne i campusgruppen blev, som I påpeger, tidligere 
på året afbrudt af finanslovens udskydelse af byggeriet. De to 
møder før sommerferien blev aflyst, og der har ikke været aktivi-
tet siden. Fra sekretærens side har det været forsøgt at finde et 
tidspunkt i december til et møde med gensidig orientering mel-
lem fakulteterne, men da det ikke har været muligt at finde et til-
fredsstillende tidspunkt, bliver det primo februar.

Men kernen er at de planlægningsaktiviteter der er i gang på 
KUA i disse måneder, ikke er en sag for campusgruppen, men for 
Humanioras administration, ledelse, ansatte og studerende. 

Processen kort fortalt
Til udenforstående kan det nævnes at processen der foregår net-
op nu, er disponeringen af KUA2. Processen handler kort fortalt 

om at de fire humanistiske institutter samt de humanistiske ad-
ministrations- og driftscentre som skal bebo den nye bygning, er i 
dialog med arkitekter og rådgivere om at få deres kontorer, bibli-
oteker og fællesarealer placeret så fornuftigt som muligt på teg-
ningerne. 

De fire humanistiske institutter har hver en brugergruppe, li-
gesom der er tværgående brugergrupper for studerende, for ad-
ministrativt personale, for handicaporganisationer og så videre. 
Sådan er byggeprocessen organiseret, fordi sådan bygger Viden-
skabsministeriet nu engang bygninger til forskning og uddannel-
se. Hvis der ikke er tilstrækkelig med studenterrepræsentation i 
alle vores brugergrupper, er det et spørgsmål der skal behandles 
så hurtigt som muligt – men det er en anden sag. 

Vores byggeorganisation betyder i øvrigt ikke at campusgrup-
pen ikke skal involveres. I blev som medlemmer inviteret da det 
handlede om visioner for byggeriet i februar, og I deltog såmænd 
også i alle seminarerne – også fra Jura. Men hvor skabene skal 
stå – helt bogstavelig talt – på et humanistisk institut eller center, 
det planlægges bedst i dialog med dem der skal bruge dem. 

Kirsten Refsing, dekan

ikke en sag for campusgruppen

Debat

Hvad er et barn?
ArtsFÆller – Ligheden mellem svin, kvæg, 
kanin og menneske blev flot illustreret i Univer-
sitetsavisen 21.11. Der er åbenbart større for-
skelle mellem børn. På Naturhistorisk Museum 
i Århus er aldersgrænsen for et barn op til 18 år. 
Geologisk Museum begrænser et barn til alde-
ren seks til 11 år med entre på ti kroner, og Zo-
ologisk Museum kalder mennesker på mellem 
tre og 16 år for børn og kræver 25 kroner i en-
tre. De kulturelle museer har gratis adgang for 
alle og undgår således at tage stilling til det 
vanskelige naturvidenskabelige spørgsmål: 
hvad er et barn?

Hans Kloster, kustode

Rygklappere til alle
JUleØNske – Jeg ønsker ligestilling med Kø-
benhavns Universitets magthavere der – efter 
mange års tøven – endelig er nået frem til et 
evalueringssystem hvor de ifølge Universitets-
avisen (nr. 14/08) selv kan vælge hvilke ’ryg-
klappere’ de vil evalueres af. Jeg ønsker frem-
over kun at blive undervisningsevalueret af de 
studerende som jeg selv har valgt til det, og 
som jeg kan lide. Jeg ønsker fremover kun at 
blive anmeldt af venlige anmeldere jeg selv har 
valgt. Jeg ønsker kun at få mine artikler bedømt 
af ’peers’ som jeg selv har valgt. Jeg ønsker 
fremover at få lov til selv at udvælge de bedøm-
melsesudvalg der skal bedømme mine stillings-
ansøgninger og mine afhandlinger. Det må nu 
være blevet rimelige juleønsker.
 

Tim Knudsen, professor ved Institut for Stats-
kundskab, KU  
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Hvad skal vi  
med teologi? 

Videnskabet

teoloGi

Af Troels Engberg-Pedersen

Denne julekronik skal ikke handle om julen. Og 
heller ikke bare om teologiens placering på uni-
versitetet – eller som Universitetsavisens gamle 
redaktør spurgte: Hvorfor skal man have teolo-
gi »på et verdsligt universitet?« Emnet er snare-
re dette: Hvad kan teologien her og nu, i den 
aktuelle intellektuelle situation vi befinder os i? 
Og hvorfor er det derfor uomgængeligt nødven-
digt at have teologi på universitetet?

Lad os begynde med en lille udgave af en uni-
versitetslærers dagbog: ’Hvad har du oplevet i 
dette semester?’. Nuvel: Som universitetsteolog 
kan man let komme til at fornemme at det blæ-
ser lidt voldsomt fra flere verdenshjørner på 
samme tid. Sådan har det også været i dette se-
mester. Men her må man reagere som Margaret 
Thatcher gjorde da George Bush den ældre for-
søgte at holde lidt igen i golfkrigen: »George, 
this is no time to go wobbly.« 

Aktuelle vindstød over teologien
Lad mig give nogle eksempler på vindstød på 
det teologiske felt her i efteråret der har nær-
met sig stormstyrke.

1. »Nedlæg de teologiske fakulteter.« Det var 
overskriften på en kronik i Politiken den 26. ok-
tober hvor to religionshistorikere (ikke fra KU) 
argumenterede for at de to teologiske fakulte-
ter i København og Århus befinder sig i en umu-
lig situation fordi de både skal være videnska-
belige og skal uddanne præster. De to kritikere 
ville hugge denne gordiske knude over ved at 
’overføre’ teologi på universitetet til religionsvi-
denskab og henvise uddannelsen af præster til 
særlige præsteskoler. Elementært, ikke sandt? 
For en universitetsteolog var det modvind af 
stormstyrke.
 2. »The Religious Roots of Europe.« Lidt tidli-
gere på efteråret havde de teologiske fakulteter 
i både København og Århus annonceret at man 
fra 1. september 2009 går i gang med en ny to-
årig international masteruddannelse om Euro-
pas religiøse rødder. Det sker i samarbejde med 
teologiske og religionsvidenskabelige institutio-

ner på fire andre nordiske universiteter (Ber-
gen, Helsinki, Lund, Oslo), og formålet er at 
studere de tre grundlæggende religioner i Euro-
pa i deres såkaldt formative perioder: tidlig 
(det vil sige hellenistisk-romersk) jødedom, tid-
lig kristendom, tidlig islam. Stor opstandelse (i 
Kristeligt Dagblad)! Endnu en religionshisto- 
riker (heller ikke fra KU) kritiserede at teologer 
nu kastede sig over en tematik som rettelig til-
hørte religionsvidenskaben. Han gik dog lidt i 
sig selv da sammenhængene blev opklaret. Ikke 
desto mindre: Kraftig sidevind!
 3. »Naturalism and Christian Semantics.« Per 
1. september gik min kollega i systematisk teo-
logi, Niels Henrik Gregersen, og jeg i gang med 
arbejdet i et af de stjerneprogrammer som KU’s 
rektor tog initiativet til ved sin tiltrædelse. Vi 
skal studere dels feltet ’Science & Religion’ i for-
hold til moderne, systematisk teologi, dels for-
holdet mellem græsk-romersk filosofi og den 
tidlige kristendom i de første to århundreder ef-
ter Kristus. Vi har allerede et antal ph.d.’er og 
postdoc’er på plads og har mødtes hver uge for 
at læse og diskutere os ind på projektet. Kort 
sagt: Kraftig medvind!

er teologi videnskab?
Alle tre begivenheder kan bruges til at rejse 
spørgsmålet: Hvorfor har man teologi på univer-
sitetet? Med hvilken ret har man teologi på uni-
versitetet? Skal man (overhovedet) have teolo-
gi på universitetet? 

Det spørgsmål stilles almindeligvis af folk der 
enten ikke ved så meget om teologi, eller i hvert 
fald ikke har så megen fornemmelse for teologi-
en som videnskab. Men spørgsmålet afspejler 
immervæk et rigtig interessant problem: Er teo-
logi da en videnskab? Er det netop ikke noget 
helt andet, fx forkyndelse eller mission (jf. talen 
om en ’præsteskole’)? Og er den naturlige kon-
klusion så netop ikke, at man ikke skal have teo-
logi på universitetet?
 Først giver jeg et alment svar der skal isolere 
nogle formelle kendetegn ved teologi som jeg 
vil hævde disciplinen har til fælles med huma-
niora. Klargøres bør også teologiens forhold til 
aftagerne (den danske folkekirke) og dens me-
re konkrete forhold til de andre ’tørre’ eller ’blø-

Kristendommen er et uomgængeligt forskningsfelt 
for både troende, ateister og dem midt imellem,  
mener kronikøren som går i clinch med religions- 
historikere og andre der i det forløbne år har sat 
spørgsmålstegn ved teologis berettigelse som  
universitetsfag.

Der søges en akademisk medarbejder til en stilling som science manager i Lundbeckfondens 
forskningsadministration.

Lundbeckfonden er en erhvervsdrivende fond, der støtter sundheds- og naturvidenskabelig 
forskning af høj videnskabelig kvalitet. I årene 2008-2010 forventes uddelt i alt 1 mia. kr., 
primært til forskere i Danmark. Fonden finansierer således en betydelig del af den fonds-
baserede biomedicinske forskning i Danmark.

Forskningsadministrationens opgaver omfatter bl.a. forberedelse af møder i fondens videnska-
belige rådgivende komité i forbindelse med de ca. 600 ansøgninger komitéen årligt behandler, 
samarbejde med eksterne eksperter og opfølgning på tidligere bevillinger fra fonden. Ligeledes 
varetages det administrative arbejde omkring indkaldelse og behandling af ansøgninger til fon-
dens Centres of Excellence, som ved udgangen af 2008 udgør 12 centre, og fondens Junior 
Group Leader Fellowships samt opfølgning på disse bevillinger. Hertil kommer løbende jus-
tering af fondens elektroniske ansøgningssystem og opdatering af de dele af fondens hjemme-
side, der omhandler fondens uddelinger. Forskningsadministrationen udfærdiger statistikker 
og opgørelser over fondens aktivitet til brug for fondens bestyrelse og er aktiv i et internationalt 
samarbejde om effektmålinger af fondes uddelinger.

Stillingen refererer til fondens forskningschef med hvem de konkrete arbejdsopgaver aftales. 
Fonden ser gerne, at ansøger har erfaring indenfor biomedicinsk forskning. 

Der er tale om en fuldtidsstilling, som tænkes aflønnet svarende til universitetslektorniveau 
med individuelle tilpasninger efter kvalifikationer og med tiltrædelse snarest muligt. Ansøg-
ning bedes være Lundbeckfonden i hænde senest den 5. januar 2009.

Nærmere oplysninger kan fås hos fondens forskningschef, cand.med., Ph.D. Anne-Marie Engel 
samt på fondens hjemmeside: www.lundbeckfonden.dk

Science manager til Lundbeckfonden

Lundbeckfonden er en erhvervsdrivende fond med 
væsentlige aktieposter i H. Lundbeck A/S og ALK-Abelló A/S. 
Fonden uddeler årligt ca. 330 mio. kr. til videnskabelige 
formål indenfor sundheds- og naturvidenskaberne. Lundbeckfonden, Vestagervej 17, 2900 Hellerup

Tlf. 39 12 80 00, www.lundbeckfonden.dk

Har du, hvad indsatsen kræver?

Meld dig til Hjemmeværnets Indsatsstyrke
www.his-kbh.dk

Totalforsvarsregion København dækker hærhjemme-
værnet i Region Hovedstaden.

Vores magasin FELTPOST dækker endnu mere og er 
for dig, der er interesseret i forsvaret og forsvars-
relaterede opgaver.

Du kan tegne et gratis abonnement ved at skrive til 
tfrk-isek@hjv.dk. Du kan også læse mere på 
www.tfrk.dk eller www.feltpost.dk
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skriv til videnskabet

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

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

Bidrag til Videnskabet har form af en kronik og fylder maks. 10.000 enheder med 

mellemrum. Manuskript sendes til uni-avis@adm.ku.dk.

de’ fag på universitetet. I anden omgang forsø-
ger jeg mig så med et mere indholdsbestemt 
svar.

teologiens formelle kendetegn
Universitetsteologien har tre kendetegn. Den er 
normativ. Den er kritisk. Og den er spørgende. 

Den er normativ fordi den spørger ud fra en 
eksistentiel interesse. Hvad ’er’ et menneskeliv? 
Og hvad er et godt og et dårligt menneskeliv? 
Det spørgsmål står selvfølgelig i centrum for te-
ologien. Men det gør det – vil jeg hævde – da 
sandelig også for samtlige humanvidenskaber: 
filosofi, litteratur, religionsvidenskab, jura, 
samfundsvidenskab. Faktisk stammer spørgs-
målet i en markant, tidlig, ikke-kristen udgave 
fra Sokrates: det undersøgte liv er det gode liv.
 Teologien er også kritisk. Netop fordi det go-
de liv er det undersøgte liv, kræves der kritik, 
det vil sige forsøget på at nå så langt som mu-
ligt i retning af en sand beskrivelse af fænome-
nerne. Hvem vil slå sig til tåls med mindre når 
det er spørgsmålet om det gode liv der skal be-
svares? Teologien vil derfor forstå kristendom-
men i forhold til andre religioner og til andre 
ikke-religiøse måder at forstå verden på. Det er 
jo i selve det sammenlignende projekt at de in-
teressante forskelle viser sig.
 Endelig er universitetsteologien spørgende. 
Den ved ikke én gang for alle hvad den kristne 
Gud (eller overhovedet kristendommen) er for 
en størrelse. Den undersøger det. Og hvis den 
så når frem til nogle svar, er de altid tentative.
 Det er netop i den form universitetsteologien 
uddanner præster. Ja, helt modsat tanken om 
at der her foreligger en problematisk dobbelt-

hed, er det selve universitetsteologiens kerne 
og eksistensberettigelse at den både er viden-
skab og præsteuddannelse. 

Faktisk er det protestantismens påstand og 
adelsmærke at der ikke foreligger nogen modsi-
gelse her. Der er ikke nogen gordisk knude der 
skal hugges over. Tværtimod. Kirken har brug 
for en disciplin der arbejder med kristendom-
men med forstående indføling, men som også 
selvkritisk bringer kristendommen ud i den di-
rekte kontakt og konfrontation med andre reli-
gioner og overhovedet andre grundlæggende 
forståelsesmåder. Den disciplin er universitets-
teologien.
 Tilsvarende i forhold til resten af humanvi-
denskaberne på universitetet: Det viser sig igen 
og igen i konkret, praktisk samarbejde at også 
de har brug for en disciplin der arbejder kritisk 
med hele det enorme materiale som kristen-
dommen og dens forskellige afsæt udgør i vores 
kultur – men som også gør det med den form 
for forstående indføling som nu engang er for-
udsætningen for et ordentligt arbejde i en hvil-
ken som helst humanistisk disciplin.

teologiens indhold
Hvad kan teologien så mere selvstændigt her og 
nu, i den aktuelle intellektuelle situation vi be-
finder os i? Lad mig give nogle konkrete eksem-
pler fra mit eget forskningsområde, som blandt 
andet er apostlen Paulus og antik filosofi. 

Paulusforskningen fortsætter naturligvis 
ufortrødent i de internationale og danske miljø-
er. Hvad mere er: Inden for de sidste to-tre årti-
er er der sket et radikalt nybrud som vender op 
og ned på det traditionelle billede af Paulus og 

dermed en central del af den tidlige kristen-
dom. (Jævnfør for eksempel på dansk samle-
bindet Den nye Paulus og hans betydning, Gyl-
dendal 2003.) I vores sammenhæng er det dog 
mere interessant at ikke-kristne og overhovedet 
ikke-religiøse tænkere i det seneste årti har gre-
bet tilbage til Paulus for at formulere sig direkte 
ind i den aktuelle kultursituation. 

Fællesnævneren for de fleste har været beho-
vet for at finde grundlaget for en ny politik, ja 
overhovedet for at genopdage begrebet politik i 
en situation hvor politikerne (uanset udfordrin-
gernes kolossale størrelse) synes at være gået i 
dvale og kun at ville administrere en såkaldt 
’velstand’ hvis sørgelige resultater vi daglig bli-
ver konfronteret med i form af grådighed (IT 
Factory) og overfladisk underholdning (Aften-
showet).
 Et første eksempel på denne almene Paulus-
renæssance er den jødiske politiske filosof Ja-
cob Taubes i en bog (1993) der netop hedder 
Die politische Theologie des Paulus. 

Et andet eksempel er et af de helt hotte nav-
ne lige nu i fransk filosofi, Alain Badiou, der i 
1997 offentliggjorde en lille, kolossalt skarpt 
tænkt bog om Paulus hvor ateisten Badiou hyl-
der apostlen for at have lagt grunden til ’univer-
salismen’ (en påstand, som både er rigtig og 
forkert): Saint Paul. La fondation de l’universa-
lisme. 

Et tredje eksempel er den ligeledes hotte 
tænker Giorgio Agamben, der i 2000 offentlig-
gjorde en såkaldt kommentar til de første ti ord 
(!) af Paulus’ Romerbrev: Il tempo che resta. Un 
commento alla Lettera ai Romani. Agambens an-
liggende er at udarbejde begrebet om ’mes-

siansk tid’ som modvægt til tidens øjeblikkelige 
bevidstløshed. Jeg er selv noget skeptisk over 
for bogen, men pointen står tilbage: at Agam-
ben øjensynligt har fundet noget for ham cen-
tralt ved kristendommens rødder. 

Sådan kunne man gå videre: Filosoffen Mi-
chel Serres har et helt kapitel om Paulus i bo-
gen Rameaux fra 2004, og så videre.

Universitetsteologiens hovedanliggende
Men lad mig slutte med endnu en franskmand: 
Jean-Luc Nancy. I bogen La Déclosion. Décon-
struction du christianisme, 1 (2005) sætter han 
sig for at gøre to ting: for det første at minde 
om hvordan (græsk og jødisk, det vil sige) kri-
sten tænkning (som han oven i købet foreslår at 
kalde ’stoisk-kristen’ tænkning!) har haft en 
helt afgørende, formende indflydelse på snart 
sagt al europæisk tænkning lige siden; og for 
det andet ved en slags dekonstruktion af denne 
tænkning at finde tilbage til en kerneidé, der 
ifølge Nancy muligvis kan føre os ud af det sto-
re, sorte hul (nihilismen) vi ellers synes at be-
finde os i lige nu. Nancy er ikke kristen, og han 
vil ikke ’genoplive’ religionen. Ikke desto min-
dre finder han en mulig vej fremad netop i 
kristendommen.
 Pointen skulle være klar: Disse tænkere viser 
alle at kristendommen rummer et tanke-
mæssigt potentiale som det ville være vanvid at 
negligere. Og det er altså et af universitets-
teologiens hovedanliggender at fastholde en vi-
den herom og bidrage til nyformuleringer af 
det.
 Glædelig jul!

Dr.phil. et theol. Troels Engberg-Pedersen er  

professor ved Afdeling for Bibelsk Eksegese,  

medlem af Det Kgl. Danske Videnskabernes  

Selskab og Det Norske Videnskaps-Akademi.

store tANker – Fra Paulus til Badiou, Agamben og Nancy. Ateister interesserer 

sig for kristendommen fordi den rummer et tankemæssigt potentiale som det ville 

være vanvid at negligere, konkluderer artiklens forfatter. 
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dansk som andetsprog er eni-
ge i nedvurderingen af den 
måde at tale på, selvom de 
selv taler sådan. De har lært 
den samfundsnorm som siger 
at det ikke lyder pænt at tale 
sådan. Det er paradoksalt, for 
de synes jo næppe selv at de er 
dumme.«  

Tror du at det kan have indfly-
delse på fx integration hvis man 
har en særlig måde at tale på?

»Jeg kan i hvert fald konsta-
tere at 30 sekunders afspilning 
af en stemme der anvender 
denne ungdomsstil og taler 
om et helt neutralt emne, er 
nok til at børnene er enige om 
at han er fx dum, fattig og 
ucharmerende. Det viser noget 
om at udtalen har stor indfly-
delse på førstehåndsindtryk-
ket.«

Universitetsinfo
MEDDELELSER FRA KØBENHAVNS UNIVERSITET  ·  12.  DECEMBER 2008

Fra speciale til børnebog 
To antropologer har skrevet elle bælle bolle-bogens afløser  

med udgangspunkt i deres specialer.

Læs side �2SEKTION

Er du jyde, bornholmer  
eller måske fra Tyrkiet? 
Pas på din udtale, for må-
ske tror folk at du er dum. 
Liva Hyttel-Sørensen har 
undersøgt børns underbe-
vidste sprogholdninger og 
har netop vundet guldme-
dalje for sin prisopgave 

MEDALJEOPGAVE

Af Ann Steendahl Søndergaard

Hvorfor valgte du at skrive en 
prisopgave?

Jeg så det som en oplagt 
mulighed for at komme i dyb-
den med et emne der interes-
serer mig, og en chance for at 
arbejde med egen empiri.

Hvad handler din opgave om?
»Den handler om børns 

sprogholdninger. Man har tid-
ligere ikke vidst så meget om 
hvornår man udvikler sprog-
holdninger. Det har jeg derfor 
forsøgt at finde ud af ved at te-
ste børn i børnehaveklassen, 
2., 4. og 6. klasse. Jeg har især 
haft fokus på børns holdninger 
til dansk som andetsprog. Det 

har lyst til at give udtryk for. 
Der viser det sig at vi i virkelig-
heden opvurderer køben-
havnsk og nedvurderer alle 
andre måder at tale dansk på, 
om det så er bornholmsk eller 
sønderjysk.« 

»Man har også fundet ud af 
at vi nedvurderer dansk som 
andetsprog, både hvis det er 
dansk med accent, hvis folk fx 
taler med tyrkisk accent, eller 
hvis der er tale om det fæno-
men jeg undersøger, hvor de 
tosprogede der er opvokset i 
Danmark, anvender en særlig 
stil. Jeg har primært undersøgt 
de underbevidste sproghold-
ninger. Det viser sig at børn er 
rørende enige om hvorvidt en 
stemme tilhører en person der 
fx er rig eller fattig, dum eller 
klog.« 

Hvilke resultater nåede du frem 
til?

»Først og fremmest nåede 
jeg frem til at børn har sprog-
holdninger helt ned til børne-
haveklassen. Det kom ikke bag 
på mig at børnene kraftigt 
nedvurderer dem som har 
dansk som andetsprog. Hvad 

jeg ikke havde forventet var at 
kønnet også har en rigtig stor 
betydning. Drengestemmerne 
blev generelt vurderet mere 
negativt i forhold til pigerne. 
Uanset om det er drenge eller 
piger der svarer, har de en ten-
dens til at opvurdere deres 
eget køn. Men piger opvurde-
rer sig selv mere end drenge 
gør. Og i takt med at klassetri-
net stiger, går drengene over 
til at opvurdere drengestem-
merne mindre og mindre. Jeg 
ved ikke hvorfor, men man ser 
jo meget debat om at det er de 
feminine værdier der hersker i 
vores institutioner. De fleste 
lærere og pædagoger er kvin-
der, og måske er det derfor at 
drenge ikke føler at de passer 
ind, og at de føler sig dumme.«

Hvorfor er det interessant at 
undersøge børns sprogholdnin-
ger?

»Jeg er selv fra Nordjylland, 
men jeg taler ikke nær så nord-
jysk som min bedstefar gjorde. 
Jeg taler nærmere det, han vil-
le kalde rigsdansk. Hvorfor gør 
jeg det når jeg synes at nord-
jysk er superfedt? Det skyldes, 

har jeg gjort ved at lave stem-
meprøver af børn der er født i 
Danmark, men har et andet 
modersmål end dansk. De ta-
ler ikke med accent, men med 
den her særlige ungdoms-
sproglige stil som findes i 
mange storbymiljøer, og som 
vi fx kender fra julekalenderen 
Yallahrup færgeby. Disse 
stemmeprøver har jeg så af-
spillet for børnene i de klasser 
jeg testede, og bedt dem vur-
dere det de hørte.«

Hvad er en sprogholdning?
»Der findes to slags sprog-

holdninger, nemlig bevidste 
og underbevidste. De bevidste 
er dem vi giver udtryk for hvis 
vi bliver spurgt direkte. En 
bornholmer siger måske at 
den pæneste måde at tale 
dansk på er bornholmsk og 
den værste københavnsk. Man 
kan så undre sig over at vi alle 
i stigende grad taler køben-
havnsk. Dermed kommer vi 
frem til det der hedder de un-
derbevidste sprogholdninger. 
Det er holdninger som man 
måske ikke selv er klar over at 
man har, eller i hvert fald ikke 

En ornli’ syg sprog

Feriehuse til ansatte 
Så er sæsonens lodtrækning om Feriefondens huse skudt i gang.

Læs side �

efter min mening, de underbe-
vidste sprogholdninger. Når 
mine underbevidste sprog-
holdninger bliver undersøgt, 
viser det sig at jeg synes at 
ham der taler meget nordjysk i 
radioen, lyder dum. Dette pa-
radoks synes jeg er meget inte-
ressant. Der er meget debat i 
disse tider om integration, og 
unge der er utilpassede. Man-
ge mener ikke at de unge taler 
ordentligt. Men det er jo ikke 
fordi de ikke kan tale ordent-
ligt dansk, men fordi det er en 
sproglig stil de kan vælge til og 
fra. Det afhænger af hvem de 
taler med og hvornår. Det 
samme gør det for alle os an-
dre. Jeg taler mere nordjysk 
når jeg taler med mine bedste-
forældre.« 

»En anden interessant ting 
er at nogle af børnene som har 

FOTO: POLFOTO 

Liva Hyttel-Sørensen er 25 år og blev færdig som 

cand.mag. i dansk og italiensk på KU i sommer. 

Hun fik til årsfesten i november en guldmedalje 

for sin prisopgave ’Dem de andre ikke vil lege 

med – en undersøgelse af børns sprogholdninger 

med fokus på dansk som andetsprog’. 
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FORMIDLING

Af Gry Bartroff Gaihede

De fleste specialer samler støv 
i universitetets magasiner når 
de er afleveret. Nogle får et ef-
terliv i tidsskrifter, men de 
færreste akademiske afhand-
linger når et publikum uden 
for universitetets mure. 

To antropologer fra Køben-
havns Universitet fandt at de-
res specialer fortalte en histo-
rie der manglede på markedet, 
så de kontaktede en forlagsre-
daktør med deres ide - og fik 
en kontrakt. I disse dage ud-
kommer de så med børnebo-
gen Slottet med de mange væ-
relser der er blevet til på bag-
grund af deres specialer.

I bogen møder vi fire par der 
brændende ønsker sig et barn 
at elske, men som ikke har 
haft held til at blive gravide på 
den klassiske facon. Derfor rej-
ser de barnløse par til et ’baby-
slot’ der er befolket med hjæl-
pere i skikkelse af læger. På 
slottet entrerer parrene med 
doktor tern, doktor strib, dok-
tor prik eller doktor blomst af-
hængig af årsagen til deres 
barnløshed. 

På slottet bliver et hetero-
seksuelt og et lesbisk par gra-
vide med donorsæd, et par 
adopterer et barn og et par bli-
ver gravide ved hjælp af rea-
gensglasmetoden. I slottets in-
derste hjerte er en stor sal med 
portrætter af alle de familier 
der er skabt ved hjælp af baby-

slottets læger – og de har man-
ge ansigter. Der er en enlig 
mor med sit barn; en etnisk 
blandet familie; en pige med 
to fædre og en mor; og en ba-
by med to mødre. Blandt an-
dre.

Læseren bliver guidet igen-
nem frugtbarheds-slottet af en 
fornøjet frø, og børn og voksne 
deler frøens aha-oplevelser om 
de mangfoldige måder at blive 
til på. Bogens klare budskab er 
at der er mange tilblivelsesfor-
mer, og at alle måder er lige 
gode. 

Fædrenes stemmer
Maruska la Cour Mosegaard 
og Helene Goldberg skrev spe-
ciale om familiedannelser 
blandt homoseksuelle og 
mandlig infertilitet. I specia-
lerne kommer mænd til orde 
om deres oplevelser med for-
plantning, faderskab og fami-
liedannelse. Under speciale-
skrivningen blev Maruska og 
Helene slået af manglen på 
fortællinger der afspejler den 
virkelighed mange moderne 
familier lever i. 

Bøgerne på hylderne dæk-
ker ikke behovet for familier 
der er blevet til på en anden 
måde end ved at mor går i 
seng med far, konkluderede 
Maruska og Helene, så derfor 
gik de i gang med at skrive elle 
bælle bolle-bogens opdaterede 
afløser. Fire børn i en skole-
klasse vil nemlig slet ikke kun-
ne genkende sig selv i den for-
tælling. 

Begge antropologer fik un-
der specialet adgang til histo-
rier der sjældent bliver fortalt. 
Maruska fik for eksempel kon-
takt til foreningen Aktiv Far, et 
bøsseinternetfællesskab der 
rådgiver om børn. 

»Jeg mødte homoseksuelle 
fædre der fortalte løs om deres 
oplevelser med insemination 
og alt hvad det indebærer. De 
fortalte om deres familier, gla-
de for at få lejlighed til at ytre 
sig om andet end gay pride pa-
rade. Den offentlige debat be-
grænser sig til deres seksuali-
tet – eller promiskuitet – og en 
dyne af tavshed dæmper 
spørgsmålet om deres fertili-
tet. Men deres hverdag hand-
ler om børnehave og madpak-
ker og ikke om fjerboaer, så de 
har et stort politisk ønske om 
at blive synliggjort som fædre 
med familier.« 

På det tidspunkt bølgede 
den parlamentariske diskussi-
on frem og tilbage om hvem 
der skulle have adgang til fer-
tilitetsbehandling. Så de ho-
moseksuelle fædre ville hellere 
end gerne give deres erfarin-
ger en stemme der kunne 
blande sig med politikernes – 
som var i fuld gang med græn-
sedragningen for hvilke typer 
familier og slægtskaber der er 
acceptable i Danmark.

Tabu får tunge
Kan man sige at I med jeres bør-
nebog giver tunge til tabu?

»Den klassiske tilblivelseshi-
storie om at mor går i seng 

med far og skaber et barn er 
blevet udfordret af samfunds-
udviklingen. Der er så mange 
familier i dag der bliver til på 
andre måder: enlige kvinder 
der bruger sæddonation, sam-
menbragte familier, homosek-
suelle der får børn, og familier 
der bliver til ved hjælp af nye 
reproduktionsteknologier. Al-
ligevel taler den offentlige opi-
nion hele tiden ’op imod’ ker-
nefamilien,« siger Helene. Ma-
ruska fortsætter:

»Mange familier efterlyser 
historier om alternative måder 
at blive til på. En af de mænd 
jeg talte med, gjorde også op-
mærksom på at den eneste 
han kunne komme i tanke om 
der havde fået barn på en må-
de der lignede hans, var Mi-
chael Jackson, og ham havde 
han ret svært ved at identifice-
re sig med i øvrigt,« ler hun. 

Antropologistudiet handler i 
høj grad om moderne identi-
tetskonstruktioner. Helene 
forklarer:

»Vi vidste at der ikke var no-
gen bøger om at blive til på en 
anden måde, og ’sandheden’ 
om vores tilblivelse er en me-
get stor del af vores identitet. 
Derfor manglede vores bog på 
markedet. Det er vigtigt at 
man kender sit udgangspunkt 
tidligt i livet, for hvis man 
pludselig som voksen får at vi-
de at man er adopteret eller at 
ens far var en sæddonor, så 
gør det noget eksistentielt ved 
én, og man spørger ’hvem er 
jeg så?’« 

»Der findes et hav af klassi-
ske tilblivelseshistorier. Fælles 
for den eksisterende litteratur, 
er at én tilblivelsesform træk-
kes frem. Vi ville lave en for-
tælling der rummer alle histo-
rierne uden at hierarkisere 
dem,« siger Helene, og Marus-
ka fortsætter hendes sætning:

»Ja, ideen var at skrive en 
børnebog der præsenterer hele 
kataloget af moderne familie-
dannelser og lægge op til en 
snak mellem børn og voksne 
om hvordan deres egen fami-
lie ser ud,« slutter hun.

Læs den uden at rødme
Vi der er børn af baby boomer-
ne, fik røde kinder når vores 
velmenende forældre afsløre-
de den nøgne sandhed om vo-
res tilblivelse. Nærbilleder af 
moderkagen og tværsnit af 

fars erigerede lem hører til elle 
bælle bolle-generationens kol-
lektive erindring. 

Formidlingen i Slottet med 
de mange værelser er anderle-
des lavmælt, til gengæld er det 
en eventyrlig fortælling om al-
le de tilblivelsesformer der ik-
ke tager sit naturlige udgangs-
punkt i at mor og far får lyst til 
hinanden, ruller rundt på lag-
net og planter et babyfrø.

gbg@adm.ku.dk

SLOTSFRUER – Maruska og 

Helene blev slået af manglen på 

fortællinger der afspejler den 

virkelighed mange familier le-

ver i. Derfor skrev de elle bælle 

bolle-bogens afløser.

Interview

Fra  
speciale  
til børne-
bog
To antropologer er på 
gaden med en moderne 
fortælling om at blive til. 
Deres specialer er blevet 
til en eventyrlig børne-
bog 

       Slottet med de mange  

      værelser af Helene  

     Goldberg og Maruska  

    la Cour Mosegaard kan    

   købes hos boghandlerne 

  eller hos 

 www.turbineforlaget.dk.
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Boliger

Bolig søges

(Stor)københavn
Periode: Fra medio januar til 

april/maj 2009.

Størrelse: Møbleret lejlighed/

værelse.

Lejer: M spansk ph.d.-studeren-

de, ikkeryger.

Kontakt: Agnetebe@m7.stud.

ku.dk. 

Greater Copenhagen
Period: From 1/2-09 for 1 year.

Size: 2 rooms apartment.

Equipment: Furnished.

Tenant: Guest researcher and 

artist.

Contact: E-mail: sisir.mondal@

gmail.com, tel. 2892 6789.

København eller omegn
Periode: Fra 1/2-09.

Lejemål: Villa el. villalejlighed 

med adgang til have.

Beboer: Hollandsk professor, ik-

keryger, med søn på 6.

Kontakt: E-mail: cgrimmelik-

huijzen@bio.ku.dk, tlf. 3532 

1227.

Copenhagen
Period: From 1/2-09, up to two 

years.

Size: Apartment, 2-3 rooms with 

kitchen, bathroom.

Equipment: Fully furnished. 

Tenant: US M postdoc resear-

cher.

Rent: App. 6.000 kr. per month.

Contact: E-mail: talinksvayer@

bio.ku.dk.

København
Periode: fra 1/1-09, min. 1 år.

Størrelse: Min. 2 vær.

Udstyr: U- el. delvist møbleret.

Lejer: Hollandsk ph.d. med hu-

stru, ikkerygere.

Husleje: Maks. 8.000 kr. pr. md. 

inkl.

Kontakt: Nick Bos, e-mail: 

NBos@bio.ku.dk.

Bolig udlejes

City
Periode: Fra 1/1-09 for 6 mdr.

Størrelse: Lejlighed, 85 kvm. 

Udstyr: Op- og vaskemaskine og 

opvaskemaskine. 

Lejer: Ansvarsbevidst ikkeryger.

Husleje: 7.000 kr. pr. md. og ca. 

500 i a/c varme. 

Kontakt: Tlf. 2547 5576 (kl.16-

18). 

Central Copenhagen
Period: From 7/1 to 20/6-09. 

Size: Apartment, 2 rooms, 54 

sqm. 

Equipment: Fully furnished (ex-

cept for dish washer and wa-

shing machine). 

Tenants: Non-smokers 

Rent: 7.000 kr. per month incl. 

gas, electricity, heat, water. 

Contact: Ida, e-mail: ida.tjalve@

gmail.com, tel. 5136 6641.

Frederiksberg
Periode: 6 mdr.

Størrelse: Lejlighed, 4 vær., 90 

kvm.

Udstyr: Altan, vaskemaskine, in-

ternet. Møbleret efter ønske.

Husleje: 11.400 kr. pr. md.

Kontakt: Tlf. 2679 9591.

Copenhagen North West
Period: From 6/1 to 8/6-09.

Size: Room with separate kit-

chen and bathroom, 44 sqm.

Equipment: (Partly) furnished. 

Rent: 4.200 kr. per month and 

500 for electricity, heat, launde-

rette and Internet. 

Deposit: 14.000 kr.

Contact: E-mail: atm@geo.ku.

dk.

Østerbro
Periode: Et år fra 15/1-09 med 

mulighed for forlængelse.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær.

Udstyr: Møbleret, internet og 

vaskeri.

Lejer: Ikkeryger.

Husleje: 6.000 kr. pr. md. alt  

inkl. 

Depositum: 16.500 kr.

Kontakt: Tlf. 2480 7709, e-mail : 

js@bramsander.dk.

Indre by
Periode: Fra 19/12-08.

Størrelse: Værelse.

Udstyr: Klædeskab og sovesofa. 

Adgang til køkken/alrum, bad/

toilet samt gårdhave.

Husleje: 3.500 kr. pr. md. inkl. 

varme, el, kabel tv og internet.

Depositum: 5.000 kr.

Kontakt: Dorte Bergdahl, tlf. 

5049 5379.

Copenhagen Ø
Period: From 1/2 to 1/8-09. 

Size: 43 sqm. incl. balcony. 

Equipment: Partly furnished, 

dishwasher, TV, Internet, etc. 

Rent: 6.000 kr. per month incl. 

utilities. 

Deposit: 15.000 kr. 

Contact: E-mail: frk_lise@live.

dk, tel.4036 2484.

Østerbro
Period: From 1/1 to 26/4-09.

Size: Apartment, 3 rooms.

Equipment: Fully furnished,  

washer, dryer etc.

Rent: 9.000 kr. per month all  

incl.

Contact: E-mail: libaso@live.dk, 

tel. 2878 5085.

Dragør 
Periode: Fra 1/1-09.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 86 

kvm.

Udstyr: Nye hvidevarer, have.

Husleje: 9.000 kr. pr. md. inkl. 

vand, ekskl. el og varme.

Kontakt: Tlf. 2898 5471 (kl. 12-

14). 

Indre By
Størrelse: Lejlighed, 3½ vær., 76 

kvm.

Udstyr: Spisekøkken m komfur 

og køle-/fryseskab. 

Husleje: 9.500 kr. pr. md. plus 

forbrug.

Depositum: 30.000 kr.

Kontakt: E-mail: thm@mil.dk.

Copenhagen City
Size: 2 ajoining rooms (12+13 

sqm.) in big apartment.

Equipment: Fully furnished, wa-

sher, TV, Internet, cooking pos-

sibility.

Rent: 4.000 kr. per month, incl. 

heat etc.

Deposit: 8.000 kr.

Contact: E-mail: leneravn@

gmail.com, tel. 5190 1512.

Amager
Periode: Pr. 15/1-09 og for ca. 3 

mdr.

Størrelse: Lejlighed.

Udstyr: Fuldt møbleret. 

Husleje: 6.100 kr. pr. md. + for-

brug (el, gas og internet). 

Kontakt: Rikke og Mikael Fugl-

sang, e-mail: Rikkehove2@hot-

mail.com, tlf. 2461 9435.

Indre Nørrebro
Periode: Fra 1/2-09, 3-5 mdr.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær.

Udstyr: Møbleret, med altan. 

Gratis vaskeri i kælder.

Husleje: 6.825 kr. pr. md. inkl. 

varme og vand. El ca. 200 kr. pr. 

md.

Lejer: Ikkeryger, enlig forsker/

studerende eller par.

Kontakt: Tlf. 51943908, e-mail: 

elinrebecka@gmail.com

Kollegier

Valkendorfs Kollegium
Den 1/1-09 bliver 1 plads ledig 

for en studerende fra Det Hu-

manistiske Fakultet og den 1/2-

09 bliver en plads ledig for en 

studerende fra Det Samfundsvi-

denskabelige Fakultet. Man skal 

have bestået 2 års normeret 

studietid. Kollegiet ligger i Skt. 

Peders Stræde og huser 22 be-

boere fordelt ligeligt m/k. Kol-

legiet har selvstyre. Derfor er 

ansvarsbevidsthed og socialt en-

gagement blandt beboerne vig-

tigt for husets trivsel. Huslejen 

et pt. 1.400 kr. pr. md. Ansøg-

ningsskemaet kan udfyldes og 

printes ud fra http://studier.ku.

dk/Studieliv/Bolig/ Ansøgnings-

skema vedlagt dokumentation 

for 2 års bestået studietid samt 

en personlig motivation (1 s.) 

indsendes til SU-kontoret, Fiol-

stræde 22, Postboks 2112, 1014 

Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 22/12-08 for 

plads den 1/1, og 5/1-09 for 

plads den 1/2.

Regensen
I løbet af foråret og sommeren 

2009 bliver et antal kollegievæ-

relser ledige for studerende ved 

KU el. DTU der har taget eksa-

miner svarende til 2 års norme-

ret studietid med mindst 7 i 

gennemsnit efter den nye ka-

rakterskala. Særlige optagelses-

berettigede er grønlændere og 

Stillinger

VIP-stillinger

BRIC

Group Leader in Neurobio-
logy
The Biotech Research and Inno-

vation Centre (BRIC) is seeking 

an outstanding scientist for a 

position as junior group leader. 

We are interested in a candi-

date with important research 

contributions, the ability to de-

velop a strong research pro-

gram, and the commitment to 

interact with other scientists at 

BRIC. Investigators with inte-

rests in disease-oriented mole-

cular neurobiology, cell biology 

and developmental neurobiolo-

gy are encouraged to apply. We 

offer a competitive start-up 

package in a young, dynamic 

and international environment. 

The position is tenure-track, 

and the first appointment will 

be for six years. The position is 

open for appointment from 

March 1, 2009. 

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this ex-

tract. See www.ku.dk/stillinger. 

Application deadline: 15/1-09 at 

noon.

Samfundsvidenskab

Assistant Professorship in 
Anthropology
The Department of Anthropolo-

gy offers a 3-year position as 

Assistant Professor in Anthropo-

logy with a starting date of 1 

April, 2009 or as soon as possi-

ble thereafter. The applicant 

should have a PhD or equiva-

lent degree in anthropology 

and some teaching experience 

is expected. The assistant pro-

fessorship position involves re-

search and teaching at both Ba-

chelor and Candidate level. The 

successful applicant will be in-

volved in coordination, tea-

ching and research activities re-

lated to our elite programme 

Anthropology and People-Cen-

tered Business: http://antropolo-

gi.ku.dk/uddannelser/nuvstude-

rende/kandidatuddannelsen/

come/ and is expected to parti-

cipate in current research activi-

ties at the department. 

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this ex-

tract. See www.ku.dk/english/

vacant_positions/.

Application deadline: 6/1-09 kl. 

12.00.

Sundhedsvidenskab

Clinical professorship in 
Oto-rhino-laryngology
Applications are invited for a 

clinical professorship in Oto-rhi-

no-laryngology, at the Depart-

ment of Neurology, Psychiatry 

and Sensory Sciences to 

commence as soon as possible. 

The position is composed of a 

salaried professorship at the Fa-

culty of Health Sciences, Depart-

ment of Neurology, Psychiatry 

and Sensory Sciences and a con-

sultancy with Region Hovedsta-

den with service at Gentofte 

Hospital, Department of Oto-

rhino-laryngology. It is a re-

quirement that the applicant is 

accepted for both the profes-

sorship and the consultancy. 

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based at this ex-

tract. See www.ku.dk/stillinger 

and www.laegejob.dk.

Application deadline: 5/1-09 at 

14 noon.

Clinical Professorship in 
haematology
Applications are invited for a fi-

xed-term (5 years) externally fi-

nanced salaried clinical profes-

sorship in haematology with 

special emphasis on chronic my-

eloid diseases at the Depart-

ment of Surgery and Internal 

Medicine, to commence as soon 

as possible. The clinical profes-

sorship is composed of a sala-

ried professorship at the Faculty 

of Health Sciences, Department 

of Surgery and Internal Medici-

ne and a consultancy with The 

Capital Region of Denmark with 

service at Herlev Hospital at the 

Department of Haematology. It 

is a requirement that the appli-

cant is accepted for both the 

professorship and the consul-

tancy. 

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based at this ex-

tract. See www.ku.dk/stillinger 

and www.laegejob.dk.

Application deadline: 14/1-09 at 

14 noon.

Clinical professorship in in-
flammatory bowel diseases
Applications are invited for a fi-

xed-term (5 years) externally fi-

nanced salaried clinical profes-

sorship in inflammatory bowel 

diseases at the Department of 

Surgery and Internal Medicine, 

to commence as soon as possi-

ble. The clinical professorship is 

composed of a salaried profes-

sorship at the Faculty of Health 

Sciences, Department of Surge-

ry and Internal Medicine and a 

consultancy with The Capital 

Region of Denmark with service 

at Herlev Hospital at the De-

partment of Gastroenterology, 

Medical Section. It is a require-

ment that the applicant is ac-

cepted for both the professors-

hip and the consultancy. 

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based at this ex-

tract. See www.ku.dk/stillinger 

and www.laegejob.dk.

Application deadline: 5/1-09 at 

14 noon.

Clinical professorship in  
haematology
Applications are invited for a fi-

xed-term (5 years) externally fi-

nanced salaried clinical profes-

sorship in haematology at the 

Department of Surgery and In-

færinger der kan tildeles re-

gensplads direkte efter bestået 

studentereksamen. Ved bedøm-

melsen af ansøgningen lægges 

særlig vægt på ansøgerens so-

ciale og økonomiske forhold. 

Kollegiet ligger i Indre by og 

har plads til 100 studerende. 

Kæledyr ikke tilladt. Husleje er 

pt. 1.400 kr. pr. md. inkl. tele-

fonabonnement samt 75 kr. til 

div. fællesudgifter. Ansøgnings-

skemaet kan udfyldes og prin-

tes ud fra http://studier.ku.dk/

Studieliv/Bolig/ eller udleveres 

af SU-kontoret, Fiolstræde 22, 

1171 Kbh. K. Se www.regensen.

dk el. kontakt Regensens Klok-

kere på e-mail: klokker@regen-

sen.dk for yderligere oplysnin-

ger.

Ansøgningsfrist: 15/1-09.   

 



�    UNIVERSITETSAVISEN 15 ·  2008

nical professorship in Geriatric 

Medicine, at the Department of 

Orthopaedics and Internal Me-

dicine, to commence as soon as 

possible. The clinical professors-

hip is composed of a salaried 

professorship at the Faculty of 

Health Sciences, Department of 

Orthopaedics and Internal Me-

dicine and a consultancy with 

The Capital Region with service 

at Glostrup Hospital, Depart-

ment of Geriatric Medicine and 

Rheumatology. It is a require-

ment that the applicant is ac-

cepted for both the professors-

hip and the consultancy. 

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based at this ex-

tract. See www.ku.dk/stillinger 

and www.laegejob.dk.

Application deadline: 9/1-09 at 

14 noon.

Professorship in  
RNA enzymes
Applications are invited for a 5-

year professorship with special 

duties in RNA enzymes with 

empahsis on ribozymes and 

RNA catalysis at the Depart-

ment of Cellular and Molecular 

Medicine. At the end of the 5-

year period of employment, the 

professor is transferred to 

employment and remuneration 

as an associate professor. The 

professorship commence as 

soon as possible. Further infor-

mation enquiries can be made 

to Professor Ole William Peter-

sen, tlf. 3532 7284, e-mail: 

owp@sund.ku.dk.

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this ex-

tract. See www.ku.dk/stillinger.

Application deadline: 5/1-09 at 

14 noon.

Professorship in tissue  
remodelling
Applications are invited for a fi-

xed-term 5-year professorship 

in molecular profiles in tissue 

remodelling at the Department 

of Cellular and Molecular Medi-

cine and with special duties in 

relation to the medical curricu-

lum. At the end of the 5-year 

period of employment, the pro-

fessor is transferred to employ-

ment and remuneration as an 

associate professor. The profes-

sorship commence as soon as 

possible. Further information 

enquiries can be made to Pro-

fessor Ole William Petersen, tel. 

3532 7284, e-mail: owp@sund.

ku.dk.

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this ex-

tract. See www.ku.dk/stillinger.

Application deadline: 5/1-09 at 

14 noon.

Clinical Professorship  
in Dermatology and  
Venerology
Applications are invited for a 

clinical professorship in Derma-

tology and Venerology, at the 

Department of Neurology, Psy-

chiatry and Sensory Sciences, to 

commence as soon as possible.

The clinical professorship is 

composed of a salaried profes-

sorship at the Faculty of Health 

Sciences, Department of Neuro-

logy, Psychiatry and Sensory 

Sciences and a consultancy with 

The Capital Region of Denmark 

with service at Bispebjerg Ho-

spital, Department of Dermato-

logy and Venerology. It is a re-

quirement that the applicant is 

accepted for both the profes-

sorship and the consultancy. 

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based at this ex-

tract. See www.ku.dk/stillinger 

and www.laegejob.dk.

Application deadline: 5/1-09 at 

14 noon.

Clinical professorship in  
Oncology 
Applications are invited for a 

clinical professorship in Oncolo-

gy at the Faculty of Health 

Science, Department of Surgery 

and Internal Medicine, and a 

consultancy at the Capital Regi-

on of Denmark with service at 

Herlev Hospital, Department of 

Oncology, to commence as soon 

as possible. It is a requirement 

for appointment that the appli-

cant is accepted for both the 

professorship and the consul-

tancy. 

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based at this ex-

tract. See www.ku.dk/stillinger 

and www.laegejob.dk.

Application deadline: 16/1-09 at 

14 noon.

Clinical professorship  
in Dermatology and  
Venerology
Applications are invited for a 

clinical professorship in Derma-

tology and Venerology, at the 

Department of Neurology, Psy-

chiatry and Sensory Sciences, to 

commence as soon as possible.

The clinical professorship is 

composed of a salaried profes-

sorship at the Faculty of Health 

Sciences, Department of Neuro-

logy, Psychiatry and Sensory 

Sciences and a consultancy with 

The Region Sealand with service 

at Roskilde Hospital, Depart-

ment of Dermatology and Ve-

nerology. It is a requirement for 

appointment that the applicant 

is accepted for both the profes-

sorship and the consultancy. 

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based at this ex-

tract. See www.ku.dk/stillinger 

and www.laegejob.dk.

Application deadline: 19/1-09 at 

14 noon.

Clinical professorship in 
Neurology
Applications are invited for a 

clinical professorship in Neuro-

logy with special emphasis on 

Movement Disorders, at the De-

partment of Neurology, Psychia-

try and Sensory Sciences, to 

commence as soon as possible. 

The clinical professorship is 

composed of a salaried profes-

sorship at the Faculty of Health 

Sciences and a consultancy with 

the Capital Region of Denmark 

with service at Bispebjerg Ho-

spital, Department of Neurolo-

gy. It is a requirement for ap-

pointment that the applicant is 

accepted for both the profes-

sorship and the consultancy. 

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based at this ex-

tract. See www.ku.dk/stillinger 

and www.laegejob.dk.

Application deadline: 5/1-09 at 

14 noon.

Clinical professorship in 
cardiology
Applications are invited for a fi-

xed-term (5 years) externally fi-

nanced salaried clinical profes-

sorship in cardiology with spe-

cial emphasis on cardiovascular 

prevention and rehabilitation 

at the Department of Surgery 

and Internal Medicine, to 

commence as soon as possible.

The professorship and the asso-

ciated position as a consultant 

will be financed by Bispebjerg 

Hospital. The clinical professors-

hip is composed of a salaried 

professorship at the Faculty of 

Health Sciences, Department of 

Surgery and Internal Medicine 

and a consultancy with The Ca-

pital Region of Denmark with 

service at Bispebjerg Hospital at 

the Department of Cardiology. 

It is a requirement for appoint-

ment that the applicant is ac-

cepted for both the professors-

hip and the consultancy. 

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based at this ex-

tract. See www.ku.dk/stillinger 

and www.laegejob.dk.

Application deadline: 7/1-09 at 

14 noon.

Associate Professorship in 
inherited cartilage and bo-
ne defects
Applications are invited for a 

permanent position as associate 

professor in functional genome 

research and molecular cartila-

ge and bone development at 

the Faculty of Health Sciences, 

Department of Cellular and Mo-

lecular Medicine, to commence 

as soon as possible.

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this ex-

tract. See www.ku.dk/stillinger.

Application deadline: 15/1-09 at 

14 noon.

Associate Professorship in 
functional genome research 
and molecular cytogenetics
Applications are invited for a 

permanent position as associate 

professor in functional genome 

research and molecular cytoge-

netics at the Faculty of Health 

Sciences, Department of Cellu-

lar and Molecular Medicine, to 

commence as soon as possible.

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this ex-

tract. See www.ku.dk/stillinger.

Application deadline: 15/1-09 at 

14 noon.

Associate Professorship in 
differentiation and morpho-
genesis
Applications are invited for a 

permanent position as associate 

professor in cellular and mole-

cular medicine with particular 

emphasis on differentiation and 

morphogenesis, at the Faculty 

of Health Sciences, Department 

of Cellular and Molecular Medi-

cine, to commence as soon as 

possible.

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this ex-

tract. See www.ku.dk/stillinger.

Application deadline: 15/1-09 at 

14 noon.

Biovidenskab

Lektor i akvatisk  
patobiologi
Institut for Sygdomsbiologi på 

Det Biovidenskabelige Fakultet 

søger en lektor i akvatisk pato-

biologi fra den 1/4-09 el. snarest 

derefter. Lektorens arbejdsop-

gaver vil omfatte forskning og 

forskningsbaseret undervisning 

i akvatisk patobiologi. Der øn-

skes en person med kompeten-

ce inden for områderne fiske-

sygdomme; akvakultur; immu-

nologi; værts-patogeninterakti-

oner.

Fuldt opslag. Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.life.ku.dk/job.

Ansøgningsfrist: 5/1-09, kl. 

12.00.

TAP-stillinger

Instruktorer
Under forbehold af fornøden 

bevilling opslås herved et antal 

studenterinstruktorater ved In-

stitut for Matematiske Fag til 

forårets undervisning. Blok 3: 

Alg3, AlgTopII, Dis1, 

Forsik&Jura1, Fin1, FinKon2, 

Geom1, Geom2, Hist2, HomAlg, 

KomAn, Krypto, Liv2, MatFys, 

ModAn, ModulForm, MikØk3, 

OK1, OR1, Regn&Jura2, Sand2, 

SaSt2, Skade2, VtMat. Blok 4: 

Alg1, AlgGeo, AlgTal, An1*, 

An3, Fin2, Geom3, Hist1, Kla-

sAlg, MakØk1, MatØk1, Mi-

kØk2, NumDiff, SaSt3, Stat2, 

Stok. *Retning af ca. 100 obli-

gatoriske opgavebesvarelser pr. 

instruktor (svarende til ca. 50 ti-

mer). Ansøgningsskema fås på 

www.math.ku.dk. Sendes til In-

stitut for Matematiske Fag, Uni-

versitetsparken 5, 2100 Kbh. Ø. 

Att.: Sekretariatet

Ansøgningsfrist: 19/12-08 kl. 13.

Ph.d.-stipendier

Det Humanistiske Fakultet
Ved Ph.d.-skolen ved Det Hu-

manistiske Fakultet, Køben-

havns Universitet opslås 13 ph.

d.-stipendier til

Leje af Feriefondens huse 

LODTRÆKNING – Som ansat ved KU har du muligheden 

for at leje et feriehus gennem Feriefonden. Feriefonden 

ejer 17 feriehuse som er placeret i naturskønne områder i 

Danmark og Sverige. Det er også muligt at gøre brug af 

Feriefondens lejemål i Paris. Feriefondens faciliteter udlejes 

til rimelige priser og kan benyttes hele året. En ferieuge i 

Danmark og Sverige går fra lørdag til lørdag. Lejligheden i 

Paris udlejes fra søndag til søndag. I forbindelse med lod-

trækning udlejes kun på ugebasis. Yderligere information 

vil kunne læses på Feriefondens hjemmeside.

Fra den 12. december til og med den 20. januar 2009 kan 

man tilmelde sig lodtrækningen om retten til at leje et fe-

riehus i perioden fra uge 22 til og med uge 51. Alle vil 

modtage svar senest den 30. januar 2009.

Læs mere og tilmeld dig på www.ferie.ku.dk.

Medarbejderkurser

VIDEBEGÆR – Universitetets Afdeling for Human Resour-

ces og Organisation har offentliggjort indholdet af kursus-

sæson 2009 for medarbejdere på Københavns Universitet. 

Udbuddet byder på helt nye kurser samt gensyn med gode 

kurser fra 2008 for både VIP og TAP-ansatte.

Se kursusudbud 2009 på Kursuskatalog.ku.dk.

Studiepladser ved Europakollegiet

UDLÆNGSEL – Europakollegiet i Brügge, Belgien eller Na-

tolin, Polen, der er et af de førende uddannelses- 

steder i europæiske studier (politik, jura eller økonomi) har 

ledige studiepladser for danske kandidater eller studeren-

de med mindst 4 års gennemført studie. Begge steder ud-

bydes undervisning på et højt fagligt niveau om den euro-

pæiske udvikling og det europæiske samarbejde. Der er 

ansøgningsfrist 15. januar 2009. 

Læs mere på www.eubev.dk el. www.colerope.eu.

Migrationsseminar

DET SKER – Migrationsinitiativet holder seminar med tit-

len ’Hjem’ i en transnational tilværelse den 16. december 

kl. 13.15-15.00.

Tilmelding: www.migration.dk.

Kort Nyt

ternal Medicine, to commence 

as soon as possible. The clinical 

professorship is composed of a 

salaried professorship at the Fa-

culty of Health Sciences, Depart-

ment of Surgery and Internal 

Medicine and a consultancy 

with The Capital Region of Den-

mark with service at Herlev Ho-

spital at the Department of 

Haematology. It is a require-

ment that the applicant is ac-

cepted for both the professors-

hip and the consultancy. 

Full announcement: Applica- 

tions cannot be based at this ex-

tract. See www.ku.dk/stillinger 

and www.laegejob.dk.

Application deadline: 12/1-09 at 

14 noon.

Clinical professorship in  
Geriatric Medicine
Applications are invited for a cli-
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besættelse pr. 1/9-09.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se http://phd.hum.ku.dk/

blivph.d./stipendieopslag/.

Ansøgningsfrist: 9/2-09, kl. 

12.00.

Pharmacology
The Faculty of Pharmaceutical 

Sciences, University of Copenha-

gen is pleased to announce that 

two PhD fellowships will be 

available from 1 February 2009. 

1) The role of brown adipose 

tissue in various effects of 

FGF21. 2) Evaluation of novel in 

vivo pharmacological models 

for psoriatic arthritis. 

The PhD fellowships are part of 

a joint research initiative co-fi-

nanced by the Faculty of Phar-

maceutical Sciences, University 

of Copenhagen, Danish Agency 

for Science, Technology and 

Innovation, Novo Nordisk A/S, 

and LEO Pharma A/S, under the 

auspices of The Graduate 

School on In Vivo Pharmacolo-

gy. 

Full announcement: www.far-

ma.ku.dk/stillinger. 

Application deadline: 18/12-

08 at 12.00 noon. 

Støtte

Legater og  
stipendier

Birthe og Knud Togebys 
Fond
Bestyrelsen indkalder ansøgnin-

ger om støtte til offentliggørel-

se af danske videnskabelige ar-

bejder (herunder videnskabeli-

ge lærebøger) om emner inden 

for eller i tilknytning til roman-

ske sprog og litteraturer. Støtte 

gives kun til selve trykningsom-

kostningerne – ikke til sproglig 

revision af manuskripter. An-

søgninger sendes til Birthe og 

Knud Togebys Fond, Institut for 

Engelsk, Germansk og Romansk, 

Njalsgade 128, 2300 Kbh. S. Kun 

færdige manuskripter vil kom-

me i betragtning, hvorfor det 

komplette manuskript og bud-

get for udgivelsen skal medføl-

ge. Der er i år ca. 30.000 kr. til 

uddeling. 

Ansøgningsfrist: 2/2-09.

Novo Nordisk Fonden
Udvalg for almen medicinsk 

forskning indkalder ansøgnin-

ger til toårige postdoc stipendi-

er i almen medicin. Formålet er 

at støtte almen medicinsk forsk-

ning, specielt fastholde læger 

som forskere i de alment medi-

cinske forskningsmiljøer på eller 

knyttet til universiteterne. Der 

er 2 mio. kr. til rådighed fordelt 

på 2-4 stipendier. Ansøgnings-

skema findes fra 5/1-09 på 

www.novonordiskfonden.dk. 

Ansøgningsfrist: 2/2-09, kl. 

16.00.

Novo Nordisk Fonden
Udvalget for kunsthistorisk 

forskning indkalder ansøgnin-

ger til kunsthistoriske forsk-

ningsprojekter. Der kan søges 

støtte til et selvstændigt projekt 

eller en klart angivet del af et 

større projekt inden for kunst-

historisk forskning. Ansøgnings-

skema findes fra 5/1-09 på 

www.novonordiskfonden.dk. 

Ansøgningsfrist: 2/2-09, kl. 

16.00.

Adjunkt, frøken Constance 
Heides Mindelegat
Ifølge stipendiebestyrelsen er 

der 35.000 kr. til uddeling i flere 

portioner til kvindelige stude-

rende der gennem deres studie 

opnår faglig undervisningskom-

petence i matematik og fysik 

med det mål at undervise i disse 

fag. Anvend ansøgningsskema 

for Københavns Universitets le-

gater fra www.ku.dk/sa/su-kon-

tor/legat/. 

Ansøgningsfrist: 19/12-08, kl. 

12.

Uddeling: Kun modtagerne får 

direkte besked. Det oplyses i 

Universitetsavisen når uddelin-

gen har fundet sted.

Professor, dr.phil. Viggo 
Brøndal og hustrus legat
Af legatet er der for 2008 et an-

tal portioner til rådighed til 

’støtte af unge sprogviden-

skabsfolk (med kandidat- eller 

ph.d.-grad), fortrinsvis med 

fransk som hovedfag eller med 

almen lingvistik som interesse’. 

Fx støtte til forskningsrejser og -

ophold, publicering el. andre 

tilsvarende formål til fremme af 

forskningen. Ansøgning stiles til 

Viggo Brøndal og hustrus legat 

c/o Hanna Laulund, Institut for 

Engelsk, Germansk og Romansk, 

Københavns Universitet Ama-

ger, Njalsgade 128, 2300 Kbh. S. 

Ansøgningen skal rumme oplys-

ninger om navn, adresse, per-

sonnummer, uddannelse og 

forskningsbaggrund samt en 

præcis men kortfattet projekt-

beskrivelse og et budget. Intet 

skema el. yderligere materiale.

Ansøgningsfrist: 9/1-09.

Forsvar

Ph.d.-forsvar

Sundhedsvidenskab

Anders Rhod Larsen
Titel: Community acquired 

methicillinresistant Staphylococ-

cus aureus in Denmark.

Tid: 19/12-08, kl. 14.00.

Sted: Henrik Dam Auditoriet, 

Panum.

Naturvidenskab

Thomas Elbenhardt Jensen
Titel: Importance of candidate 

signalling proteins to contracti-

on-stimulated glucose uptake.

Tid: 12/12-08 kl. 14.00.

Sted: Institut for Idræt, Univer-

sitetsparken 13, August Krogh 

Bygningen, Auditorium 1.

Afhandlingen: Kan ses på www.

ifi.ku.dk/begivenheder/thomas_

elbenhardt_phd/.

Patrick Windpassinger
Afhandling: Non-destructive 

quantum state measurements 

and Quantum noise squeezing.

Tid: 17/12-08, kl. 14.15.

Sted: Niels Bohr Institutet, Bleg-

damsvej 17, Aud. A.

Biovidenskab

Margarita Trobos Porro
Titel: Transfer of antimicrobial 

resistance genes from animals 

to humans.

Tid: 18/12-08 kl. 13.00.

Sted: Lecture Hall 1-01, Bülows-

vej 17, Ground Floor. 

Erling Lundager Kristensen 
Titel: Valuation of Dairy Herd 

Health Management Programs.

Tid: 19/12-08 kl. 9.30.

Sted: Lecture Hall 1-01, Bülows-

vej 17, Ground Floor.

Louise Dybdahl Pedersen
Titel: Implementation of DNA 

Information in the Dairy Cattle 

Breeding Plan – Effects on In-

breeding.

Tid: 22/12-08 kl. 13.00.

Sted: Lecture Hall 1-01, Bülows-

vej 17, Ground Floor.

Farma

Karin Bagger Stibius Jensen
Titel: Synthetic Approaches for 

Engineering Dynamic Interfaces 

that Modulate Biological Re-

sponses.

Tid: 15/12-08, kl. 14.00.

Sted: Benzon Auditoriet.

Afhandlingen: Resumé findes 

på www.farma.ku.dk/phd/de-

fences, og selve afhandlingen 

kan ses på Fakultetets bibliotek. 

Bedømmelseskomitéens opgave er at vurdere de ansøgninger, som fon-
den modtager, med hensyn til finansiering indenfor det naturvidenska-
belige område og fremkomme med indstillinger til fondens bestyrelse. 
Komitéen arbejder indenfor den strategi og de retningslinier, som besty-
relsen beslutter. Komitéen vil skulle kvalitetsbedømme ansøgninger 
indenfor ikke-biologisk fysik og kemi på molekylært niveau. 

Naturvidenskabelige ansøgninger, der grænser til sundhedsvidenskab, vil 
fortsat blive behandlet af fondens siddende internationale videnskabelige 
bedømmelseskomité.

Komitéen vil bestå af i alt tre medlemmer. Ét medlem er samtidig med-
lem af Lundbeckfondens bestyrelse: direktør, civilingeniør Jes Øster-
gaard, som ligeledes vil være formand for komitéen.

Lundbeckfonden er en erhvervsdrivende fond med væsentlige aktieposter i H. Lundbeck A/S og 
ALK-Abelló A/S. Fonden uddeler årligt ca. 330 mio. kr. til videnskabelige formål indenfor sundheds- og 
naturvidenskaberne.

Lundbeckfonden
Vestagervej 17, 2900 Hellerup 
Tlf. 39 12 80 00 
www.lundbeckfonden.dk

Der søges to medlemmer fra de nordiske lande til komitéen. Ansøgerne 
skal være aktive og erfarne forskere med ekspertise indenfor fysik og/eller 
kemi på molekylært niveau. Funktionstiden er 3 år med mulighed for 
forlængelse endnu én periode, og aflønningen er 75.000 DKK årligt 
samt dækning af rejseudgifter.

Der afholdes ét årligt komitémøde på fondens adresse i Hellerup. 
Ansøgningerne udsendes til komitémedlemmerne via internettet eller per 
post 4-6 uger før komitémødets afholdelse.

Ansøgning bedes sendt elektronisk til Lundbeckfonden på 
mail@lundbeckfonden.dk senest den 30. januar 2009.

Yderligere oplysninger kan fås hos fondens forskningschef, Anne-Marie 
Engel, tlf. 39 12 80 00. Desuden henvises til fondens hjemmeside.

Medlemmer til Lundbeckfondens nye bedømmelseskomité 
for naturvidenskabelige projekter søges
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Æresdoktorer
Københavns Universitet tildelte i forbindelse med universitetets 

årsfest torsdag den 20. november 2008 æresdoktorgraden til:

Navne

     Folk der spiser mange grøntsager som broccoli, 

rosenkål og rucola har nedsat risiko for at udvikle 

en række kræftsygdomme. Den kræftforebyg-

gende effekt af grøntsager fra kålfamilien skyl-

des især deres indhold af en gruppe bioaktive na-

turstoffer, kaldet glucosinolater, som også er de 

stoffer som giver den karakteristiske skarpe smag 

i sennep og wasabi. 

 Barbara Ann Halkier forsker i biosyntese og 

transport af naturstoffer med henblik på at skabe 

ny viden om dannelse og lagring af disse bioakti-

ve stoffer i planten. Den nye viden sigter mod at 

bruge bioteknologi til at overføre synteseveje til 

organismer som normalt ikke danner glucosinola-

ter så man eksempelvis kan tilføre glucosinolater 

både til planter som ikke tilhører kålfamilien og 

til mikroorganismer.  

 Prisen understreger at Barbara Ann Halkier og 

hendes forskningsmiljø på LIFE er førende inden 

for plantebiologi og funktionelle fødevarer. 

 

International anerkendelse
Barbara Ann Halkier er internationalt anerkendt 

for sin grundforskning, men hun har i de senere 

år også haft fokus på den praktiske anvendelse af 

planteforskningen som rummer store sundheds-

mæssige perspektiver heriblandt udviklingen af 

funktionelle fødevarer beriget med kræftforbyg-

gende glucosinolater. 

 Det interesserer i særlig grad Danisco, som er 

meget fokuseret på at udvikle fødevarer med 

sundhedsfremmende effekter. Derfor ønsker Da-

nisco at støtte den fremmeste forskning på områ-

det gennem tildelingen af prisen til Barbara Ann 

Halker. 

 Et øget indhold af glucosinolater i afgrøder har 

også miljømæssige fordele:  

 »I planterne bidrager glucosinolaterne til plan-

tens forsvar mod skadedyr og skadevoldende mi-

kroorganismer. Et forbedret forsvarssystem i vig-

tige kulturplanter kan derfor bidrage til en væ-

sentlig reduktion af forbruget af sprøjtemidler,« 

siger Barbara Ann Halkier. 

 Barbara Ann Halkier er biolog med kemi som 

bifag og har både en ph.d.-grad og doktorgrad i 

plantebiokemi. Hun startede sin videnskabelige 

karriere i 1985 som ph.d.-studerende ved Den 

Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole (KVL), 

nu Det Biovidenskabelige Fakultet ved KU, og ef-

ter et forskningsophold ved The Salk Institute i 

Californien blev hun ansat som lektor ved KVL i 

1992. 

 

Portræt

Biovidenskabs Barbara Ann Halkier får stor fødevarepris

Professor Jayaprakash Muliyil
MEDICIN – Christian Medical College & Hospital, 

Vellore, Indien.

Professor Anne-Lise Børresen-Dale
MEDICIN – Institute for Cancer Research, Norwe-

gian Radium Hospital, Norge. 

Professor C. Ronald Kahn
MEDICIN – Joslin Diabetes Center, Boston, USA.

Professor Peter Bordier Høj
NATURVIDENSKAB – The University of South 

Australia, Adelaide, Australien. 

Professor emeritus Thomas J. Scheff
SOCIOLOGI – Department of Sociology, Universi-

ty of California, Santa Barbara, USA. 

Professor emeritus Frances Raday
JURA – Faculty of Law, The Hebrew University of 

Jerusalem, Israel. 

DANISCO PRISEN 2008 går til lektor, dr.scient. 

Barbara Ann Halkier ved Det Biovidenskabelige 

Fakultet. Hun hædres med 250.000 kr. for sin lo-

vende forskning i kræftforebyggende, bioaktive 

stoffer i planter, særligt grøntsager fra kålfamili-

en. Forskningen sigter helt konkret mod at udvik-

le funktionelle fødevarer eller kosttilskud som er 

beriget med de helsefremmende stoffer, samt til 

at fremstille afgrøder med øget sygdomsresistens 

og dermed reducere pesticidforbruget.  
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Tiltrædelser

David Jenkins
TERRORFORSKER – Centre for European Constituti-

onalization har fået ny adjunkt. David Jenkins der er 

amerikansk statsborger, er kommet til KU fra Univer-

sity of Aberdeen School of Law. Her har han under-

vist og forsket i offentlig ret og menneskerettighe-

der samt komparativ ret. I tillæg til sin cand.jur. og 

sine mastergrader i både historie og statskundskab 

har Jenkins en LL.M. og en doktorgrad fra McGill 

University’s Institute of Comparative Law in Montre-

al, hvor han skrev afhandling om domstolskontrol 

med tilbageholdelse af ulovlige kombattanter i USA. 

Søren Brøgger Christensen 
PROFESSOR I NATURSTOFFER – Søren Brøgger 

Christensen er per 1. december 2008 ny MSO-profes-

sor på Det Farmaceutiske Fakultet. Den nyslåede 

professor ’med særlige opgaver’ blev uddannet far-

maceut i 1971 – og lige siden har han slået sine fol-

der som forsker i Universitetsparkens laboratorier. 

Søren Brøgger Christensen har først og fremmest 

forsket i naturstoffer med en mulig effekt på alvorli-

ge sygdomme som kræft og malaria – og den 1. de-

cember kan han altså kalde sig MSO-professor i 

’pharmacognosy and pharmaceutical applications of 

natural products’.

Dan Holberg
PROFESSOR I GLOBALISERING – Det Biovidenska-

belige Fakultet ved Københavns Universitet har pr. 

1. november 2008 ansat professor Dan Holmberg i et 

globaliseringsprofessorat med særlige opgaver in-

den for bioteknologi i forhold til sundhed hos dyr og 

mennesker. Ansættelsen er en del af en satsning på 

LIFE der gennem bioteknologisk forskning vil skabe 

større viden om sygdommes opståen, spredning, 

kontrol og bekæmpelse på tværs af dyr og menne-

sker.

Pristildelinger

Jesper Dammeyer og Louise Bøttcher
LÆREBOGSPRISEN 2008 – Jesper Dammeyer og 

Louise Bøttcher fra Institut for Psykologi har modta-

get årets lærebogspris for lærebogsprojektet Psyko-

logi relateret til mennesker med handicap. 

Prisen på 100.000 kr. blev overrakt på BogForum. Ju-

ryen begrunder tildelingen med at forfatterne har 

’udkastet en indlevende og samtidigt videnskabeligt 

funderet introduktion til såvel de teoretiske som de 

praktiske perspektiver der relaterer sig til det profes-

sionelle arbejde med mennesker med fysiske eller 

psykiske handicaps. Bogen hviler på forfatternes 

eget kendskab til praksis såvel som på deres udblik 

til nyere dansk og international forskning, alt sam-

men formidlet i en tone som hverken taber nærvær, 

nerve eller nuancering.’

Niels Erik Rosenfeldt
H.O. LANGE-PRISEN – Den Røde Plads blev uhyg-

gelig aktuel på BogForum da Niels Helveg Petersen 

overrakte H.O. Lange-Prisen til lektor Niels Erik Ro-

senfeldt. Rosenfeldt fik prisen på 50.000 kr. for frem-

ragende forskningsformidling som det kommer til 

udtryk i hans bog Lenin. En Revolutionær Funda-

mentalist. Niels Erik Rosenfeldt fortæller hvordan Le-

nin ad to omgange har været i Danmark, bl.a. for at 

studere på Det Kongelige Bibliotek. I 1910 indloge-

rede han sig forklædt som protestantisk præst på et 

lejet værelse på Vesterbro, foræller Rosenfeldt, som 

også nævner Rømersgade og Jagtvej 69, som nogle 

af Lenins danske tilholdssteder. 

Ylva Ardö
DET INTERNATIONALE MEJERIFORBUNDS PRIS – 

Professor Ylva Ardö fra Det Biovidenskabelige Fakul-

tet har modtaget Det Internationale Mejeriforbunds 

pris 2008 ved World Diary Summit i Mexico. Prisen er 

et udtryk for en international anerkendelse af Ylva 

Ardös forskning som bl.a. har resulteret i udviklin-

gen af en ny teknik til konservering af mælkeprøver. 

Teknikken bliver allerede anvendt i de fleste labora-

torier, der udfører rutineanalyse af mælkeprøver i 

Europa, USA og Australien. 

Lektor, dr.jur. Ole Hansen 
FONDEN REALDANIA – Lektor Ole Hansen fra Det 

Juridiske Fakultet har modtaget 1.100.000 kr. til 

forskningsprojektet AB og nye aftaleformer i bygge-

riet. Forskningsprojektet vil blive gennemført inden 

for rammerne af Center for Virksomhedsansvar ved 

Det Juridiske Fakultet. Forskningsprojektet støttes i 

forvejen af sektorforskningsmidler fra Erhvervs- og 

Byggestyrelsen der tidligere på året bevilgede 

1.200.000 kr. til forskningsprojektet.

Lars Groth Grunnet
LEGAT TIL DIABETES-FORSKNING – Cand.scient. i 

biokemi Lars Groth Grunnet, 31 år, har modtaget 

479.000 kr. fra Vera og Carl Johan Michaelsens Le-

gat. Pengene skal bruges til at undersøge hvilken 

rolle ændringer i cellernes DNA skelet, de såkaldte 

histoner, har for udviklingen af diabetes. Lars Groth 

Grunnet arbejder som postdoc i Professor, dr. med. 

Thomas Mandrup-Poulsens forskningsgruppe på 

Center for Medicinsk Forskningsmetodologi på Det 

Sundhedsvidenskabelige Fakultet.
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Max Planck – in memoriam

»KU har behov for store investeringer i  
tidssvarende forsknings- og undervisnings- 
bygninger hvis vi skal tage kampen op og  
bevare vores placering«
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Forskerhjerne 

rimer på rockstjerne

Om dagen observerer Johan Olsen

krystalliserede molekyler i labora-

toriet, om natten spiller han 

punkrock i Magtens Korridorer. 
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EINSTEIN, BOHR OG HEISENBERG er navne som 
kendes af de fleste, men falder talen på Max Planck, 
bliver de fleste nok lidt længere i blikket. Det til trods 
for at uden den viden som ’kvantefysikkens fader’ 
skabte, er det ikke sikkert at vi nogensinde ville have 
kendt de tre andre. 

Max Planck der ville være fyldt 150 år i år, oplevede 
som helt ung Tysklands samling under Otto von Bis-
marck, på toppen af sin karriere så han Tyskland kol-
lapse efter nederlaget i 1. verdenskrig, som en ældre 
mand oplevede han Nazitysklands genrejsning af den 
tyske drøm om storhed og kort før sin død måtte han 
finde sig i at blive præsenteret som »Max Planck – of 
no country« da man i 1945 ikke længere betragtede 
Tyskland som eksisterende, skønt dette hurtigt rette-
des til »Max Planck – from the world of science«. I den-
ne omskiftelige tid blev Planck på samme sted – på sit 
universitet i Berlin hvor han utrætteligt arbejdede for 
videnskaben.

MEN HVAD ER LÆREN af Max Plancks liv i dag, 150 
år efter? Vi har gjort os tre relevante overvejelser:

Planck blev af sin gamle lærer advaret imod at læse 
fysik: »I denne videnskab er næsten alt udforsket«. Al-
ligevel blev han manden som med Einsteins udtryk 
»slog benene væk under den gamle fysik« med sin op-
dagelse af at energi flyder i individualiserede pakker – 
kvanter.

Læren af Max Planck er derfor højaktuel – ingen kan 
forudsige hvor og hvornår de store gennembrud kom-
mer. Præcis derfor skal vi i Danmark værne om grund-

forskningen frem for at falde for fristelsen til at fordele 
flere og flere midler til emner der her og nu fremstår 
som relevante.

Og hvad der er mindst lige så vigtigt: vi er ganske 
enkelt nødt til at erkende at grundforskningen er det 
første led i fødekæden for anvendt forskning og inno-
vation. Eller som Max Planck har udtrykt det: »Indsigt 
må gå forud for anvendelse,« og modsat ministeriets 
opfattelse er det ikke al forskning som skal kunne om-
sættes til en faktura med det samme.

DEN ANDEN OVERVEJELSE knytter sig til Europas 
stilling. I Nobelprisens første 25 år vandt ti tyske fysi-
kere den imod kun to amerikanske. I dag er dette bille-
de vendt på hovedet, og årsagen hertil er især økono-
misk. Ikke alene investerer USA en væsentlig større del 
af sit bruttonationalprodukt i universitetssektoren end 
europæerne; amerikanerne afsætter også væsentlig 
flere penge per student. Og det bliver de ved med selv-
om også universiteternes pengetanke er blevet ramt af 
finanskrisen.

Kontrasten kan kun give anledning til forundret ef-
tertanke: Hvorfor har vores kontinent, hvor universi-
tetstanker har sin oprindelse, undladt at investere i ti-
de i forskning og uddannelse? Hvorfor tillader de an-
svarlige politikere at afstanden mellem Europa og USA 
konsekvent bliver større, lige netop på et tidspunkt 
hvor viden spiller en større og større rolle for en nati-
ons velstand, og hvor at Europa ikke kun presses fra 
Stanford og Berkeley, men også fra Singapore og Beij-
ing?

DEN TREDJE OG SIDSTE overvejelse ligger i for-
længelse af den forrige. For ville en ung, fremadstræ-
bende Max Planck i 2008 overhovedet være blevet i 
Berlin eller Europa?

20 nobelpristagere flygtede fra Nazityskland, herun-
der Einstein, hvilket fik konsekvenser for Tysklands 
position på det videnskabelige verdenskort. I dag er 
400.000 europæiske forskere ansat på den anden side 
af Atlanten – ikke fordi de er forfulgt i Europa, men 
fordi Europa er plaget af skrumpende basismidler og 
forældede laboratorier. Konsekvensen kan blive kata-
strofal.

På Humboldt-universitetet i Berlin, hvor Planck 
brugte så mange år, er netop den fløj hvori han under-
viste, så forfalden at det regner igennem taget og pud-
set falder af væggene. Desværre er den forældede in-
frastruktur langt fra et tysk fænomen. Vi oplever det i 
høj grad også herhjemme.

KEMISK INSITUT er ikke blevet renoveret i halvtreds 
år, og de studerende står i lange køer for at kunne lave 
videnskabelige forsøg, på Fysik må forskerne til tider 
arbejde kl. 4 om morgenen for at undgå at rystelser fra 
trafikken skal forstyrre deres resultater og dette er kun 
to af de mange eksempler.

Københavns Universitet har, som mange andre 
europæiske universiteter, behov for store investeringer 
i tidssvarende forsknings- og undervisningsbygninger 
hvis vi skal tage kampen op og bevare vores placering 
blandt verdens bedste universiteter.


