
på tærsklen til noget 
forfærdeligt ... godt?
Katherine Richardson mener at menneskehe-

den lever i en spændende tid. hvis forsknings-

miljøerne arbejder sammen og stiller deres vi-

den i det internationale samfunds tjeneste, er 

der endda en mulighed for at vi overlever lidt 

endnu som art.  læs side 12-13

ku vil af med  
spøgelser
mere end 6.000 studerende på Københavns 

Universitet er så langt bagud med deres studi-

er at de kan betegnes som spøgelsesstuderen-

de. KU vil nu gøre op med problemet og jage 

dem på porten.  læs side 10

smøl med  
eksamensbeviser
mens studenterservice på Naturvidenskab er 

hurtige til at skrive forsinkede studerende ud, 

kniber det mere med servicen over for de fær-

dige kandidater. Geolog Joakim Korshøj har 

indtil videre måtte vente fem måneder på at 

få udstedt sit eksamensbevis.  læs side 11
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135 medarbejdere fra Biologi erklærer i et åbent 

brev til rektor deres »største mistillid og utilfreds-

hed« med ledelsen på deres fakultet. Samme be-

sked lyder fra instituttets professorer i et brev til be-

styrelsen og i adskillige læserbreve. 

 Budskabet er ikke til at tage fejl af: Nils O. Ander-

sen har mistet sin legitimitet som dekan efter at ha-

ve svunget sparekniven over 70 af sine ansatte efter 

diktat ovenfra. 

Eller som det udtrykkes i et læserbrev inde i bladet: 

 »Mere end nogensinde er der brug for en ledelse 

der vil kæmpe med sine medarbejdere og studeren-

de, ikke imod dem.« 

læs alt om nedskæringerne  

på naturvidenskab  

side 4,5,6,7,15,16,17,18,19

dekan i klemme
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Af Julie Caspersen

Torsdag den 22. januar er der 
stuvende fyldt i de lysekrone-
beklædte gemakker ud til H.C. 
Andersens Boulevard. Det 
Kongelige Danske Videnska-
bers Selskab har indkaldt til 
forskningspolitisk årsmøde, og 
den forestående evaluering af 
universitetsloven er program-
mets eneste omdrejnings-
punkt. Forud for mødet har 
selskabet offentliggjort en 75 
sider lang hvidbog der kom-
mer med markante bud på 
hvordan universitetsloven fra 
2003 bør forbedres. 

Den varme kartoffel er 
’forskningsfrihed’. Et af hvid-
bogens forslag går ud på at 
ændre udformningen af para-
graf 17 stk. 2. så institutledere 
ikke længere med loven som 
hjemmel »kan pålægge medar-
bejdere at løse bestemte opga-
ver«. Instruktionsbeføjelsen 
skal væk så forskeren kan bru-
ge sin kreativitet på egne idé-
er. Det vil ifølge professorerne 
der har skrevet hvidbogen, 
gavne målet som er at skabe 
resultater brugbare for sam-
fundet. 

positiv sander
»Jeg har noteret mig tre ting,« 
indleder Helge Sander der 
som videnskabsminister er den 
første der får ordet. 

Han står med det kritiske 
debatoplæg udarbejdet af nog-
le af landets klogeste hoveder i 
hånden, og selvom Sander har 
en fortid som journalist og nok 
skulle været trænet i at finde 
sprækkerne, vælger han at »fo-
kusere på det positive«: 

»Jeg hæfter mig ved at I på 
side to skriver at der ikke er 
nogen generel utilfredshed 
med universitetslovens inten-
tioner (større beslutningskraft, 
større lydhørhed over for sam-
fundets ønsker og større gen-
nemskuelighed med henblik 
på opfyldelse af opstillede 
mål, red.). For det andet er det 
glædeligt at I anerkender at 
samfundet har lov til at efter-
spørge bestemte ting af forske-
ren.« 

Som det sidste nævner San-
der et afsnit om overheadtak-
ster på side 26 der også skal 
styrke forskningsfriheden. 
Han kalder hvidbogen »nyttig« 
og et »positivt indlæg« selvom 
han ikke nødvendigvis er enig 
i konklusionerne. Men – fast-
slår han – der må ikke herske 
tvivl om at han bakker op om 
forskningsfriheden.

Og det er måske meget godt 
at begynde der hvor parterne 
kan mødes, for når det kom-
mer til en ændring af den lov-
formulering som Videnskaber-
nes Selskab forslår, og som vil 
slå fast at forskere ikke kan på-
lægges bestemte opgaver, så 
skilles vandene. 

Carl Bache fra Syddansk 
Universitet spørger Sander 
hvorfor man ikke kan ændre 
paragraf 17 i universitetsloven 
så ingen institutleder kan på-
lægge en forsker at løse en be-
stemt opgave når alle parter 
nu anerkender forskningsfri-
hedens vigtighed.

Helge Sander svarer at han 
stadig vil se konkrete eksem-
pler på at den nuværende lov 
er hæmmende før han finder 
det nødvendigt at ændre ord-
lyden i loven. 

rod i administrationen
Jørgen Grønnegaard Christen-
sen der er professor i offentlig 
administation på Aarhus Uni-
versitet, får ordet efter Sander. 
Han påpeger at det grundlæg-
gende problem ved universi-
tetsloven er at den sammen-
blander to måder at styre en 
institution på. 
 På den ene side har univer-
siteterne selveje og lægger så 
vidt økonomisk muligt lang-
sigtede strategier fordi stabili-
tet er det der bekommer forsk-
ningverdenen bedst. På den 
anden side er man fra politisk 
side udsat for detailstyring på 
en lang række områder, og bli-
ver derfor tvunget til at lave 
kortsigtede strategier og bud-
getter. 

Jørgen Grønnegaard Chri-
stensen understreger at den 
nuværende måde at finansiere 
universiteterne på undergra-

sander til 
professormøde
Universitetsloven skal evalueres, men om 
den individuelle forskningsfrihed skal 
indskrives i loven, er et åbent spørgsmål. 
Videnskabsministeren vil ikke uden videre 
følge opfordringen fra landets professor-
elite i Videnskabernes Selskab
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døde områder i 
verdenshavene 
vokser
fORsKNING – et nyt studie under ledelse af 

forsker Gary shaffer fra Niels Bohr Institutet 

ved Københavns Universitet har påvist at tabet 

af ilt i verdenshavene udgør en markant trussel 

mod biodiversiteten. Når resten af kloden var-

mes op, følger havenes temperatur med. Og ef-

tersom det lunere vand ikke kan indeholde så 

meget ilt, vokser forekomsten af døde områder 

i verdenshavene. en udvidelse af de døde zoner 

vil føre til en stigning i både hyppigheden og 

omfanget af fiskedød. for eksempel i havområ-

derne ud for kontinenternes vestlige kyster ved 

Chile og Oregon i UsA. Blandt andet derfor er 

det ifølge shaffer uvist hvorvidt fremtidige ge-

nerationer vil betragte havene som fødekilder. 

et reduceret udslip fra fossile brændstoffer er i 

løbet af de næste par generationer nødvendigt 

hvis vi skal have held til at begrænse verdens-

havenes tab af ilt, forsuringen og disses lang-

sigtede negative effekter, siger hun. forsk-

ningsresultaterne er netop blevet offentliggjort 

i tidsskriftet Nature Geoscience.

Havet stiger en meter 
NIels BOhR INstItUtet – I det videnskabelige tidsskrift Climate Dynamics har forskere fra Niels 

Bohr Institutet ved Københavns Universitet sammen med kolleger fra england og finland publice-

ret epokegørende nye resultater om havniveauet som de nu mener vil stige en meter i løbet af de 

næste 100 år – dobbelt så meget som fN´s Klimapanel, IPCC, forudser. Ifølge forskerne på Niels 

Bohr Institutet er det nye ved deres metode at de i stedet for som IPCC at tage udgangspunkt i 

hvad forskerne tror vil ske med iskappernes afsmeltning, har lavet beregninger ud fra hvad der er 

sket 2000 år tilbage i tiden i forholdet mellem den globale temperatur og havniveauet.

Forårsblomster 
mod demens

meDICIN – forskere fra Det farmaceutiske fa-

kultet ved Københavns Universitet er gået på 

jagt efter nye lovende lægemiddelstoffer og 

har især fokus på blomsterfamilien Amaryllida-

ceae som blandt andet tæller de så velkendte 

vintergækker og påskeliljer. Netop disse plan-

ter har foreløbig vist sig at indeholde stoffer 

som er aktive over for lidelser i centralnervesy-

stemet, heriblandt demenslidelsen Alzheimers 

sygdom.

noter

krItIk – Danmarks professorelite fremsatte un-

der det årlige møde i videnskabernes selskab en 

markant kritik af universitetsloven. helge sander 

vil se konkrete eksempler før noget bliver æn-

dret.
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ver universitetslovens intenti-
on om at skabe større beslut-
ningskraft fordi bevillingssy-
stemet lægger magten decen-
tralt ud til dekanerne og den 
øvrige forvaltning og ikke hos 
bestyrelsen – som han des-
uden mener er for langt væk 
fra det den skal lede.   
 I samme åndedrag langer 
Jørgen Grønnegaard Christen-
sen ud efter udviklingskon-
trakterne, akkrediteringssyste-
met og den formulering i loven 
som giver lederne ret til at på-
lægge medarbejderne bestem-
te opgaver.

 »Når det giver anledning til 
kritik, så er det fordi at det 
strider mod forskningsverde-
nens traditioner for frihed,« si-
ger han. 

Jens Rostrup-Nielsen, der er 
direktør for ’special projects’ 
for Haldor Topsøe, holder et 
oplæg med titlen Skal det nyt-
te? Han er enig i at forskerne 
skal have kreativt albuerum 
for at kunne gøre det som de 
er bedst til. Han understreger 
at der er en skarp kontrast 
mellem politikerne der har 
tendens til at tænke kortsigtet, 
og forskerne der dermed må 

tænke strategisk fordi de ar-
bejder langsigtet.
 »Det er det der gør tilværel-
sen interessant og absurd,« si-
ger han og får tilhørene til at 
grine.
 Jens Rostrup-Nielsen fast-
slår at det bedste man kan til-
byde erhvervslivet ikke er re-
sultater, men derimod mulig-
hed for at ansatte kandidater 
der er blevet undervist af 
grænsebrydende forskning. 
Hos Haldor Topsøe har for-
skerne kontrakt på at de må 
bruge 15 procent af deres tid 
på at gøre som de har lyst til. 

Det har vist sig at give de bed-
ste resultater, og eksemplet 
lægger op til en af Jens Ro-
strup-Nielsens væsentligste 
pointer som er at strategisk 
forskning sagtens kan være 
grundforskning: »Skal det nyt-
te? Ja, men ikke nødvendigvis 
på kort sigt,« afslutter han.

 
Aftenens bedste grin
Efter det oplæg er der varmet 
op til aftenens festtaler. Ud-
dannelsesordfører fra Dansk 
Folkeparti Jesper Langballe 
gennemgår universiteternes 
historie fra 68-generationen 

og op til i dag. En udvikling 
han sammenfatter under over-
skriften »fra projektmageri til 
profitmageri«. I den henseen-
de lægger hans kritik sig i for-
længelse af et af hvidbogens 
synspunkter: Der er ingen go-
de gamle dage vi skal tilbage 
til.
 Langballe kritiserer at det 
kun er den anvendte forskning 
der interesserer den nuværen-
de regering, og ikke den forsk-
ning der udvider menneskets 
erkendelse. 

»Da H.C. Ørsted en aften i 
foråret 1820 gik ind i sit uni-
versitetsauditorium, sagde 
han ikke til sine studerende: I 
dag vil jeg opdage elektromag-
netismen, og så kan I ellers 
bande på at der vil komme 
gang i samfundets hjul,« siger 
han og inkasserer høje latter-
brøl.
 »Forskning skal ikke skabe 
verden, men undersøge den 
verden som er skabt på for-
hånd,« fastslår han og tager 
afstand fra den udvikling der 
har været i måden forskningen 
finansieres på:

»Basismidler er forsknin-
gens vækstlag. Og universi-
tetsfolk bør beskæftige sig med 
det de kan – at forske og un-
dervise – og ikke spurte om 
kap fra Herodes til Pilatus ef-
ter nogle pengekasser.«

Jesper Langballe kalder det 
nuværende universitetsideal 
der fordrer effektivitet for en-

240 millioner kroner 
til ku-forskning 

GevINst – Københavns Universitet (KU) har få-

et tildelt midler til to store tværvidenskabelige 

satsninger fra videnskabsministeret. midlerne 

er på 240 millioner kroner og er en del af en 

pulje til i alt fire projekter hvoraf KU har vun-

det de to. KU´s to projekter drejer sig for det 

enes vedkommende om at blive bedre til at 

kunne forstå livsstilssygdomme som for eksem-

pel fedme, sukkersyge og medfølgende hjerte-

karsygdomme. Det andet projekt handler om 

at udvikle og fremstille kunstige biologiske sy-

stemer til for eksempel personlig medicin, et 

område der kaldes syntetisk biologi. 

Jurastuderende 
med i bud på ny 
klimaaftale 

hÅRD KAmP – et hold på fire danske jurastu-

derende er gået videre til den mundtlige for-

handlingsrunde i den internationale klimakon-

kurrence: Copenhagen Competition. Konkur-

rencen er et forhandlingsspil hvor jurastuderen-

de træner forhandlingsteknik samt øver sig i at 

udarbejde traktattekster. De danske jurastude-

rende er gået videre i skarp konkurrence med 

13 andre hold fra førende internationale uni-

versiteter. Nu er otte hold tilbage der skal 

kæmpe om at komme med det bedste bud på 

en ny global klimaaftale. vinderen findes i da-

gene umiddelbart op til den store videnskabeli-

ge Klimakongres i København 10.-12. marts. 

Der ligger måske også et vist ærefuldt pres på 

de danske jurastuderende og på KU; det er 

nemlig Det Juridiske fakultet på KU der har ar-

rangeret Copenhagen Competition.

noter

hver pris, og som måler under-
visningens effektivitet på hvor 
mange kandidater, der årligt 
klemmes ud af pølsefabrikken 
for slet og ret organiseret ånd-
løshed. 

Ikke et spørgsmål om 
hvad men hvordan
Før mødet ophæves, ligner 
Helge Sander en mand der 
mest af alt har lyst til at glem-
me at han er – Helge Sander. 
Men det ligger i luften at han 
bør sige et par afsluttende ord. 
Så det gør han. De handler om 
et besøg på et universitet i Ki-
na, om den store fordelings-
lagkage hvor vi skal huske at 
børnehaverne og sygehusene 
jo også skal have sin del af 
skattekronerne og at forsknin-
gen derfor bliver nødt til at 
komme med resultater for at 
være finansieringsværdig. 

Nå ja, og forskningsfrihed. 
Det skal vi selvfølgelig have, 
men Sander afslutter med at 
»det er altså vigtigt at vise re-
sultater«. 

Hvilket virker mærkeligt, for 
det har der sådan set været 
enighed om under hele mødet. 
De allerførste linjer i hvidbo-
gen fra Videnskabernes Sel-
skab starter med at fastslå at 
forskningen skal gavne sam-
fundet. Spørgsmålet forbliver 
efter mødets afslutning derfor 
stadig hvordan.

jca@adm.ku.dk

FrI ForsknIng – helge sander bedyrer at 

han bakker op om forskningsfriheden. Alligevel 

vil han ikke fastslå den ved lov selvom landets 

professorer anbefaler det på det kraftigste.
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ku-bioforsker får 
stort gennembrud i usA

BIOvIDeNsKAB – søren tvorup Christensen, lektor på Køben-

havns Universitet (KU), er af verdens største cellebiologiske 

selskab, the American society for Cell Biology (AsCB), blevet 

hædret for sin forskning i den menneskelige krops såkaldte 

primære cilier. Indtil for få år siden blev de primære cilier ikke 

anset for væsentlige for at kunne forstå den menneskelige 

krops sundhed eller udvikling af sygdomme, men den opfat-

telse har søren tvorup Christensen, som chef for forskerteam-

et Cilie-gruppen på Biologisk Institut på KU, lavet om på i tæt 

samarbejde med ph.d.-student linda schneider. hans arbejde 

har nu fået stor opmærksom i forskerkredse især i UsA og blev 

fremlagt på en AsCB-kongres i san francisco den 17. december 

2009 for 10.000 forskerkolleger, folk fra medicinalindustrien 

og redaktører på førende videnskabelige tidsskrifter. søren 

tvorup Christensen har selv beskrevet de primære cilier som 

kroppens ultimative kontrolsystem; problemer i de primære 

cilier kan give problemer for kommunikationen mellem 

kroppens celler og kan relatere sig til så vidt forskel-

lige folkesygdomme som både fedme, sukkersyge 

og kræft foruden problemer med dele af fosterets 

udvikling samt kroppens sårhelingsprocesser. 
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Foreløbig opgørelse over antal afskedigelser og frivillige fratrædener på 

det naturvidenskabelige Fakultet per 26. januar 2009

 

 årsag Indstillet til afsked  Frivillig Fratræden, mv. 

  tAP vIP total tAP vIP total hovedtotal 

 Biologisk Institut 3 8 11 9 11 20 31

 Datalogisk Institut 1 3 4 0 3 3 7

 Kemisk Institut 0 2 2 7 4 11 13

 Niels Bohr Institutet 3 0 3 8 2 10 13

 statens Naturhistoriske museum 0 0 0 6 0 6 6

 Hovedtotal 7 13 20 30 20 50 70

heller ikke udelukke at der 
sker enkelte afskedigelser som 
følge af opgavebortfald.

Ingrid Kryhlmand, næstfor-
mand for fakultetets samar-
bejdsudvalg, er tilfreds med at 
det er lykkedes at begrænse 
antallet af fyringer, men hun 
undrer sig over at fristen for at 
søge en frivillig fratrædelses-
ordning blev forlænget til den 
16. februar på et personalemø-
de Lundsgaard Auditoriet 
uden begrundelse fra ledelsen 
og samtidig med at dekan Ulla 
Wewer afblæste al snak om fy-
ringer. 

»Der har gået nogle frygteli-
ge vandrehistorier om at man 
automatisk ville blive ’prikket’ 
bagefter hvis man gav sig ’til 
kende’ ved at søge en frivillig 
fratrædelsesordning og fik af-
slag. Det er helt ulogisk, så 
man kan blive helt bekymret 
for medarbejderes tillid til le-
delsens professionalisme,« si-
ger Ingrid Kryhlmand.

Hun tilføjer at der mangler 
et stort arbejde med at skære 
arbejdsopgaver bort svarende 
til det antal stillinger som ned-
lægges ved frivillige fratrædel-
sesordninger så de tilbagevæ-
rende medarbejdere ikke blot 
kommer til at løbe hurtigere.

clba@adm.ku.dk

 »Ledelsen er meget optimi-
stisk i vurderingen af mulighe-
derne for at hive eksterne mid-
ler hjem, måske mere optimi-
stiske end realistisk er,« siger 
Fritz Buster Nielsen.
  Nils O. Andersen har ikke 
kendskab til at forudsætnin-
gerne for næste års budget 
skulle være urealistiske. Ledel-
sen på fakultet stiler mod at 
undgå flere nedskæringer, 
men garantier kan han ikke 
udstede.
 »Vi kender jo ikke studen-
teroptaget på forhånd, men vi 
arbejder på at forbedre vores 
prognoser for at undgå ubeha-
gelige overraskelser i fremti-
den,« siger han.

  
Fyringer begrænses
Det Sundhedsvidenskabelige 
Fakultet (Sund) mangler også 
penge, så der skal skæres 40 
millioner kroner på budgettet 
for 2009. 

Ifølge fakultetsdirektør Ar-
nold Boon undgår man dog 
masseafskedigelser. Medarbej-
dere på 60 år og derover har 
til 16. februar til at ansøge om 
en frivillig fratrædelsesord-
ning. Ledelsen har allerede til-
budt 30 medarbejdere en så-
dan aftale. Derudover vil der 
være stillinger som ikke bliver 
genbesat, og Arnold Boon vil 

»De har været udsat for en 
nedværdigende behandling, 
og det kan vi ikke acceptere,« 
siger Poul Erik Krogshave.

Nils O. Andersen, dekan på 
Nat, har hørt om episoderne, 
og han forsikrer at man er ved 
at undersøge hvert enkelt til-
fælde.

»Det er klart at der skal ret-
tes op på tingene hvis der er 
begået fejl. De der er blevet 
uretfærdigt behandlet, skal 
have en undskyldning,« siger 
han.

Chokerede medarbejdere
Fritz Buster Nielsen, næstfor-
mand for samarbejdsudvalget 
på Nat, mener at ledelsen har 
gjort et professionelt stykke ar-
bejde i forhold til at gennemfø-
re afskedigelserne på en an-
stændig måde. Til gengæld er 
han yderst kritisk over for bud-
getlægningen på fakultetet.
   »Det hele er foregået meget 
lukket, så det er kommet som 
et chok for alle hvor galt det i 
virkeligheden står til. Vi havde 
fra medarbejderside foretruk-
ket at blive orienteret løbende 
så der havde været mulighed 
for en åben debat,« siger han.

Han tilføjer at man skal væ-
re heldige hvis det skal lykkes 
at undgå flere besparelser i 
2010.

Frivillig tvang
Afskedigelsesprocessen be-
gyndte den 12. januar, men 
medarbejdere der er indstillet 
til afskedigelse, har en frist til 
den 31. januar til at overveje 
om de i stedet ønsker at benyt-
te fratrædelsesordningen.

»Det er en slags frivillig 
tvang, men det er en rednings-
krans for nogen. De er trængt 
op i en krog, så det er trods alt 
bedre end ingenting,« siger 
Poul Erik Krogshave.

Ifølge HSU-næstformanden 
er afskedigelserne i de fleste 
tilfælde sket efter reglerne, 
men tillidsrepræsentanterne 
har kendskab til nogle få til-
fælde hvor retningslinjerne i 
KU´s personalepolitik ikke er 
blevet fulgt. En tillidsrepræ-
sentant er blandt andet blevet 
´prikket´ per e-mail, og med-
arbejdere er blevet indstillet til 
afskedigelse uden først at blive 
informeret om muligheden for 
at få en fratrædelsesordning.

 30 medarbejdere har søgt 
om frivillig fratrædelse på Det 
Sundhedsvidenskabelige Fa-
kultet (Sund), så antallet af af-
skedigelser bliver meget be-
grænset der.

På Nat er Biologi særlig 
hårdt ramt. Instituttet skal ale-
ne bære otte ud af de i alt 13 
afskedigelser blandt det viden-
skabelige personale (vip) på 
fakultetet. Derudover skal der 
også skæres i det teknisk ad-
ministrative personale (tap).  
 Medarbejderrepræsentan-
terne i Hovedsamarbejdsud-
valget (HSU) har kæmpet for 
en form for positiv særbehand-
ling til Biologi for at undgå at 
der skulle spares så meget.
 »Instituttet er ikke blevet 
behandlet dårligere end alle 
andre, men de har virkelig 
brug for en hjælpende hånd. 
Desværre ser løbet ud til at væ-
re kørt,« siger Poul Erik Krogs-
have, næstformand for HSU.  

nedskærInger I

Af Claus Baggersgaard

20 medarbejdere der står til 
afskedigelse på Det Naturvi-
denskabelige Fakultet (Nat), 
har fået frist til 31. januar til at 
afgøre om de i stedet foretræk-
ker en frivillig fratrædelses-
ordning. Nat skal skære 70 
stillinger bort, og 50 medar-
bejdere har indtil videre ac-
cepteret tilbuddet. 

»Antallet af afskedigelser 
bliver formentlig lavere da det 
er muligt at indgå en frivillig 
fratrædelsesaftale indtil den 
31. januar, ligesom der er mu-
lighed for at blive omplaceret 
internt på KU eller aftale an-
sættelse på gymnasier i hoved-
stadsområdet,« siger Rasmus 
Aare Nielsen, økonomi- og 
personalechef på Nat. Han 
vurderer at man når ned på 
14-15 afskedigelser.

FAktA

Indhold af frivillig fratrædelsesordning

•  Der aftales en tjenestefrihedsperiode på syv måneder

•  For medarbejdere med ni års uafbrudt beskæftigelse i staten 

ydes, ud over syv måneders tjenestefrihed, fratrædelsesgodt-

gørelse på to måneders løn

•  For medarbejdere med 12 års uafbrudt beskæftigelse i staten 

ydes, ud over syv måneders tjenestefrihed, fratrædelsesgodt-

gørelse på fire måneders løn

•  For medarbejdere med 15 års uafbrudt beskæftigelse i staten 

ydes, ud over syv måneders tjenestefrihed, fratrædelsesgodt-

gørelse på seks måneders løn

20 medarbejdere afskediges 
på naturvidenskab
50 har takket ja til en fratrædelsesordning på 
Det Naturvidenskabelige Fakultet. Antallet af 
fyringer bliver meget begrænset på Det Sund-
hedsvidenskabelige Fakultet hvor 30 går frivilligt 

BespArelsesprotest – 

medarbejderne og de studeren-

de på Biologisk Institut marke-

rede deres utilfredshed inden et 

orienteringsmøde den 16. janu-

ar med rektor, dekanen og in-

stitutlederen om millionbespa-

relserne på Det Naturvidenska-

belige fakultet. Regeringen har 

som målsætning at Danmark 

skal levere forskning og uddan-

nelse i verdensklasse, men sam-

tidig skal 70 stillinger på fakul-

tetet skæres væk.
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Nyheder

Videnskabsministeren 
afviser at blande sig

Helge Sander (V) henviser til univer-

siteternes selvstyre og mener at 

besparelserne på Naturvidenskab 

viser at taxametersystemet fungerer 

efter hensigten

nedskærInger III

Af Claus Baggersgaard

Videnskabsminister Helge Sander (V) har ikke tænkt 
sig at blande sig i den igangværende fyringsrunde på 
Naturvidenskab da universiteterne har et udstrakt 
selvstyre, og det er universitetsledelsen som har an-
svaret for økonomien, herunder afskedigelser og an-
sættelser af personale. 

»Jeg har fuld tillid til at KU’s ledelse træffer de rig-
tige beslutninger,« siger han og tilføjer at situationen 
ikke får ham til at overveje at justere på taxametersy-
stemet.

»Et af formålene med taxametersystemet er netop 
at pengene skal følge de studerende. Hvis man ikke 
tager penge fra områder med nedgang, så er der jo 
ikke midler til områder med vækst. Men universitets-
ledelsen kan selv vælge hvorledes universitetets 
samlede taxameterpengene skal fordeles,« siger Hel-
ge Sander. 

sæt ind mod frafaldet
Han tilføjer at han er opmærksom på at optaget på 
naturvidenskab og særligt biologi har været væsent-
ligt lavere i 2008 end i de foregående år, men påpe-
ger at det ikke er optagelsestallet der afgør uddan-
nelsesbevillingerne, men STÅ-produktionen. 

»Et enkelt år med et relativt lavt optag medfører 
ikke nødvendigvis markante økonomiske konsekven-
ser da flere faktorer end optaget spiller ind. Som ek-
sempel kan nævnes studietiderne og frafald. Med de 
nye skærpede adgangskrav er det sandsynligt at de 
studerende som er blevet optaget i 2008, er mere 
motiverede og målrettede hvilket også kan bidrage 
til at reducere frafald og studietider. Det er regerin-
gens politik at flere studerende skal gennemføre en 
videregående uddannelse og helst på normeret tid. 
Taxameterstyringen understøtter denne politik, og 
systemet fungerer forsat efter hensigten,« svarer 
Helge Sander i en e-mail. 

clba@adm.ku.dk

regeringsgrundlag 2007

»Regeringen vil få gennemført en analyse af, hvorfor 

så relativt få unge gennemfører en videregående ud-

dannelse i Danmark, samt hvilke tiltag der skal til for 

at øge andelen. Der er i Danmark færre tekniske og 

naturvidenskabelige kandidater end i de fleste af de 

lande, vi normalt sammenligner os med. Det er et pro-

blem, fordi virksomhederne i fremtiden vil have behov 

for flere medarbejdere med disse kompetencer. Det 

skal indgå i analysen at vurdere tiltag, der kan medvir-

ke til at øge andelen af unge, der tager en teknisk, na-

turvidenskabelig eller sundhedsvidenskabelig uddan-

nelse. Regeringen vil på baggrund af analysen frem-

lægge en handlingsplan.«

som vækst i udgifterne til flere 
ledere og administrative stil-
linger i de sidste par år. 

Fandens værk
Dansk Folkepartis ordfører, 
Jesper Langballe, er også ind-
stillet på at kigge på bevillings-
systemet.
 »Jeg har hele tiden sagt at 
taxametersystemet er noget 
fanden har skabt. Det giver jo 
universiteterne en uimodståe-
lig fristelse til at sænke kvalite-
ten af uddannelserne for at 
spare penge,« siger Jesper 
Langballe.

Han har dog ikke lagt sig 
fast på præcist hvordan syste-
met skal skrues sammen i 
fremtiden, men det afgørende 
er at universiteterne får flere 
midler der ikke er følsomme 
over for skiftende konjunktu-
rer.

Johanne Schmidt-Nielsen, 
forskningsordfører for Enheds-
listen opfordrer til at hæve ta-
xameteret med et fast krone-
beløb på kort sigt og nedsætte 
en ekspertgruppe til at se på 
alternativer til taxametersyste-
met på lang sigt.

»I Enhedslisten mener vi det 
er på tide at få en grundlæg-
gende revision af taxametersy-
stemet – ikke bare på universi-
teterne, men i hele uddannel-
sessystemet. Ideen om at man 
kan drive uddannelsessyste-
mer på samme måde som man 
driver virksomheder har sim-
pelthen spillet fallit,« siger 
hun.  

clba@adm.ku.dk

faldende optag,« siger Marian-
ne Jelved.

Hun opfordrer universite-
terne til at spille en mere aktiv 
rolle i debatten om finansie-
ringssystemet og komme med 
deres eget bud på hvordan det 
bør skrues sammen i fremti-
den.

Videnskabsministeren 
gemmer sig
Jonas Dahl, ordfører for Socia-
listisk Folkeparti (SF), foreslår 
højere taxametersatser som 
svar på det faldende optag. 
Han bad allerede den 9. de-
cember sidste år videnskabs-
ministeren redegøre for sam-
menhængen mellem regerin-
gens erklærede mål om at styr-
ke de naturvidenskabelige fag 
og besparelserne på Nat, men 
Helge Sander afviste at blande 
sig med henvisning til univer-
siteternes selvstyre.

Jonas Dahl er alt andet end 
tilfreds med det svar, så han 
har nu kaldt ministeren i sam-
råd om sagen.
 »Det er en katastrofe at vi 
har en videnskabsminister der 
på den måde læner sig tilbage 
i stolen og ikke vil have noget 
med det at gøre,« siger han.
 Jonas Dahl vil have ministe-
ren til at påtage sig sin del af 
ansvaret. Han peger på at uni-
versiteternes nuværende situa-
tion delvis skyldes de stram-
mere adgangsregler som gav 
et langt lavere optag sidste år. 
Samtidig har den nye universi-
tetslov Sander fik igennem, 
medvirket til at skabe en vold-

som over for udsving i søgnin-
gen til de enkelte uddannelser 
hvilket gør det nærmest umu-
ligt at langtidsplanlægge for 
ledelserne på universiteterne.
 »Det skaber en nedadgåen-
de spiral hvor færre STÅ-ind-
tægter fører til dårligere un-
dervisning og at flere dermed 
ikke består deres eksamener,« 
siger hun.
 S krævede i forbindelse med 
forhandlingerne om globalise-
ringsmidlerne at der skulle la-
ves en analyse af universiteter-
nes finansiering inden somme-
ren 2009, og her ønsker parti-
et at diskutere taxametersyste-
met samt forholdet mellem ba-
sismidler og konkurrenceud-
satte midler. 
 Kirsten Brosbøl advarer dog 
imod at dømme taxametersy-
stemet ude før man har fundet 
et godt alternativ. Men hun er 
parat til at se på om der for ek-
sempel skal være en nedre 
smertegrænse for hvor lidt en 
uddannelse kan få i STÅ hvor-
under det simpelthen vil være 
umuligt at opretholde et or-
dentligt fagligt miljø. 

Bland jer i debatten
Det Radikale Venstres ordfører 
Marianne Jelved mener også 
at tiden er moden til at give ta-
xametersystemet et eftersyn.
 »Balancen mellem aktivi-
tetsafhængig og stabil finan-
siering er skæv som den er nu. 
Nedskæringerne lyder meget 
voldsomme, og det må være 
sådan at man kan sikre et ri-
meligt forskningsmiljø trods 

nedskærInger II

Af Claus Baggersgaard

Paradoksalt og dybt bekym-
rende. Sådan beskriver en enig 
opposition i Folketinget situa-
tionen på Det Naturvidenska-
belige Fakultet (Nat) på Kø-
benhavns Universitet (KU).

Samfundet skriger på flere 
naturvidenskabelige kandida-
ter, Danmark står over for en 
kæmpe klimasatsning, og re-
geringen har som mål at få fle-
re unge til at tage en naturvi-
denskabelig uddannelse. Alli-
gevel tvinger faldende studen-
teroptag Naturvidenskab til at 
skille sig af med cirka 70 med-
arbejdere, blandt andet en 
fjerdedel af staben på Biologi.
 Det får oppositionen i Folke-
tinget til at kræve en grundig 
undersøgelse af konsekvenser-
ne af taxametersystemet. Som 
reglerne er skruet sammen i 
dag, får universiteterne nemlig 
et fast beløb, et taxametertil-
skud, for hver studerende der 
består eksamen. Eksamenerne 
tælles sammen og opgøres i 
årsstuderende (STÅ) som dan-
ner det endelige grundlag for 
størrelsen af bevillingen fra 
staten. Færre studerende bety-
der altså sandsynligvis i sidste 
ende færre STÅ-indtægter.

Foreslår minimumsgrænse
Socialdemokraternes (S) 
forskningsordfører Kirsten 
Brosbøl mener at konsekven-
sen af systemet er at universi-
teternes økonomi er alt for føl-

Besparelser får 
politisk efterspil
Oppositionen vil have revision af taxametersystemet, 
og SF kalder videnskabsministeren i samråd om 
fyringerne på Naturvidenskab

BAggrund

tAVs 
mInIster – 
Instituttet op-

kaldt efter 

atomfysikeren 

Niels Bohr er 

et af de spare-

ramte KU-in-

stitutter. san-

der vil ikke 

gribe ind.

FAktA

FO
T

O
: 

P
O

LF
O

T
O



6  UNIVERSITETSAVISEN 1 ·  2009

Reportage

andet og mere end årets bud-
get og de planlagte fyringer.

Berthe M. Willumsen og de 
ansatte har undersøgt hvor der 
bliver brugt penge på Naturvi-
denskab, og pilen peger på de-
kanatets administration hvor 
budgettet siden 2004 er vokset 
med 35 millioner kroner. For 
Biologi ville det svare til et 
meroptag på 160 studerende 
årligt. En advarsel fra august 
måned om at Biologis budget 
for 2009 ville være »meget an-
strengt« kan ikke betegnes 
som et forvarsel om massefy-
ringer et halvt år senere, me-
ner Berthe M. Willumsen. 

»Det er ikke tillidsvækkende 
at ledelsen anser information 
om en anstrengt økonomi som 
adækvat advarsel.« Informati-
onsniveauet giver anledning 
til konspirationsteorier – er le-
delsen ved at flytte den biolo-
giske forskning ud på Life? Og 
dekanen har hidtil besvaret 
klare spørgsmål med »røgslør 
og øregas«.

Berthe M. Willumsen kriti-
serer at fakultetet har ansat 37 
personer flere end i 2005 til en 
gennemsnitsløn på over 
400.000 kroner. »Vi tror at 
embedsmændene kører med 
dig. Vi spørger fordi vi ikke 
tror du ved hvad du gør. Vi 
spørger fordi vi tror du holder 
noget skjult for os.«

STÅ-produktionen mellem 
2008 og 2009 faldt med seks 
procent på fakultetet. På Bio-
logi faldt den med en procent. 
»Én procent på Biologi,« siger 
Berthe M. Willumsen. »Og så 
er det os der skal fyres. Nils, 

at skære ned på kurser med få 
deltagere og ved at få de stu-
derende til at aflevere deres 
specialer hurtigere så de kan 
skæppe i kassen. 

Karsten Kristiansen gen-
nemgår desuden en fremtidig 
budgetmodel som han håber 
kan give Biologisk Institut 
bedre overblik over økonomi-
en. Han runder af med et Carl 
Nielsen-citat om at man som 
dirigent skal lære ikke at for-
styrre musikerne, når de sid-
der og spiller pænt. 

»Det gælder også for forsk-
ningen,« tilføjer han. »Og jeg 
kunne ønske at mange flere 
politikere var lidt mere musi-
kalske.« 

Institutlederen høster da-
gens første bifald fra salen.

Øredøvende klapsalver til 
professor
»Dette møde kom i stand fordi 
vi skrev til rektor at vi havde 
mistet tilliden til dekanen,« 
indleder professor Berthe M. 
Willumsen på vegne af de an-
satte. Det bliver en tale der 
former sig som ét langt ankla-
geskrift rettet mod dekan Nils 
O. Andersen. 

Berthe Willumsen taler om 
hvordan ledelse i gamle dage 
var et spørgsmål om korridor-
aftaler, om at styre ved hjælp 
af del og hersk-princippet. In-
gen, siger hun, ønsker sig til-
bage. Men dekanen har ikke, 
ifølge de ansatte på Biologi, 
indfriet forventningerne til en 
mere gennemsigtig og profes-
sionel ledelse. 

Mødet handler pludselig om 

langærmet polo. Det er ikke de 
grå jakkesæt der er mødt frem 
for at forsvare en upopulær 
strategi. 

Ifølge dekanen er biologi 
nøglefaget på det nye Nørre 
Campus. Han udtrykker tillid 
til at den nyansatte institutle-
der, Karsten Kristiansen, kan 
sikre at Institut for Biologi 
fortsat vil være Danmarks 
stærkeste og største forsk-
nings- og uddannelsesmiljø in-
den for feltet.

Dekanen opregner årsager 
til krisen, herunder faldende 
STÅ-indtægter, stigende hus-
lejeomkostninger, statens ind-
købsordning og en omstillings-
pulje på 6,5 millioner kroner. 
12,8 millioner af 120 millioner 
kroner skal der spares på Bio-
logisk Instituts basisramme. 
Det svarer i procent til ned-
skæringerne på de andre insti-
tutter på fakultetet.

Bifald til institutleder
Den nyansatte institutleder, 
Karsten Kristiansen, anbringer 
sig ved mikrofonen. Institutle-
derens gennemgang af bud-
gettet for Biologi afdækker 
yderligere poster der belaster 
instituttets økonomi. Konklu-
sionen er at det samlede un-
derskud er på lidt over 30 mil-
lioner kroner. Resultatet er så 
skidt at man bliver nødt til at 
nedlægge 24 VIP-stillinger. 13 
stillinger bliver derudover 
nedlagt eller reduceret. 

»Vi kan ikke skære dybere 
end vi gør nu,« siger Karsten 
Kristiansen som forudser at in-
stituttet kan hente penge ved 

stitut er klar: Man forstår ikke 
hvorfor økonomien er blevet 
så dårlig på Naturvidenskab, 
man forstår ikke hvorfor ingen 
fandt ud af det noget før, og 
man kan ikke se hvorfor ud-
valgte institutter – herunder 
Biologi – er tvunget til at fyre 
så voldsomt mange ansatte. 
Uvisheden og skuffelsen ud-
mønter sig i en voldsom kritik 
hvis primære mål er dekan 
Nils O. Andersen.

Ingen klapsalver til rektor 
og dekan
Ingen klapper da rektor Ralf 
Hemmingsen tager ordet. Der 
lyder en hosten.

»Vi er indstillet på at tage 
spørgsmål af enhver art, men 
udgangspunktet for det er at 
der er et budget der ikke når 
sammen, og derfor skal der 
ske budgettilpasning eller en 
reduktion i rammen. Eller 
hvordan man nu vil betegne 
det,« begynder rektor.

KU’s budget er i disse år 
præget af en »kort tidskon-
stant«. Det er selvsagt ubeha-
geligt.

Men rektor fastholder, som 
en forklaring til de mange som 
føler sig overrumplede over 
nedskæringerne, at det giver 
bedst mening at vente med at 
melde ud om økonomien til 
man har en rimelig forvent-
ning om hvordan det ender 
med at se ud.

»Fakultetssekretariatet på 
Naturvidenskab er ikke større 
end de øvrige fakulteters, sna-
rere tværtimod,« siger Nils O. 
Andersen. Han er iført blød, 

FyrIngsmØde på  
BIologIsk InstItut

Af Christoffer Zieler

Det er en af de gnistrende vin-
terdage hvor det er let at øn-
ske at man var ryger så man 
kunne stå og hænge uden dø-
re. Foran H.C. Ørsted Institut-
tet er der afpillede træer at 
kigge på samt en stor bunke 
opgravet jord. Men vejret er så 
fint at det ser helt nydeligt ud. 
Med andre ord: Man skulle ik-
ke tro at stemningen indenfor 
var så ond som tilfældet er.

Rektor har indbudt Institut 
for Biologi til et orienterings-
møde om baggrunden for de 
massefyringer som har skabt 
en krigslignende stemning 
blandt instituttets ansatte. I 
virkeligheden er der ikke tale 
om en orientering, men om at 
parterne får klaret luften. Rek-
tor og dekan er trukket i lynaf-
leder-tøjet, og ordstyrer kom-
munikationschef Jasper Steen 
Winkel indbyder de fremmød-
te til at stille deres kritiske 
spørgsmål. Det skal vise sig at 
det er den eneste slags spørgs-
mål på programmet i dag.

De fleste af auditoriets 300 
orangefarvede sæder er besat. 
Nærmest talerstolen sidder en 
kerne af professorer og lekto-
rer med en alder, status og 
selvfølelse der gør dem relativt 
immune over for såkaldt mo-
derne ledelse. De er initiativta-
gere til kritikken af fakultetets 
ledelse og rektor som nu har 
resulteret i dagens møde. 

Holdningen på Biologisk In-

Dekanens 
dårlige dag
Forud for Store Fyringsdag på Biologisk In-
stitut stillede rektor, dekan og institutleder 
op til orienteringsmøde med de ansatte  
og studerende som i fremtiden skal få et  
reduceret institut til at fungere. De ansatte 
kvitterede ved at orientere dekanen om  
deres totale mangel på tillid til hans ledelse.

op Ad BAkke – 

Dekan Nils O. An-

dersen har svært  

ved at overbevise  

de ansatte om at 

Biologi går en lys  

tid i møde.
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de nuværende overtræk »har 
skubbet den til grænsen.« Li-
geledes er der heller ikke ud-
sigt til at man vil indstille byg-
ge- eller it-projekter til fordel 
for forskerstillingerne. »Vi kø-
rer i forvejen mod en forældel-
se,« forklarer rektor.

uld i munden
Diskussionen om adgangskrav 
giver anledning til eftermidda-
gens sidste verbale skærmyds-
ler i salen. Problemet for Bio-
logi er at nye adgangskrav har 
afholdt studenter fra at søge 
faget. Vil dekanen arbejde for 
at ændre kravene, spørger Ma-
rianne Ellegaard.

Det her vil være et af de tids-
punkter hvor en kommunikati-
onsrådgiver ville have anbefa-
let dekanen at stikke de tilste-
deværende et rent ja eller nej. 
Men dekanens synspunkt kræ-
ver flere nuancer. Salen mum-
ler og syder, spørgsmålet bliver 
gentaget i et højere toneleje. 

»Jeg tror på at man skal 
tænke sig om,« forsøger deka-
nen sig igen. »Jeg ser det som 
en pragmatisk sejr ...« Salen 
overdøver resten. 

»Lad lige Nils svare færdig,« 
henstiller ordstyreren. Men 
det endelige svar fortoner sig.

Tilhørerne tager selv det 
sidste ord da de ansatte giver 
sig selv en hånd for den uni-
verselle opbakning til at kæm-
pe mod fyringerne. Dagens 
møde har, om ikke andet, væ-
ret en klar orientering til ledel-
sen om stemningen på Biolo-
gisk Institut.

christoffer@zieler.dk

Rektor supplerer med en be-
mærkning om at ingen vidste 
for blot få måneder siden at 
der skulle fyres folk.

dekan ser lys forude 
Professor Kaj Frank Jensen vil 
vide hvad pengene går til når 
nu STÅ-produktionen ikke er 
faldet ret meget. Dekanen 
henviser til beregninger fra 
Universitetsavisen der viser et 
fortsat fald i STÅ-indtægterne.

Professor Søren Rosendahl 
spørger hvordan man forestil-
ler sig at den nylige fusion af 
Biologi og Molekylærbiologi 
skal fungere når man lægger 
ud med at fyre centrale folk.

Dekan Nils O. Andersen for-
tæller om hvordan han selv 
blev udnævnt til institutleder 
på Niels Bohr Institutet kort 
efter at en tredjedel af de an-
satte var blevet afskediget i en 
lignende administrativ mas-
sakre. Det havde været hårdt, 
men det var gået godt allige-
vel. Han forventer at Biologisk 
Institut også går en lys fremtid 
i møde.

Professor Roger Garrett me-
ner, konspiration eller ej, at 
der sker en forskelsbehandling 
af Life og Biologisk Institut. 
Ordstyrer Jasper Steen Winkel 
beder ham uddybe, hvad han 
mener med det. »At det kun er 
vores institut der bliver slag-
tet,« siger professoren.

Rektor får lov at redegøre 
for hvorfor han ikke vil bede 
bestyrelsen bruge penge fra 
KU’s egenkapital til at redde 
Biologisk Institut fra at skulle 
fyre så mange. Han mener at 

»KU’s styresystemer har ikke 
været optimale,« siger rektor. 
»Der er stadig for lidt predicta-
bility.« Han roser institutleder 
Karsten Kristiansen for at læg-
ge tallene ud face-up. Rektor 
pointerer også at udgifterne til 
administration under ét er fal-
det i forhold til kerneydelsen 
på KU.

kritisk spørgetid
Den resterende del af mødet 
går med udveksling af spørgs-
mål fra salen og svar fra ledel-
sesrepræsentanterne.

Professor Tom Fenchel be-
skriver styringen af universite-
tet som et system uden checks 
and balances. Kan ledelsen 
fungere hvis der er mistillid til 
den, spørger han.

Rektor mener at mødet i dag 
vil genoprette tilliden. »Hvis 
ledelsen snyder på vægten er 
den færdig, men hvis den efter 
bedste evne tackler beslutnin-
gerne og informerer om dem, 
kan tilliden genoprettes.«

Lektor Michael Sørensen 
mener at det er vigtigt for de 
ansattes billede af Karsten Kri-
stiansen som institutleder at 
han svarer på om han blev 
»ansat til at fyre en masse 
mennesker eller til at hyre 
folk?«

»Jeg tror nok jeg havde 
tænkt mig lidt om hvis jeg hav-
de vidst hvordan det så ud,« 
svarer Karsten Kristiansen. 
»Min samtale fokuserede me-
get på mulighederne for Biolo-
gisk Institut hvor man blandt 
andet havde slået ti stillinger 
op.« 

det duer ikke. Vi bliver nødt til 
at se, høre og mærke at du er 
vores dekan.« 

Salen klapper øredøvende.

toneleje tilgivet
»Jeg skal tilgive dig tonelejet, 
for jeg kender situationen,« 
svarer en synligt berørt Nils O. 
Andersen hvorefter han lover 
at gennemgå de ansattes do-
kument og imødegå misforstå-
elser. 

»Tættere på mikrofonen!« 
brøler en deltager fra salen. 
Det er ikke nogen god dekan-
dag. »Embedsmændene kører 
ikke rundt med mig, de kører 
med mig,« fortsætter Nils O. 
Andersen. »De arbejder røven 
ud af bukserne, på mig, for 
jer.«

Ordstyrer Jasper Steen Win-
kel beder dekanen forholde sig 
til den mere eller mindre uud-
talte anklage om at Biologi 
skal til at være i andet geled til 
den forskning der foregår på 
Life. »Er du ved at sælge biolo-
gerne til Life?« spørger han.

»Det vil jeg gerne kraftigt 
dokumentere ... det vil jeg ger-
ne kraftigt afvise,« fortaler de-
kanen sig til salens skadefro 
latter. »For mig er Biologi ho-
vedfaget på Nørre Campus for-
di det er fladen til de andre 
fag. Ikke mit eget fag.«

Rektor Ralf Hemmingsen ta-
ler stemningen ned. »Det er 
klart at når der er krisesituati-
on, så bliver ledere projekti-
onsfigurer på næsten alle ulyk-
ker, både dem de er praktisk 
ansvarlige for, og dem der ba-
re er der.«

Hvad fik du 
ud af mødet?

Institutleder karsten kristiansen
»Jeg kan ikke tåle newspeak. Jeg forsøger at si-

ge det som det er: Det her er en lortesituation. 

men jeg tror på at vi kan lave noget der er for-

nuftigt med hensyn til undervisningen og specia-

ler fremover.«

lektorvikar martin Willemoës
»I forhold til at vi blev lovet et orienteringsmø-

de, så fik vi mere. Det skal rektor have kredit for. 

vi fik noget at arbejde videre med, men jeg ved 

ikke om graden af tillid til dekanen blev ændret 

på grund af dette møde.«

professor kaj Frank Jensen
»Jeg undrer mig over at udgiften til Det Naturvi-

denskabelige fakultets administration er vokset 

fra 15 til 50 millioner kroner siden 2004. 35 milli-

oner er en stor procentdel af de midler der nu 

mangler til forskerstillinger. Det ville være godt 

hvis fyringerne blev sat i bero så man kunne vur-

dere konsekvenserne for forskning og undervis-

ning, men det tror jeg ikke vi opnåede i dag.«

postdoc peter stæhr
»Det lyder som om det er Biologisk Institut der 

trækker urimeligt meget. ledelsen har urealisti-

ske forventninger til hvad konsekvenserne af fy-

ringerne vil være. Jeg kommer i tvivl om hvor 

dekanen har sin loyalitet. men han skal have ros 

for at stille op.«
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Jeg AnklAger – 

De ansatte på Biologi 

forlanger nye takter 

fra ledelsen.
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Nyheder

»Der er ikke ubegrænset hjælp at hente, 
men der er nok til at medarbejderen kan få 
overblik over sin situation og få nogle red-
skaber til at komme videre i sit liv. Det hand-
ler om at få hjælp til at få løst et konkret pro-
blem her og nu og ikke om personlig selvud-
vikling eller at få ryddet op i bagagen fra sin 
barndom,« siger Benedikte Hertel.

Hun vil dog ikke på forhånd lægge loft 
over hvor mange samtaler den enkelte med-
arbejder maksimalt kan få, men oplyser at 
Precriba har et netværk bestående af 160 
psykologer, advokater, misbrugskonsulenter 
og revisorer at trække på. 

Afventende medarbejdere
Poul Erik Krogshave, næstformand i Hoved-
samarbejdsudvalget (HSU), mener at det er 
positivt at medarbejderne nu angiveligt får 
bedre adgang til at få hjælp, men han og de 
andre medarbejderrepræsentanter i HSU er 
alligevel skeptiske. De har nemlig ikke hidtil 
kunnet få et præcist svar på hvor meget 
hjælp den enkelte medarbejder er berettiget 
til. Han tilføjer at der nu står på HSU-hjem-
mesiden at man maksimalt kan få ti konsul-
tationer udover visitationen. 
 »Den nye ordning får mange superlativer 
med på vejen fra ledelsen der siger at det er 
den »bedste og dyreste« ordning, men vi har 
fra medarbejderside hverken været inddra-
get i opstillingen af kriterier eller valg af le-
verandør, så kun tiden kan vise om denne 
forsikringsordning dækker behovet,« siger 
Poul Erik Krogshave.
 Ifølge Benedikte Hertel viser erfaringerne 
fra andre danske institutioner og virksomhe-
der at tre til fem procent af medarbejderne i 
gennemsnit kontakter den psykologiske råd-
givning i løbet af et år.
 Karen Boesen forventer at den nye ord-
ning vil blive anvendt af 200-250 KU-medar-
bejdere årligt.

clba@adm.ku.dk

personAlegode

Af Claus Baggersgaard

Er der grus i samlivet, er problemerne endt i 
skilsmisse, drikker du for meget, er der rod i 
privatøkonomien eller har du mistet et nært 
familiemedlem? Københavns Universitet 
(KU) vil nu hjælpe medarbejderne med at lø-
se rent private problemer for at undgå at det 
påvirker deres arbejdsindsats negativt og 
måske i yderste konsekvens fører til lang-
tidssygemelding.
 Ifølge arbejdsmiljøkonsulent Karen Boe-
sen har KU valgt at indgå en ny, forbedret af-
tale med firmaet Prescriba der tilbyder sund-
hedsløsninger til private og offentlige insti-
tutioner. Baggrunden er at konsulenterne 
oplever et stigende behov for psykologisk 
rådgivning hos de ansatte. Således benytte-
de 97 medarbejdere sig af den hidtidige ord-
ning i 2007. En del medarbejdere måtte til-
med afvises fordi det hidtil har været et krav 
at problemerne er af ren arbejdsmæssig ka-
rakter. Medarbejderen skulle også kontakte 
psykologen via arbejdsmiljøsektionen. At det 
gik via en kollega på KU, afholdt også en del 
fra at henvende sig.
 »Den nye ordning betyder at den enkelte 
medarbejder kan ringe direkte til Precribas 
rådgivningscenter og få hjælp helt anonymt 
24 timer i døgnet, 365 dage om året,« siger 
Karen Boesen.

Hjælp her og nu
Ifølge Benedikte Hertel, sundhedsplejerske 
og psykoterapeut hos Prescriba, kan det i 
praksis være vanskeligt at afgøre om det er 
problemer på hjemmefronten der påvirker 
arbejdsindsatsen, eller omvendt. Hun mener 
derfor det er positivt at KU har valgt en ord-
ning hvor medarbejderne kan få psykologisk 
rådgivning i begge tilfælde.

Hun understreger at selv om der er gode 
muligheder for at få hjælp, er det ikke det re-
ne tagselvbord. 

re i mælet over for politikerne.
»Men indtil videre er det op ad 
bakke. Ledelsen har ikke for-
mået at flytte ret meget,« siger 
han.

Ikke min skyld
Hum-dekan Kirsten Refsing 
tror ikke den lave tillid til le-
delsen skyldes hendes person 
selvom hun har haft flere sam-
menstød med medarbejderne i 
pressen og er blevet kritiseret 
for sin ledelsesstil.

»Medarbejderne og jeg er 
kommet forholdsvis godt ud af 
det med hinanden den sidste 
lange tid, og det er snart et års 
tiden siden vi havde det sidste 
af vores kultursammenstød. 
Jeg kan kun gætte, men jeg 
tror det er udtryk for mistillid 
til ledelsessystemet som hel-
hed, universitetsloven og de 
mange nye krav og tiltag der 
kommer fra ministeriet,« siger 
Kirsten Refsing.

Hun ser frem til at tallene 
bliver bearbejdet og flere af de 
øvrige fakulteter på KU får la-
vet en tilsvarende undersøgel-
se så der bliver noget at sam-
menligne med. På nuværende 
tidspunkt har udover Hum 
kun Det Teologiske Fakultet 
(Teo) lavet den lovpligtige ar-
bejdspladsvurdering. Resulta-
tet fra Teo viser en »lidt lav til-
lid til ledelsen«.

Næste skridt på Hum bliver 
ifølge personalechef Hanne 
Møller at diskutere igennem i 
de kollegiale organer hvorfor 
tallene ser ud som de gør. Man 
overvejer også at lave fokus-
gruppeinterviews, og så skal 
der laves en handlingsplan in-
den sommer.  

clba@adm.ku.dk

om at der hersker mistillid 
mellem ledelsen og en gruppe 
af medarbejdere på Hum, men 
det er ikke muligt ud fra un-
dersøgelsen at konkludere om 
det er deres respektive insti-
tutleder, dekanen, rektor eller 
ledelsen som helhed den en-
kelte mistror. Respondenterne 
skulle nemlig svare på hvad de 
mener om ledelsen på KU som 
helhed, og formuleringen kan 
have gjort at de har opfattet 

spørgsmålet forskelligt. Det er 
derfor nødvendigt at undersø-
ge nærmere hvad utilfredshe-
den præcist er udtryk for.

Henrik Prebensen, fællestil-
lidsrepræsentant på Hum, tror 
ikke at mistilliden skyldes util-
fredshed med enkeltpersoner i 
ledelsen, men snarere mistillid 
til hele systemet med en pro-
fessionel ledelse der erstattede 
det tidligere medarbejderde-
mokrati med den nye universi-
tetslov i 2003. 

»KU-lederne må gøre sig 
klart om de vil opfattes som en 
flok vejrhaner der blot er et in-
strument for det politiske sy-
stem i Danmark, eller fremstå 
som ledere for deres kolleger,« 
siger Henrik Prebensen der og-
så efterspørger en mere akade-
misk ledelsesstil og mindre 
management-snak.

Han mener til gengæld at 
det er muligt for ledelsen at 
vinde medarbejdernes tillid 
hvis den formår at hente flere 
midler hjem, øge KU´s presti-
ge i samfundet og bliver klare-

ArBeJdsmIlJØ I

Af Claus Baggersgaard

Medarbejderne på Det Huma-
nistiske Fakultet (Hum) har 
meget lav tillid til ledelsen på 
Københavns Universitet (KU), 
og de føler at der eksisterer en 
meget lav grad af retfærdighed 
på deres arbejdsplads. Det vi-
ser en ny undersøgelse af det 
fysiske og psykiske arbejdsmil-
jø på fakultetet.

Ifølge Peter Hasle, senior-
forsker på Det Nationale 
Forskningscenter for Arbejds-
miljø, er såvel private som of-
fentlige danske arbejdspladser 
generelt præget af en stor tillid 
til ledelsen, så når en arbejds-
plads som KU ligger så lavt, er 
det udtryk for at der er noget 
galt, og det burde få ledelsen 
til at overveje grundigt hvad 
den gør forkert, mener Peter 
Hasle.

»Det er ikke et problem der 
kan løses med et snuptag. Du 
kan vinde andres tillid, men 
ikke kræve den, så troværdig-
hed i ord og handling gennem 
en lang periode er en forud-
sætning for at ændre på tinge-
ne,« siger han.

Seniorforskeren tilføjer at 
der i tider med store foran-
dringer er en særlig stor risiko 
for at der opstår mistillid. Det 
er en ond spiral som er van-
skelig at komme ud af igen.

»Det medfører at medarbej-
derne fortolker alt hvad ledel-
sen gør, negativt, selv helt små 
begivenheder eller forandrin-
ger. I en sådan situation er det 
afgørende at beslutningspro-
cesserne er gennemsigtige, at 
medarbejderne har reel indfly-
delse, og at ledelsen overvejer 
grundigt hvad den signalerer 
og hvordan,« siger Peter Has-
le.

mistro til systemet
Karen Boesen, arbejdsmiljø-
konsulent på KU, er ikke i tvivl 

psykologisk rådgivning

•  Alle medarbejdere på Københavns Universitet kan kontakte Prescribas rådgivningscenter 24 ti-

mer i døgnet alle årets dage. herfra bliver medarbejderen visiteret til psykolog, misbrugskon-

sulent, advokat eller revisor, afhængigt af problemets karakter.

•  Alle henvendelser behandles fortroligt. Universitetet får ikke at vide hvem der henvender sig 

•  Rådgivningen vil normalt blive givet i form af personlige samtaler, men vil også kunne gives 

telefonisk eller per e-mail. 

•  Der er mulighed for at få en psykolog ud på arbejdspladsen i tilfælde af arbejdsulykker eller 

andre voldsomme hændelser.

•  Når der sker alvorlige hændelser, kritisk sygdom eller dødsfald i nærmeste familie, er medar-

bejderens samlever, ægtefælle og hjemmeboende børn også dækket af aftalen.

•  Ring 70 22 12 66, raadgivningen@prescriba.com

ny ordning sikrer 
ansatte bedre 
psykologhjælp
Aftale med sundhedsfirma betyder at medarbejderne 

på Københavns Universitet fremover også kan få hjælp til 

at løse helt personlige problemer

» ku-lederne må gøre sig 
klart om de vil opfattes 
som en flok vejrhaner 
der blot er et instrument 
for det politiske system i 
danmark, eller fremstå 
som ledere for deres kol-
leger.«

henrik Prebensen, 

vIP-fællestillidsmand.

Hum-ansatte har 
mistillid til ledelsen
Undersøgelse viser en meget lav tillid til universite-
tets ledelse på Det Humanistiske Fakultet. Et udtryk 
for utilfredshed med systemet og ikke med enkelt-
personer, mener dekanen og fællestillidsmanden

sådan er der spurgt i undersøgelsen
• Kan man stole på de udmeldinger der kommer fra ledelsen?

•  Stoler ledelsen på at medarbejderne gør et godt stykke arbejde?

FAktA

FAktA
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Nyheder

ver det som en indskrænkelse 
af deres personlige råderum at 
blive tvunget til at bytte deres 
eget private kontor ud med et 
fælles, så det giver ofte util-
fredse medarbejdere når en in-
stitution som KU skal rykke 
sammen på mindre plads. Det 
er dog muligt at lette overgan-
gen og undgå mange beklagel-
ser hvis arbejdspladsen imøde-
kommer den enkelte medar-
bejders ønsker. Det kan være 
ved at forbedre mulighederne 
for at arbejde hjemme eller gi-
ve den enkelte medindflydelse 
på hvem vedkommende skal 
dele kontor med.

tænker på støj
Ifølge campusplanchef Hans 
Halvorsen forsøger man at fin-
de løsninger som kan minime-
re støjgenerne som en del af 
arbejdsmiljøscreeningen i alle 
byggesager på KU hvor Cam-
pus Plan & Byg er involveret. 
Det kan for eksempel ske gen-
nem indretningen eller valg af 
møbler som nedbringer støjen. 
Han tilføjer at erfaringerne fra 
campusarbejdet viser at den 
bedste løsning er at medarbej-
derne, der deler kontor, aftaler 
at udvise hensyn i forhold til 
aktiviteter og arbejdsgange 
som kan give støjgener. Det 
kan være fodtrin på trægulve, 
en tændt radio, telefonsamta-
ler og kolleger der taler sam-
men.

nye løsninger
Det Teologiske Fakultet og Det 
Juridiske Fakultet skal ifølge 
campusplanen flytte sammen 

af støj i hvert fald i en over-
gangsperiode indtil de har 
vænnet sig til de nye forhold. 

Ifølge Karen Boesen har de 
lokale arbejdsmiljøudvalg an-
svaret for at løse problemerne. 
Tekniske løsninger omfatter 
lydabsorberende plader i lof-
tet, skillevægge og hovedtele-
foner, men hun mener at det i 
lige så høj grad handler om at 
aftale et fælles sæt leveregler 
på det enkelte kontor. Det kan 
være at man bliver enige om at 
være opmærksomme på ikke 
at tale for højt, sætte privat-
mobilen på lydløs og ikke 
trampe rundt.

støj ødelægger arbejds-
glæden
Seniorforsker Søren Peter 
Lund fra Det Nationale Forsk-
ningscenter for Arbejdsmiljø 
vurderer at en forholdsvis stor 
andel af medarbejderne på KU 
er generet af støj hvilket efter 
hans mening er problematisk 
for en vidensarbejdsplads som 
KU. Forskningen viser nemlig 
at støj gør medarbejderne hur-
tigere trætte og uoplagte, gør 
at de trives dårligere, bliver 
anspændte, føler ulyst og er 
mindre kreative. Der er til gen-
gæld ikke videnskabeligt be-
læg for at konkludere at støj 
giver stress i fysiologisk for-
stand.
 »Støj er et problem fordi det 
giver mindre motiverede med-
arbejder der præsterer dårlige-
re så kvaliteten af arbejdet må-
ske ikke bliver den samme,« si-
ger Søren Peter Lund.
 Han tilføjer at de fleste ople-

ArBeJdsmIlJØ II

Af Claus Baggersgaard

Mere end en tredjedel af med-
arbejderne på Det Humanisti-
ske Fakultet (Hum) og halvde-
len på det Det Teologiske Fa-
kultet (Teo) på Københavns 
Universitet (KU), der deler 
kontor med andre, er generet 
af støj.
 Det viser arbejdspladsvur-
deringen (APV) på de to fakul-
teter. Indtil videre har kun 
Hum og Teo gennemført den 
lovpligtige undersøgelse af 
medarbejdernes psykiske og 
fysiske arbejdsmiljø, men 
samtlige otte fakulteter samt 
Fællesadministrationen skal 
lave en tilsvarende undersø-
gelse i løbet af 2009.
 Arbejdsmiljøkonsulent Ka-
ren Boesen er ikke overrasket 
over de første resultater.
 »Vi vidste i forvejen at støj 
er en stor stressfaktor i hver-
dagen, specielt for medarbej-
dere med opgaver der kræver 
ro og koncentration,« siger 
hun.

problemet vil vokse
KU skal ifølge campusplanen 
nedbringe sine huslejeomkost-
ninger med cirka 100 millio-
ner kroner inden 2013. Det 
betyder at medarbejderne skal 
rykke sammen på færre kva-
dratmeter, og mange må der-
for indstille sig på at skulle de-
le kontor med en eller flere 
kolleger. Arbejdsmiljøsektio-
nen forventer derfor at flere i 
fremtiden vil føle sig generet 

FAktA

det teologiske Fakultet

• 14 procent af medarbejderne sidder på flerpersoners kontor

• 87 procent sidder to på kontoret, 12 procent tre-fire personer og 0 procent fem eller flere

• 12 procent svarer ja til at der er generende støj fra andres telefoner, telefonsamtaler

• 50 procent svarer ja til at der er generende høj tale/samtale fra/imellem kolleger/besøgende

• 50 procent har problemer med at få ro til arbejdsopgaver som kræver særlig koncentration

• 25 procent føler de har ringe mulighed for stillearbejde  

resultatet af arbejdspladsvurderingen

det Humanistiske Fakultet

• 24 procent af medarbejderne sidder på flerpersoners kontor

• 75 procent sidder to på kontoret, 20 procent tre – fire personer og fire procent fem eller flere

• 31 procent svarer ja til at der er generende støj fra andres telefoner, telefonsamtaler

• 35 procent svarer ja til at der er generende høj tale/samtale fra/imellem kolleger/besøgende

• 39 procent har problemer med at få ro til arbejdsopgaver som kræver særlig koncentration 

• 39 procent føler de har ringe mulighed for stillearbejde  

Ansatte plaget af støj
Ny arbejdspladsvurdering viser at medarbejderne har 
svært ved at få ro til at koncentrere sig om deres arbejde. 
Problemet forventes at vokse på grund af campusplanen

med Humaniora på Amager 
når det nye KUA2 sandsynlig-
vis står klar i slutningen af 
2011 eller begyndelsen af 
2012. 

Kim Brinckmann, fakultets-
direktør på Humaniora, erken-
der at sammenflytningen i det 
nye byggeri også sker for at 
spare plads, altså at fortætte, 
og det tvinger fakultetet til at 
tænke i nye baner i planlæg-
ningen af byggeriet for at und-
gå at det ender med støjplage-
de medarbejdere. Det betyder 
ifølge fakultetsdirektøren at 
man ikke arbejder med stor-
rumskontorer i traditionel for-
stand, men med flermands-
kontorer og funktionsområder 
hvor der typisk placeres to til 
fem medarbejdere i samme lo-
kale. 

»Indretningen bestemmes i 
høj grad af de funktioner med-
arbejderne skal udføre. På ad-
ministrations- og driftsområ-
det skal vi yde den bedst muli-
ge service over for studerende, 
kollegaer og eksterne interes-
senter, og mange små enkelt-
mandskontorer er ikke altid 
den mest hensigtsmæssige må-
de at sikre imødekommenhed 
og videndeling på, men vi for-
søger at balancere de forskelli-
ge behov og ønsker,« siger 
han.

clba@adm.ku.dk

Læs mere på http://arbejdsmil-
jo.ku.dk/kontorer/storrums-
kontorer/ FO
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det siger loven
»hvis en studerende er mere end 12 måneder forsinket på ud-

dannelsen i forhold til den normerede studietid (…), skal uni-

versitetet rette henvendelse til den studerende og tilbyde sær-

lig vejledning i form af en individuel samtale.«

Adgangsbekendtgørelsens, kapitel 5, § 38, stk. 2 (BEK nr. 32 af 

29/01/2008) 

Harmsen ikke vil udelukke:
»Vi har ingen iver efter at 

smide folk ud. Vi har interesse 
i at de bliver færdige. Det er et 
spørgsmål om at hive fat i 
dem, og så se om man kan fin-
de af at få dem videre. Men 
kan man ikke det, så må vores 
veje skilles,« siger hun.

mahp@adm.ku.dk

Nyheder

ku vil af med 
spøgelser
Mere end 6.000 studerende på Københavns 

Universitet er så langt bagud med deres 

studier at de kan betegnes som spøgelses-

studerende.  KU vil nu gøre op med 

problemet og jage spøgelserne på porten

Humanister bedst til at være forsinket
Der er stor forskel på hvor mange spøgelsesstuderende der er på de forskellige fakulteter på KU. 

Humaniora topper listen med flest forsinkede studerende

AktIVItetskrAV II

Af Mathias Holm Pedersen

Mens man på nogle fakulteter stort ikke kender 
til problemer med studerende der er bagud i 
forhold til den normerede tid, kæmper andre 
fakulteter med markante forsinkelser for op 
mod en fjerdedel af de indskrevne studerende. 
Det viser en optælling af studietiderne på Kø-
benhavns Universitet.

På det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har 
man ifølge studiechef Lisbeth Roland Hansen 
ikke problemer med spøgelsesstuderende.
 »Det skyldes altovervejende at vi i mange år 
har opereret med studieordninger hvor der er 
meget klare frister for hvor lang tid de stude-
rende må være om at gennemføre de forskellige 
fag. Bliver man forsinket, bliver man kontaktet, 
og hvis man ikke har en god forklaring på for-
sinkelsen, bliver man skrevet ud,« forklarer Lis-
beth Roland Hansen.

På Det Humanistiske Fakultet har man først 
inden for det seneste års tid indført lignende 
aktivitetskrav, og fakultetet topper listen med 

3.300 spøgelsesstuderende. Og det er ifølge 
prodekan Hanne Løngreen et stort problem da 
spøgelserne tager resurser der kunne have væ-
ret brugt på bedre undervisning og forskning.

»Det er klart at hvis en fjerdedel af vores stu-
derende er forsinkede, så får vi både en dårlig 
gennemførelsestid og skal bruge mange res-
sourcer på de lovpligtige samtaler med de stu-
derende – penge som vi kunne anvende mere 
fornuftigt. Desuden fylder spøgelsesstuderende 
jo op, og vi er nødt til at dimensionere vores ak-
tiviteter efter dem,« lyder det fra Hanne 
Løngreen.

Forskel på spøgelser
Ligesom der er forskel på hvor mange spøgelser 
der er på de enkelte fakulteter, er der også stor 
forskel på spøgelserne.

»Nogle er allerede kommet videre og har ba-
re glemt at melde sig ud af systemet. Og så har 
vi nogle gamle specialesumpere. Nogle af dem 
vil gerne genoptage studiet mens andre ikke er 
interesserede,« forklarer Hanne Harmsen.

Ifølge Ea Feldfos, studie- og karrierevejleder 
på Det Humanistiske Fakultet, reagerer folk 

meget forskelligt på brevet fra fakultetet.
»Nogle bliver skide sure og beder mig om at 

blande mig uden om, for de har styr på tingene. 
Andre bliver glade og siger at det var rart at få 
et spark bagi,« har studievejlederen udtalt til 
Politiken.

mahp@adm.ku.dk

Her spøger det på ku

 Det humanistiske fakultet 3.294

 Det Juridiske Fakultet 578

 Det Naturvidenskabelige fakultet 1.076

 Det samfundsvidenskabelige fakultet 967

 Det sundhedsvidenskabelige fakultet 99

 Det teologiske fakultet 136

 Det Biovidenskabelige fakultet Ikke optalt

 Det farmaceutiske fakultet Ikke optalt

 I alt 6.150

NB. tallene viser studerende der ikke har bestået en eksamen siden 1. oktober 2007. De to nye 

fakulteter lIfe og fARmA er ikke med i optællingen. Kilde: Uddannelsesservice på KU

Fokus skulle gerne være på 
studerendes behov, og ikke på 
universitetets økonomi,« siger 
Mattias Jørgensen, formand 
for Studenterrådet.

Han er dog kraftig modstan-
der af at universitetet nu kan 
smide de studerende på por-
ten efter to års inaktivitet – en 
mulighed vicedirektør Hanne 

personlig falliterklæring. Det 
er vigtigt at gøre op med sig 
selv om man skal fortsætte el-
ler finde på noget andet. Uni-
versitetet har dermed også et 
ansvar for at tage hensyn til 
dem der er fanget,« lyder det 
fra vicedirektøren.

spøgelser på porten
Studenterrådet på KU har ind-
ædt kæmpet imod de nye 
strammede aktivitetskrav der 
er blevet indført rundt om-
kring på universitetet. Studen-
terrådet er dog positive over-
for at de nævnte studerende 
bliver kontaktet og tilbudt en 
samtale.

»Vi synes det er rigtig godt 
at man giver hjælp til folk der 
har problemer med studiet. 

vet mere end et år forsinkede.
Hanne Harmsen erkender 

da også at det politiske pres 
spiller en væsentlig rolle i be-
stræbelserne for at få ryddet 
op blandt spøgelserne:

»Det er skatteyderne der be-
taler for uddannelser i Dan-
mark, så hvis det ser ud som 
om at et femårigt studie tager i 
gennemsnit syv eller ni år, så 
er der nogle der vil undre sig. 
Sørger vi ikke for at rense ud i 
dem der ikke er aktive, så står 
vi politisk med en meget dårlig 
sag.«

Hanne Harmsen tror dog 
også at den nye opmærksom-
hed på forsinkelser vil gavne 
de studerende.

»For de fleste der er langt 
bagud i studierne, er det en 

der først og fremmest tale om 
et ’oprydningsproblem’. 

»Ser vi på dem der får kan-
didat- og bachelorgrader i dag, 
så bruger folk faktisk ikke så 
lang tid på det længere. Men 
der er stadig nogle der får en 
grad efter rigtig lang tid mens 
andre aldrig får den. Og det 
skal vi nu have ryddet op i,« ly-
der det fra Hanne Harmsen.

ordre fra ministeren
Der har i den sidste tid både i 
medierne og fra politisk hold 
været stor fokus på gennemfø-
relsestiden på de danske uni-
versiteter. 

Fra årsskiftet udbetales en 
del af universiteternes taxa-
metertilskud kun som en slags 
bonus hvis den studerende 
gennemfører bacheloruddan-
nelsen på normeret tid plus ét 
år og kandidatuddannelsen på 
de normerede to år. Og nu har 
Videnskabsministeriet så på-
lagt de danske universiteter at 
opsøge studerende der er ble-

AktIVItetskrAV I

Af Mathias Holm Pedersen

Det spøger på KU. Ikke med 
genfærd fra afdøde professo-
rer eller pedeller, men deri-
mod med nulevende studeren-
de som af den ene eller anden 
grund er gået i stå med deres 
studier.
 Det skal nu være slut. Blandt 
andet på baggrund af et nyt 
lovkrav gennemfører KU for ti-
den en målrettet indsats for at 
komme af med de mere end 
6.000 såkaldte spøgelses-stu-
derende der for øjeblikket står 
indskrevet på universitetet. 
Spøgelserne har eller vil i de 
kommende måneder modtage 
et brev fra deres fakultet med 
besked om at møde til en sam-
tale med en studievejleder så 
de enten kan komme i gang 
med at studere igen eller mel-
de sig helt ud af universitetet.
 Ifølge vicedirektør for ud-
dannelse Hanne Harmsen er 
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mail videre til Indskrivningen. 
Det gentager sig i midten af ja-
nuar hvor Joakims tålmodig-
hed efterhånden er ved at væ-
re opbrugt.

»Jeg har fået at vide at al 
kontakt skal gå igennem Stu-
denterservice. Det er meget 
bureaukratisk og også lidt un-
derligt at man ikke kan få lov 
til at snakke med dem der har 
med tingene at gøre. Og det er 
dybt frustrerende at der ikke 
sker noget,« fortæller han.

For nogle kan det få fatale 
konsekvenser at eksamensbe-
viset bliver forsinket. Det kan 
give problemer i forhold til 
dagpengeretten og i forhold til 
lønforhandlinger. Det har Joa-
kim været forskånet for da han 
allerede inden specialet blev 
afleveret, fik arbejde.
 »Jeg har fast arbejde som 
geolog, og heldigvis har min 
arbejdsgiver ikke krævet at jeg 
beviser at jeg er kandidat. Men 
hvis han kræver det, kan jeg 
ikke bevise at jeg er færdig,« 
fortæller Joakim.
 Efter Universitetsavisen har 
kontaktet Det Naturvidenska-
belige Fakultet, har Joakim 
Korshøj fået sin titel, og nu 
venter han bare på det endeli-
ge bevis.

det mindste kan få en atteste-
ret karakterudskrift mens han 
venter på det rigtige eksa-
mensbevis.

Men Joakim hører intet og 
kontakter derfor igen Studen-
terservice umiddelbart før jul. 
Igen lover de at sende hans 

blevet tilføjet på karakterud-
skriften. Tværtimod står han 
stadig registreret som stude-
rende. Studenterservice lover 
at de vil rykke Indskrivningen 
der står for at færdiggøre ka-
rakterudskrifterne og tilføje 
den endelig titel så Joakim i 

service Joakim til at bestille en 
attesteret karakterudskrift så 
han har et bevis på at han rent 
faktisk er cand.scient. 

Det medfører nye proble-
mer. Det viser sig nemlig at 
der er sket en fejl så Joakims 
nyerhvervede titel slet ikke er 

intet hørt. Det tog Københavns 
Universitet 12 måneder at ud-
stede hans bachelorbevis, og 
med den oplevelse i frisk erin-
dring beslutter han sig for at 
undersøge hvor hans kandi-
dateksamensbevis er blevet af. 
 Hos Studenterservice på Det 
Naturvidenskabelige Fakultet 
lyder undskyldningen at en 
printer har været i stykker og 
at der derfor er et efterslæb på 
eksamensbeviserne, og at der 
kan gå op til et halvt år før han 
skal regne med at få sin doku-
mentation. Den forklaring til-
fredsstiller ikke Joakim.

»Det undrer mig at de kan 
være et halvt år bagud med ek-
samensbeviser fordi en printer 
er i stykker. De kan vel købe 
en ny printer,« foreslår han.

Ingen titel
Men så let er det åbenbart ik-
ke. I stedet råder Studenter-

Nyheder

studIeForsInkelse I

Af Tania Maria Johannesen

Specialet er skrevet og forsva-
ret. Og 29-årige Joakim Kors-
høj er klar til lægge universite-
tet bag sig og indtage verden 
som færdiguddannet cand.
scient. Der mangler bare lige 
en ting - eksamensbeviset. 
 Ifølge de generelle regler og 
procedurer på KU skal færdige 
kandidater have deres bevis 
senest to måneder efter at ka-
rakteren på den afsluttende 
prøve er offentliggjort.
 Joakim udfylder en bestil-
lingsblanket i begyndelsen af 
september og venter spændt på 
at han sort på hvidt får beviset 
på at han har klaret sig gennem 
kandidatuddannelsen i geologi 
på Københavns Universitet. 
 Tre måneder efter, i decem-
ber, har Joakim Korshøj stadig 

BAggrund

studIeForsInkelse II

Af Tania Maria Johannesen

Senest to måneder efter 
den afsluttende eksamen 
skal der meget gerne dum-
pe et eksamensbevis ind ad 
brevsprækken hos kandida-
ter der har afsluttet deres 
studie på Københavns Uni-
versitet. Men på Det Natur-
videnskabelige Fakultet er 
der siden i sommer opstået 
en pukkel der betyder at de 
færdige kandidater ofte må 
vente meget længere lige-
som geolog Joakim Kors-
høj. 

Hvor lang den gennemsnitli-
ge ventetid er, findes der ikke 
tal for. Men der ligger en stak 
bestillinger på eksamensbevi-
ser tilbage fra i sommer der 
endnu ikke er blevet behand-
let, fortæller studiechef Karen 
Rønnow.
 »Jeg vil nødig kommentere 
den konkrete sag der bliver 
henvist til, men jeg kan fortæl-
le at vi er frygtelig langt bagud 
hvilket vi selvfølgelig beklager 
dybt. I efteråret har der været 
mange problemer både i for-
hold til personale og teknik, og 
det har akkumuleret en puk-
kel,« forklarer hun.

  

har forskellige meritter og dis-
pensationer, så vikarerne skul-
le lige ind i det hele. Og da vi 
så endelig havde personalet, 
svigtede teknikken,« fortæller 
Karen Rønnow som mener det 
nu er tid til at se fremad.
 »Der er ekstra mandskab på, 
og vi har indkøbt nye printere, 
så nu kører arbejdet på høj-
tryk, og vi håber at komme til 
bunds i bunkerne i løbet af 
den næste måned så vi kom-
mer ned på en ekspeditionstid 
på under to måneder.«

Front sikrer arbejdsro
I værste fald kan et manglende 
eksamensbevis have konse-

vice gang på gang.
 »Når der inden for et be-
stemt område er opstået en 
pukkel, bliver medarbejder-
ne dér overbebyrdet alene 
med at besvare telefonop-
kald og mails. Derfor fun-
gerer Studenterservice som 
en frontlinje der skal sikre 
fred til de medarbejdere 
der rent faktisk skal udføre 
arbejdet. I Studenterservice 
kender de situationen og 
kan videreformidle når der 
er nogle generelle proble-
mer,« forklarer Karen Røn-
now.

Fakultet beklager forsinkelse

smøl med 
eksamens-
beviser
Mens Studenterservice på Naturvidenskab er 

hurtige til at skrive forsinkede studerende ud, 

kniber det mere med servicen over for de 

færdige kandidater. Geolog joakim Korshøj 

har indtil videre måttet vente fem måneder på 

at få udstedt sit eksamensbevis

På Naturvidenskab har bunker af bestillinger på eksamensbeviser hobet sig op, og færdige kandidater kan ikke regne med at få beviset inden 

for to måneder selvom det er deres ret. Fakultetet forklarer ventetiden med tekniske problemer og personalemangel og lover snarlig forbedring 

printere og personale
Sagen kommer derfor ikke 
som en overraskelse for Karen 
Rønnow. Tværtimod har man 
på Naturvidenskab længe væ-
ret opmærksom på problemet, 
og allerede i efteråret satte fa-
kultetet ind for at finde en løs-
ning. 
 »Afdelingen har været hårdt 
ramt af sygemeldinger, så i ok-
tober måned tog vi nogle vika-
rer ind for at kunne følge med. 
Men det er relativt komplice-
ret at stykke eksamensbeviser-
ne sammen fordi vi har en me-
get åben og fleksibel struktur i 
uddannelserne. Alle beviser er 
forskellige fordi de studerende 

kvenser i forhold til både løn-
forhandlinger og retten til 
dagpenge, men Karen Rønnow 
forklarer at når de i Studenter-
service er blevet kontaktet af 
studerende med et konkret be-
hov, er deres sag blevet taget 
ud af bunken og behandlet 
med det samme. 
 Det undrer hende derfor og-
så at Joakim Korshøj har været 
i kontakt med Studenterser-
vice tre gange uden at der er 
sket noget i hans sag. Men der 
er en grund til at han ikke selv 
har kunnet ringe til Indskriv-
ningen som skal færdiggøre 
hans karakteroversigt, men er 
blevet henvist til Studenterser-

pApIrlØst FAkultet – 

trods talrige henvendelser til 

administrationen, har Joakim 

Korshøj ikke fået papir på sin ti-

tel efter fem måneders venten.
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Interview

»Hm. Jeg tror at økonomien kommer til at 
spille en kæmpe rolle. Vi har virkelig mange 
økonomer med på kongressen med forskellige 
indgange til klima. Det er på det økonomiske 
område at det brænder for øjeblikket. At tackle 
klimaet kræver en økonomisk indsats.«

Det rejser diskussionen om at navigere i et poli-
tisk felt. Du er jo også formand for regeringens 
klimakommission, et panel nedsat af de selvsam-
me politikere som du og dine kollegaer brugte år 
på at råbe op.

»Kommissionen er uafhængig og består ude-
lukkende af forskere, så derfor tør jeg godt væ-
re med, men jeg har altid været meget opmærk-
som på at den her sag var alt for vigtig til at den 
skulle have partipolitisk farve. Det vil jeg ikke 
lægge navn til. En politiker ville bruge mit navn 
i forbindelse med en EU-Parlamentskampagne. 
Det ville jeg ikke. Min generation af forskere 
blev belært om at vi for Guds skyld skulle holde 
os fri af det politiske system, løbe skrigende 
bort fra politik. Men vi sidder med udfordringer 
hvor det bare ikke er godt nok. Vores konferen-
ce skal ikke udstikke politikken, men vi skal 
medvirke til at skabe en ’sense of urgency’. Det 
er op til politikerne at finde kursen, men som 
videnskabsmænd m/k skylder vi at fortælle po-
litikerne hvordan fremtiden kommer til at se ud 
hvis vi gør det ene eller det andet.«

Faktuel fodring af politikerne
Hvad er jeres succeskriterium for kontakten med 
politikerne?

»FN-rapporten fra 2007 bygger på forsk-
ningsresultater publiceret senest 2005, hvis vi 
er lidt venlige. Så beslutningstagerne skal 
handle i 2009 på baggrund af fem år gamle re-
sultater. Det er stadig relevant viden, men vi 
har lært meget siden da. Det ville være en god 
ide hvis det videnskabelige samfund kunne 
samles og komme med opdateret viden.«

Kongressen til marts skal resultere i to ting. 
Dels den forventelige sprænglærde bog som ud-
kommer i 2010, dels en 30 siders synteserap-
port som politikerne vil få at læse ved topmødet 
til december. Arbejdet med at få kogt 1.600 ab-
stracts, et væld af sessioner og de kloge hove-
ders millioner af ord ind til en sproglig ret som 
en politiker kan fordøje, påhviler ikke mindst 
formanden, så Katherine Richardson får travlt. 
Den utaknemmelige opgave bliver at få folk 
som sædvanligvis fatter sig i mange ord, til at 
skære ind til benet.

»Jeg har bedt alle 58 ’session chairs’ om at 
sende mig et to sider langt dokument med højst 
to beskeder som de forventer bliver det vigtig-
ste resultat fra netop deres session. De ting som 
medier, forhandlere, almindelige mennesker vil 
interessere sig mest for.«

subprime-lån hos planeten
»Jeg tror ikke vi kan følge hvad vores 30 siders-
rapport præcis betyder. Men jeg tror at mange 
ting er ved at konvergere med hensyn til klima-
et netop nu. Vi kan ikke løse de her udfordrin-

ter at vi kan tage tingene kassevis. Nu fokuserer 
vi på dét her – lad os sige sygdomme i Afrika. 
Problemet er at efterhånden som kloden var-
mer op, så sker der en forandring og udbredelse 
af sygdommene til nye steder.« 

»Et andet eksempel fra mit eget område, ha-
vet, er at CO2-mængden i havet gør dem mere 
sure. Det betyder at de organismer som danner 
koraller, eller skabte Møns Klint, ikke længere 
kan danne kalk. Hvis vi fortsætter med at hælde 
CO2 ud i atmosfæren i det nuværende tempo, så 
vil der ikke i 2065 – du er her endnu, om end 
intet er 100 procent sikkert – være nogen områ-
der i havene overhovedet hvor korallerne kan 
danne kalk.« 

»Hvis vi, som Copenhagen Consensus-folke-
ne foreslår, lige venter 50 år og ser klimaudvik-
lingen an, så er det meget fint, men hvordan vil 
de købe korallerne tilbage? Vi forudsætter alt 
for ofte en lineær udvikling. Nu har vi lige udsat 
redningsplanen for torsken. Vi fisker en art helt, 
helt ned. Og så går vi ud fra at når vi holder op 
med at fiske den, så kommer den tilbage. I 
1992 lavede man et moratorium for torskefi-

skeri i Canada. Men der er ingen tegn på at be-
standene kommer igen, nu 17 år senere. Natur-
lige systemer fungerer ikke lineært.«

Anti-nørdet tænkning
»Vi har designet det så hver session er rettet 
mod besvarelsen af et spørgsmål. Første session 
handler om kryosfæren, altså glaciologernes 
område. Men vi skal ikke have en masse glacio-
loger der taler om hvor mange centimeter lige 
netop deres gletsjer er smeltet. Så sidder vi an-
dre og tænker: Og hvad så? De skal dæleme lin-
ke det til det større spørgsmål: Hvad betyder 
det? Og sådan er det hele vejen igennem. Hvil-
ket også har betydet at der er flere af de mere 
traditionelle disciplin-tænkende forskere der 
simpelthen ikke kunne finde sig selv i det her. 
Jeg er blevet kontaktet af folk der har spurgt ef-
ter biodiversitet og ledt forgæves efter et emne 
specifikt om det, og jeg har sagt at I har ret: Der 
bliver ikke et stort skilt hvor der står at her mø-
des alle biodiversitetsfolkene. Men hvis jeg går 
de 58 sessions igennem, kan jeg finde 22 hvor 
biodiversitet er helt centralt. Men vi tænker det 
mere nuanceret.«
 Det lyder som om den her systemiske tænkning 
også har et moralsk aspekt - at menneskeheden 
skal rydde op efter sig selv?

fik at vide at der var 90 procents risiko for at dit 
fly ikke ville nå frem, så ville du nok ikke give 
dig til at diskutere de 10 procent. Du ville ikke 
tage med det fly. Hvis vi fokuserer på de 10 pro-
cents usikkerhed, så finder vi ikke ud af hvad vi 
kan gøre ved problemet.« 

»Og jeg synes faktisk det har været et stort 
problem i Danmark at pressen håndterer klima-
forandringer som et forudsigelsesproblem. Vil 
det ske, eller vil det ikke ske? Det er ikke et for-
udsigelsesproblem. Det er et risikoproblem. 
Hvor stor er risikoen for at det her går galt? Og 
hvad kan vi gøre for at mindske risikoen? Nor-
malt er det sådan i vores samfund at hvis der er 
en lille risiko for at noget slemt kan ske som vil 
have store negative konsekvenser, så gør vi me-
get for at forhindre det. Helt ærligt: Hvad er 
sandsynligheden for at Al Qaeda angriber Tir-
strup Lufthavn? Men vi betaler meget for at det 
ikke skal ske.«

Jorden er et system
»Som politiker skal du finde balancen mellem 
tilpasning til og imødegåelse af klimaproble-
merne. Og det er den balance 
vores kongres er bygget op om-
kring.« 

»Vi lever i spændende tider. 
For 12.000 år siden lærte vores 
art at ’snyde’ jorden. Så vi i dag 
er langt flere end vi fra natu-
rens hånd var berettiget til. Ni 
milliarder i 2050. I begyndel-
sen troede vi aldrig at det ville 
blive nødvendigt med regler 
for vores brug af planeten. Det 
er i virkeligheden ikke kommet 
før i min egen levetid. Vi bliver klogere. Vi for-
valter i dag vores forhold til Jordens subkompo-
nenter, land, vand og luft. Men hvis du går til 
lægen og vedkommende giver dig medicin til 
din fod, så vil du blive spurgt om du har taget 
noget til hovedet først. Din krop er et system. 
Det gælder også Jorden. Vi er nødt til at forval-
te ud fra systemet og ikke komponenterne. Vi 
står på tærsklen til at vores politikere forstår at 
de skal tænke systemisk når det gælder Jorden. 
Dette er ikke så kompatibelt med nationalstats-
konceptet – det kalder på nye spilleregler i vo-
res forvaltningsformer. Det er i øvrigt også et 
tema på kongressen.«

Bjørn lomborg har gjort godt 
Det lyder som et svar til de folk der mener vi bør 
forvalte vores ressourcer ud fra enkeltsager.

»Det er sandt. Men jeg synes at Bjørn Lom-
borg har gjort mange gode ting. Han har fået 
vigtige diskussioner om miljø og endda klima 
på bordet. Vi der kommer fra naturvidenska-
berne, har måske haft en tendens til at mene at 
vi havde monopol på de miljømæssige spørgs-
mål. Men det er samfundsmæssige problemer, 
så samfundsvidenskaberne skal også på ba-
nen.« 

»Lomborg kører af sporet når han forudsæt-

klImAkongres

Af Christoffer Zieler

Katherine Richardson finder sig velvilligt i at 
blive kommanderet rundt på Det Naturviden-
skabelige Fakultets tagterrasse i den bidende 
kulde højt over Tagensvej indtil fotografen får 
taget det helt rigtige billede. Hun lader sig i det  
hele taget ikke slå ud af vejret. Faktisk er Ri-
chardson ukueligt optimistisk når det gælder 
klodens klima. 

»Hvis jeg ikke troede vi kunne redde plane-
ten, så gad jeg jo heller ikke arbejde 18 timer i 
døgnet med de her ting,« siger hun. 

Opgaven er den store videnskabelige kongres 
om klimaforandringer som Københavns Univer-
sitet er vært for i marts i samarbejde med sine 
prestigiøse partnere i IARU-alliancen. Katheri-
ne Richardson, prodekan på Naturvidenskab, er 
formand for den videnskabelige styrekomité 
hvilket betyder at hun har ansvaret for at sikre 
at det er de rigtige folk der bemander – og be-
kvinder – kongressens 58 planlagte sessioner. 

På tre dage skal topfolk fra hele verden dele 
viden om den klimakatastrofe de fleste efter-
hånden er enige om at vi står overfor. Hvad ved 
vi nu? Hvad vil der ske? Og – nok så vigtigt – 
hvordan skal vi som art, som borgere og som 
forbrugere forholde os til et radikalt ændret le-
vegrundlag?

»Vi gider ikke diskutere FN’s seneste rapport 
længere. Vi står alle sammen ved det der står i 
den. FN-rapportens styrke er at den er baseret 
på konsensus, mens dens svaghed er at den er 
baseret på... konsensus. Hvad jeg mener er at 
rapporten kan bruges i reelle forhandlinger, 
men svagheden ved konsensus er at det tager 
lang tid at opbygge.« 

Hun krøller sig sammen i stolen og gumler en 
småkage til erstatning for den frokost hun var 
nødt til at arbejde hen over.

risiko eller forudsigelsesproblem 
Konsensus kommer til at være grundtonen på 
den københavnske konference, men vover man 
sig ud i blogosfæren, er det ikke nødvendigt at 
klikke mange gange før uenigheden er mani-
fest. Spørgsmålet er imidlertid om de såkaldte 
miljøskeptikere efterhånden (og muligvis iro-
nisk) er ude i kulden i de videnskabelige miljøer 
hvor bevillingerne findes. Hverken Henrik 
Svensmark, hvis teori om Jordens magnetfelts 
betydning for klimaet er en udfordring til driv-
huskonsensus, eller den forkætrede tidligere 
statsministeryndling Bjørn Lomborg er inviteret 
til kongres i marts.

»Hvis udgangspunktet for forhandling er FN’s 
rapport der siger at den globale opvarmning 
med mindst 90 procents sandsynlighed er men-
neskeskabt, så skal vi ikke bruge vores krudt på 
at diskutere 90 over for 10 procent. For intet er 
100 procent sikkert,« siger Katherine Richard-
son. 

»Det er lidt som hvis du tog til lufthavnen og 

Katherine Richardson mener at menneskeheden lever i en spændende tid. Hvis forskningsmiljøerne 
arbejder sammen og stiller deres viden i det internationale samfunds tjeneste, er der endda en  
mulighed for at vi overlever lidt endnu som art. Foreløbig har hun tænkt sig at arbejde for sagen.

På tærsklen til noget forfærdeligt ...   godt?

» Vi har set hvordan den øko- 
nomiske krise kan mobilisere  
politikerne, og det samme kan 
de gøre for klimaet når blot de 
får viden om problemet.«
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ger med mindre det politiske og det akademi-
ske og det erhvervsmæssige system spiller sam-
men. Jeg blev spurgt af en gymnasieelev for ny-
lig om Danmark egentlig har gjort nok til at for-
tjene sådan et møde som det til december. Og 
svaret er nej. Men der er heller ikke nogen an-
dre der har gjort nok. Her i landet er der en dia-
log mellem det politiske system og det akade-
miske system og erhvervslivet. Måske er Dan-
mark ikke så dumt et sted til det her.«
 Men vores regering har jo en foruroligende dår-
lig miljøhistorie. Vi er ved at pløje den sidste na-
tur op, vi spreder gylle over det hele, og vi er godt i 
gang med at fange alle fiskene, og ...

»Ja, ja, men det vigtige er at klimaforsknin-
gen nu deler dagsorden med energisikkerheden 
og dermed med den økonomiske fremtid og ud-
sigten til vækst. For tiden brænder vi hvert år 
ressourcer af som det tog planeten en million år 
at danne, dét er om noget at låne ressourcer på 
subprime-betingelser. Før eller siden går det 
galt. Vi kan ikke fortsætte med fossilt brændstof 
på den nuværende måde. Denne erkendelse er 
årsagen til den grønne bevidsthed, og skiftet til 
nye energiformer redder så klimaet i samme 
omgang. Så jeg er fortrøstningsfuld. Vi har set 
hvordan den økonomiske krise kan mobilisere 
politikerne, og det samme kan de gøre for kli-
maet når blot de får viden om problemet. Jeg 
tror på det.«

grundforskning er nøglen
Hvad kan KU bruge kongressen til?

»Klimaforskningen er en brillant illustration 
over for det øvrige samfund af hvad grund-
forskningen kan bidrage med. Jeg begyndte ik-
ke at arbejde med kulstofomsætningen i havet 
fordi jeg troede det ville være vigtigt i klima-
sammenhængen.« 

»Jeg gjorde det fordi jeg elskede de her små 
planter og ville forstå hvorfor de er forskellige, 
hvad de laver og hvordan havet virker. Det ra-
gede mig en papand om det kunne bruges til 
noget, og folk syntes jeg var åndssvag at be-
skæftige mig med noget man ikke engang kun-
ne se. Og pludselig viser det sig at være en af 
nøglerne til at forstå Jordens evne til at optage 
noget af den CO2 vi har stoppet ud i atmosfæ-
ren.« 

»Dødhamrende politisk relevant og spænden-
de nu, men det var ikke derfor jeg kastede mig 
over det, og det er ikke derfor jeg har fået støtte 
af forskningsrådene undervejs.« 

»I den forstand tror jeg at vi alle på KU kan 
bruge det fokus der er på klima til at understre-
ge vigtigheden af det vi laver over for samfun-
det.«

christoffer@zieler.dk

På tærsklen til noget forfærdeligt ...   godt?
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føler os ikke overbevist om argumentets 
gyldighed sammenlignet med krisens stør-
relse. Når vi ser på de beregninger deka-
nen har sendt os i sit brev, er der overho-
vedet ingen sammenhæng mellem ned-
gangen i optag på de enkelte fag og stør-
relsen af de besparelser kaldet ’Tab af STÅ’ 
de enkelte institutter er blevet pålagt. Så-
danne tal fremmer ikke tilliden. Men, med 
hensyn til optag skal vi dog ikke glemme 
muligheden for at optaget i 2009 kunne gå 
op. Man kunne altså satse nogle af midler-
ne afsat til fyringer og håbe på at de ikke 
blev nødvendige til deres oprindelige for-
mål.

•  Er reglerne fuldt udnyttet med hensyn til 
midlertidige dagpenge i nedgangsperio-
den, orlov i dele af undervisningsåret o. 
lign. tiltag? Den nye ledelse på fakultetet 
har indført mange nye tiltag. Medarbejder-
ne på BIO har fulgt disse med stor interes-
se men stigende frustration. I stedet for at 
fungere som vore ledere og hjælpere, ople-
ves fakultetet som opererende i egen ver-
den, uden vilje eller evne til at formidle 
formålet, meningen, eller funktionen af 
ændringerne. Det skaber usikkerhed og 
mistro, og når det så viser sig, i november, 
at en fjerdedel af fastansatte medarbejdere 
skal forlade instituttet og skal benævnes i 
januar – hjælper det ikke på tilliden.

Vi har brug for mere end ord for at få genop-
rettet tilliden til ledelsen og håber, du kan 
hjælpe.

Vedtaget på medarbejdermøde i Lundbeck 
Auditorium, tirsdag den 6. januar 2009 af 
135 medarbejdere ved Biologisk Institut

være åben således at den enkelte medarbejder 
kan tage bestik af sin egen situation og enten 
forsøge at leve op til de ændrede krav eller fin-
de sig en anden stilling. 

Vi kan så kun beklage at Fakultetet og
ikke mindst BIO fremover vil lide stort på alle 

fronter: som attraktiv arbejdsplads, på
forskningsområdet og i undervisningen. Der 

er ingen tvivl om at det bliver slemt for de per-
soner der må forlade arbejdspladsen. Der er 
dog heller ikke nogen tvivl om at de resterende 
75 procent ansatte vil opleve et stærkt forvær-
ret arbejdsmiljø og være under stort pres i for-
søget på at reorganisere undervisningen og 
forskningen under urimelige forhold. En om-
stilling der vil tage tid og medføre aflyst under-
visning og nedlukning af vigtige forskningsom-
råder.

Vi har følgende konkrete forslag til hvordan 
man kan mildne krisen:
•  Du nævnte selv i et interview i Universitets-

avisen den 12. december 2008 at KUs egenka-
pital er til brug som reserve i dårlige tider. Vi 
kan kun bifalde en sådan strategi – i vores nu-
værende situation kunne det havde været øn-
skeligt med en egenkapital på SCIENCE. Men, 
er det ikke netop nu at det er meget dårlige ti-
der? Sådan ser det i hvert fald ud fra vores si-
de. Vi beder dig derfor genoverveje om ikke 
omlægningsperioden på SCIENCE kunne 
trækkes ud ved forsigtig brug af egenkapital.

•  Vi ser at der er afsat ekstraordinære store 
summer til administrativ IT-udbygning. Vi 
kan ikke helt gennemskue behovet for dette, 
men vi mener nok at planerne delvis kunne 
udskydes for SCIENCE’s vedkommende. 

•  Vi har mange gange fået at vide at begrundel-
sen for krisen bl.a. skyldes nedgang i STÅ-
indtægterne på grund af lave optag i 2008. Vi 

fra institutterne til Dekanat og fakultetssekreta-
riat? 

Eller, måske endnu værre, kunne man frygte 
at vi er udsat for en skjult dagsorden fra fakul-
tetets side hvor vi er offer for en lyn-eksekve-
ring af en forestående reduktion i forsknings-
områder. Igennem dagspressen (interview med 
Helge Sander i Politiken den 26.12-08) er vi 
nemlig blevet opmærksomme på at politikerne 
forventer strategiske satsninger. En skjult dags-
orden fordi undskyldningen for at haste reduk-
tionen igennem i stedet for at tillade en anstæn-
dig afvikling af fagområder over en flerårig pe-
riode forklædes som bydende nødvendige be-
sparelser der ønskes gennemført på ét bud-
getår.

Næsten 200 medarbejdere ved BIO har i et 
brev til Dekanen (vedlagt) forsøgt at få indblik i 
de forhold der har gjort en massefyring nødven-
dig. På trods af medarbejderbrevets ellers ret 
entydige og enkelt formulerede spørgsmål er 
svarene fra dekanatet ikke klare. Visse mener – 
fra dekanens bilag – at ane at endnu en masse-
fyring kan blive nødvendig i 2010 fordi budget-
tets forventninger til bl.a. overheadindtjening 
er urealistisk højt sat.

Vi mener altså at vi i bedste fald er udsat for 
en yderst lemfældig ledelse på fakultetsniveau, 
og hvis vi tager fejl, er vi under alle omstændig-
heder udsat for en ledelse uden gennemsigtig-
hed, strategi og visioner. Dette er selvfølgelig 
helt uacceptabelt for os, og vi beder dig derfor, 
som Rektor, at rette op på dette.

Herudover beder vi også om din hjælp til at 
overstå krisen på en mere human og acceptabel 
måde, fx ved naturlig afgang og omplaceringer. 
Vi anerkender naturligvis ledelsens fulde ret til 
at fordele ressourcerne og udstikke den langsig-
tede strategi, men vi forventer at strategien skal 

åBent BreV tIl rektor

Kære Ralf Hemmingsen

Undertegnede medarbejdere ved Biologisk 
Institut og andre har efter nøje overvejelser 
besluttet åbent at erklære vores største mis-
tillid og utilfredshed med ledelsen af vores 
fakultet. 

Begrundelsen er den tilsyneladende plud-
seligt opståede fakultetskrise der har med-
ført at det alene på Biologisk Institut er ble-
vet nødvendigt at varsle afsked af cirka 25 
procent af de fastansatte, fordelt på cirka 25 
videnskabelige og ti tekniske/administrative 
medarbejdere. Dette står i skærende kon-
trast til de positive udmeldinger vi har fået 
tidligere på året, bl.a. i form af dit brev af 11. 
nov. 2008 hvoraf det fremgår at det går rig-
tig godt på KU. 

Der har heller ikke været varslet krise til 
vores institutledelse før i oktober måned. 
Dette på trods af at vores dekan personligt 
har været med i ledelsen på BIO i flere må-
neder i forbindelse med lederskiftet imellem 
Lene Lange og Karsten Kristiansen. Dekanen 
som derfor må forventes at have indgående 
kendskab til i det mindste dette instituts for-
hold, har ikke varslet problemer, men har 
tværtimod godkendt og støttet opslag af ni 
faste videnskabelige stillinger – baseret på 
allerede afgivne løfter – til besættelse sna-
rest.

Vores spørgsmål er derfor om en ’hovsa-
opbremsning’ er blevet nødvendig fordi pen-
gene fosser ud af fakultetets kasse uden sty-
ring, eller om der er ved at blive implemen-
teret en strategi for at overflytte ressourcer 

Angående ledelsen af vores Fakultet 

rektors sVAr tIl de AnsAtte 
på BIologI

Kære medarbejdere

Et betydeligt antal medarbejdere på Biolo-
gisk Institut har skrevet et brev til mig, hvori 
der udtrykkes mistillid til dekanen på Det 
Naturvidenskabelige Fakultet. Brevet er og-
så omtalt i pressen. Derfor sender jeg dette 
svar til alle instituttets medarbejdere.

Jeg kan godt forstå, at der er frustrationer 
over besparelserne på Det Naturvidenskabe-
lige Fakultet. Det berører både den enkelte 
ansatte og de faglige planer, der påvirkes på 
en måde, som ingen har ønsket. 

Det er imidlertid vigtigt at slå fast, at budget-
processen har været tilrettelagt i et tæt samar-
bejde mellem bestyrelsen, ledelsen på universi-
tetet, fakultetet, institutterne og de relevante 
samarbejdsorganer. Vi har haft som mål at få så 
meget gensidig tillid mellem parterne som mu-
ligt og enighed om budgettet og de nødvendige 
faglige og økonomiske opgaver.

Besparelsernes helt præcise omfang blev 
først fastlagt med bestyrelsens godkendelse af 
budgettet d. 3. december. Forinden havde der 
dog været en længere budgetproces og udmel-
ding om perspektiverne for 2009. Den økono-
miske situation blev f.eks. omtalt på forsiden af 
BIO News helt tilbage i august 2008. Der har 
været orienteret om situationen til relevante 
samarbejdsudvalg, på dekanens møde på insti-

tuttet i november og på rektoratets stormøde 
for ansatte og studerende for hele fakultetet i 
samme måned. 

Bestyrelsen har efter en samlet vurdering af 
KU’s økonomiske soliditet godkendt, at fakulte-
tet trækker 30 millioner kroner af egenkapita-
len i 2009 for at kunne gennemføre en så hen-
sigtsmæssig tilpasningsproces som muligt til de 
eksisterende økonomiske muligheder. Be-
styrelsen har også af samme grund afsat et be-
løb på op til 15 millioner kroner til fratrædel-
sesordninger. Der er en række årsager til de 
økonomiske stramninger. Den historiske udvik-
ling af STÅ-indtægterne og prognoserne for 
2009 og frem betyder et tab på et tocifret milli-
onbeløb.

I jeres brev efterlyser I en klarere vision og 

strategi for fakultetet såvel fagligt som orga-
nisatorisk. Det billede kan jeg ikke genken-
de. For fakultetet har i 2008 på baggrund af 
KU’s strategi Destination 2012 netop gen-
nemført et vigtigt strategiarbejde, der bl.a. 
fremgår af publikationen SCIENCE 2013 og i 
delstrategier for fakultetets indsatsområder. 

Strategien udtrykker ledelsens visioner, 
udfordringer og initiativer for organisatio-
nen, forskning, uddannelse og samspil med 
det øvrige samfund. Og den udgør en ramme 
for de strategier, som institutterne har arbej-
det med i det seneste års tid. Dertil kommer 
KU’s campusplaner og it-strategier, som er 
nødvendige for at styrke KU’s, fakultetets og 

Målet har været gensidig tillid

dokumentAtIon
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Opråb for en bedre 
uddannelse
BIologI
På vegne af Biologisk Instituts studerende: mI-

ChAel leRChe, ChRIstIAN mUNCK, seRKAN 

GÖKCe, GIsle AlBeRG vesteRGAARD og sIGNe 

lOlle.

Åbent brev til Dekan, Rektor og Videnskabs-
minister

Som studerende ved Biologisk Institut finder vi 
de planlagte nedskæringer på Det Naturviden-
skabelige Fakultet dybt problematiske. Ned-
skæringer af denne størrelsesorden medfører 
en generel mistillid til vores institut og ikke 
mindst en usikkerhed om vores uddannelses 
fremtid. 

En afskedigelse af mindst 35 ansatte vil uvæ-
gerligt medføre en forringelse af vores uddan-
nelse hvilket blandt andet vil bevirke at vi bliver 
dårligere rustet til at begå os i internationale 
forsknings- og erhvervsmiljøer.

Vi forudsiger at Instituttet, med et svækket 
fagligt miljø, vil have svært ved fortsat at til-
trække nye forskere med de kompetencer der er 
nødvendige for at opretholde det højt kvalifice-
rede forskningsmiljø. Samtidigt vil nedskærin-
gerne også bevirke at Instituttet vil få sværere 
ved at tiltrække de nye studerende, danske så-
vel som udenlandske, der gennem STÅ-midler 
danner det økonomiske grundlag der sikrer 
kvaliteten af Instituttets uddannelser.

Vi mener at de planlagte nedskæringer vil 
udhule fagligheden og efterlade Biologisk Insti-
tut svækket med hensyn til både forskning og 
uddannelse. Vi opfordrer derfor til en langsigtet 
og mindre drastisk fremfærd der i større grad 
værner om instituttets primære formål, at leve-
re forskning og uddannelse i verdensklasse.

Fakultet i krise
nAturVIdenskAB
NIels KRIstIAN hØJeRslev, lektor

Året 2008 var på alle måder et mærkeligt år på 
Det Naturvidenskabelige Fakultet samt på min 
egen arbejdsplads, Niels Bohr Institutet (NBI). 
I begyndelsen af året og helt frem til november 
2008 taltes der varmt og meget om en styrkelse 
af mit fag, kaldet fysisk oceanografi – en fagdi-
sciplin der beskæftiger sig med de fysiske og ke-
miske processer i havet ikke bare omkring Dan-
mark, men i hele verden. 

Organisationer som Danmarks Meteorologi-
ske Institut, Danmarks Miljøundersøgelser, Far-
vandsvæsenet, DTUAqua og så videre anbefale-
de i varme og uforbeholdne vendinger at un-
dervisningen og forskningen i mit fag skulle 
støttes og styrkes hvilket fik min institutleder, 
John Renner Hansen, til at garantere med 100 
procents sikkerhed at fysisk oceanografi skulle 
tilføres en ekstra fuldtidsansat lektor i faget. 
Der blev i den anledning arbejdet på fuldforkro-

kan spares. Men vi har opfattet det som no-
get, der nøje skulle planlægges for at mind-
ske skaderne på Instituttet. Vi har et stort 
ansvar overfor de bachelor-, flere end 200 
speciale- og 85 ph.d studerende, og post-
docs, og vi har mange udenlandske gæster, 
som forventer en ordentlig behandling. Der-
udover har nogle forskergrupper store an-
søgninger inde til bedømmelse hos forskelli-
ge fonde, som nødigt skulle undermineres af 
for megen turbulens på Instituttet. Derfor 
var vi alle dybt chokerede, da vi for nylig fik 
beskeden om, at op til 28% af de fastansatte 
forskere skulle afskediges, og dette lige 
umiddelbart efter, at universitetsledelsen 
havde godkendt, at vi kunne slå ni stillinger 
op.

Vi er klar over, at Københavns Universitets 
ledelse har til opgave at integrere den veteri-
nære- og landbrugsmæssige undervisning, 
samt forskning fra KVL/LIFE på KU. Der ek-
sisterer et omend begrænset overlap i forsk-
ningsområder med SCIENCE biologi. Vi var 
indstillet på, at en dialog skulle starte mel-
lem de forskellige forskergrupper fra LIFE og 
SCIENCE biologi, samt at en koordinering af 
fakulteternes opgaver ville ske under hen-
syntagen til forskningsspecialer, undervis-
nings- og uddannelsesopgaver samt infra-
struktur. Ved nu kun at vælge at decimere 
SCIENCE biologi er der mange medarbejde-
re der mener at denne proces allerede er ble-
vet alvorligt undermineret.

Til sidst vil vi gerne understrege, at hvis 
massefyringen fortsætter som planlagt, risi-
kerer man at anrette nogle alvorlige og lang-
tidsmæssige skader ikke bare på biologiens 
udvikling på Københavns Universitet men i 
hele landet, da Biologisk Institut er den stør-
ste og vigtigste drivende kraft i landet. 

Det vil selvfølgelig være hårdt for alle 
dem, som må forlade Instituttet, men det vil 
også være meget demoraliserende for dem, 
som bliver tilbage. Her skal man huske, at 
universitetsforskere er dedikerede, topud-
valgte medarbejdere med et stort ulønnet 
merarbejde. Hvis man oven i købet kan risi-
kere en rationalisering sammen med LIFE i 
nær fremtid, vil det være ødelæggende for 
dedikationen og det omfattende ulønnede 
merarbejde på Instituttet.

Derfor, kan vi venligst få jer til at foranle-
dige at vi får en klar besked om hvad strate-
gien i grunden er? Ydermere vil vi anmode 
om at man bruger af egenkapitalen i denne 
meget alvorlige situation.

proFFesor-Appel tIl  Bestyrelsen
Brev til Københavns Universitets bestyrelse, 13. 

januar 2009, fra professorerne ved Biologisk 

Institut: Roger A. Garrett, tom fenchel, Kaj 

sand Jensen, søren Christensen, søren Rosen-

dahl, Kaj frank Jensen, søren sørensen, Øjvind 

moestrup, erik hviid larsen, michael Kuhl, 

martin Berchtold, Olaf Nielsen, Ivana Novak, 

Carsten Juel, Peter Arctander, Cornelius Grim-

melikhuijzen, else K. hoffmann, Jakob R. 

Winther, Anders Krogh. 

Vi professorer skriver på grund af den sene-
ste udvikling på Biologisk Institut, Køben-
havns Universitet. I sidste uge meddelte 
Rektor Ralf Hemmingsen, at den budgetaf-
gørelse, som I vedtog den 3. december 2008 
ikke kan ændres. 

Som I måske er bekendt med bliver konse-
kvensen en massefyring af op til 25 lektorer/
professorer og 10 teknikere på vores Institut, 
samt et mindre antal på de øvrige SCIENCE 
Institutter. Disse massefyringer vil ske i de 
næste par uger og stå i skærende modstrid til 
Universitetets strategiplaner og regeringens 
ønsker om en stærkere undervisning og 
forskning inden for naturvidenskab.

Først vil vi gerne påpege, at Biologisk In-
stitut har været igennem en stor fusion af 
molekylær biologi og biologi de sidste to år, 
som har krævet en omfattende omstrukture-
ring, hvor mange forskere er flyttet mellem 
forskergrupper og til andre lokaler. Samtlige 
kollegaer har arbejdet hårdt og konstruktivt 
for at sikre, at både fusionen og den følgen-
de ændring af forskning og undervisning 
blev en succes. 

Desuden har vi alle arbejdet hårdt for at 
udvikle en undervisnings- og forskningsstra-
tegi, som et moderne biologisk institut for-
tjener. Vi har været meget opmærksomme 
på, at biologi skulle komme til at ligge helt 
centralt i naturvidenskab i dette århundrede 
med stærke grænseflader til de traditionelle 
fagområder såsom medicin, kemi, fysik, ma-
tematik og palæontologi men også til de ny-
ere forskningsområder såsom nanoscience, 
earth system science, geokemi, miljø og kli-
ma. Vi har derfor brugt meget tid internt på 
at udvikle vores fremtidige strategier. Det 
kunne blive en stor succes, da nogle af lan-
dets og verdens førende eksperter inden for 
biologi og dets grænseområder har deres 
daglige arbejde på Biologisk Institut. 

Vi er bevidst om, at nogle forskningsområ-
der kan nedprioriteres og at stillinger derved 

  Massefyring er en 
katastrofe for biologi 

dokumentAtIon

det enkelte instituts mulighed for at kunne 
tackle de opgaver, et moderne universitet er 
stillet over for. 

Der er fremlagt planer for vores byggeri, it 
og infrastruktur. KU er ved at udvikle fælles 
løsninger på en række af de områder, hvor 
specielt Det Naturvidenskabelige Fakultet 
historisk har baseret sig på decentrale og ik-
ke altid koordinerede løsninger. Når eksem-
pelvis de studerende skal høste fordelene af 
KU’s indre marked for uddannelser, er det 
nødvendigt, at fakultetet deltager i den fæl-
les it-udvikling. Det er derfor ikke fornuftigt 
for hverken universitetet samlet eller for fa-
kultetet at stoppe de nødvendige investerin-
ger, som følger af KU’s it-strategi.

KU er i færd med at udvikle en professio-
nel administration til understøttelse af ker-
neydelserne forskning, uddannelse og for-
midling. Samtidig skal fakultetet og hele KU 
gennemføre en besparelse på 12 % af admi-
nistrationen i 2010 sammenlignet med 
2006.

Fakultetssekretariatets medarbejderstab 
inklusive studentermedhjælpere udgør ca. 
fire pct. af det samlede antal ansatte på hele 
fakultetet. Sammenlignet med universitetets 
øvrige våde fakulteter har Det Naturviden-
skabelige Fakultet en lav andel af teknisk ad-
ministrativt personale set i forhold til det vi-
denskabelige personale. Over de seneste år 
er antallet af VIP’er i forhold til TAP’er til-
med vokset på fakultetet.

Der er tilrettelagt en proces, hvor institut-
ternes og fakultetssekretariatets samlede ak-
tivitetsniveau bliver tilpasset økonomien. 
Som dekanen har gjort rede for i sit brev den 
4. december, gør dekanatet, institutledelser-
ne og samarbejdsudvalgene, hvad de kan 
for, at den økonomiske situation på fakulte-
tet får så få personalemæssige konsekvenser 
som muligt.

Jeg er enig i, at der er behov for en tæt 
dialog mellem medarbejdere og ledelsen. 
Jeg vil derfor gerne hermed invitere til et 
orienteringsmøde den 16. januar kl. 12 i 
auditorium 1 på HCØ, hvor jeg sammen med 
dekanen og institutlederen kan give en ny 
status og svare på spørgsmål.

Med venlig hilsen, Ralf Hemmingsen, Rektor

Målet har været gensidig tillid...
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Synspunkt

Højerslev overser desværre derefter kronolo-
gien i beslutningsprocessen og konkluderer at 
der er tale om dårlig kommunikation. I foråret 
2008 havde vi stadig en forhåbning om at uni-
versiteterne ville få et betydeligt tilskud til ba-
sismidlerne fra globaliseringspuljen. Men det 
endelige resultat af efterårets finanslovsfor-
handlinger samt en række interne prioriterin-
ger på universitetet og fakultetet betyder at alle 
institutter på Naturvidenskab på nær ét må spa-
re, og nogle så meget at stillinger må nedlæg-
ges. I den proces føler jeg mig bestemt ikke ud-
sat for dårlig kommunikation. På tilsvarende 
måde er dekanatet blevet gjort opmærksom på 
min mening om prioriteringerne og deres kon-
sekvenser for Niels Bohr Institutet. 

sVAr
JOhN ReNNeR hANseN, institut-

leder, Niels Bohr Institutet

Niels Kristian Højerslev er af gode grunde skuf-
fet over udviklingen af faget oceanografi som 
han igennem fire årtier har været en del af, men 
som på det seneste af forskellige grunde har lidt 
en hensygnende tilværelse. Fagets professor 
meddelte for mere end to år siden at han i slut-
ningen af 2009 ville gå på pension. På den bag-
grund besluttede jeg at stillingen skulle genbe-
sættes på lektorniveau. 

Nedskæringen i 2009 i fakultetets direkte til-
skud til Niels Bohr Institutets drift gør det des-
værre ikke muligt at gennemføre generations-
skiftet så hurtigt som oprindeligt planlagt. Men 
det er forkert at oceanografi helt forsvinder fra 
instituttets forskningsprofil. Vi udskyder genbe-
sættelsen og tænker os en gang mere om hvil-
ken profil vi ønsker den fremtidige forskning 
inden for området skal have. Det afhænger af 
samspillet med de øvrige dele af geofysikken på 
NBI og de andre institutioner på området. 

økonomi og dårlig økonomistyring. NBI ville ik-
ke gå fri med hensyn til fyringer selv om det her 
står fint til i enhver henseende.

Hele forløbet tyder på at kommunikationen 
mellem institutleder og dekan har været ual-
mindelig dårlig, magtarrogant og hovedkulds. 
Jeg skal på den baggrund udtale min mistillid 
til dekanatet/dekanen, fordi hele det efterføl-
gende sagsforløb er præget af hastværk og last-
værk. Beklageligvis og ufortjent har NBI/John 
Renner Hansen fået et troværdighedsproblem 
overfor de organisationer som vi havde nær-
mest edsvorne aftaler og samarbejdsforpligtel-
ser med.

Jeg har nu valgt en frivillig aftræden. Det in-
debærer at fysisk oceanografi ikke bliver styr-
ket, men lukket helt med endegyldig virkning 
30. september i år.

mede planer om et undervisningsprogram mel-
lem KU og DTU.

Jeg anså og anser institutlederen på NBI for 
at være et meget troværdigt og ordholdende 
menneske, hvilket ikke har ændret sig her på 
det sidste hvor vi befinder os midt i en fyrings-
runde. Derfor var det med stor forundring i ti-
den op mod jul at erfare at vi godt kunne skyde 
en pil efter det lovede lektorat. 

» Jeg har nu valgt en frivillig aftræden. 
det indebærer at fysisk oceanografi  
ikke bliver styrket, men lukket helt  
med endegyldig virkning 30. september 
i år.«

Lad os ikke gå i detaljer med reglerne om mas-
sefyringer på Det Naturvidenskabelige Fakultet, 
for det er ikke mit ærinde. Jeg vil langt hellere 
konkludere at John Renner Hansen i hele sags-
forløbet har udstedt garantier i god tro, men at 
han sidst på året fik nye, men sene meldinger 
fra dekan Nils. O. Andersen gående ud på at der 
skulle fyres medarbejdere begrundet i dårlig 

» Men mens vi måske kan frikende fakultetets økonomichef for orden i 
bøgerne, kan vi ikke acceptere vores lederes manglende støtte og  
politiske vovemod for at ændre de forhold der efterlader en række af 
fakultetets institutter i en alvorlig krise.«

Jonas Geldmann, biolog

nedskærInger på BIologI
JONAs GelDmANN, Cand.scient. 

biolog, Biologisk Institut

Da Københavns Universitetets budget for 2009 faldt på 
plads i december, blev det hurtigt klart at det kommen-
de år ville blive sort, særligt på Det Naturvidenskabeli-
ge Fakultet. Den aktuelle krise der nu udmønter sig i 
massefyringer på flere institutter, har medført frustra-
tioner og en mistillidserklæring fra nogle af fakultetets 
medarbejdere mod ledelsen. Det er beklageligt, for in-
den for fakultetet og hele universitetet burde vi være 
på samme side. Fakultetets kommende økonomiske si-
tuation synes urimelig uanset om man er rektor, de-
kan, lektor eller studerende. 

Alligevel kunne man den 21. december i Berlingske 
Tidende, under titlen: »Rimelig besparelse«, læse fa-
kultetets dekan Nils O. Andersen beskrivelse af fakulte-
tets økonomiske situation. Indlæggets hovedpointe er 
at fakultetets meget voldsomme besparelser i 2009 er 
en logisk konsekvens af de overordnede økonomiske 
forhold der ligger til grund for universiteternes økono-
mi. 

Indlægget, og rektors efterfølgende opbakning i In-
formation den 12. januar, var en utilstrækkelig opbak-
ning til fakultetets studerende og ansatte, og hvad vær-
re er: Det er et svar blottet for den vision og det kamp-
mod der skulle bevise at dekanen faktisk er på sine an-
satte og studerendes side. 

Alvorlig krise
Den krise som budgettet for 2009 har udløst på Det Na-
turvidenskabelige Fakultet, er af en langt mere alvorlig 
karakter end hvad Universitetets og Dekanatets bort-
forklaringer antyder. Det drejer sig om en ledelse der 
har accepteret at være administratorer og sejler blindt i 

en retning dikteret oppe og udefra, uden indsigelser fra 
forskere og studerende. 

Det hårdest ramte institut på Det Naturvidenskabeli-
ge Fakultet, Biologisk Institut, kan hovedsageligt til-
skrive sit rekordunderskud på cirka 30 millioner kroner 
følgende forhold: 
•  et fald i søgningen til sine uddannelser i år på trods 

af flotte optag årene forinden; 
•  manglende andel af videnskabsministerens lovede 

internationaliseringsmilliarder; 
•  en stadig større del af de tidligere frie midler flyttet 

til strategiske forskningsråd; 
•  en utilstedelig sen udmelding af de økonomiske for-

hold fra ministeriet der først gjorde det muligt at 
fastlægge økonomien for 2009 i december 2008.

Hvor er indsigelserne fra ledelsen?
Det er alle politiske beslutninger der stækker universi-
tetets muligheder og friheder og forhindrer at vi kan 
agere som politikerne forventer. Mod disse udfordrin-
ger er dekanens og rektors tavshed utilstrækkelig. 

Hvor er indsigelserne mod at Biologisk Institut med 
ét års varsel mister otte millioner grundet ét års lavt 
studenteroptag? Det kan umuligt være sund politik at 
skære de biologiske uddannelser på et tidspunkt hvor 
Biotekgruppen Novo har overhalet Mærsk som Dan-
marks største virksomhed; hvor gymnasierne skriger 
på naturvidenskabelige lærere, inklusiv biologilærere; 
og hvor klima og miljø stormer frem med masser af ar-
bejdspladser til følge. 

Det kan umuligt være i universitetets favør at inter-
nationaliseringsmidlerne går til funktionsuddannelser 
mens den klassiske naturvidenskab overses. Det kan ik-
ke tjene universitetet at flere penge flyttes fra fri 
grundforskning og uddannelse til forskningsråd med 
egne dagsordner. Og det kan umuligt være i ledelsens 
favør at budgettere ét år ad gangen uden mulighed for 
langsigtede økonomiske planer fordi universiteterne 
hvert år bliver kastebold på finansloven.

mistillid på sin plads
Dekanens svar på den nuværende situation er at friken-
de sig selv for dårlig økonomistyring ved at forklare og 
forsvare de mekanismer der ligger til grund for fakulte-
tets budget mens han undlader at gå aktivt ind i debat-
ten om de samme mekanismers utilstrækkelighed og 
urimelighed. 

Men mens vi måske kan frikende fakultetets økono-
michef for orden i bøgerne, kan vi ikke acceptere vores 
lederes manglende støtte og politiske vovemod for at 
ændre de forhold der efterlader en række af fakultetets 
institutter i en alvorlig krise. 

Når dekanen ikke står sammen med sine medarbej-
dere for at ændre på de overordnede økonomiske for-
hold der umuliggør en langsigtet økonomisk planlæg-
ning på fakultetet… 

Når dekanen accepterer at fakultetet i fremtiden vil 
blive styret af private mæcener og strategiske forsk-
ningsråd…

Når dekanen accepterer at studenteroptag, år for år, 
skal afgøre uddannelsernes kvalitet uafhængigt af sam-
fundets krav…

Og når dekanens eneste indlæg i den offentlige de-
bat, på et tidspunkt hvor hans fakultet står over for me-
re end 50 fyringer, hedder »Rimelig besparelse«…

…Så er medarbejdere og studerendes frustration og 
mistillid på sin plads.

Universitetets største økonomiske udfordringer lig-
ger i et politisk system der har frataget universiteterne 
ansvaret for deres egen styring og gør os til administra-
torer. Uden mulighed for selv at sætte kursen, men ba-
re år for år reagere på fortsatte nedskæringer, trods en 
fortsat retorik om det modsatte. Her har vi, mere end 
nogensinde tidligere, brug for en ledelse der vil kæmpe 
med deres medarbejdere og studerende, ikke imod.

Svigt: Når lederne accepterer  
at være administratorer
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DebatSynspunkt

løbet af 2008 havde jeg oplevet at den tidli-
gere institutleder pludselig havde forladt sin 
stilling, jeg var sammen med en række andre 
flyttet ud på Amager samtidig med at al vo-
res undervisning og de fleste interne møder 
stadig fandt sted på Østerport, og flere af mi-
ne studerende havde sagt at de ville se at bli-
ve færdige før instituttet faldt helt fra hinan-
den. Da jeg havde taget bussen og metroen 
fra Østerbro til Amager, måtte jeg huske at 
se passende alvorlig ud da jeg fortalte mine 
kolleger nyheden. De så til gengæld ret for-
undrede ud hvad jeg selvfølgelig var glad 
for. 

dagene efter
Jeg valgte af erfaring at være helt åben. Jeg 
kunne ikke begynde at afvikle mine opgaver 
uden at fortælle at jeg skulle fratræde. Des-
uden ved jeg af erfaring at når andre får at 
vide at jeg er del af en fyringsrunde, annon-
cerer jeg samtidig at jeg er interesseret i et 
andet arbejde. 

I løbet af de næste dage hørte jeg at der 
var syv kolleger som var berørt af nedskæ-
ringerne på vores institut. De tre valgte lige-
som mig at være åbne, to lod det sive mens 
jeg ikke har hørt noget om den sidste. Jeg 
var til endnu et møde sammen med min til-
lidsrepræsentant hvor vi aftalte de nærmere 
betingelser. Det viste sig at institutlederen, 
jeg selv og min tillidsrepræsentant var ret 
enige om hvad der var en rimelig aftale. Da 
jeg havde prøvet turen før og kendte de 

Fyret medArBeJder
GeORG stRØm, lektor, 

Datalogisk Institut

Den 5. januar ringede min institutleder til 
mig sent på eftermiddagen. Han ville gerne 
have en samtale med mig. Rent automatisk 
blev jeg bange. Sådan en udefinerbar angst 
for at der ville ske et eller andet som jeg ikke 
kunne forudse, og som kom igen da jeg våg-
nede i løbet af natten. Til gengæld følte jeg 
mig afslappet ved selve samtalen. Vi talte 
om situationen. Jeg spurgte hvordan han 
havde det, og han svarede at han var lettet 
over at jeg hverken blev vred eller begyndte 
at græde. 

Nu var det en af institutlederens første 
samtaler, mens jeg to gange før havde ople-
vet at være del af fyringsrunder i private 
virksomheder, så jeg var nok mere vant til si-
tuationen end han var. Desuden var jeg ikke 
overrasket. Før jul havde han fortalt at fem 
eller seks skulle fratræde. De skulle nok ta-
ges af de tyve almindelige lektorer på Data-
logisk Institut, og jeg ved af erfaring at ledel-
sens veje kan virke uransagelige i en fyrings-
runde, så jeg havde regnet med muligheden 
af en afskedigelse. 

Jeg havde tidligere oplevet hvordan en af-
skedigelse havde været et godt skub til at 
komme videre i min udvikling, og hvordan 
den fik mig til at se helt nye muligheder. 
Desuden kunne jeg mærke at jeg var lettet. I 

En afskedigelse 
er en ny begyndelse
Georg Strøm har to gange før prøvet at være del af en fyringsrun-

de i private firmaer. Her fortæller han om hvordan det er at være 

blandt de udvalgte for tredje gang – nu blot på Naturvidenskab 

på Københavns Universitet

Hører fordybelse 
industrialderen til? 
studIeeFFektIVItet
mIChAel KJÆR, stud.mag. i Kunsthistorie

Åbent brev til prodekanen for uddannelse på Hu-
maniora.

Kære Hanne Løngreen. Jeg er målløs over dine 
udtalelser om humanisters gennemførelsestider 
(Politiken, 8. december). Du citeres for at »for-
dybelse hører industrialderen til«, og at målet i 
stedet er »at skabe humanister der kan levere 
en vare af høj kvalitet inden for en given dead-
line«. 

Jeg har været instruktør i videnskabsteori for 

førsteårsstuderende på Kunsthistorie hvor jeg 
selv studerer. De studerende kommer med sto-
re forventninger til universitetet (om fordybelse 
blandt andet), men fornemmer hurtigt den atti-
tude fra ledelsen som du giver så ærligt udtryk 
for i interviewet. Vi studerende er bare taxame-
ter-tilskud for universitetsledelsen. Hvis vi vel 
at mærke gør som der bliver sagt og ikke fordy-
ber os eller bare forsøger at bevare en vis grad 
af personlig integritet på et humanistisk fakul-
tet hvor alt beskæres hele tiden: antal undervis-
ningsgange per semester, vejledningstid, åb-
ningstider i institutsekretariater og så videre. 

Falder det jer aldrig ind i ledelsen at de lange 
gennemførelsestider måske også skyldes at ud-
dannelserne på Det Humanistiske Fakultet er 
blevet for dårlige? At fx den grundlæggende 
koncentration der kræves omkring et bogligt 
studie, ødelægges og forarmes af den stadigt 

VIdnesByrd

nedskærInger og nAturVIdenskAB 
NIels P. KRIsteNseN, Professor, dr.scient.

statens Naturhistoriske museum

Universitetsavisens sidste 2008-nummer omtaler de store nedskæringer og stil-
lingsnedlæggelser på KU’s sundheds- og (især) naturvidenskabelige fakulteter i 
stor opsætning, men efter læsningen og studiet af de ukommenterede tabeller fø-
ler man sig alligevel ikke tilstrækkeligt oplyst. Alle universitetsansatte, og især de 
som har deres virke på de berørte insitutter, må kunne forvente – vel endda for-
lange – at der i ’vores egen avis’ graves nogle spadestik dybere.
 Man præsenteres for en tabel som viser at KU’s samlede forventede 2009-ind-
tægter (også de ikke-eksterne) stiger noget i forhold til 2008-niveauet; viden-
skabsministerens udsagn om at universiteterne »har fået mere« kan således nok 
beskrives som formelt korrekte. Men tabellen giver meget begrænset hjælp til 
forståelsen. 

Hvilke væsentlige bindinger har indtægterne været forbundet med? Og når 
KU’s samlede udgifter altså vil vokse betydeligt mere end indtægterne, hvad skyl-
des så det? Hvor store frihedsgrader har KU’s ledelse haft når udgifterne skulle 
placeres på fakulteter/aktiviteter? 

Behovet for flere basismidler til ’egentlige basisaktiviteter’ bliver tydeliggjort 
igen og igen, men samtidig udsender ledelsen en signalforvirring idet den selv 
agerer forskningsråd ved at konkurrenceudsætte egne basismidler (stjernepro-
grammer, med mere). Hvorfor? Er der vinket til den med vognstænger som ikke 
er alment kendte? 

rektors eller ministerens skyld?
Rektor mener ifølge fremstillingen »at det er forkert at give videnskabsministe-
ren skylden for nedskæringerne på nat.« 

En markant udtalelse, men er rektor virkelig citeret rigtigt her? For det er 
svært at forstå udtalelsen på anden måde end at han må mene de statslige bevil-
linger giver KU tilstrækkeligt råderum til at drive sin virksomhed – herunder sit 
naturvidenskabelige fakultet – på en i 2009 forsvarlig måde. Alternativet måtte i 
givet fald være at ministerens uskyld skulle bero på at han (og hans embeds-
værk) har været utilstrækkelig oplyst om de akutte udfordringer KU står over for 
– men det ville røbe et KU-ledelsessvigt som man ikke gerne vil forestille sig.

Spørgsmålet er vigtigt, for hvis det nu er opfattelsen hos KU’s centrale ledelse 
at Universitetets aktuelle statslige bevillinger faktisk er tilstrækkelige til en for-
svarlig universitetsdrift, så betyder det at ulykkerne på Nat i vidt omfang kan for-
ventes at blive langvarige: En omfordeling inden for KU’s samlede ramme der 
kunne tilføre Nat flere basismidler end det 2010 ’balancemål’ der tilstræbes, vil 
så ikke komme på tale fordi der »er en trend mod lavere studenterstrømning 
mod Nat som vi må tilpasse os« – og vi skal ikke vente at se den centrale ledelse 
bestræbe sig på at fremskaffe en ’redningspakke’ til de nødlidende institutter, el-
ler rettere til de fag (selv ikke til biologi – det suverænt hårdest ramte) som disse 
institutter varetager.

rektors ansvar for museers nedtur
Af helt speciel betydning er spørgsmålet for mit eget institut, Statens Naturhisto-
riske Museum, et ganske utypisk universitetsinstitut hvis bevillinger beskrives 
som STÅ-uafhængige(!); som landets globalt orienterede centralmuseum på sit 
felt er det en forsknings- og formidlingsinstitution uden nationalt sidestykke, 
mens KU’s øvrige institutter typisk alle er led i de respektive fags samlede danske 
universitetslandskab. Derfor er driften af SNM et ganske særligt ansvar for den 
centrale ledelse af KU (et tilsvarende ansvar har kun yderst få andre universiteter 
i verden) – ansvaret kan simpelthen ikke alene ses som et Nat-anliggende. 

Da SNM med 2006-budgettet fik en nedskæring som (efter de forudgående år-
tiers nedskæringer) var aldeles destruktiv, gjorde SNM’s daværende ledelse rek-
torat og bestyrelsesformand opmærksom på disse forhold. Svaret udtrykte sym-
pati og beklagelse, men fastslog at KU’s daværende økonomiske råderum ikke 
muliggjorde en afhjælpning af Museets situation. 

Siden er det gået fra ondt til værre for SNM. Hvis virkelig ikke Videnskabsmi-
nisteriets aktuelle samlede resursetildeling til KU skulle have skylden for Muse-
ets katastrofale deroute, måtte skylden alene tilskrives KU’s ledelsesdispositioner 
på centralt og fakultetsniveau. Det ville for Museets stab være en både overra-
skende og meget ubehagelig erkendelse.

Man skylder os en
bedre forklaring
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tens skrive nu jeg er på vej ud. Imidlertid er 
realiteterne at det er nødvendigt hvis univer-
sitetet bare skal fastholde sin nuværende 
stilling. Andre universiteter arbejder hele ti-
den på at effektivisere og forbedre deres pro-
cesser og de produkter som de leverer. Det 
kræver en åbenhed overfor nye ideer og bed-
re metoder og en vilje til at udvikle og efter-
uddanne sig, også selv om det kan føles 
grænseoverskridende. For eksempel at lade 
kolleger overvære ens undervisning og bag-
efter diskutere den.  

Måske skal man endda opmuntre forskere 
til at udvikle sig personligt. Jeg har set hvor-
dan forskeres resultater kan afhænge af de-
res egne psykologiske muligheder og be-
grænsninger. Hvis de kan få støtte til at kom-
me over nogle af deres begrænsninger og få 
øje på blinde pletter i deres forskning, kan 
det være en relativ enkel metode til at for-
bedre den. 

mine gode oplevelser
Jeg startede med at fortælle, hvordan jeg føl-
te mig lettet over min opsigelse. Man kan så 
undre sig over hvorfor jeg ikke er søgt væk 
for længst. Jeg har nydt at undervise, jeg har 
nydt samværet med de studerende, og jeg 
kan forstå at en del af dem har haft det på 
samme måde. 

Det er ikke blevet dårligere af at jeg synes 
studerende i dag gennemgående er person-
ligt og fagligt dygtigere end da jeg selv læste. 
Jeg har været heldig og mødt mange kolle-
ger som er personligheder på en positiv må-
de, og jeg har oplevet en fantastisk frihed til 
at arbejde med emner som jeg synes er både 
væsentlige og spændende. 

Det kan blive svært at undvære. 

Georg Strøm er lektor på Datalogisk Institut 
og nu opsagt. Han har en HD i organisation og 
har tidligere blandt andet arbejdet som pro-
duktchef og specialist i brugbarhed i private 
firmaer. På Københavns Universitet har han 
blandt andet udviklet og seks gange afholdt et 
kursus i skriftlig kommunikation for datalogi-
studerende. Se www.georg.dk

den omdiskuterede personalepolitik på en in-
telligent måde i deres daglige beslutninger. Det 
er umuligt at lave instrukser som dækker alle 
tilfælde, og de kan blive misforstået eller omgå-
et. 

Det er også nødvendigt at man fremmer en 
mere åben og mindre autoritær ledelsesstil. Der 
er en tendens til at ledere som savner erfaring 
og gode rollemodeller, optræder mere autori-
tært end det er hensigtsmæssigt. Nogle gange 
kan ledere på et universitet endda optræde me-
re autoritært end man vil acceptere i en privat 
vidensbaseret virksomhed. Det skaber en unø-
dig modvilje mod forandringer, og det betyder 
at lederne afskærer sig fra informationer som er 
afgørende for at de kan løse deres opgaver. 

Faglig og personlig udvikling
Kombinationen af forskning og undervisning 
skaber nogle helt specielle muligheder. Til gen-
gæld har jeg oplevet at arbejdet på universitetet 
er væsentligt mere kompliceret og krævende 
end arbejdet i en privat virksomhed. Jeg har op-
daget at forskere og undervisere på universite-
tet ikke er distræte. De er stressede. Det kræver 
at man indretter arbejdsforholdene så der er 
noget overskud, og så de undgår uventede 
overraskelser som tager tid og kræfter. 

Til gengæld kan og skal ledelsen også stille 
krav til de ansatte. Det kan jeg selvfølgelig sag-

nelsen i IT og Sundhed var planlagt til halvtreds 
studerende om året, men der var kun ti som 
startede i sommer da den blev udbudt for første 
gang. I stedet for at gøre som lærebøgerne siger 
og koncentrere sig om kerneydelserne i en ned-
gangsperiode, kan universitetet blive nødt til at 
udhule selve datalogiuddannelsen og i stedet 
bruge kræfterne på en række uddannelser som 
måske altid vil give underskud. 

Alligevel er de forskellige ledelser delvist 
undskyldt. Ledelse er kompliceret, det er svært 
at lære god ledelse uden at være i en kultur 
hvor den allerede praktiseres, og der er ikke 
meget litteratur om hvordan man laver mar-
kedsføring, strategisk planlægning eller perso-
naleudvikling på universiteter. Samtidig er et 
universitet blandt de mest komplicerede orga-
nisationer som findes. Der er et utal af relatio-
ner på tværs, så det er svært at ændre noget og 
endnu sværere at forudsige konsekvenserne af 
en ændring. 

de nødvendige ændringer
Det bliver vanskeligere at lave ændringer efter 
denne fyringsrunde. Der har været nogle kna-
ster i kommunikationen. Der hænger et indtryk 
af at runden mere er noget som dekanen for 
Naturvidenskab har besluttet end konsekven-
sen af nogle økonomiske realiteter, og der er al-

lerede nogle af mine kolleger som snakker om 
den næste fyringsrunde. Samtidig er afskedigel-
serne et skridt væk fra idealet om forskning 
som en livsstil og livslange ansættelser og hen 
mod et billede af forskere som ansatte i en stor 
offentlig virksomhed. Noget som strider imod 
det billede som mange forskere vil gøre meget 
for at opretholde af sig selv. 

Nu er udviklingen imidlertid i gang. Hvis den 
skal lykkes, skal forskere og undervisere føle at 
de får noget til gengæld. Her er det nok afgø-
rende at de forskellige ledere lærer at anvende 

praktiske detaljer der skulle med, endte jeg 
endda med at formulere dele af min egen 
opsigelse. 

Baggrunden
Nogle af mine kolleger diskuterede hvor tid-
ligt man skal melde sådan en fyringsrunde 
ud. Vi havde fået besked i december og skul-
le gå julen over og tænke på muligheden for 
en afskedigelse. Til gengæld ville biologerne 
ifølge medierne gerne have haft en diskussi-
on noget tidligere så de måske kunne have 
gjort noget for at begrænse antallet af afske-
digelser. 

På Datalogi var situationen at man skulle 
have gjort noget for flere år siden. Fra 2003 
til 2005 faldt antallet af optagne fra over to 
hundrede til under halvfems, og den udvik-
ling gjorde det nærmest umuligt at undgå 
nedskæringer. Oveni kom så at instituttet ik-
ke længere får betaling for studerende som 
er for længe om at blive færdige. Det ram-
mer Datalogi specielt hårdt da mange stude-
rende har erhvervsarbejde og en ekstremt 
lang studietid. 

en strategisk fejl
Da antallet af studerende faldt, var jeg en af 
dem som prøvede at gøre noget. Jeg har ar-
bejdet med markedsføring i et privat firma, 
og jeg har senere selv oplevet forbindelsen 
mellem manglende kunder og en fyringsrun-
de. Det var helt nyt for Datalogisk Institut at 
skulle lave markedsføring, men det lykkedes 
at få gang i noget arbejde, og der var bred 
opbakning. Det ændrede sig desværre i 2006 
da universitetet fik ansatte ledere. Der var 
ikke længere det samme pres på lederne ne-
defra, og der var ikke noget pres ovenfra for 
at man skulle gøre noget ved det faldende 
antal ansøgere til Datalogi.

Universitetets ledelse satsede i stedet på 
en række nye kombinationsuddannelser. 
Den gjorde det uden at undersøge hvor man-
ge studerende der kunne være interesseret i 
dem, og uden den brede diskussion som et 
fornuftigt privat firma er igennem før det be-
slutter udviklingen af et nyt produkt. Uddan-

Aktivitetskrav skader 
mere end de gavner
FærdIggØrelsesBonus
ANNe BIe hANseN, næstformand for  

studenterrådet

Den forværrede økonomiske situation på KU 
skyldes til dels den såkaldte færdiggørelsesbo-
nus. En del af de midler universitet får fra sta-
ten, er nemlig i dag betinget af at studerende 
har lave gennemførselstider. 

Man kan overordnet stille spørgsmålstegn 
ved både rimeligheden og fornuften i at fjerne 
penge fra universiteter der har brug for en ind-
sats på området. Det har ledelsen på KU imid-

rørende de dårlige økonomiske forhold der gi-
ves de humanistiske uddannelser. Desværre er 
universitetsledelsen ikke herre over størrelsen 
af taxametre der er det indtægtsgrundlag som 
vi er afhængige af i forhold til at kunne tilbyde 
undervisning. Nu synes det dog som om at poli-
tikerne selv har fået øje for at det er nødvendigt 
at give humaniora højere taxametre idet der er 
nedsat et udvalg for at se nærmere på dette 
spørgsmål. Derfor ser jeg frem til at vi i den 
nærmeste fremtid får mulighed for at kunne til-
byde flere spændende undervisningstilbud – og 
vel at mærke undervisningstilbud som kan styr-
ke den studerendes ansættelighed på arbejds-
markedet. 

.

større mængde effektivitetsorienterede kompe-
tencekrav I stiller?  

Den franske filosof Gilles Deleuze har engang 
sagt at det moderne industrisamfunds under-
trykkelse ikke, som man først skulle tro, består i 
at forbyde nogen at tale, men i at tvinge dets 
indbyggere til at tale konstant og aldrig give 
dem lov til at tie og tænke. Som sådan er din 
udgave af videnssamfundet blot en forlængelse 
af dette moderne industrisamfund. Et videns-
samfund der kræver af os at vi leverer varen 
(uanset hvilken) til fastsatte deadlines. 

Det er flovt at være studerende på et univer-
sitet der i bund og grund ikke stiller andre krav 
end effektivitet af sine studerende. Man kan 
dog allerede nu se den dag for sig hvor en ny le-
delse med nye rådgivere i ryggen febrilsk indser 
at universitetet er ved at have solgt ud af sit 
’brand’ (og sine studerende) for billigt.

sVAr
hANNe lØNGReeN, prodekan for uddannelse, 

humaniora

Kære Michael. Nej, fordybelse hører ikke kun 
industrialderen til. Fordybelse hører sandelig 
(også) vidensamfundet til. Lige som dig er jeg 
temmelig optaget af at studerende, forskere og 
andre ansatte ved universitetet sætter fordybel-
se i centrum for deres aktiviteter. Men jeg er 
også optaget af at den humanistiske viden kom-
mer i spil i samfundet og på arbejdsmarkedet. 

Det samfundet og arbejdsmarkedet efterspør-
ger, er kvalitet leveret til tiden. Men det er ikke 
ligegyldigt hvilken vare der leveres. Som huma-
nister har vi en opgave, i netop at skabe viden 
af høj kvalitet til tiden i vores uddannelser. 

Derfor deler jeg ligeledes din bekymring ved-

» Jeg spurgte hvordan han havde det, og 
han svarede at han var lettet over at 
jeg hverken blev vred eller begyndte at 
græde.«

deltag i debatten
skriv kort og præcist og oplys altid navn, adresse og stilling. et læserbrev bør være på højst 2.000 en-

heder med mellemrum eller 300 ord. et synspunkt må ikke overskride 4.000 enheder med mellemrum 

eller 600 ord. Redaktionen forbeholder 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.
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Synspunkt

relIgIonsstrId
PhIlIPPe PROveNCAl 

og JeNs-ANDRé P. 

heRBeNeR, eksterne 

lektorer ved sDU

Der er mange elementer i teologisk professor Troels 
Engberg-Pedersens (TEP’s) kronik »Hvad skal vi med 
teologi?« der fortjener en kommentar. På grund af den 
begrænsede plads blot dette:

Indledningsvist nævner han tre forskere hvis institu-
tioner og navne han undlader at oplyse om. Ikke desto 
mindre er det dem der har motiveret kronikken. En af 
forskerne er lektor fra Syddansk Universitet, Tim Jen-
sen, der efter en kritik af en ny teologisk-religionsvi-
denskabelig uddannelse (Europas religiøse rødder) 
skulle være gået lidt i sig selv igen efter at yderligere 
information blev fremlagt. På et centralt område er 
dette ikke tilfældet. Jensen mener fortsat at uddannel-
sen ideelt burde ligge ved religionsvidenskab alene, ik-
ke mindst på grund af den sammenlignende dimension 
der er et vigtigt karakteristikum herved.

De to andre forskere der nævnes, er undertegnende 
der 26/10 2008 skrev kronikken »Nedlæg de teologi-
ske fakulteter« i Politiken. Baggrunden herfor er den 
voldsomme krise der har ramt teologistudiet i Århus og 
København. Ikke blot er antallet af nyoptagne teologi-
studerende faldet dramatisk i løbet af de sidste ti år. 
Teologistudiet slås også med et stort frafald.

Der har vist sig en markant uenighed om hvordan 
krisen skal vendes, ikke blot mellem kirkefolk og uni-
versitetsteologer, men også mellem de teologiske fa-
kulteter. Efter vor vurdering skyldes uenigheden ikke 
mindst det krydspres af interesser, ja, den gordiske 
knude som teologistudiet er fanget i: Det skal dels tje-
ne videnskaben, dels den danske folkekirke. Sidst-
nævnte der fungerer efter helt andre spilleregler end 
universitetet, er nemlig de teologiske fakulteters eksi-
stensgrundlag da de fleste kandidater får arbejde som 
sognepræst. Den universitære teologi sidder med andre 
ord på en religiøs-metafysisk gren.

universitetsteologi med religiøst sigte
Ifølge TEP er det imidlertid en stor misforståelse at der 
skulle være en modsætning mellem den grundlæggen-

de dobbelthed der kendetegner teologistudiet. Som 
han skriver: »Faktisk er det protestantismens påstand 
og adelsmærke at der ikke foreligger nogen modsigelse 
her. Der er ikke nogen gordisk knude der skal hugges 
over.« Bortset fra det for en universitetsmand besyn-
derlige i at retfærdiggøre sin sag med henvisning til en 
religion, er det ifølge TEP endvidere en af teologiens 
hovedopgaver at bidrage til »nyformuleringer« af kri-
stendommen.
 Hvad indebærer sidstnævnte? Det er sandsynligvis 
blot en nyformulering af det som den tidligere teologi-
ske dekan, professor Peter Widmann, skrev i en pro-
gramartikel i 1996. Her påpegede han at den systema-
tiske teologis opgave på universitetet er »en oparbej-
delse af den viden, den refleksion og den kritiske be-
vidsthed, der er nødvendig for at kunne fremstille, vi-
deregive og forny kristendommen på intellektuelt ve-
derhæftig vis, for at kunne tage stilling i striden om re-
ligionens gyldighed, og for at kunne bære et ansvar i 
mødet mellem religionerne og kulturerne.«

problemet sat på spidsen
En vigtig del af universitetsteologien er med andre ord 
at etablere grundlaget for at »fremstille, videregive og 
forny kristendommen«. Den har således også et religi-
øst sigte. At det overvejende foregår på intellektuelle 
præmisser på universitetet, udelukker altså ikke at må-
let er kristendomsproduktion.

Når der ifølge TEP ikke er nogen modsætning mel-
lem at bedrive videnskab, uddanne sognepræster og at 
hjælpe kirken med at fremme kristendommen, ja, så er 
universitetsteologiens problem endnu større end vi 
mente i første omgang.
 Kunne man forestille sig følgende: Det er den orto-
dokse marxismes påstand og adelsmærke at der ikke er 
nogen modsigelse mellem at undersøge marxismen vi-
denskabeligt, uddanne marxistiske partikommissærer 
og at bidrage til at fremme marxismen? Ja, principielt 
set er det det samme som TEP siger, eller som er impli-
kationen af fremtrædende universitetsteologers ud-
sagn og virke.

et religiøst videnskabsbegreb?
Der er således dokumenterbare eksempler på teologi-
ske lektorer/professorer, der som universitetsforskere 
driver teologi for kirkens skyld; der hævder, at kristen-
dommen er verdens bedste; der arbejder for kristen 

mission; der taler om Guds uudslukkelige kærlighed; 
der kategoriserer prædikener som videnskab. Det kun-
ne være interessant at få oplyst hvilket videnskabsbe-
greb og hvilke videnskabelige undersøgelser eller for-
mål der ligger til grund for denne form for universitets-
teologi? 

Kort sagt: Dette er naturligvis udelukkende viden-
skabeligt i teologiens (visse teologers?) selvforståelse. 
Ikke i de fleste andres forståelse af teologien, for det er 
og bliver – helt eller delvist – religiøst orienterede akti-
viteter.

Alt dette betyder ikke at der ikke er mange eksem-
pler på fortrinlig undervisning og forskning på teologi 
– historisk som nutidigt. Fx har den bibelkritiske forsk-
ning med rette nydt bred anerkendelse. Men der er og-
så en hel del eksempler der peger i en anden retning 
end videnskaben, endog sådanne der er konstitutive 
for fagets profil. Det er ret beset en skandale der alt for 
længe har været upåtalt for alvor.

to alternativer
For os at se er der et af to alternativer: Enten skal det 
ophøre, eller også må der gives livsrum til akademiske 
producenter af fx ufo-religion, hinduisme, scientology, 
islam og teosofi på universitetet. Den første mulighed 
er den rimeligste, og det er sund fornuft at nærorien-
talske studier, religionsvidenskab, historie med flere 
overtager studiet af kristendommen. Gerne med blandt 
andre teologiske forskere som ansatte. Status quo er ik-
ke legitim for andre end de privilegerede og den privi-
legerede kirke der profiterer af det.

Ja, tænk sig (som skrevet før, men uden reaktioner): 
Man har i Danmark to teologiske fakulteter, seks teolo-
giske afdelinger og 16 teologiske professorer til én reli-
gion: kristendommen. Derimod har man kun tre religi-
onsvidenskabelige afdelinger og seks religionsviden-
skabelige professorer til principielt alle verdens og ver-
denshistoriens religioner tilsammen. Heller ikke TEP 
synes det mindste interesseret i at ændre denne spekta-
kulære skævhed.

» Man har i Danmark to teologiske fakulteter, seks teologiske afdelinger og 16 
teologiske professorer til én religion: kristendommen. Derimod har man kun 
tre religionsvidenskabelige afdelinger og seks religionsvidenskabelige professo-
rer til principielt alle verdens og verdenshistoriens religioner tilsammen.«

To religionshistorikere kritiserer Troels Engberg-Pedersens forsvar for teologi i sidste nummer

Universitetsteologi  
i strid med videnskab

lertid ikke gjort. I stedet har man indført aktivi-
tetskrav, en hurtigløsning der meget vel kan 
skabe flere problemer end den løser. 

For det nytter ikke at bede om øget hastighed 
uden at tage hensyn til hvad der sænker den i 
første omgang. Måske er der tidskrævende for-
hindringer i studiet, og måske er der i andre til-
fælde fornuft i at den studerende tager sig eks-
tra tid. 

Og KU mister under alle omstændigheder 
penge på kort sigt. Selv grove tiltag som aktivi-
tetskrav og trusler om udsmidning vil først vise 
deres effekt om nogle år hvor kortere studieti-
der ikke vil være den eneste effekt. Hvad bety-
der det for kandidaters kvalifikationer og selv-
stændighed at de er blevet presset igennem på 
trods af deres egne vurderinger og ønsker? 

Hvor mange ender man med at presse helt ud 
af universitetet? Skaber man i sidste ende en 
udvikling som er ønskværdig, og som KU’s le-
delse kan stå inde for? 

For KU har vel en ledelse, og ikke blot en ad-
ministration der skal følge ministeriets ordrer? 
Der er et alternativ til at bøje nakken. Hvorfor 
påpeger man ikke urimeligheden ved færdiggø-
relsespuljen? Hvorfor insisterer man ikke på at 
udviklingen af universiteterne skal ske gennem 
saglig debat, uden piskesmæld? 

En sådan protest ville udtrykke ansvarlighed 
over for vores uddannelser. Det ville være god 
ledelse, og det ville være på tide.

Lenin rehabiliteret
rettelse
NIels eRIK ROseNfelDt, 

toRs-Instituttet, KUA

I omtalen i Universitetsavisen (nummer 15/08) 
af at undertegnede fik H.O.Lange-Prisen på 
årets BogForum blandt andet for en bog om Le-
nin, ser jeg til min overraskelse mig selv refere-
ret for at Lenin skulle have optrådt forklædt 
som protestantisk præst på Vesterbro i Køben-
havn i 1910. For at sikre at Universitetsavisen 
til hver en tid holder sandheden i hævd, skal jeg 
i den sammenhæng slå fast: Da Lenin i revoluti-
onsåret 1917 krydsede frem og tilbage over 

grænsen mellem Rusland og Finland, var han 
nødt til at optræde i forskellige forklædninger 
for at undgå at blive pågrebet af myndigheder-
ne, og han førte sig derfor frem både som loko-
motivfyrbøder og som præst. Men da Lenin var 
i København i 1910 for at deltage i Anden Inter-
nationales Kongres og i den forbindelse aflagde 
besøg på det Kongelige Bibliotek, havde han in-
tet behov for at formumme sig i særlige gevand-
ter. Så historien er altså knap så sjov som Uni-
versitetsavisen giver indtryk af.
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Synspunkt

Der er brug for et grundigt udredningsarbejde til at belyse hvilke konsekvenser  

blokstrukturen får for studerende og ansatte

Det Indre Marked er fyldt  
med uklarheder

Blokstruktur
INGemAI lARseN, lektor, ph.d., 

fagkoordinator for Portugisisk sprog 

og Kultur 

På Institut for Engelsk, Germansk og Romansk modtog 
vi sidst i oktober et sæt retningslinjer for ændringer af 
års- og skemastrukturen i forbindelse med implemen-
teringen af det såkaldt Indre Marked, og på den bag-
grund nedsatte vi en arbejdsgruppe samt indbød pro-
dekan Hanne Løngreen til et møde hvor en række af de 
største tvivlspørgsmål kunne debatteres. 

Mødet fandt sted den 10. december 2008 og viste 
klart at rektoratets vision om at fremvise KU som et 
tværfaglighedens universitet er en vision der fuldstæn-
dig deles af os. Vi har på vort institut i adskillige år til-
budt en lang række tværfaglige kurser til såvel egne 
som fakultetets studerende, og ikke sjældent har vi haft 
studerende fra andre fakulteter som deltagere. Det har 
alle parter nydt godt af, og det er indlysende en proces 
som vi gerne ser udvidet.

At STÅ-afregningen er en barriere for samarbejdet 
kender vi alt til, og vi er derfor meget glade for at man 
fra centralt hold nu vil søge at finde en løsning herpå. 
Så vidt så godt. Med hensyn til at komme videre i ar-
bejdet står vi imidlertid tøvende, simpelthen fordi så 
mange både overordnede problemer og detailspørgs-
mål henstår ubesvarede.

løs eller stram blokstruktur  
Vi har fået oplyst at vi helt selv definerer hvilke typer 
kurser og uddannelser vi vil afprøve blokstrukturen på 
– hvilket vi tolker som at i princippet kan de forskellige 
institutter på Hum ende med at have ganske forskellige 
løsningsmodeller; nogle vil sige pænt ’nej tak’ til en-
hver tanke om blokstruktur, andre vil måske eksperi-
mentere sig frem. 

Men vi spørger os selv: kan fakultetsadministratio-
nen leve med sådan en løsning? Dette forekommer os 
usandsynligt – vi ved godt at travlheden på fakultetet 
ikke er mindre end på institutterne, og det vi kunne 
frygte er at fakultetet om x antal måneder vil foretræk-
ke én bestemt model. Dette vil i givet fald betyde at en 
masse arbejde vil være spildt – for os alle sammen.

Derfor spørger vi: er dette forhold er blevet gennem-
drøftet i dekanatet? Og hvad er dekanatets bud på en 
korttids- og en langtidsløsning?

uklarheder om Indre marked 
Går vi videre til en overvejelse af hvad den ny struktur 
vil indebære af ændringer på lokalt niveau og i form af 
øget studentertilstrømning, står vi tilsvarende tøvende, 
og overhovedet finder vi det meget vanskeligt at mene 
noget virkelig kvalificeret om det fremtidige Indre 
Marked-scenarium. For os at se mangler hele koncep-
tet en gennemgribende analyse der blandt andet træk-
ker på allerede eksisterende erfaringer. 

Eksempelvis formoder vi at det administrative arbej-
de vil forøges voldsomt med blokstrukturen (pensum-
indlevering, eksamensplanlægning med videre fire 
gange årligt i stedet for to), men muligvis har man på 
Nat fundet kreative løsninger? 

Vi antager også at undervisningsforløb på ni uger – 
medmindre vi omarbejder vore studieordninger – må 
betyde komprimering og nedsættelse af pensum, men 
vi ville meget gerne høre om erfaringer fra dem der har 
prøvet. 

Og apropos dette har vi en stærk formodning om at 
uden en ændring af studieordningerne, er det på kan-
ten af umuligt at forestille sig blokstrukturen indført. 
Her er vi fremme ved et helt afgørende punkt. Vore nye 
kandidatordninger er først lige trådt i kraft, tilvalgs-
ordninger lavede vi om forrige år og BA-ordningen er 
kun blevet kørt igennem en enkelt gang. Kompetence-
arbejdet efterfulgt af diskussioner om nye eksamens-
former blev gennemført i samme åndedrag. Sagt på en 
meget pæn måde skal vi have virkelig gode argumenter 
på bordet før vi atter går i gang med at udforme ny stu-
dieordninger. 

nedsæt et udvalg
Men – det kan jo være at disse argumenter findes! Vi 
har blot ikke hørt til dem. Og derfor foreslår vi helt 
konkret nedsættelsen af et udvalg der skal forestå et 
grundigt udredningsarbejde. Et udvalg bestående af 
repræsentanter fra institutterne, med deltagelse af juri-
ster fra Fakultetet og med deltagelse af studerende. 

En vigtig del af udvalgets arbejde skal bestå i at ind-
hente erfaringer fra Nat og Life; dette forekommer os 
helt afgørende. Og derudover skal udvalget belyse 
tvivlspørgsmål, kritikpunkter med videre, og det skal 
udarbejde en form for idékatalog til studienævnene: 
hvad kan lade sig gøre, hvad kan slet ikke lade sig gøre, 
på hvilke måder kan blokstrukturen eventuelt bane ve-
jen for nytænkende undervisning, andre eksamensfor-
mer med videre. At dette arbejde foregår lokalt, synes 
vi således er kortsigtet og alt for ressourcekrævende – 
uden tvivl sidder de øvrige institutter med mange af 
vore tvivl.

Blokstruktur uklar for studerende 
Også set fra de studerendes side er situationen vanske-
lig at gennemskue. Man kan sige at med indførelsen af 
blokstrukturen vil de studerende blive konfronteret 
med en dagsorden der står noget i modsætning til en 
anden dagsorden, nemlig den der dikterer så meget 
studierelevant erhvervsarbejde som muligt (således at 
overgangen fra studium til arbejdsliv lettes), et er-
hvervsarbejde der selvfølgelig skal ligge ud over de 
37,5 timer som de skal tilbringe hos os, men jo ofte et 
erhvervsarbejde der typisk okkuperer en hverdag eller 
to om ugen. 

Indre Marked-dagsordenen derimod dikterer massiv 
tilstedeværelse på universitetet i undervisningsperio-
derne efterfulgt af ’pauser’ – med andre ord vil de stu-
derende blive mødt med et krav om en ny rytme der 
kan betyde at muligheden for erhvervsarbejde ind-

skrænkes betydeligt. De studerende efterlyser derfor 
erfaringer fra kolleger på Nat og Life. Hvad synes de 
om blokstrukturen?

Blokstruktur påvirker forskningstid 
Det har været fremført at blokstrukturen baner vejen 
for mere sammenhængende forskningstid. Dette finder 
vi tvivlsomt, og under alle omstændigheder bliver vi 
nødt til at analysere såvel muligheder som barrierer. 
Hvis vi – som Hanne Løngreen pragmatisk og fornuf-
tigt foreslog – holder hele BA-uddannelsen uden for 
blokstrukturen (minus de ’frie tilvalg’ på 3. år som næ-
sten ingen fag længere har råd til at udbyde), er det 
indlysende at så kan den vundne forskningstid ligge på 
et meget lille sted. 

Og selv hvis vi forestillede os blokstrukturen 100 
procent indført, ville vi uvægerligt se de mindre fag, 
som Hum huser mange af, stå i samme situation som 
de plejer, for på disse fag er der ikke kolleger man kan 
dele kurser med. Igen efterlyser vi erfaringer, ideer og 
forslag fra vore kolleger på Nat og Life, erfaringer som 
kan kanaliseres igennem det omtalte udvalg, og derved 
komme os alle til gode. 

Hvad med efterårsferien?
Endelig en detalje som ikke er en detalje set fra under-
visernes side og for den sags skyld fra mange studeren-
des side: nemlig afskaffelsen af efterårsferien i uge 42. 

Vi er forundrede over at denne udmelding af princi-
piel personalepolitisk karakter ikke har været drøftet 
med os. Som bekendt har universitetsansatte aldrig 
haft vinterferie, men har beredvilligt accepteret at un-
dervise i denne uge. Til gengæld har man sat kolossal 
pris på efterårsferien der ud over at være en nærmest 
national institution (skoler, institutioner, ferietilbud 
med videre er indrettet på at uge 42 er fri) ligger umå-
delig godt placeret rent undervisningsmæssigt. 

Fra Rektoratets side henstilles der i retningslinjerne 
alene til at tage hensyn, men dette finder vi er tomme 
ord. Reelt kan studielederne ikke afhjælpe det problem 
der opstår når store dele af personalet gerne vil frihol-
des for arbejde i denne uge. 

I forhold til de Grundprincipper for Personalepolitik, 
som i 2007 blev udsendt – og højlydt debatteret – vil vi 
derfor tillade os at bede Rektor gøre rede for hvordan 
afskaffelsen af efterårsferien er kompatibel med disse 
grundprincipper der jo blandt andet fastslår at KU fører 
en familievenlig politik. 
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Er vi ved at sige  
farvel til Biologi  

Videnskabet

BIologI

Af Flemming Ekelund, Regin Rønn, Søren Christen-

sen, lektorer og professor, Biologisk Institut

For tiden sker der på Københavns Universitet 
(KU) store nedskæringer på det Naturvidenska-
belige Fakultet (KU-NAT). Nedskæringerne be-
tyder at antallet af fastansatte medarbejdere på 
Biologisk Institut reduceres med cirka 25 pro-
cent. Konsekvenserne af nedskæringerne er ved 
flere lejligheder blevet bagatelliseret af vores 
dekan for det Naturvidenskabelige Fakultet, 
Niels Overgaard Andersen, der tilsyneladende 
ikke mener at forskning og undervisning vil lide 
væsentligt ved at staben reduceres med en fjer-
dedel. 

Én af årsagerne til nedskæringerne er det fal-
dende studenteroptag som i hvert fald delvis 
skyldes de ændrede optagelseskrav på biologi-
studiet (matematik på A-niveau samt fysik og 
kemi på B-niveau fra gymnasiet). De ny krav 
har den paradoksale konsekvens at gymnasie-
elever med interesse for biologi får meget van-
skeligt ved at begynde på biologistudiet. De æn-
drede adgangskrav er blevet stærkt kritiseret 
utallige gange, men de ansvarlige (herunder 
dekan Niels Overgaard Andersen) står fast: Der 
skal være de samme adgangskrav til alle fag på 
fakultetet, og dermed er matematik på A-ni-
veau et ufravigeligt krav – også hvis man vil væ-
re biolog. 

Det er oplagt at matematik er et vigtigt red-
skabsfag inden for mange grene af biologien, 
men der er også meget store dele af biologien 
hvor matematik spiller en meget lille rolle. Man 
kan for eksempel være en glimrende miljøbio-
log uden at forstå alle finesser i den højere ma-
tematik.

En mulig årsag både til bagatelliseringen af 
nedskæringens konsekvenser og til den stædige 
fastholden af de nye adgangskrav, kan være en 
manglende forståelse for hvad faget biologi 
egentlig er. Det er denne manglende forståelse 
som vi adresserer i denne kronik. 

mangfoldige beskrivelsesniveauer
Helt grundlæggende handler biologi om pro-
cesser i den levende natur og om samspillene 
mellem den levende natur og den fysiske om-
verden. Det er karakteristisk for biologi at for-
ståelse af de biologiske processer kræver indsigt 
på flere forskellige beskrivelsesniveauer. 

Molekylære mekanismer spiller en rolle på 
det mindste niveau i cellen. De enkelte celler 
består af en lang række komponenter som skal 
fungere sammen, og i flercellede organismer er 
de enkelte celler organiseret i væv. Organismer-
ne skal fungere sammen med andre organismer 
samt det fysiske miljø hvilket er baggrunden for 
de økologiske discipliner. På de højeste niveau-
er finder vi økosystemerne som påvirkes af pro-
cesser på det overordnede globale niveau. 

En forståelse af processerne på ét niveau kræ-
ver ofte en indsigt i processerne på lavere ni-
veauer mens det sjældent er muligt at deducere 
sig frem til hvordan de højere niveauer funge-
rer alene ud fra kendskab til mekanismerne på 
lavere niveauer. 

Biologi er som et puslespil
Nogle biologiske problemstillinger kræver ind-
sigt på mange niveauer, for eksempel er det 
vanskeligt at opnå en dyb forståelse af en orga-
nismegruppes evolutionære udvikling uden 
kendskab både til evolutionære mekanismer på 
gen-niveau og til de økologiske sammenhænge 
organismerne indgår i. Et kendskab til organis-
mer er essentielt i næsten alle biologiske disci-
pliner. 

For molekylærbiologen er det vigtigt at vide 
hvilken organisme de processer der studeres, 
foregår i, og for økologen er kendskab til de or-
ganismer der indgår i det økosystem der under-
søges, selvfølgelig en uomgængelig nødvendig-
hed.    
 Biologi er således på mange måder mangfol-
dighedens og detaljernes fag, og biologi kan 
derfor opfattes som et puslespil, med mange 
betydningsfulde brikker. 

Denne mangfoldige disciplin er i disse år inde 
i en rivende udvikling hvor der i dag kan stilles 
spørgsmålstegn ved ting der var anerkendt 
grundviden for få år siden. Ofte fører ny erken-
delse til at traditionelle discipliner kombineres 
på en ny måde og samspillet mellem de forskel-
lige discipliner er ofte essentielt; for eksempel 
finder den klassiske botaniker den sjældne 
plante som bio-teknologen så får, og udnytter 
de værdifulde gener fra. 

ku-BIo bør give en bred uddannelse
På Biologisk Institut på KU-NAT afspejles biolo-
gis mangfoldighed i at vi har en lang række 
forskningsgrupper som dækker et bredt spek-
trum af fagets emner. Vi dækker både den nye-

på KU?
Blandt naturvidenskaberne udmærker Biologi sig ved 
at være en multifacetteret disciplin hvor ekspertise 
på mange forskellige fagområder er nødvendig for 
at løse konkrete problemer inden for miljøforvalt-
ning, industriel produktion og forskning. Under- 
visningen bør afspejle den faglige bredde, og man 
skal derfor tænke sig godt om når man fører  
sparekniven.

– Bliv frivillig på en ferielejr for sårBare Børn

Hvert år sender Ungdommens Røde Kors mere end 900 børn på 
ferielejr rundt omkring i Danmark. Det er søde børn, som af sociale 
eller økonomiske årsager ellers ikke ville komme på ferie. 

Det kræver ikke særlige pædagogiske kvalifikationer at være frivillig 
på lejrene, blot at du har hjertet på det rette sted, og at du har lyst til 
at have det sjovt med børnene. Lejrenes aktiviteter spænder fra ek
stremsport, rollespil og musik til dans, historiefortælling og smukke 
naturoplevelser. Det er kun fantasien, der sætter grænser. 

Som frivillig er det dig, der er med til at skabe lejren, og det er dig, 
der bestemmer, hvilke aktiviteter du synes kunne være sjove at lave 
med børnene.

Lyder det som en fornuftig måde at bruge en uge af din sommerferie 
på? Så læs mere om at blive frivillig på www.urk.dk – eller kontakt 
Ungdommens Røde Kors på tlf. 35 37 25 55 eller på info@urk.dk.

LYST TIL NYE  
 UDFORDRINGER?

 her er jakob

 han arbejder
lige nu på sit cv 
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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.

ste bioteknologi såvel som klassisk biologi for-
uden for eksempel kendskab til mangfoldighe-
den af dyr og planter i naturen samt viden om 
de økologiske sammenhænge de indgår i. 

Den høje diversitet i forskningsemner bety-
der at Biologisk Institut hidtil har kunnet tilby-
de en bred uddannelse med mulighed for spe-
cialisering inden for en lang række forskellige 
fagområder. Biologiuddannelsen ved Køben-
havns Universitet er således blandt andet ka-
rakteriseret ved et stort udbud af enkeltfag. 

Biologer som er uddannet fra Biologisk Insti-
tut, har gennem årene udfyldt mange forskelli-
ge funktioner i vores samfund. Nogle er blevet 
forskere i industrien, andre er blevet gymnasie-
lærere eller arbejder på forskellig vis med na-
tur- og miljøforvaltning. Vi vil hævde at én af 
årsagerne til at biologer ofte er i stand til indgå 
i et konstruktivt samarbejde både med andre 
biologer og med andre faggrupper, er at de har 
opnået en bred forståelse af de biologiske pro-
blemstillinger.

Få forskergrupper er risikabel strategi
Den ikke planlagte reduktion af diversiteten i 
fagudbuddet som de aktuelle fyringer resulte-
rer i, i kombination med de uheldige adgangs-
krav, kan i værste tilfælde betyde at biologi-stu-
diet også fremover vil tiltrække færre studeren-
de med deraf følgende nedadgående STÅ-ind-
tjening hvilket kan sætte en ond spiral i gang. 

Denne situation kan yderligere forværres af 
den politik der føres i øjeblikket hvor der satses 
enstrenget på enkelte stærke forskningsgrup-
per. Med professor Tom Fenchels ord kan det 
føre til at universitetet bliver: »En forskerpark 
hvor diverse kommercielt eller politisk interes-
sante projekter bringer penge til huse og hvor 
begrebet universitet i øvrigt kun omfatter de fy-

siske og bureaukratiske rammer for disse pro-
jekter.« 

Efter vores opfattelse er dette en meget uam-
bitiøs universitets-vision. Grundforskning er 
netop ikke hverken kommercielt eller politisk 
interessant. 

I øvrigt taler mere pragmatiske argumenter 
også mod at rette midlerne mod de allerede 
stærke stjerneforskergrupper. Hvis en lille for-
skergruppe får ca. 1,5 millioner kroner for ek-
sempel til en Ph.d.-studerende, vil der være re-
surser til at gennemføre et kvalificeret forsk-
ningsprojekt hvilket normalt vil resultere i fire 
til seks publikationer i videnskabelige tidsskrif-
ter. Får derimod en stærk forskergruppe 50 mil-
lioner kroner, tvivler vi stærkt på at det vil re-
sultere i 130 – 200 publikationer af samme kva-
litet. Der vil simpelthen ikke være den samme 
dedikerede holdning til det enkelte projekt, og 
desuden dræner man jo markedet for kvalifice-
rede ansøgere inden for forskningsfeltet. 

Det ligger i sagens natur at stjerneforsker-
grupper typisk er centreret omkring enkelte 
stjerner. I 2008 rejste to stjerneforskere fra Bio-
logisk Institut til bedre tilbud andetsteds. Hvor-
efter disse stjerne-aktiviteter var ophørt. Så 
selvom sådanne stjerner er gode at have kan 
man næppe bygge et instituts funktion på dem. 

 
Bør komplementere hinanden
Efter at den tidligere Landbohøjskole og Farma-
ceutisk Universitet blev optaget som nye fakul-
teter på KU har vi tre fakulteter (KU-NAT, KU-
LIFE og KU-FARMA) der beskæftiger sig med 
biologi. Universitetsledelsen er nu begyndt at 
arbejde for at identificere hvorledes man mest 
hensigtsmæssigt kan koordinere aktiviteterne 
på de tre fakulteter. På den baggrund synes det 
yderligere meningsløst at decimere den ene 

part inden denne samordning er gået i gang. 
Koordineringsprocessen mellem KU-NAT, 

KU-LIFE og KU-FARMA bør vel styres af faglige 
hensyn og ikke af om den ene part er blevet ad-
ministreret mindre hensigtsmæssigt end de to 
andre. Selvom der givetvis er visse overlap i de 
biologiske undervisningstilbud ved de tre fakul-
teter, er forskningen overvejende komplemen-
tær. Vi kender jo hinandens styrker og svaghe-
der og prøver derfor at justere os ind for at 
mindske konkurrencen og dermed optimere 
egen indflydelse i vores forskningsområder. 

Forskerne i biologi på de tre fakulteter har al-
tid kendt til hinanden, og der har været et ud-
strakt samarbejde mellem mange forskellige 
forskergrupper. Én af årsagerne til at dette sam-
arbejde ofte har været uhyre konstruktivt og 
frugtbart har i mange tilfælde været at forsker-
ne på de to institutioner har haft en lidt forskel-
lig indgangsvinkel til problemerne. 

Biologi-ku arbejder for miljøbevidsthed
Mange biologer uddannet fra biologi-KU har 
gennem tiden deltaget aktivt og kvalificeret i 
samfundsdebatten, og Biologisk Institut har 
utvivlsomt bidraget positivt til den høje danske 
bevidsthed på miljøområdet, en bevidsthed 
som både vores regering og Københavns Uni-
versitet i øjeblikket snakker meget om, blandt 
andet i forbindelse med den kommende klima-
konference. 

KU satser stort på FN´s klimatopmøde i Kø-
benhavn her til foråret. Det er nok den største 
enkeltsatsning som KU nogensinde har kastet 
sig ud i. Global Change-konferencen 10. – 12. 
marts er organiseret i 58 sessioner hvor biologi 
er centralt i mindst halvdelen. 

I det hele taget er en grundlæggende biolo-
gisk forståelse af afgørende betydning for vores 

muligheder for at forstå og afværge konsekven-
serne af den globale opvarmning. For eksempel 
er mikroorganismer med til at producere driv-
husgasser som øger den atmosfæriske opvarm-
ning mens planter binder kuldioxid fra luften, 
hvilket i sidste ende kan føre til at kulstof kan 
bindes i jorden og dermed reducere kuldioxid-
indholdet i atmosfæren.

ledelse skal forstå behov for mang- 
foldighed
Hvis konsekvensen af den igangsatte proces er 
at biologi-studiet på KU-NAT ødelægges vil 
Danmark have mistet en unik uddannelse. En 
uddannelse som har taget miljøproblemer al-
vorligt og som har taget udgangspunkt i at pro-
blemernes løsning kræver en grundlæggende 
forståelse af problemerne. 

Det faglige miljø på biologi-studiet har stor 
betydning for den danske miljøbevidsthed. Un-
dervisere og studerende har altid deltaget i mil-
jødebatten; eksempelvis har en organisation 
som NOAH sine rødder i biologistudiet. Konspi-
rationsteoretikere kunne derfor mene at der var 
en tanke bag disse nedskæringer. 

På længere sigt kræver en løsning af vores 
problem ledere der respekterer og helst også 
forstår en smule af, hvad vores særlige og nød-
vendige mangfoldighed går ud på. Vores fantasi 
rækker dog ikke til at mene at det sker før sty-
relsesloven bliver ændret. 

Vi skylder vore kolleger på instituttet stor 
tak; samtaler i denne turbulente situation vi 
dog gerne havde været foruden, danner basis 
for meget af indholdet i denne kronik.

flemming ekelund, lektor

Regin Rønn, lektor og

søren Christensen, professor, 

Biologisk Institut
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HVerVekAmpAgne – sko-

leelever prøver kræfter med na-

turvidenskab på Københavns 

Universitets Biocenter ved et ar-

rangement tirsdag den 20. ja-

nuar mens Nils O. Andersen ser 

til sammen med undervisnings-

minister Bertel haarder. Bag-

grunden er at vi kommer til at 

mangle forskere med naturvi-

denskabelig baggrund, fremgår 

det af fakultetets pressemedde-

lelse.
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Bevillingerne til politiet bare stiger og 
stiger. Politikerne kappes om at signale-
re handlekraft. Men har de enorme be-
villinger og beføjelser højnet kvaliteten 
af politiets arbejde? Historiker Mette 
volquartzen har forsket i politiets rolle

POLiTiSTAT?

Af Gry Bartroff Gaihede

Hvad undersøger du i dit speciale?
 »Jeg har undersøgt politiets rolle der er un-
der historisk forandring. I mit speciale koncen-
trerer jeg mig især om perioden fra 1990 til 
2007 hvor politistyrkens ressourcer, penge, 
mandskab og beføjelser er steget helt enormt. 

Min forskning viser et mønster der gentager 
sig i alle forhandlingsforløb op til politiforlig – 
også i den netop indgående aftale om 843 mil-
lioner kroners ekstrabevilling. Politikerne efter-
lyser effektiviseringer og varsler forandringer 
på politiområdet. Så farer Politiforbundet i me-
dierne med kampagner der spreder utryghed 
blandt befolkningen. ’Vi bliver styret som en 
pølsefabrik,’ lyder budskabet, ’og vi kan under 
de gældende forhold ikke garantere for borger-
nes tryghed – det ender med ragnarok og selv-
tægt i byerne’. Borgerne bliver bange, og så fal-
der politikerne over hinanden for at signalere 
handlekraft – og på den måde øges bevillinger-
ne endnu engang.«

Du nævner medierne. Hvilken rolle spiller de?  
 »Medierne har enorm indflydelse på befolk-
ningens syn på politiet. Angst sælger, og medi-
ernes prioritering af kriminalstoffet skaber 
utryghed og moralsk panik. Medierne præsen-
terer et fordrejet billede af virkeligheden, for 
sandheden er at kriminaliteten har været støt 
faldende siden halvfemserne. Men både medier 
og politi eksponerer den voldsomste kriminali-
tet, og utrygheden stiger. Medierne for at øge 
salget, og politiet for at øge bevillingerne. Poli-

tiet er enormt gode til at bruge medierne – de 
hårdtarbejdende betjente med de sure arbejds-
forhold får vores sympati, og deres ledere er 
gået hen og blevet folkeeje.«

Berlingske Tidendes store projekt ’Forbrydelsen’ 
om talrige politisvigt er netop hædret med den 
fornemme Cavlingpris. Hvordan harmonerer det 
med din forskning?
 »Jeg er ikke helt begejstret for artikelserien, 
det skal jeg ærligt tilstå. Den journalistiske isce-
nesættelse er meget dramatisk og tendentiøs. 
Formidlingen ligner en tv-dramaserie, og un-
derholdningsværdien er helt i top. Jeg får det 
dårligt. Det her handler jo om virkelige mord 
på grund af inkompetente politiindsatser. Jeg 
synes journalisterne giver systemet og refor-
men skylden. Konklusionen er igen at det er 
synd for betjentene at de ikke kan løfte opga-
ven og derfor skal have flere penge så vi kan fø-
le os trygge. 

Som humanistisk forsker ser jeg det som et 
problem at man hele tiden måler politiet på 
kvantitative kriterier som budgetter, målbare 
resultater og effektivitet i stedet for at kigge på 
kvaliteten af betjentenes arbejde. Hvis en pæ-
dagog ikke lever op til sit ansvar, mener vi at 
vedkommende er inkompetent, og det udløser 
da ikke flere penge til daginstitutionerne.«

Hvor kommer pengene fra?
 »Politiet er den offentlige instans der suve-
rænt nyder den højeste status. Ingen andre of-
fentlige instanser kan matche deres populari-
tet, folkelighed og bevillinger. Den generelle 
tendens er at vi hiver flere og flere penge ud af 
velfærdsstatens øvrige instanser og fører dem 
over til politiet. Under processen gik det op for 
mig at politiet er blevet en slags samfundets 
skraldespand: en opsamlingsmyndighed som vi 
hælder alle de problemer over i vi ellers ikke li-
ge ved hvad vi skal stille op med. 

Tryghed er jo normalt et velfærdsstatspro-
jekt. Nu er det blevet en politiopgave at borger-

ne føler sig trygge. Og det er en nyhed. Det er 
ikke længere tilstrækkeligt at politiet er dygtige 
til at opklare forbrydelser – noget det danske 
politi ellers gør ret glimrende. Politikerne skæ-
rer ned på fx sundheds-, uddannelses- og æl-
dreområdet som er områder der sikrer borger-
ne basal sikkerhed og tryghed. I dag er det så i 
stigende grad blevet en politiopgave at befolk-
ningen føler sig tryg. 

Kunne man få mere for pengene ved at bruge dem 
anderledes?
 »Det er det gode spørgsmål. Politiet har ofte 
svært ved at redegøre for hvordan kæmpebevil-
lingerne bliver anvendt, og om det øger kvalite-
ten af deres arbejde til gavn for borgerne. Må-
ske var nogle af pengene bedre anvendt i psyki-
atrien, for den personfarlige kriminalitet begå-
et af psykisk syge er faktisk stigende. Den stati-
stik bruger visse politikere så til at profilere sig 
på. 

Lene Espersens popularitet handler for ek-
sempel om at hun mestrer signalpolitikken så 
fortrinligt. Hun går i medierne og forsikrer bor-
gerne om at politiet har fået flere midler til at 
være til stede i gadebilledet for at nedbringe 
kriminaliteten, og hun forsikrer os om at de kri-
minelle bliver straffet hårdt så vi kan føle os 
trygge. Sådan kører møllen, og medier, politi 
og politikere får henholdsvis flere læsere, bevil-
linger og vælgere.« 

gbg@adm.ku.dk

Forfatterfotograf
Per Bloch Andersen læser Medievidenskab. Og 

så er han netop debuteret med værket Kollek-

tion – en genrehybrid med musik, tekster og 

fotografier. Resultatet er i høj grad selvudle-

verende, siger han. Ellers kan det være lige 

meget.

Læs interview side 2

Nye særudstillinger
To nye udstillinger åbner museumsåret på KU. 

Medicinsk Museion undersøger samarbejdet 

mellem designere og forskere i udstillingen 

Design4Science. På Rosenborg Slot kan man 

orientere sig i astronomiens udvikling på ud-

stillingen. Hvor er jeg? Fra solur til GPS. 

Læs omtale side 5
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Borgernes utryghed betaler sig 
 

SEKTIoN2

Mette Volquartzen er cand.

mag. i historie. Hendes velbe-

dømte speciale ’I tryghedens 

navn – om politiets rolle i den 

senmoderne retsstat’ udgives af 

Center for Rets- og Politiforsk-

ning på Frydenlunds Forlag den 

1. marts.
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Niels Bohr og hans historie
AKTUELT FRA FORSKNINGEN – Lektor, ph.d. 

Hanne Andersen fortæller at Bohr i dagene op 

til sin død gav en række interviews til viden-

skabshistorikeren Thomas Kuhn. Foredraget vil 

se på mødet mellem de to

Tid: 2/2 kl. 19.30 

Sted: Videnskabernes Selskab, H.C. Andersens 

Boulevard 35. Gratis adgangskort fås fra 2 

uger inden foredraget

Arr.: Det Kongelige Danske Videnskabernes 

Selskab, www.royalacademy.dk

Jazzkoncert 
KONCERT I KIRKEN – Marilyn Mazur på slag-

tøj, Josefine Cronholm synger, Krister Jonsson 

på guitar 

Tid: 3/2 kl. 20

Sted: Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6

Arr.: Studentermenigheden på Amager,  

www.hum.ku.dk/sma

Sundhedspolitiske analyser
TILTRÆDELSESFORELÆSNING – Signild Valgår-

da er tiltrådt et professorat (MSO) i sundhedspoli-

tiske analyser og holder tiltrædelsesforelæsning 

med titlen ’Sundhedspolitiske analyser – om 

forskningens nytte’

Tid: 30/1 kl. 15.15

Sted: CSS, mødelokale i bygning 1, 2. sal, Øster 

Farimagsgade 5.

Arr.: Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, 

MAFL@sund.ku.dk

Science: A Four Thousand Year 
History 
HISTORY OF SCIENCE SEMINAR – By Dr Patricia 

Fara, Affiliated Lecturer and Fellow of Clare Col-

lege, Cambridge. In this talk, she discusses three 

of the Big Questions she had to confront while 

she was writing her new book – When did science 

begin? Who did science? How does science chan-

ge? Some of her answers may be unexpected

Tid: 30/1 kl. 14.15 

Sted: Niels Bohr Institute, Blegdamsvej 17, Aud. A

Arr.: Niels Bohr Archive, www.nba.nbi.dk

Gravitional Lensing
NIELS BOHR LECTURE – Lecture by Professor 

Richard Ellis, Caltech and Oxford with the title 

‘Gravitional Lensing: Einstein’s Unfinished 

Symphony’

Tid: 29/1 kl. 14.00

Sted: HC Ørsted Instituttet, Universitetsparken 

5, Aud. 3

Arr: Kollokvieudvalget, Niels Bohr Institutet, 

www.nbi.ku.dk 

som en samling af de personli-
ge noter man gemmer i en 
dynge papirer hvis man får 
gæster på besøg, og er bange 
for at de læser i ens ting mens 
man er på toilettet. Er det selv-
udleverende?

»Ja, i høj grad. Det er jeg 
nødt til. Det er det det gælder 
om. Det er også ved det per-
sonlige at det bliver interes-
sant for andre, forhåbentlig. 
Jeg tror på at vi alle har et ud-
tryk som skal ud. Om det så er 
porcelænsdukkemaling eller 
en eller anden sportsgren. Det 
er vigtigt at få afløb. Så tænker 
nogle måske at ’han har da ba-
re åbnet for posen og fyldt en 
hel bog’. Det synes man måske 
er godt eller dårligt, men man 
føler sig forhåbentlig inspire-
ret til selv at gøre noget.«

jca@adm.ku.dk 

lys. Jeg synes ikke at man kan 
bebrejde folk noget der er 
foregået i fortiden. Man kan se 
på nuet, og hvordan det arter 
sig. Det lyder nok lidt helligt, 
men det handler bare om at 
finde et godt ideal. Det er 
sundt at insistere på det gode.«

Et personligt udtryk
Debutudgivelsen fra studenten 
på KUA er et bevis på at succes 
afhænger af hvilke døre man 
selv vælger at åbne. Var man 
af opfattelsen at det er nød-
vendigt at kunne noder og ak-
korder for at komponere, så er 
det med Kollektion hermed 
modbevist. Det færdige udtryk 
fremstår som en samtale Per 
og Per imellem. Den kan virke 

»Nairj, det skal helst være 
pænt,« siger han en smule ge-
nert.

På trods af at Per Bloch An-
dersen af natur er optimist, så 
er der tidspunkter i den nær-
mest dokumentariske debut-
udgivelse hvor humøret er på 
deroute. I en kort tekst brok-
ker forfatteren sig over at 
brokke sig, men ender med at 
konstatere at: »Metabrok vist 
er, når man brokker sig over, 
at man brokker sig.« Dermed 
ender det hele alligevel kon-
struktivt.

»Mange synes at min musik 
er dyster, melankolsk tude-
rockagtig, men en vigtig poin-
te for mig er at hvis man går 
ind i teksterne, så er der altid 

i uskøn formskrift. En idé som 
Per Bloch Andersen har måttet 
sætte på standby mens eksa-
mener og udgivelse har tidsrø-
vet ham. 

»Det bliver et manifest som 
står på papiret, men ikke fin-
des i virkeligheden. Der er me-
get i Kollektion som er lidt na-
ivt. Ligesom at insistere på ly-
set. Det har en naiv klang. 
Men det gør ikke noget. Helle-
re naiv end alvorlig.«

Udover at være naiv er mu-
sikken og bogens tekster me-
get søgende. Hvordan være 
sikker hvis man aldrig har væ-
ret i tvivl, synes at være Kol-
lektions andet manifest, som 
spinder sig ind som små 
spørgsmåltegn i både musik, 
tekster og billeder. Det er iføl-
ge Per Bloch Andersen et 
grundvilkår.

»Det skal helst være søgen-
de. Det er ikke så fedt hvis no-
get bliver en sandhedsmanual. 
Folk der føler at de har fundet 
sandheden, kan godt virke 
lidt.. arh. Et eller andet. Nega-
tivt,« afslutter han hurtigt. 

Kan du ikke få dig selv til at 
sige noget negativt om andre 
mennesker? 

ikke skal hænge sig i konventi-
oner. Bare gør det. Få afløb; 
hvordan det så end kommer til 
udtryk.«

Cden er genremæssigt blan-
det i lyden, og bogen er spæk-
ket med alt fra gemmerne: 
Snapshots og fotoserier, dag-
bogsudpluk, smskorrespon-
dancer, små noveller og andre 
løjerlige betragtninger og kru-
seduller. En hurtig venden si-
der vil sandsynligvis få læse-
ren til at udbryde et ”milde 
makrel”.

»Jeg håber at publikum vil 
sortere i stoffet. Vælge det fra 
som de synes er noget hø, og 
springe på det som de finder 
spændende. Og så håber jeg at 
de får noget motivation til at 
handle selv. Til at droppe rati-
onalet og bare bruge maven. 
Jeg tror vi er alt for meget tan-
ke. Vi skal være mere krop. 
Mange af de her ting er opstå-
et når jeg bare har slået hove-
det fra og skrevet,« siger Per 
Bloch Andersen.

Optimist og søgende 
På den første side i Kollektion 
er ordene ”Hellere nyde og fly-
de end haste og belaste” griflet 

dEBuTudGivELSE

Af Julie Caspersen

»Hvor er du fra? Hvidovre, 
svarer jeg, selvom jeg godt ved 
at de mener hvilket musikkon-
servatorium.« Denne ordud-
veksling har Per Bloch Ander-
sen ofte haft ved mødet med 
folk fra musikbranchen. Han 
er 29 år og læser medieviden-
skab på KUA. Musikteori og 
kons kender han ikke til. Men 
det forhindrer ham ikke i at 
komponere.

»Jeg har vænnet mig til at 
når jeg arbejder med nye mu-
sikere, så siger jeg at jeg ikke 
vil drilles med, at jeg ikke kan 
noderne. Jeg kan vise det, og 
så må de bruge ørene,« siger 
Per Bloch Andersen.  
  Den dag Universitetsavisen 
møder ham i Njalsgade, har 
han netop fået ti i en eksamen 
i iværksætteri, og hybriddebu-
ten Kollektion i form af en cd 
og en bog er et håndgribeligt 
bevis på at Per kan føre sine 
idéer ud i livet.

»Der er ikke noget der er et 
must. Det er en vigtig pointe. 
Min mission er at vise at man 

Portræt

Meet me in France.  
Wear dark, be light.

STUD.SKJALD. – Per Bloch An-

dersen nøjes ikke med at stude-

re medierne – han gør noget 

ved dem. Få en forsmag på de-

butudgivelsen på www.peer-

kollektion.blogspot.com hvor 

processen er dokumenteret i 

ord og billeder.

Per Bloch Andersen kan ikke læse noder eller  
akkorder. Alligevel har han netop udgivet sit  
debutalbum der er en del af en større kollektion  
af kreativt afløb
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HAS CHANGE COME TO AFGHANISTAN? – 

This documentary takes viewers into the heart of 

a country that has been the subject of such inten-

se debate and asks whether or not the lives of or-

dinary citizens are improving. In order to gain 

unique access to Afghans living in remote and 

particularly dangerous areas the CBC engaged lo-

cal journalists and camera crews. Through a series 

of intensely personal stories delving into a range 

of topics, the program examines the big issues: Is 

the country descending into further instability? 

Or is real progress being made? Director Dominic 

Morissette travels the globe to make documenta-

ries inspired by an ethnologist’s respect for the 

world’s cultures and has spent long periods in Af-

ghanistan giving video and photography work-

shops in addition to co-ordinating the communi-

cations campaign for candidates in the presiden-

tial election of 2004.

documentary  
on Afghanistan
FILMVISNING – The documentary film ‘Af-

ghanistan: Between Hope and Fear’ is pre-

sented by associate professor Peter Viggo Ja-

cobsen

Tid: 3/2 kl. 16-18.45

Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, Building 7, 

Aud. 7.0.34

Arr.: The University of Copenhagen, Depart-

ment of Political Science and the Embassy of 

Canada 

3. februar 

Boliger

Bolig søges

Storkøbenhavn
Størrelse: Lejligheder.

Udstyr: Møblerede & umøblere-

de. 

Beboere: Gæsteforskere fra for-

skellige lande.

Husleje: 5-7.000 kr. pr. md.

Kontakt: Izabela og Mersiha,  

e-mail: bric@bric.dk.

Copenhagen
Period: From 1/3-09 onwards 

(max. 2 years).

Size: Furnished flat, min. 40 

sqm.

Tenant: Spanish researcher, 

non-smoker.

Rent: 6-10.000 kr. per month.

Contact: David Nogues, e-mail: 

dnogues@bio.ku.dk, tel. +34 

627354331.

Greater Copenhagen
Period: From 1/3-09 for up to 2 

years.

Size: Apartment.

Equipment: Preferably unfur-

nished.

Tenants: Irish scientist, non-

smoker. 

Rent: App. 6.000 kr. per month.

Contact: E-mail: eotuama@gbif.

org, tlf. 3532 1494.

Bolig udlejes

Hellerup
Period: Until 21/5-09.

Size: Apartment, 4 rooms, 110 

sqm.

Equipment: Furnished, access to 

garden.

Rent: 6.500 kr. per month, all 

incl. (also Internet).

Contact: E-mail: schonbeck@ 

tiscali.dk, tel. 2618 1776.

Christianshavn
Period: Until 1/1-10.

Size: Apartment, two rooms.

Equipment: Furnished, free  

Internet.

Rent: 7.500 kr. per month all  

incl.

Deposit: 15.000 kr.

Contact: E-mail: jlrukov@bio.

ku.dk.

Amager/Sundby
Periode: Fra ca. 1/2 -09 og et år 

frem.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 60 

kvm. med have og vaskekælder. 

Udstyr: Møbleret/umøbleret.

Husleje: 6.000 kr. pr. md. ekskl. 

forbrug. 

Kontakt: Tlf. 5154 0879,  

e-mail: hje@tec.dk.

vanløse
Period: From 1/2 to 30/6-09.

Size: Room, 16 sqm. 

Equipment: Fully equipped, 

own entrance, toilet and bath, 

tea kitchen, access to washing 

machine. 

Rent: 3.000 kr. per month.

Deposit: 3.000 kr. 

Contact: E-mail: i.glad@privat.

dk, tel. 2092 2505.

Tåstrup
Periode: Fra 1/2-09.

Størrelse: 4 el. 3 vær. lejlighed.

Udstyr: Møbleret, internet, tele-

fon, fællesvask.

Husleje: 7.000 kr. pr. md.  

Depositum: 14.000 kr.

Kontakt: Tlf. 2843 5064.

vesterbro
Period: From 1/3 (or 1/2) to 31/8-

09.

Size: Apartment, 2 rooms, 57 

sqm.

Equipment: Fully furnished, wa-

sher, Internet, TV etc.

Rent: 6.000 kr. per month all  

incl.

Contact: E-mail: Jacobblidorf@

hotmail.com.

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

Size: Flat, 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 1/2-09 for min. 6 

months.

Size: 1 room, 15 sqm.

Equipment: Furnished, access to 

kitchen, bathroom, washer.

Tenant: Female, non-smoker, 

guest researcher or the like.

Rent: 4.100 kr. per month, incl. 

heating, electricity, gas, Inter-

net and washing. 

Deposit: 8.000 kr.

Contact: E-mail: erikmunken@

yahoo.dk.

Nivå
Period: From 1/3 or 1/4-09 for 

max. 2 years.

Size: Half 2-family house, 80 

sqm., 3 rooms.

Equipment: Furnished, Internet.

Rent: 6.800 kr. per month. Con-

sumables 2.100 kr.

Deposit: 18.000 kr.

Contact: E-mail: ulla@seawitch.

dk, tel. 6574 0630 (before 16).

Frederiksberg
Period: From 1/3-09, 6 months 

up to 2 years. 

Size: Apartment, 2 rooms, 57 

sqm. 

Equipment: Completely fur-

nished with dishwasher and  

washing machine. 

Tenants: Non-smokers. 

Rent: 6.800 kr. per month incl. 

heating, water and cable, excl. 

electricity. 

Size: Two rooms, 44 sqm. 

Equipment: Fully furnished with 

washing machine. 

Rent: 5.000 kr. per month incl. 

utilities. 

Deposit: 5.000 kr. 

Contact: E-mail: thorsten.han-

sen@gmail.com.

Nørrebro
Size: 1-2 rooms in shared apart-

ment. 2 separate floors.

Equipment: Furnished, access to 

kitchen, Internet, TV, washing 

machine. 

Rent: 3.500/5.000 kr. per month, 

all incl. 

Contact: E-mail: usperber@

gmail.com, tel. 7542 1553.

Ballerup 
Størrelse: Delelejlighed, 1 vær., 

60 kvm. og fælles stue/køkken, 

bad/toilet.

Udstyr: Haveterrasse, vaskeri, tv.

Husleje: 4.000 kr. pr. md. alt  

inkl. 

Kontakt: Tlf. 4150 5051. 

Copenhagen Ø
Period: From 15/2-09 for mini-

mum one year.

Size: Flat, 2 rooms, 52 sqm.

Equipment: Furnished, fire-

place.

Tenant: Non-smoker.

Rent: 6.500 kr. per month. excl. 

utilities.

Deposit: 15.000 kr.

Contact: E-mail: nadiashel-

baya@hotmail.com, 

tel. +44 7593 029 290.

 

Kontorpladser

vesterbro
Ledige kontorpladser evt. til spe-

cialestuderende i kontorfælles-

skab med adgang til mødelokale. 

Leje: 800 kr. pr. md. 

Kontakt: Tlf. 4098 8675.

Kollegier

valkendorfs Kollegium
1. april 2009 bliver 1 plads ledig 

for studerende fra Naturviden-

skabeligt Fakultet der har be-

stået 2 års normeret studietid. 

Kollegiet ligger i City i et gam-

melt hus med stor have. 22 be-

boere fordelt ligeligt m/k. Kol-

legiet har selvstyre, så ansvars-

bevidsthed og socialt engage-

ment er vigtigt. Huslejen er 

1.400 kr. pr. md. Ansøgnings-

skema fås på http://studier.

ku.dk/Studieliv/Bolig/. Ansøg-

ningsskema vedlagt dokumen-

tation studietid samt et brev 

hvori du fortæller om dig selv 

og hvorfor du gerne vil bo på 

Valkendorfs kollegium (1 s.) 

sendes til SU-kontoret, Fiolstræ-

de 22,Postboks 2112, 1014 Kbh. 

K. Ud fra ansøgningerne udvæl-

ges et antal ansøgere som vil 

blive indkaldt til en samtale.

Ansøgningsfrist: 26/2-09.

  

Contact: Tim, e-mail: chenz-

han@get2net.dk, tel. 5190 3502.

Gentofte
Period: 6-12 months.

Size: Apartment in house. Priva-

te entrance, toilet, bath, access 

to garden, small kitchen.

Equipment: Furnished.

Tenant: Visiting researcher/stu-

dent or the like.

Rent: 5.500 kr. per month. TV, 

Internet, heating etc. 200 a con-

to.

Deposit: 16.500 kr.

Contact: Bente Jensen, e-mail: 

bj@dpu.dk.

Østerbro
Periode: Pr. 1/3-09.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 70 

kvm.

Husleje: 7.500 kr. pr. md. inkl. a 

conto varme.

Depositum: 22.500 kr. 

Kontakt: Margareth, tlf. 2498 

6959.

Frederiksberg
Periode: Fra 1/5 til 1/9-09. Kan 

forhandles.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 54 

kvm.

Udstyr: Møbleret med vaskema-

skine. Altan.

Husleje: 5.000 kr. pr. md. ekskl. 

forbrug.

Kontakt: Tlf. 3819 0449 (fra ult. 

februar).

Frederiksberg
Periode: 1/2-09 for 1 år. Mulig 

forlængelse.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 72 

kvm. med altan.

Husleje: 7.300 kr. pr. md. inkl. 

vaskefaciliteter og a conto var-

me, ekskl. el og vand. 

Kontakt: E-mail: jacobsenchri-

stin@hotmail.com.

 
Frederiksberg
Period: From 1/2 to 1/8-09. 
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4. februar   5. februar

Children on the Move
MIGRATIONSSEMINAR – Theoretical and 

Methodological Implications of Children’s Mo-

bility in Africa

Tid: 5/2 kl. 13-16

Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, room 7.0.18

Arr.: Migrationsinitiativet, www.migration.ku.

dk. Tilmelding nødvendig

Cell division
SEMINAR – ‘Coordinating cell division by inte-

grating signaling networks at the centrosome/

spindle pole’ by Iain Hagan, Paterson Institute 

for Cancer Research, UK

Tid: 5/2 kl. 13-14

Sted: Copenhagen Biocenter, Ole Maaløes Vej 

5, Lundbeck foundation Auditorium

Arr.: BRIC, www.bric.ku.dk

Spejlvendt. drama og formidling
TEATER OG WORKSHOP – Et samarbejde mellem akademikere 

og teaterfolk

Tid: 4/2 kl. 9.00–9.50 (teaterforestilling) og 10–16 (workshop)

Sted: Multisalen, Karen Blixensvej 1

Arr.: Taastrup Teater og Københavns Universitet. Tilmelding til 

Niels Vendius, tlf. 4335 2770

IMPROVISATION – Hvordan opnås et tilnærmelsesvis optimalt 

resultat når man ønsker at formidle en teaterforestilling til et 

publikum, og hvilke komponenter skal tages i betragtning og 

praktisk involveres i processen omkring skabelsen af en forestil-

ling? Spørgsmålet forsøges besvaret af en række akademikere 

og teaterfolk i fællesskab på dagens workshop. Omdrejnings-

punktet er forestillingen ’Spejlvendt’ der er improviseret frem 

på Taastrup Teater og udmærker sig ved enkle byggesten og en 

enkel struktur. Forestillingen er velegnet til analysearbejdet på 

workshoppen fordi den er et eksempel på hvordan man via im-

provisationer når frem til et konkret og spilbart resultat for et 

publikum.

Støtte

Forskningsstøtte

Letterstedtska Föreningen
Hovedafdelingen i Stockholm 

indkalder ansøgninger med 

henblik på to uddelinger i år. 

Støtte derfra ydes til 1) viden-

skabelige arbejder med sam-

menlignende studier i nordiske 

forhold 2) forskeres gæstebesøg 

i andre nordiske lande 3) nordi-

ske konferencer 4) trykning/

oversættelse af publikationer af 

fælles nordisk interesse 5) litte-

raturindkøb ved institutioner 

med særligt nordisk sigte. An-

søgning sendes til Letterstedts-

ka Föreningens Hovedstyrelse, 

Box 22 333, SE-104 22 Stock-

holm.

Ansøgningsfrist: 15/2 el. 15/9-

09.

Den danske afdeling uddeler 

midler en gang årligt. primært 

til enkeltpersoner som tilskud 

til studie- og konferencerejser i 

et el. flere af de nordiske lande. 

I reglen maks. 5.000 kr. Ansøg-

ninger sendes til kontorchef 

Steen Cold, Engbakken 6, 2830 

Virum.

Ansøgningsfrist: 1/3-09. 

Legater

Månssons legat
Hotelejer Anders Månsson og 

hustru Hanne Månssons legat 

annoncerer 72 ledige legatpor-

tioner a 10.000 kr. Legatet kan 

søges af dygtige ubemidlede 

KU-studerende som under de 

første års studier har vist flid og 

gode evner. Fortrinsvis til stu-

dierejser. Det er ikke en betin-

gelse at ansøgerne modtager 

SU. Anvend ansøgningsskema 

for Københavns Universitets le-

gater der findes på www.ku.dk/

sa/su-kontor/legat/. Angiv lega-

tets navn på forsiden. 

med offentlig administration 

som speciale. Du har kendskab 

til it, økonomi og engelsk. Du 

er god til retskrivning, har or-

denssans, er udadvendt og ser-

viceminded.

Ansøgningsfrist: 16/2-09.

Ph.d.-stipendier

Phd fellow in Biomedicine
The Graduate School on In Vivo 

Pharmacology at the Faculty of 

Life Sciences wishes to appoint 

a PhD fellow in biomedicine for 

3 years. With reference to the 

project manager, the work of 

the PhD fellow will mainly con-

sist of duties in connection with 

research and development wi-

thin biomedicine. Graduates 

with a relevant Master’s degree 

may apply for the fellowship. It 

is a condition that the relevant 

applicant can be admitted as a 

PhD fellow at LIFE.

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this ex-

tract. See www.life.ku.dk/job.

Application deadline: 27/2-09 at 

12 noon. 

engageret indkøber/purchaser 

per 1. april med ansvar for ind-

køb til BRICs forsknings-

laboratorier, herunder håndte-

ring af indkøbsordrer, indhent-

ning af tilbud og kommunikati-

on med leverandører. Vi tilby-

der et job med stor selvstæn-

dighed og mange kontaktfla-

der, fleksibel arbejdstid, gode 

kolleger og en uhøjtidelig om-

gangstone i et ungt, internatio-

nalt miljø med forskningen i 

højsædet. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.bric.ku.dk.

Ansøgningsfrist: 18/2 2009, kl. 

12.00.

Projektledere
To rutinerede projektledere – 

en campusplanlægger og en 

bygningsplanlægger – søges til 

planlægning af fremtidens uni-

versitet per 1/4-09. Vi forventer 

at du har relevant faglig viden 

om byggerier og fysisk planlæg-

ning samt erfaring med proces-

ser, teamledelse og projektle-

delse mv. Vi tilbyder et udfor-

drende og selvstændigt job på 

en arbejdsplads hvor det er vig-

tigt at være en robust, pragma-

tisk, moden og lyttende person-

lighed med stort overblik og ar-

bejdskapacitet. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger 

under Fællesadministrationen.

Ansøgningsfrist: 9/2-09, kl. 

12.00. 

Kontorelev
Det Samfundsvidenskabelige 

Fakultet søger elev til studen-

terekspedition, lettere sagsbe-

handling, mødetilrettelæggelse, 

referatskrivning og journalise-

ring samt økonomi (budget og 

regnskab). Du har bestået/vil 

bestå HHX, HGS, HGV el. HG2 

environment and employees; 

herd analysis with emphasis on 

efficiency, health and welfare; 

data driven production monito-

ring; modelling and quantitati-

ve methods; principles of con-

sultancy.     

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this ex-

tract. See www.life.ku.dk/job.  

Application deadline: 4/3-09 at 

12 noon.

TAP-stillinger

institutleder
Institut for Basal Husdyr- og Ve-

terinærvidenskab på Det Biovi-

denskabelige Fakultet søger dy-

namisk institutleder. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne baggrund for an-

søgning. Se www.life.ku.dk/job.

Ansøgningsfrist: 1/4-09.

Centeradministrator/ 
-sekretær
Center for Makroøkologi og 

Evolution ved Biologisk Institut 

søger erfaren og selvstændig 

medarbejder som kan bistå 

forskningslederen med alle fa-

cetter omkring administration 

af et forskningscenter og dets 

mange forsknings-, formidlings- 

og undervisningsaktiviteter. 

Baggrund som AC’er el. HK’er 

med bred interesse for admini-

stration. Gode kundskaber i 

dansk og engelsk i både skrift 

og tale, evne til at prioritere 

opgaver og positiv holdning til 

regnskab og personaleadmini-

stration. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger.

Ansøgningsfrist: 18/2-09 kl. 

12.00.

indkøber/purchaser 
BRIC søger en kompetent og 

sity, pathogenesis and treat-

ment; Human physiology; Nutri-

tional science related to appeti-

te regulation and energy ex-

penditure; Randomised Clinical 

Trials & Good Clinical Practice; 

Collaboration with researchers 

in national or international 

multi-disciplinary and/or multi-

centre studies; Course responsi-

bility of the post graduate cour-

se in Dietary intake and nutriti-

on physiology.  

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this ex-

tract. See www.life.ku.dk/job.  

Application deadline: 20/2-09 at 

12 noon.

Associate Professor in  
Animal Production, pigs
Department of Large Animal 

Sciences wishes to appoint an 

assistant professor/associate 

professor in Animal Production, 

pigs from 1st of May 2009 or as 

soon as possible thereafter. The 

duties will include research and 

research-based teaching in Ani-

mal Production, pigs. The ap-

pointee should have qualificati-

ons within one or more of the 

following areas: production 

planning; composition of feed 

rations and feeding from a holi-

stic point of view; production 

systems with emphasis on inter-

actions between animals, local 

Stillinger

viP-stillinger

Sundhedsvidenskab

Clinical professorship in 
Translational Medicine 
Applications are invited for a fi-

xed-term (5 years) externally fi-

nanced salaried clinical profes-

sorship in Translational Medici-

ne – Biomarkers in Cancer and 

Inflammatory Disease, at De-

partment of Oncology R and 

Department of Medicine Q, to 

commence as soon as possible. 

The clinical professorship is 

composed of a salaried profes-

sorship at the Faculty of Health 

Sciences, Department of Ortho-

paedics & Internal Medicine and 

a consultancy with The Capital 

Region of Denmark with service 

at Department of Oncology R 

and Department of Medicine Q, 

Herlev Hospital. It is a require-

ment that an application is sent 

both to the Faculty and to the 

hospital.

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this ab-

stract. See www.ku.dk/stillinger 

and www.laegejob.dk.

Application deadline: 16/2-09 at 

14 noon.

Biovidenskab

Assistant /Associate  
Professor in Obesity and 
Human Nutrition  
The Research Group for Obesity 

and Appetite Regulation at the 

Faculty of Life Sciences are ex-

panding, and therefore the De-

partment of Human Nutrition 

will appoint an assistant/associ-

ate professor from 1 May or as 

soon as possible thereafter. The 

duties include research and re-

search-based teaching in Obesi-

ty and Human Nutrition. Quali-

fications within the areas: Obe-
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6. februar 9.-12. februar  16. februar

Supreme Court i Festsalen
GÆSTEFORELÆSNING – US Supreme Court 

Justice Antonin Scalia gæster Center for Rets-

kulturelle Studier ved Det Juridiske Fakultet 

Tid: 16/2 kl. 15

Sted: Festsalen i Hovedbygningen, Frue Plads

Arr.: Det Juridiske Fakultet, Gitte.Hoyer@jur.

ku.dk

MARKANT PROFIL – Dommer Scalia fore-

læser med titlen ‘Originalism and Interpretati-

on of the American Constitution’. Antonin 

Scalia har været dommer i US Supreme Court 

siden 1986 og vil være kendt af mange som 

den formentlig mest profilerede dommer i 

den amerikanske Højesteret for en lang række 

markante synspunkter. Efter forelæsning og 

diskussion vil Ernst Andersen og Tove Dobels 

Fond være værter ved en reception i Gobelin-

salen.

dominikanerne i danmark 
FROKOSTMØDE – Johnny G. Jacobsen har for 

nylig ved Syddansk Universitet forsvaret sin ph.d.-

afhandling om dominikanerordenens virke i Dan-

mark i middelalderen og vil på mødet fremlægge 

nogle af sine resultater

Tid: 9/2 kl. 12-13.15

Sted: KUA, Njalsgade 80, lokale 9.3.14

Arr.: Saxoinstituttet, bechmann@hum.ku.dk

Cell growth
SEMINAR – ’A new player in the orchestra of cell 

growth: SREBP Activity Is Regulated by mTORC1 

and Contributes to Akt-Dependent Cell Growth’ 

by Almut Schulze, Cancer Research UK, England

Tid: 12/2 kl. 13-14

Sted: Copenhagen Biocenter, Ole Maaløes Vej 5, 

Lundbeck foundation Auditorium

Arr.: BRIC, www.bric.ku.dk

den enes død..
TILTRÆDELSESFORELÆNING – Professor Mo-

gens Steffensen holder forelæsning med titlen 

‘One Man’s Death Is Another Man’s Job’

Tid: 6/2 kl. 13.15-14.00

Sted: HC Ørsted Instituttet, Aud. 4

Arr.: Institut for Matematiske Fag, imf@math.ku.

dk

           

Financial Crisis – my fault?
TILTRÆDELSESFORELÆSNING – Professor Rolf 

Poulsen holder foredrag med titlen

‘Is the Financial Crisis My Fault?’

Tid: 6/2 kl. 14.15-15.00

Sted: HC Ørsted Instituttet, Aud. 4

Arr.: Institut for Matematiske Fag, imf@math.ku.

dk

design møder videnskab

MOLEKYLÆRBIOLOGI – Hvad har design med molekylærbiologi at gøre? Umiddelbart gan-

ske meget. Det viser Medicinsk Museion på udstillingen Design4Science. Molekylærbiologien 

har i de seneste 50 år arbejdet med at udforske og forstå livet i dets mindste detaljer. For at 

forstå de biokemiske processer i den usynlige celleverden arbejder forskerne med modeller 

og visualisering. Design4Science sætter fokus på samarbejdet mellem forskere og designere. 

Den viser det direkte samarbejde i laboratorierne hvor designernes arbejde har været med til 

at bane vej for Nobelpriser. Og den giver eksempler på hvordan videnskabens opdagelser har 

inspireret designere til formgivning. Udstillingen har tidligere været vist flere steder i Eng-

land og senest på Nobelmuseet i Stockholm. Udstillingen løber indtil 12. april på Medicinsk 

Museion, Bredgade 62, og der er åbent for publikum onsdag, torsdag, fredag og søndag kl. 

13-17.

Læs mere om udstillingen på www.museion.ku.dk og www.design4science.org.

Hvor er jeg? – Fra solur til GPS

ASTRONOMI – Ny udstilling på Rosenborg Slot bringer publikum ud på en rejse gennem ti-

den og astronomien. Det er ikke alene Det Internationale Astronomiår 2009 som er baggrund 

for udstillingen, men også ’genfundet’ af et antal unikke astronomiske ure. De sjældne og 

kostbare ure har bl.a. været benyttet i det nu nedlagte observatorium på Østervold. Takket 

være økonomisk støtte fra Villum Kann Rasmussen Fonden er der kommet liv i de gamle ure 

som nu præsenteres for offentligheden for første gang i nyere tid. Men udstillingen er ikke 

kun et tilbageblik og en præsentation af nutidens astronomiforskning. Udstillingen giver og-

så eksempler på hvor dansk astronomisk forskning er på vej hen, og hvordan fx atomuret – 

den ultimative tidsmåler – spiller en afgørende rolle for missioner til de yderste dele af vores 

solsystem. Udstillingen er et samarbejde mellem Rosenborg Slot, Københavns Universitet og 

Statens museum for Kunst og løber frem til den 13. april.

Ansøgningsfrist: 20/2-09, kl. 12.

Uddeling: Kun modtagerne får 

direkte besked. Det oplyses i 

Universitetsavisen når uddelin-

gen er afsluttet. 

Kirsten Schottlænders Fond
Der vil i år kunne uddeles 15-20 

legater. Disse kan søges af stu-

derende, lærere og forskere der 

beskæftiger sig med de spansk-, 

portugisisk- el. katalanskspro-

gede områder. Ansøgere med 

tilknytning til fagene Spansk og 

Portugisisk ved KU vil blive 

foretrukket. Legaterne gives til 

fx studierejser for det kommen-

de akademiske år og til udgivel-

sesstøtte. Ansøgningen skal om-

fatte et budget, og det skal 

fremgå hvorledes og hvornår 

legatet tænkes anvendt, lige-

som det skal oplyses om samme 

projekt støttes af andre. Intet 

skema. Ved ansøgning om be-

løb over kr. 10.000 fordres an-

befaling. Send ansøgning til 

jkm@hum.ku.dk el. Kirsten 

Schottlænders Fond, c/o lektor 

John Kuhlmann Madsen, Njals-

gade 128, 2300 Kbh. S.    

Ansøgningsfrist: 9/3-09. 

Uddeling: Legatmodtagerne får 

besked primo maj.

Scandinavia-Japan  
Sasakawa Foundation
Fonden har til formål at frem-

me udvekslingen imellem Japan 

og de nordiske lande. Ansøg-

ningsskema og –procedure på 

hjemmesiden.

Fuldt opslag: www.sjsf.se. 

Ansøgningsfrist: 15/2-09.

Konsul Axel Nielsens  
mindelegat
Støtte til studerende ved sam-

funds- og sprogvidenskabelige 

uddannelser ved handelshøjsko-

ler og universiteter. Legatporti-

onerne udgør som udgangs-

punkt ml. 5.000 og 20.000 kr. 

og ydes kun til studierejser i ud-

landet af min. tre måneders va-

righed. Det er en betingelse at 

studieopholdet tidligst var af-

sluttet 1/1-09. Ingen støtte til 

grupperejser. Der skal benyttes 

et specielt ansøgningsskema 

der kan printes på www.axel-

nielsensmindelegat.dk el. af-

hentes på SU-kontoret, Fiol-

stræde 22, Postboks 2112, 1014 

Kbh. K. 

Ansøgningsfrist: 24/2-09, kl. 12. 

Uddeling: Legatportionerne ud-

betales sædvanligvis inden som-

merferien.

uddelinger

Cecilius Lyngby Larsens  
Legat
SU-kontoret oplyser at legatud-

delingen er afsluttet, og de der 

er kommet i betragtning til en 

legatportion, har modtaget be-

sked direkte fra SU-kontoret. 

Der er uddelt i alt 19.000 kr. til 

2 lægevidenskabelige studeren-

de ved KU.

Priser

Tietgenprisen
DEA og Tietgenpriskomiteen in-

viterer dekanerne ved de dan-

ske forskningsinstitutioner – 

hvor der drives forskning inden 

for det erhvervsrettede humani-

stiske og samfundsvidenskabeli-

ge område – til at nominere

en forsker el. en forskergruppe 

til Tietgenprisen. Forskningsar-

bejdet skal være udført eller 

publiceret mellem 1/3-07 og 

1/3-09. De kandiderende forske-

re anmodes om til dekanen

at indlevere en kort begrundel-

se, et CV, en publikationsliste

samt maks. to værker til be-

dømmelse. Hvis der foreligger 

flere end én kandidat, skal  

dekanen udarbejde en priorite-

ret indstilling. 

Fuldt opslag: http://fuhu.dk/dea/

nyhederfraforsiden/

taetterepaa1/08januar09.

Frist: 23/2-09.

Udstillinger
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16. februar 19.-20. februar 

Medarbejderseminar i Berlin  
Alle medarbejdere på SAXO’s sekretariat var i Berlin i slutningen af oktober 2008. 

Instituttet finansierede turen, og formålet var et internt medarbejderseminar i for-

bindelse med udviklingen af kompetenceaktiviteter (Hum21-projektet og institut-

tets egen strategi og udvikling). 

TAP-gruppen på i alt 15 medarbejdere havde rigt udbytte af rejsen, og den inspire-

rede gruppe er nu i gang med at implementere de tiltag og aktiviteter som blev re-

sultatet af seminaret. Medarbejderne vil meget gerne dele deres oplevelser med at 

planlægge og deltage i seminaret for at inspirere andre grupper på universitetet.

Kontakt kommunikationsmedarbejder Annette Borrell på tlf. 3532 9463, e-mail:  

annette@hum.ku.dk for yderligere oplysninger.

Cell death
SEMINAR – ‘Lysosomal control of transformation 

and cell death’ by Marja Jäättelä, Danish Cancer 

Society, Denmark

Tid: 19/2 kl. 13-14

Sted: Copenhagen Biocenter, Ole Maaløes Vej 5, 

Lundbeck foundation Auditorium

Arr.: BRIC, www.bric.ku.dk

dialektforskningen fylder  
100 år
JUBILÆUMSSEMINAR – Den 20. februar 1909 

holdt Udvalg for Folkemaal sit stiftende møde og 

lagde grunden til 100 års mangesidig udforskning 

af danske dialekter og dansk talesprog ved KU. 

Hermed indbydes til en festligholdelse af jubilæ-

et. Hendes Majestæt Dronningen deltager fra kl. 

14.45 til 16.00.

Tid: 20/2 kl. 13-16. Herefter reception

Sted: Det ny KUA, Njalsgade, lok. 23.0.49

Arr.: Afdeling for Dialektforskning. Tilmelding til 

dialekt@hum.ku.dk senest 10/2

inge Lehman
AKTUELT FRA FORSKNINGEN – Statsseismo-

log, dr.scient., adj. professor Søren Gregersen 

holder foredrag med titlen ’Inge Lehmann – 

en kvindelig geovidenskabelig kapacitet i en 

mandeverden’. Lehmann kom i 1926 til at op-

stille de første danske seismografer

Tid: 16/2 kl. 19.30 

Sted: Videnskabernes Selskab, H.C. Andersens 

Boulevard 35. Gratis adgangskort fås fra 2 

uger inden foredraget

Arr.: Det Kongelige Danske Videnskabernes 

Selskab, www.royalacademy.dk

Eksamenstilmelding  på Nat

NATURVIDENSKAB – Tilmelding til eksaminer på bachelor- og 

kandidatuddannelsen i blok 3 samt reeksamen på blok 2.

Tilmelding til blok 3: Automatisk tilmelding til eksamen for stu-

derende der er tilmeldt undervisningen. Er du ikke tilmeldt un-

dervisningen, skal tilmeldingen til blok 3 eksamen foregå i uge 

6.

Tilmelding til blok 2 reeksamen: Foregår i uge 7 og 8 på www.

punkt.ku.dk el. direkte til Studenterservice. Fakultetet har ikke 

pligt til at afholde reeksamen hvis alle studerende der har del-

taget i den sidste ordinære eksamen, har bestået. 

Afmelding sker skriftligt til Studenterservice el. via punkt.ku se-

nest 1 uge før eksamen. Ved mundtlige eksaminer der strækker 

sig over flere dage, regnes fristen fra 1 uge før første eksamens-

dag. For kurser med løbende evaluering er afmeldingsfristen se-

nest ved udgangen af 4. undervisningsuge.

Se www.science.ku.dk/studerende/ el. kontakt Studenterservice, 

KUB Nord Infosalen, tlf. 3532 4260, studenterservice@science.

ku.dk for yderligere oplysninger.

Forsvar

Ph.d. forsvar

Naturvidenskab

Charlotte Svendler Nielsen
Titel: Ind i bevægelsen – et performativt fænome-

nologisk feltstudie om kropslighed, mening og 

kreativitet i børns læreprocesser i bevægelsesun-

dervisning i skolen.

Tid: 30/1-09 kl. 13.00.

Sted: Institut for Idræt, Nørre allé 51, Store Audi-

torium.

Afhandlingen: Kan ses på instituttets bibliotek.

Biovidenskab

Cand.scient. Charlotte Brøns
Titel: Low Birthweight and 

High-fat Overfeeding in the 

Pathophysiology of T2D – Meta-

bolic, Genetic Transcriptional 

and Epigenetic Aspects.

Tid: 30/1-09 kl. 13.00.

Sted: Lecture Hall 1-01, Bülows-

vej 17, Ground Floor.

Farma

Cand.pharm. Anders Bach
Titel: Targeting Protein-Protein 

Interactions – Inhibitors of 

cMyc/Max and PDZ Domain Pro-

teins.

Tid: 6/2-09 kl. 14.00.

Sted: Farmaceutisk Fakultet, 

Aud. 3.

Afhandlingen: Resumé findes 

på www.farma.ku.dk/phd/de-

fences, og selve afhandlingen 

kan ses på Fakultetets bibliotek. 

Eksamen med mere

undervisnings- og eksamenstilmelding 
på Økonomi

ØKONOMI – Tilmelding for studerende ved Det Samfundsviden-

skabelige Fakultet og for alle andre studerende der er indskre-

vet til at læse fag på Økonomi, er der tilmelding til undervis-

ning/eksamen i uge 5-7 2009 via www.punkt.ku.dk el. på blan-

ket i uge 7 i SAMF-Informationen, Øster Farimagsgade 5, opg. B, 

1. sal, kl. 9.30-15.

For ph.d.-studerende er der kun tilmelding i uge 7 i SAMF-Infor-

mationen.

For studerende der ikke skal følge undervisning og kun skal til-

meldes eksamen, er der ligeledes tilmelding til eksamen i uge 

5-7 via www.punkt.ku.dk. Dog er der tilmelding til eksamen i 

Bachelorprojektet i uge 12 via www.punkt.ku.dk.

Såfremt man skal til reeksamen i februar, foregår tilmeldingen 

for alle eksamener på samme måde som beskrevet ovenfor og i 

samme periode.

Kopi af dispensationer der er gældende ved vintereksamen skal 

afleveres i SAMF-Informationen i tilmeldingsperioden.

eller SAMF-Informationen, Øster Farimagsgade 5, opg. B.

For eksamensplanen henvises til Absalon eller Økonomisk Insti-

tuts hjemmeside på www.econ.ku.dk hvor eventuelle ændringer 

vil fremgå.

Yderligere oplysninger: http://samf.ku.dk/studerende/studierela-

teredeforhold/eksamen/oekonomi/.
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Tiltrædelser

dan Milea
PROFESSOR I ØJENSYGDOMME – Dan Milea er tiltrådt et 

professorat i neurooftamologi (øjensygdomme og sympto-

mer relateret til sygdomme i centralnervesystemet) med til-

hørende speciallægestilling på Glostrup hospital. Mange al-

vorlige blindhedstruende sygdomme udspiller sig i området 

mellem øjne og hjerne, neurooftamologiens domæne, og 

Dan Milea deltager derfor i et tværfagligt samarbejde mel-

lem Glostrup Hospitals Øjenafdeling og de forskellige neu-

roafdelinger. 43-årige Dan Milea er en af Europas førende 

neurooftalmologer, og han har publiceret flere bøger og 

over 60 videnskabelige artikler om området. 

Merete Osler 
PROFESSOR I KLINISKE DATABASER – Merete Osler er til-

trådt et klinisk professorat i kliniske databaser ved Det 

Sundhedsvidenskabelige Fakultet med tilhørende stilling 

som overlæge ved Forskningscenter for Forebyggelse og 

Sundhed (FCFS) ved Koncern Plan og Udvikling, Region Ho-

vedstaden. Merete Osler vil især styrke den forskningsmæssi-

ge udnyttelse af de mange kliniske databaser til epidemiolo-

giske undersøgelser af årsagerne til gode og dårlige syg-

domsforløb. Et af hendes første projekter bliver at koble en 

database med oplysninger om kirurgiske procedurer, livsstil 

og komorbiditet for 20.000 kvinder med detaljerede data 

om kvindernes søcioøkonomiske forhold. Det kan så under-

søges om forskelle i socioøkonomiske levevilkår efter fjer-

nelse af livmoder (hysterektomi) påvirker tilknytningen til 

arbejdsmarkedet og risikoen for komplikationer.

Jørgen Wojtaszewski
PROFESSOR I MOLEKYLÆR FYSIOLOGI – Jørgen Wojta-

szewski, 44 år, er udnævnt til professor i Molekylær Fysiolo-

gi ved Institut for Idræt. Jørgen Wojtaszewski forsker i de 

molekylære mekanismer i muskler der aktiveres under mu-

skelarbejde og som har betydning for forståelsen af hvorfor 

motion er sundt. Specielt undersøges hvorledes muskelarbej-

de er i stand til at forbedre insulins virkning i muskler, og 

han undersøger hvorledes motion kan anvendes som fore-

byggelse og behandling af type 2 diabetes. Jørgen Wojta-

szewski har publiceret en lang række artikler i internationa-

le tidsskrifter, deltager i nationale og internationale forsk-

ningsprogrammer, og er en ofte benyttet foredragsholder 

ved nationale og internationale kongresser.

udnævnelser

Jørgen Whitta-Jacobsen

ØKONOMISK VISMAND – Ny vismand i formandskabet for 

De Økonomiske Råd kommer fra Det Samfundsvidenskabeli-

ge Fakultet og hedder Jørgen Whitta-Jacobsen. Han er ud-

nævnt af økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen den 

16. december 2008. Jørgen Whitta-Jacobsen er prodekan, 53 

år, og har siden 2002 også været professor ved Økonomisk 

Institut. Han er oprindelig uddannet cand.polit. og har en 

ph.d. i økonomi, begge fra KU. 

Priser

undervisningsmiljøpris til Farma
SAMMENHÆNGSKRAFT – Farmaceutisk Fakultet har vun-

det en pris for sit særdeles gode undervisningsmiljø. Det er 

de studerende der har indstillet deres uddannelse til prisen 

hos Dansk Center for Undervisningsmiljø. De studerende 

fremhæver en åben og lydhør ledelse, et studiemiljø med 

talrige traditioner og sære skikke der engagerer de stude-

rende og skaber en tryg studiestart – både fagligt og socialt. 

Mette Lykke Rathje, formand for De Studerendes Råd, siger 

»Vi har et fantastisk studiemiljø – og det er helt sikkert med-

virkende årsag til den høje gennemførelsesprocent på far-

maceutuddannelsen. De ældre studerende yder en stor fri-

villig indsats under studiestarten som betyder at alle stude-

rende lynhurtigt kender hinanden på tværs af hold og år-

gange – og det sociale netværk genererer overskud i hårde 

eksamensperioder.« Udover æren tildeltes Fakultetet 25.000 

kroner til yderligere forbedring af undervisningsmiljøet.

Mark Schram Christensen 
TALENTPRIS – Lundbeckfonden hædrer hvert år en forsker 

under 30 år der har præsteret særligt lovende forskning in-

den for sundheds- og naturvidenskaberne med en talentpris 

på 75.000 kr. I år er prisen gået til Mark Schram Christensen 

hvis forskning omhandler de processer i hjerne og nerver 

der ligger til grund for hvordan mennesker oplever bevæ-

gelser. Mark S. Christensen anvender motoriske og sensori-

ske illusioner hvor der skabes en forskel mellem den måde 

en person faktisk bevæger sig på, og hvordan personen op-

lever at bevæge sig. På denne måde kan man vise om der er 

andre signaler end dem hjernen modtager fra muskler, se-

ner og led der medvirker til at give mennesker en oplevelse 

af bevægelse. 

Michael Givskov 
BAKTERIEBEKÆMPELSE – Professor Michael Givskov fra 

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har netop modtaget 

en stor bevilling fra Programkomiteen for Strategiske 

Vækstteknologier. Givskov og hans kolleger vil med de 27,5 

mio. omsætte en ny strategi til at bekæmpe resistente bak-

terier, en afbrydelse af mikrobernes interne kommunikati-

on, til medicin og forebyggelse. Professor Givskov vil des-

uden finde nye metoder som skal påvirke andre typer bakte-

riers signalveje, fx hos stafylokokkerne, og med nanotekno-

logi afprøve et helt nyt koncept til at imprægnere hospitals-

udstyr som fx katedre, kunstige hofter og respiratorer med 

sine antibakterielle stoffer. Ad den vej kan titusindvis af al-

vorlige infektioner årligt forhindres.

 

Fremtidens trusselsbillede:
Dansk forsvar og engagement i internationale konflikter

Semester Kick Off med forsvarschef Tim Sloth Jørgensen

Er nutidens trusselsbillede kommet for at blive eller skal vi bruge en ny optik? 
Hvilke opgaver kan dansk forsvar løse i internationale konflikter?

Kom og hør forsvarschef Tim Sloth Jørgensen give sit bud på fremtidens forsvar 
og trusselbillede. Derefter er der debat med prorektor Lykke Friis som ordstyrer.

10. februar 2009 · kl.15.00 - 16.30 
(herefter reception i Gobelinsalen)

Sted: Festsalen på Frue Plads, 
1017 København K

Tilmelding:
www.rektorat.ku.dk/semesterkickoff

Arrangører: 
Rektoratet, Studenterrådet, KUBULUS

Semester Kick Off er sponsoreret af

Mød forsvarschefen
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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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»ALLE OrgANEr SVIgTEr i det internationale 
økonomiske kredsløb. Det er en menneskelig krise. En 
dyb, dyb recession.« De dystre ord om finanskrisen var 
Dr. Thomas Cooleys, dekan på New York Universitys 
(NYU) Business School. Cooley talte på en konference 
om fundraising i januar som én af os deltog i lige efter 
nytår. Men der var ikke mange midler at rejse til kon-
ferencen som var tynget af finanskrisen. En sidemands 
defaitistiske attitude var et sindbillede på stemningen - 
en ældre, distingveret professor, hvis pension i det væ-
sentlige var tabt på en gade nogle blocks længere mod 
syd, på Wall Street. 

NEW YOrK VAr I UNDTAgELSESTILSTAND, i 
hvert fald set fra det mikrokosmos, som konferencen 
udgjorde. Universitetsadministratorer og forskere af 
overvejende økonom-herkomst virkede nærmest råd-
vilde. Magtesløsheden og pessimismen vedrørende 
den økonomiske krise var temmelig rystende. Selv et 
velpolstret universitet som Yale neddrosler aktiviteter-
ne. I et brev til medarbejderne opfordrede rektor Le-
vin inden jul til økonomisk mådehold, grænsende til 
ansættelsesstop. Kort sagt var det som om vore ameri-
kanske kolleger hang al deres tillid op på en enkelt 
mand, præsident Obama. Selv fromme, monetaristiske 
økonomer beskrev staten som en del af løsningen –  
ikke som problemet. Det lignede til forveksling et poli-

tisk paradigmeskift på niveau med østblokkens fald for 
20 år siden. 
Mens politikere over hele verden er parate til at pumpe 
penge ud i økonomien, manede man til besindighed på 
NYU. »Effekten af hjælpepakkerne er uvis«, lød et om-
kvæd. »Man må ikke erstatte bristende bobler med nye 
bobler«, lød et andet. 

Investeringer i ’almindelig’ infrastruktur giver må-
ske en kortsigtet stimulus, men løser ikke vestens 
strukturproblemer. Man skal derimod styrke de indre, 
reale værdier, det vil sige sætte hjælpepakkerne ind 
der, hvor der er en langsigtet merværdi – i forskning 
og uddannelse, lød vurderingen.

OgSÅ I DANMArK PØNSEr regeringen på en hjæl-
pepakke – ud over den til bankerne. I sin nytårstale 
sagde statsministeren: »Vi har planlagt massive inve-
steringer i en modernisering af det danske samfund 
over de kommende år. Hvis det er nødvendigt, vil vi 
fremrykke en række af disse investeringer. I nye og 
moderne hospitaler. I bedre skoler, daginstitutioner og 
ældreboliger. I en mere moderne, effektiv og miljøven-
lig transport – både i biler, tog og busser.« 

Udeladelsen af universiteterne skyldes måske at et 
bredt folketingsflertal allerede har besluttet at styrke 
forskning og uddannelse med globaliseringspuljen. 
Men hvis den kendte videnskabsministerielle retorik 

om verdensklasse skal materialiseres i KU’s oplevede 
virkelighed, bør vi også tilbyde topforskere og stude-
rende konkurrencedygtige forskningsfaciliteter i form 
af for eksempel laboratorier. Det er desværre langt fra 
tilfældet. I den sammenhæng kan regeringen derfor 
med fordel følge ét af hovedbudskaberne fra Angela 
Merkels nytårstale: »Vi skal investere endnu mere i 
skoler, faghøjskoler og universiteter. Det er politikken 
for den kommende generation.« 

MED ANDrE OrD: Christiansborg bør ganske enkelt 
tænke hele uddannelsesfødekæden ind i samfundspak-
ken og ikke glemme universiteterne. 

I læge-ører lyder Thomas Cooleys førstnævnte diag-
nose fatal. Hvis alle organer sætter ud, vil økonomien 
inden længe gå i koma. Men måske tør præsident Oba-
ma, ligesom Merkel, anvise en effektiv, langsigtet be-
handling til den syge økonomi. I hvert fald sagde han 
sidste tirsdag under den officielle tiltrædelse: »Vi vil 
igen lade forskningen indtage sin retmæssige plads, 
(…) og vi vil omlægge vores skoler og læreanstalter og 
universiteter så de lever op til kravene i en ny tidsal-
der.«

» Med andre ord: christiansborg bør ganske enkelt 
tænke hele uddannelsesfødekæden ind i samfunds-
pakken og ikke glemme universiteterne.«


